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Osnutek poročila (PE 353.529v02-00)
Guido Sacconi
o registraciji, vrednotenju, dovoljevanju in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi 
Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES in Uredbe (ES) {o 
obstojnih organskih onesnaževalih}

Predlog Uredbe (KOM(2003)0644 – C6-0530/2003 – 2003/0256(COD) – akt o spremembah)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe, ki ga vložita Guido Sacconi in Chris Davies

Predlog spremembe 594
Člen 52

Namen tega naslova je, da se zagotovi dobro 
delovanje notranjega trga ter hkrati da se 
nevarnosti, ki izhajajo iz snovi, ki zbujajo 
veliko skrb, ustrezno nadzirajo ali da se te 
snovi zamenjajo z ustreznimi nadomestnimi 
snovmi ali tehnologijami.

Namen tega naslova je, da se zagotovi, da se 
snovi, ki vzbujajo zelo veliko skrb, 
zamenjajo z varnejšimi nadomestnimi 
snovmi ali tehnologijami, kjer je to mogoče. 
Kjer takih nadomestnih snovi ni na voljo in 
kadar koristi za družbo prevladajo nad 
nevarnostjo v zvezi z uporabo take snovi, je 
namen tega naslova zagotoviti ustrezen 
nadzor uporabe snovi, ki vzbujajo zelo 
veliko skrb, in spodbujanje nadomestnih 
možnosti.

Or. en
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Obrazložitev

Popravljeno besedilo predloga spremembe 50 osnutka poročila.

Predlog spremembe, ki ga vloži Jonas Sjöstedt

Predlog spremembe 595
Člen 52

Namen tega naslova je, da se zagotovi dobro 
delovanje notranjega trga ter hkrati da se 
nevarnosti, ki izhajajo iz snovi, ki zbujajo 
veliko skrb, ustrezno nadzirajo ali da se te 
snovi zamenjajo z ustreznimi nadomestnimi 
snovmi ali tehnologijami.

Namen tega naslova je, da se zagotovi, da se 
nevarnosti, ki izhajajo iz snovi, ki vzbujajo
zelo veliko skrb, ustrezno nadzirajo. Kadar 
koli je mogoče, se te snovi zamenjajo z 
ustreznimi nadomestnimi snovmi ali 
tehnologijami. Ta naslov temelji na načelu, 
da morajo proizvajalci, uvozniki in 
uporabniki na nižji stopnji zagotoviti, da 
snovi, ki jih proizvajajo, dajejo v promet, 
uvažajo ali uporabljajo, ne vplivajo 
škodljivo na zdravje ljudi ali okolje. 
Njegove določbe temeljijo na 
previdnostnem načelu.

Or. en

Obrazložitev

Poudarek na notranjem trgu je treba črtati. REACH že vključuje klavzulo o prostem pretoku 
(člen 125) in temelji na pravni podlagi za notranji trg iz Pogodbe. V tem posebnem naslovu 
gre za dovoljevanje kemikalij, za katere je znano, da je njihova uporaba škodljiva. 
Previdnostno načelo je omenjeno v splošnih določbah REACH, vseeno pa je zlasti pomembno, 
da se to načelo vključi v določbe o dovoljenju.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Dan Jørgensen, Åsa Westlund in Riitta Myller

Predlog spremembe 596
Člen 52

Namen tega naslova je, da se zagotovi dobro 
delovanje notranjega trga ter hkrati da se 
nevarnosti, ki izhajajo iz snovi, ki zbujajo 
veliko skrb, ustrezno nadzirajo ali da se te 
snovi zamenjajo z ustreznimi nadomestnimi 
snovmi ali tehnologijami.

Namen tega naslova je, da se zagotovi, da se 
snovi, ki vzbujajo zelo veliko skrb, 
zamenjajo z ustreznimi nadomestnimi 
snovmi ali tehnologijami, kjer je to mogoče, 
ali da se razvijejo takšne nadomestne snovi. 
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Or. en

Obrazložitev

Namen dovoljenja je zagotoviti varovanje zdravja in okolja, ne pa notranjega trga, ki je cilj, 
kateremu sledi celotna zakonodaja EU, ni pa v zvezi z nobeno določeno določbo REACH.
Dovoljenje bo zagotovilo visoko raven varstva le, če bo njegov cilj zamenjava snovi, ki 
vzbujajo zelo veliko skrb, z ustreznimi nadomestnimi snovmi. Ohranitev pojma „ustreznega 
nadzora“ bo podprla nadaljnjo uporabo in sproščanje nevarnih snovi, ne glede na njihovo 
socialno-ekonomsko potrebo in razpoložljivost varnejših nadomestnih snovi.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Carl Schlyter, Caroline Lucas in Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 597
Člen 52

Namen tega naslova je, da se zagotovi dobro 
delovanje notranjega trga ter hkrati da se 
nevarnosti, ki izhajajo iz snovi, ki zbujajo 
veliko skrb, ustrezno nadzirajo ali da se te 
snovi zamenjajo z ustreznimi nadomestnimi 
snovmi ali tehnologijami.

Namen tega naslova je, da se zagotovi,
prvič, da se snovi, ki vzbujajo zelo veliko 
skrb, zamenjajo z varnejšimi nadomestnimi 
snovmi ali tehnologijami, kjer je to mogoče. 
Drugič, kjer takšnih nadomestil ni na voljo, 
vendar koristi za družbo znatno prevladajo 
nad nevarnostjo v zvezi z uporabo takšnih 
snovi, je namen tega naslova zagotoviti 
ustrezen nadzor uporabe snovi, ki vzbujajo 
zelo veliko skrb, in, tretjič, razvijanje 
nadomestnih snovi.

Or. en

Obrazložitev

Bolje je preprečevati kot zdraviti. Nadomestitev mora imeti prednost pred „ustreznim 
nadzorom“ v skladu z obstoječo zakonodajo o varnosti delavcev, biocidih in nekaterih 
nevarnih snoveh v električni in elektronski opremi. Če bi dali prednost „ustreznemu 
nadzoru“, bi to pomenilo možnost nadaljnje uporabe in sproščanj snovi, ki vzbujajo zelo 
veliko skrb, čeprav bi bile njihove socialno-ekonomske koristi majhne ali bi bile na voljo 
varnejše nadomestne snovi. Na prvem mestu mora biti nadomestitev, potem pa nadzor, kadar 
nadomestitev ni mogoča in ima snov velike socialno-ekonomske koristi.

Predlog spremembe, ki ga vloži Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 598
Člen 52 a (novo)
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52a. Nadomestitev pride v poštev na koncu 
postopka, po vrednotenju Agencije.

Or. en

Obrazložitev

To pojasni, da nadomestitev pride na vrsto na koncu postopka in ne na začetku. Nove snovi 
morajo izpolnjevati iste zahteve kot nadomeščene.

Predlog spremembe, ki ga vloži Jonas Sjöstedt

Predlog spremembe 599
Člen 53, odstavek 1, uvodni del

1. Proizvajalec, uvoznik ali uporabnik na 
nižji stopnji snovi ne sme dati v promet za 
uporabo niti je ne sme sam uporabljati, če je 
ta snov vključena v Prilogo XIII, razen če:

1. Proizvajalec, uvoznik ali uporabnik na 
nižji stopnji snovi ne sme dati v promet ali 
izvoziti za uporabo niti je ne sme sam 
uporabljati, če je ta snov vključena v Prilogo 
XIII, razen če:

Or. en

Obrazložitev

Te določbe morajo veljati tudi v primeru, če podjetje v EU snov proizvaja, vendar je ne da v 
promet v EU, ampak jo neposredno izvozi.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer in Dorette 
Corbey

Predlog spremembe 600
Člen 53, odstavek 1, točka (b)

(b) če je (so) bila(e) uporaba(e) te snovi kot 
take ali v pripravku ali vgrajene v izdelek, 
za katero(e) je bila snov dana v promet ali 
za katero(e) jo sam uporablja, izvzeta iz 
zahteve za pridobitev dovoljenja iz 
Priloge XIII v skladu s členom 55(2); ali

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Pri postopku za izdajo dovoljenja splošne izjeme ne smejo biti dovoljene, ker to pomeni 
dovoljenje brez posameznih ovrednotenj koristi ali slabih strani takšnih uporab ali 
razpoložljivosti morebitnih nadomestnih snovi. To odpravlja tri ključne elemente, ki jih je 
dovoljenje nameravalo uvesti: nadomestitev, ko so na voljo nadomestne snovi, upravičenost 
za nadaljnjo uporabo in preglednost odločanja (Carl Schlyter in drugi).

To zagotavlja skladnost (črtanje člena 55, odstavki 2 in 4(b) in 1(e)), da ne pride do izjem za 
določene uporabe in da se zagotovi, da je postopek za izdajo dovoljenja splošen okvir za vse 
kemikalije, ki vzbujajo veliko skrb in izpolnjujejo merila za izdajo dovoljenja (Dorette 
Corbey).

Predlog spremembe, ki ga vložijo Jonas Sjöstedt, Carl Schlyter, Caroline Lucas in Hiltrud 
Breyer

Predlog spremembe 601
Člen 53, odstavek 2 a (novo)

2. Uvoz in dajanje v promet izdelka, ki 
vsebuje snov, vključeno v Prilogo XIII, se 
šteje kot uporaba te snovi.

Or. en

Obrazložitev

Te zahteve za dovoljenje morajo zajemati tudi izdelke, ne le snovi same. Uvozniki izdelkov 
morajo imeti enake obveznosti in ne manj zahtev, ker so snovi del izdelka. Če tega ne bi uspeli 
popraviti, bi se pojavila resna nevarnost za varovanje zdravja in okolja ter za konkurenčnost 
posebnih industrijskih sektorjev (Jonas Sjöstedt).

Predlog REACH ne opredeljuje natančno določb za uvožene izdelke, ki vsebujejo snovi, ki 
vzbujajo zelo veliko skrb, in bi potrebovale dovoljenje. Uvozniki izdelkov morajo imeti enake 
obveznosti kot drugi proizvajalci EU za učinkovito varstvo zdravja ljudi in okolja. Če tega ne 
bi uspeli popraviti, bi se pojavila resna nevarnost za varovanje zdravja in okolja ter za 
konkurenčnost nekaterih industrijskih sektorjev (Carl Schlyter in drugi).

Predlog spremembe, ki ga vložijo Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Françoise Grossetête, Bogusław Sonik, Renate Sommer in Anne Laperrouze

Predlog spremembe 602
Člen 53, odstavek 4

4. Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata za 4. Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata za 
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snovi, ki se uporabljajo za znanstvene 
raziskave in razvoj ali v proizvod in 
postopek usmerjene raziskave in razvoj v 
količinah, ki ne presegajo ene tone na leto.

snovi, ki se uporabljajo za znanstvene 
raziskave in razvoj ali v proizvod in 
postopek usmerjene raziskave in razvoj.

Or. en

Obrazložitev

Snovi, ki se uporabljajo za znanstvene raziskave in razvoj, morajo biti izvzete, ker mora 
REACH veljati le za snovi, ki so proizvedene, pod pogojem, da se jih da v promet v Skupnosti. 
Snovi, ki se uporabljajo za v proizvod in postopek usmerjene raziskave in razvoj, ne smejo biti 
omejene na 1 tono. To bi zaviralo inovacijo.

Znanstvene raziskave in razvoj morajo biti izvzeti, ker mora REACH veljati le za proizvedene 
snovi, dane v promet v EU. Snovi, ki se uporabljajo za v proizvod in postopek usmerjene 
raziskave in razvoj, ne smejo biti omejene na količino ene tone, da ne vplivajo na količine, 
potrebne za poskuse in razvoj. (Anne Laperrouze)

Predlog spremembe, ki ga vloži Anja Weisgerber

Predlog spremembe 603
Člen 53, odstavek 4

4. Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata za 
snovi, ki se uporabljajo za znanstvene 
raziskave in razvoj ali v proizvod in 
postopek usmerjene raziskave in razvoj v 
količinah, ki ne presegajo ene tone na leto.

4. Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata za 
snovi, ki se uporabljajo za znanstvene 
raziskave in razvoj ali v proizvod in 
postopek usmerjene raziskave in razvoj v 
količinah, zahtevanih za namene v proizvod 
in postopek usmerjenih raziskav in razvoja.

Or. de

Obrazložitev

Za snovi, ki se uporabljajo za v proizvod in postopek usmerjene raziskave in razvoj, ne sme 
biti omejitve ene tone. To bi zaviralo inovacijo.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Carl Schlyter, Caroline Lucas in Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 604
Člen 53, odstavek 5, uvodni del
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Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata za 
naslednje uporabe snovi:

Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata za 
naslednje uporabe snovi, če ukrepi pri tem 
zagotavljajo stopnjo varovanja, ki je 
najmanj enaka stopnji, določeni v naslovu 
VII:

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe obravnava različne ravni predpisov, ki vključujejo izjeme, navedene 
v členu 53(5), in določa postopek za izdajo dovoljenja kot skupni standard.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, 
Miroslav Mikolášik, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges, Anne 

Laperrouze in Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 605
Člen 53, odstavek 5, točka (a)

(a) uporabe v fitofarmacevtskih sredstvih 
na področju uporabe 
Direktive 91/414/EGS; 

črtano

Or. en

Obrazložitev

Predlog Komisije (a) do (f): te snovi morajo biti izključene iz celotnega področja uporabe 
REACH, glej člen 2.

Povezano s predlogi sprememb členov 2, 4 in 8.

Predlog spremembe, ki ga vloži Jonas Sjöstedt

Predlog spremembe 606
Člen 53, odstavek 5, točka (a)

(a) uporabe v fitofarmacevtskih sredstvih na 
področju uporabe Direktive 91/414/EGS;

(a) uporabe kot aktivna fitofarmacevtska 
sredstva na področju uporabe Direktive 
91/414/EGS;

Or. en
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Obrazložitev

Strog postopek za izdajo dovoljenj je bistven del REACH. Šele z njim bodo družbe spodbujene 
k inovativnosti in iskanju nadomestnih možnosti za uporabo kemikalij, ki vzbujajo zelo veliko 
skrb. Ta seznam izjem ni sprejemljiv. Če obstajajo bistveni razlogi za uporabo snovi, se 
dovoljenje lahko pridobi.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, 
Miroslav Mikolášik, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges, Anne 

Laperrouze in Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 607
Člen 53, odstavek 5, točka (b)

(b) uporabe v biocidnih proizvodih na 
področju uporabe Direktive 98/8/ES;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Predlog Komisije (a) do (f): te snovi morajo biti izključene iz celotnega področja uporabe 
REACH, glej člen 2.

Povezano s predlogi sprememb členov 2, 4 in 8.

Predlog spremembe, ki ga vloži Jonas Sjöstedt

Predlog spremembe 608
Člen 53, odstavek 5, točka (b)

(b) uporabe v biocidnih proizvodih na 
področju uporabe Direktive 98/8/ES;

(b) uporabe kot aktivni biocidni proizvodi na 
področju uporabe Direktive 98/8/ES;

Or. en

Obrazložitev

Strog postopek za izdajo dovoljenj je bistven del REACH. Šele z njim bodo družbe spodbujene 
k inovativnosti in iskanju nadomestnih možnosti za uporabo kemikalij, ki vzbujajo zelo veliko 
skrb. Ta seznam izjem ni sprejemljiv. Če obstajajo bistveni razlogi za uporabo snovi, se 
dovoljenje lahko pridobi.
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Predlog spremembe, ki ga vložijo Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, 
Miroslav Mikolášik, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges, Anne 

Laperrouze in Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 609
Člen 53, odstavek 5, točka (c)

(c) uporabe kot zdravila za ljudi ali živali 
na področju uporabe Uredbe (EGS) 
št. 2309/93 ter direktiv 2001/82/ES in 
2001/83/ES;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Predlog Komisije (a) do (f): te snovi morajo biti izključene iz celotnega področja uporabe 
REACH, glej člen 2.

Povezano s predlogi sprememb členov 2, 4 in 8.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, 
Miroslav Mikolášik, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges, Jonas 

Sjöstedt, Anne Laperrouze in Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 610
Člen 53, odstavek 5, točka (d)

(d) uporabe kot dodatek živilom na 
področju uporabe Direktive 89/107/EGS;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Glej zgornje obrazložitve.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, 
Miroslav Mikolášik, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges, Anne 

Laperrouze in Dagmar Roth-Behrendt 

Predlog spremembe 611
Člen 53, odstavek 5, točka (e)

(e) uporabe kot krmni dodatek na področju črtano



PE 357.823v01-00 10/84 AM\565935SL.doc

SL

uporabe Direktive 70/524/EGS;

Or. en

Obrazložitev

Glej zgornje obrazložitve.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, 
Miroslav Mikolášik, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges, Anne 

Laperrouze in Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 612
Člen 53, odstavek 5, točka (f)

(f) uporabe kot aromatski dodatki živilom 
na področju uporabe 
Odločbe 1999/217/ES;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Glej zgornjo obrazložitev.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Jonas Sjöstedt, Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud 
Breyer, Frédérique Ries in Chris Davies 

Predlog spremembe 613
Člen 53, odstavek 5, točka (g)

(g) uporabe kot na mestu izolirani vmesni 
proizvod ali kot prepeljani izolirani vmesni 
proizvod;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Strog postopek za izdajo dovoljenj je bistven del REACH. Šele z njim bodo družbe spodbujene 
k inovativnosti in iskanju nadomestnih možnosti za uporabo kemikalij, ki vzbujajo zelo veliko 
skrb. Ta seznam izjem ni sprejemljiv. Če obstajajo bistveni razlogi za uporabo snovi, se 
dovoljenje lahko pridobi (Jonas Sjöstedt).

Vmesni proizvodi, ki izpolnjujejo merila za snovi, ki vzbujajo zelo veliko skrb, imajo lahko 
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znatne škodljive vplive in se jih zato ne sme izključiti iz zahteve za pridobitev dovoljenja (Carl 
Schlyter in drugi).

Pomembno je upoštevati številne uporabe zadevnih kemikalij in zlasti zajeti tiste dele 
zakonodaje, ki ne preučujejo okoljskih vplivov snovi, ob tem pa vključiti tudi druge mogoče 
vire sproščanj in izpostavljenosti. Na primer, stavek, zaradi katerega se dovoljenje ne more 
zahtevati za izolirane vmesne proizvode, je treba odstraniti, ker so lahko emisije med 
prevozom do mesta in od njega znatne (člen 53(5)(g)) (Frédérique Ries in drugi).

Predlog spremembe, ki ga vložijo Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana 
Muscardini, Sergio Berlato, Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis in Miroslav Mikolášik

Predlog spremembe 614
Člen 53, odstavek 5, točka (g)

(g) uporabe kot na mestu izolirani vmesni 
proizvod ali kot prepeljani izolirani vmesni 
proizvod;

(g) uporabe kot na mestu izolirani vmesni 
proizvod ali kot prepeljani izolirani vmesni 
proizvod, tudi pri proizvedenih/uvoženih 
količinah, ki presegajo 1000 ton na leto;  

Or. it

Obrazložitev

Podrobno opredeljuje, da se količine, ki presegajo 1000 ton na leto, prav tako uporabljajo za 
prepeljane izolirane vmesne proizvode. Ta predlog spremembe je povezan z drugimi predlogi 
sprememb členov iz naslova VII: Dovoljenje. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Jonas Sjöstedt

Predlog spremembe 615
Člen 53, odstavek 5, točka (h)

(h) uporabo kot motorno gorivo, zajeto v 
Direktivo Evropskega parlamenta in 
Sveta 98/70/ES;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Strog postopek za izdajo dovoljenj je bistven del REACH. Šele z njim bodo družbe spodbujene 
k inovativnosti in iskanju nadomestnih možnosti za uporabo kemikalij, ki vzbujajo zelo veliko 
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skrb. Ta seznam izjem ni sprejemljiv. Če obstajajo bistveni razlogi za uporabo snovi, se 
dovoljenje lahko pridobi (Jonas Sjöstedt).

Predlog spremembe, ki ga vložita Jonas Sjöstedt in Werner Langen

Predlog spremembe 616
Člen 53, odstavek 5, točka (i)

(i) uporabe izdelkov iz mineralnih olj kot 
gorivo za premične ali stacionarne kurilne 
naprave in uporabo kot gorivo v zaprtih 
sistemih.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Glej zgornjo obrazložitev.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, 
Miroslav Mikolášik, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges, Werner 

Langen in Anne Laperrouze

Predlog spremembe 617
Člen 53, odstavek 5, točka (i) a (novo)

(ia) snovi, ki jih ni treba registrirati:

Or. en

Obrazložitev

Nova točka (ia): postopek za izdajo dovoljenja mora biti omejen le na registrirane snovi. Zato 
morajo izjeme, ki veljajo za registracijo, veljati tudi za dovoljenje.

Postopek za izdajo dovoljenja mora biti omejen na registrirane snovi. Snovi, izvzete iz 
registracije, morajo zato biti izvzete tudi iz zahteve za dovoljenje.

Predlog spremembe, ki ga vloži Robert Sturdy

Predlog spremembe 618
Člen 53, odstavek 5, točka (i) a (novo)
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(ia) uporabe mineralov, rud, koncentrati, 
zlitine, ko se prevažajo k ali obdelujejo v 
napravah, ki jih ureja Direktiva 96/61/ES 
in za katero velja tudi zakonodaja 
Skupnosti o varstvu zdravja delovne sile in 
javnosti, razen za snovi, za katere velja 
posebni kemijski predpisi.

Or. en

Obrazložitev

Rude, koncentrati in zlitine, ki niso nevarne za zdravje javnosti ali okolje, morajo biti izvzeti 
iz zahtev za registracijo in dovoljenje. Ker so prisotne v naravi, ne bi niti registracija niti 
izdaja dovoljenja vplivala na obstoj ali na stopnjo snovi, ki vzbujajo skrb, v mineralih. Če se 
jih le izvzame iz zahtev za registracijo, se s tem upravno breme ne bi zmanjšalo, ker v skladu s 
trenutnim osnutkom izvzetje iz registracije ne pomeni samodejnega izvzetja iz zahteve za 
dovoljenje.

Predlog spremembe, ki ga vložita John Bowis in Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 619
Člen 53, odstavek 5, točka (i) a (novo)

(ia) uporabe kovin, vključno z zlitinami, v 
masivni obliki v skladu z izvzetjem iz 
označevanja v skladu z Direktivo 
67/548/EGS, Priloga VI št. 8.3 in št. 9.3.

Or. en

Obrazložitev

Večina kovin in zlitin v „masivni obliki“, v nasprotju na primer s prahom, pomeni omejeno 
nevarnost zaradi svojih lastnosti. Zato morajo biti upravičene do vrednotenje prek 
poenostavljenega postopka, razen če obstajajo znaki možne nevarnosti, ki upravičujejo 
podrobnejšo vrednotenje. Ogromno število uporab kovin, zlasti v obliki zlitin (okoli 30.000 
zlitin), lahko preobremeni postopek za izdajo dovoljenj, če se sistem ne bo poenostavil.

Predlog spremembe, ki ga vloži Anja Weisgerber

Predlog spremembe 620
Člen 53, odstavek 5, točka (i) a (novo)
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(ia) uporabe v baterijah na področju 
uporabe Direktive 91/157/ES.

Or. de

Obrazložitev

Uporabo snovi v baterijah že urejata naslov VIII in Direktiva 91/157/ES; zato morajo biti 
izvzete iz postopka za pridobitev dovoljenja.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Frédérique Ries Chris Davies, Dan Jørgensen, Åsa 
Westlund in Riitta Myller

Predlog spremembe 621
Člen 53, odstavek 5, nov pododstavek

Če ti ukrepi zagotavljajo vsak tako stroge 
nadzore, kot so določeni v naslovu VII:

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je upoštevati številne uporabe zadevnih kemikalij in zlasti zajeti tiste dele 
zakonodaje, ki ne preučujejo okoljskih vplivov snovi, ob tem pa vključiti tudi druge mogoče 
vire sproščanj in izpostavljenosti. Na primer, stavek, zaradi katerega se dovoljenje ne more 
zahtevati za izolirane vmesne proizvode je treba odstraniti, ker so lahko emisije med 
prevozom do mesta in od njega znatne (člen 53(5)(g)).

Predlog spremembe, ki ga vloži Johannes Blokland

Predlog spremembe 622
Člen 53, odstavek 5 a (novo)

5a. Proizvajalec, uvoznik ali uporabnik na 
nižji stopnji lahko imenuje tretjo osebo, ki 
mora izpolnjevati obveznosti, ki izhajajo iz 
tega naslova, v imenu proizvajalca, 
uvoznika ali uporabnika na nižji stopnji.

Or. nl
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Obrazložitev

Ta predlog spremembe zagotavlja, da se lahko uporabi tretja oseba.

Predlog spremembe, ki ga vloži Johannes Blokland

Predlog spremembe 623
Člen 53, odstavek 5 b (novo)

5b. Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata za 
minerale, rude, koncentrate in zlitine, če se 
te snovi prevažajo k napravam, za katere 
velja Direktiva 96/61/ES, ali obdelujejo v 
njih.

Or. nl

Obrazložitev

Minerali, rude, koncentrati in zlitine morajo biti izvzeti iz zahteve za pridobitev dovoljenja.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Dan Jørgensen, Åsa Westlund in Riitta Myller

Predlog spremembe 624
Člen 53, odstavek 6

6. Pri snoveh, za katere je treba pridobiti 
dovoljenje samo zato, ker izpolnjujejo 
merila iz člena 54(a), (b) in (c) ali ker so 
določene v skladu s členom 54(f) samo 
zaradi nevarnosti za zdravje ljudi, se 
odstavka 1 in 2 tega člena ne uporabljata za 
naslednje uporabe:

črtano

(a) uporabe v kozmetičnih proizvodih na 
področju uporabe Direktive 76/768/EGS;

(b) uporabe v materialih za stik z živili na 
področju uporabe Direktive 89/109/EGS.

Or. en

Obrazložitev

Pri postopku za izdajo dovoljenja splošne izjeme ne smejo biti dovoljene, ker to pomeni 
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dovoljenje brez posameznih ovrednotenj koristi ali slabih strani takšnih uporab ali 
razpoložljivosti morebitnih nadomestnih snovi. To odpravlja dva ključna elementa, ki jih je 
dovoljevanje nameravalo uvesti: upravičenost za nadaljnjo uporabo in preglednost 
odločanja.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Marcello Vernola, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik, Alessandro 

Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini in Sergio Berlato

Predlog spremembe 625
Člen 53, odstavek 6, uvodni del

6. Pri snoveh, za katere je treba pridobiti 
dovoljenje samo zato, ker izpolnjujejo 
merila iz člena 54(a), (b) in (c) ali ker so 
določene v skladu s členom 54(f) samo 
zaradi nevarnosti za zdravje ljudi, se 
odstavka 1 in 2 tega člena ne uporabljata za 
naslednje uporabe:

6. Pri snoveh, za katere je treba pridobiti 
dovoljenje samo zato, ker izpolnjujejo 
merila iz člena 54(a), (b) in (c) (črtano)
samo zaradi nevarnosti za zdravje ljudi, se 
odstavka 1 in 2 tega člena ne uporabljata za 
naslednje uporabe:

Or. it

Obrazložitev

Za opredelitev endokrinih motilcev hormonov ni nobenih meril. Dodatna merila ob merilih, 
določenih v členu 54(d) in (e), morajo biti opredeljena na podlagi znanstvenih dokazov, da 
preprečijo samovoljno odločanje. Razen tega so snovi, navedene v točki (b), že bile izvzete v 
predlogu spremembe k členu 2. Razen tega morajo biti snovi, ki jih že urejajo ustrezne in 
primerno povezane vertikalne uredbe, izključene s področja uporabe Direktive REACH. Ta 
predlog spremembe je povezan z drugimi predlogi sprememb členov iz naslova VII: 
Dovoljenje. 

Predlog spremembe, ki ga vložijo Marcello Vernola, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik, Alessandro 

Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato in Dagmar Roth-
Behrendt

Predlog spremembe 626
Člen 53, odstavek 6, točka (b)

(b) uporabe v materialih za stik z živili na 
področju uporabe Direktive 89/109/EGS. 

črtano

Or. it
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Obrazložitev

Za opredelitev endokrinih motilcev hormonov ni nobenih meril. Dodatna merila ob merilih, 
določenih v členu 54(d) in (e), morajo biti opredeljena na podlagi znanstvenih dokazov, da 
preprečijo samovoljno odločanje. Razen tega so snovi, navedene v točki (b), že bile izvzete v 
predlogu spremembe k členu 2. Razen tega morajo biti snovi, ki jih že urejajo ustrezne in 
primerno povezane vertikalne uredbe, izključene s področja uporabe Direktive REACH. Ta 
predlog spremembe je povezan z drugimi predlogi sprememb členov iz naslova VII: 
Dovoljenje. (Marcello Vernola in drugi)

Posledica predlaganih sprememb člena 2 (Dagmar Roth-Behrendt).

Predlog spremembe, ki ga vložijo Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola in Miroslav Ouzký

Predlog spremembe 627
Člen 53, odstavek 7, uvodni del

Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata za uporabo 
snovi v pripravkih, in sicer za: 

Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata za uporabo 
snovi v pripravkih ali izdelkih, in sicer za:

Or. en

Obrazložitev

Za snovi v izdelkih je treba vključiti tudi mejne koncentracije. Diskriminacija predlogov snovi 
v izdelkih ni utemeljena s toksikološkimi in ekotoksikološkimi merili. Razen tega 
izpostavljenost snovem v izdelkih, za razliko od izpostavljenosti snovem v pripravkih, zahteva 
nosilec za izločevanje in je zato izpostavljenost dodatno omejena.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Marcello Vernola, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik, Alessandro 

Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini in Sergio Berlato

Predlog spremembe 628
Člen 53, odstavek 7, točka (a)

(a) snovi iz člena 54(d), (e) in (f), katerih 
koncentracija ne presega mejne vrednosti 0,1 
%;

(a) snovi iz člena 54(d) in (e), katerih 
koncentracija ne presega mejne vrednosti 0,1 
%;

Or. it
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Obrazložitev

Dodatna merila ob merilih, določenih v členu 54(d) in (e), morajo biti opredeljena na podlagi 
znanstvenih dokazov, da preprečijo samovoljno odločanje. Ta predlog spremembe je povezan 
z drugimi predlogi sprememb členov iz naslova VII: Dovoljenje.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Marcello Vernola, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik, Alessandro 

Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato, Werner Langen in 
Anne Laperrouze

Predlog spremembe 629
Člen 53, odstavek 7 a (novo)

7a. Odstavek 1 se ne uporablja, če se snov 
uporablja kot taka, v pripravku ali v 
izdelku, ki izpolnjuje pogoje in omejitve iz 
Priloge XVI ali Priloge XVII.

Or. it

Obrazložitev

Ta predlog spremembe pojasnjuje, da odločitve, ki sta jih že sprejela Svet ministrov EU in 
Evropski parlament na podlagi Direktive 76/769/EG ali ki jih bo v prihodnje sprejela 
Komisija po postopku, navedenem v členu 130 (komitologija), ne smejo biti predmet 
nadaljnjih razprav. Komisiji se ne sme prepustiti, da po lastnem preudarku odloča, ali se 
izvzamejo že urejene snovi ter uporabe in v kakšnem obsegu. Ta predlog spremembe je 
povezan z drugimi predlogi sprememb členov iz naslova VII: Dovoljenje. (Marcello Vernola 
in drugi ter Alessandro Foglietta in drugi)

Predlagan nov člen 53(8) pojasnjuje, da se o odločitvah, ki sta jih že sprejela Svet in 
Parlament v skladu z Direktivo 76/769/EGS ali ki jih bo v prihodnje sprejela Komisija v 
skladu s postopkom iz člena 130 (komitologija), ne razpravlja več. Odločitve o tem, ali je 
treba snovi in uporabe, ki so že urejene z zakonodajo, izvzeti iz omenjenih določb, in če, v 
kakšnem obsegu, se ne smejo prepustiti Komisiji. (Werner Langen)

Predlog spremembe, ki ga vložijo Carl Schlyter, Caroline Lucas in Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 630
Člen 53 a (novo)

Člen 53a
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Priloga XIII(a) je seznam snovi, za katere 
je znano, da izpolnjujejo merila iz člena 54, 
do postopka za izdajo dovoljenja. Ko se 
začne postopek za izdajo dovoljenja, se 
snovi navedejo v Prilogi XIII(b), v skladu s 
postopkom iz člena 55(1).

Or. en

Obrazložitev

Za povečanje preglednosti ter spodbuditev prostovoljnih ukrepov uporabnikov na nižji stopnji 
in inovacij za varnejše nadomestne možnosti, je treba vse snovi, ki izpolnjujejo merila za zelo 
veliko skrb, takoj dodati na seznam snovi za pridobitev dovoljenja (= Priloga XIII(a)). 

Potem bodo snovi, v skladu s prednostno razvrstitvijo Agencije, prestavljene v Prilogo 
XIII(b), v kateri bodo točno določeni datumi poteka in skrajni roki za vloge za pridobitev 
dovoljenja.

Predlog spremembe, ki ga vloži Guido Sacconi

Predlog spremembe 631
Člen 53 a (novo)

Člen 53 a
Seznam snovi, za katere je treba pridobiti 

dovoljenje
Priloga XIII vsebuje seznam snovi, za 
katere je treba pridobiti dovoljenje; seznam 
v Prilogi XIIIa vsebuje snovi, predložene za 
pridobitev dovoljenja, zaradi katerega 
poteka ta postopek. Takoj ko se postopek za 
pridobitev dovoljenja zaključi, se snovi 
dodajo na seznam v Prilogi XIIIb, v skladu 
s postopkom iz člena 55(1). Ti seznami se 
dajo na razpolago javnosti na spletni strani 
Agencije.

Or. it

Obrazložitev

Dopolnjuje predlog spremembe 51 v osnutku poročila. Ker so ti seznami na voljo javnosti, je 
postopek za pridobitev dovoljenja preglednejši in omogoča trgovcem učinkovitejše 
upravljanje z zalogami. Poleg tega to preprečuje, da bi bili prepovedani kemični proizvodi še 
naprej v prometu.
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Predlog spremembe, ki ga vložijo Carl Schlyter, Caroline Lucas in Hiltrud Breyer 

Predlog spremembe 632
Člen 54, uvodni del

V skladu s postopkom iz člena 55 se lahko v 
Prilogo XIII vključijo naslednje snovi:

Brez poseganja v obstoječe ali prihodnje 
omejitve se v skladu s postopkom iz člena 56
v Prilogo XIII(a) vključijo naslednje snovi:

Or. en

Obrazložitev

Delno povezano s predlogi sprememb člena 53a novo.

Zaradi uvedbe seznama snovi za pridobitev dovoljenja je treba spremeniti postopek za 
vključitev na sezname.

Predlog spremembe, ki ga vloži Guido Sacconi

Predlog spremembe 633
Člen 54, uvodni del

V skladu s postopkom iz člena 55 se lahko v 
Prilogo XIII vključijo naslednje snovi:

V skladu s postopkom iz člena 56 se v 
Prilogo XIIIa vključijo naslednje snovi:

Or. it

Obrazložitev

Nadomestitev ustreznega dela predloga spremembe 52 s strani poročevalca.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Holger Krahmer, Horst Schnellhardt, Alessandro Foglietta, 
Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato, Marcello Vernola, Amalia 

Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De 
Michelis, Miroslav Mikolášik, Liam Aylward in Anne Laperrouze

Predlog spremembe 634
Člen 54, točka (a)

(a) snovi, ki izpolnjujejo merila za 
razvrstitev kot kancerogene iz skupine 1 ali 
2 v skladu z Direktivo 67/548/EGS;

(a) snovi, razvrščene kot rakotvorne iz 
skupine 1 ali 2 v skladu z Direktivo 
67/548/EGS;

Or. en
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Obrazložitev

Da se poveča gotovost načrtovanja, je treba v dovoljenje vključiti snovi, ki so razvrščene ali 
pa so bile vsaj pravilno znanstveno ocenjene (Holger Krahmer).

Preden se izda dovoljenje za neko snov, je treba sprejeti pravno zavezujočo odločitev o njeni 
razvrstitvi (na podlagi odločitve o usklajeni razvrstitvi, ki to snov uvršča v skupino CMR 1 ali 
2). V nasprotnem primeru se odločitve odbora(ov) držav članic, odgovornega(ih) za 
razvrstitev snovi v skupini CMR 1 in 2, razveljavijo. Zagotovljena mora biti pravna varnost, 
zlasti v zvezi s svetovno trgovino. Ta predlog spremembe je povezan z drugimi predlogi 
sprememb členov iz naslova VII: Dovoljenje. (Alessandro Foglietta in drugi ter Marcello 
Vernola in drugi)

Preden se izda dovoljenje za snov, je treba sprejeti pravno zavezujočo odločitev o njeni 
razvrstitvi, na podlagi odločitve o standardni razvrstitvi, v skupino CMR 1 ali 2 (EU ali v 
prihodnje GHS), sicer se odbor(i) držav članic, odgovoren(ni) za razvrstitev snovi v skupine 
CMR 1, 2 in 3, ne bo(do) upošteval(i). Zagotovljena mora biti pravna varnost, vključno v 
zvezi s svetovno trgovino (Horst Schnellhardt).

Za delovanje REACH je bistveno, da dovoljenje obravnava le kemikalije, za katere je 
znanstveno dokazano, da škodljivo vplivajo na zdravje ljudi ali okolje. Dovoljenje je treba 
uporabiti le za tiste kemikalije, ki so dejansko nevarne na podlagi njihovih predvidenih 
uporab, navedenih v registraciji. Le dejstvo, da je kemikalija nevarna kot taka, ne sme biti 
vzrok za stroške in birokracijo, povezane z dovoljenjem, razen če je dejanska nevarnost 
razvidna iz predlaganih ali predvidenih uporab na nižji stopnji. 

Zato je nujno potrebno, da se kemikalije, ki se uporabljajo v skrbno nadzorovanih 
industrijskih postopkih ali industrijskih postopkih z nizko izpostavljenostjo/nizko nevarnostjo, 
dovolijo. Uporabe omenjenih snovi predstavljajo malo nevarnost za delavce, javnost ali 
okolje ali pa sploh niso nevarne. Za izboljšanje izvedljivosti REACH je treba jasno opredeliti 
„ustrezno nadzorovane“ nevarnosti, ki bodo dovoljene, da bodo vključevale industrijske 
postopke z nizko izpostavljenostjo/nizko nevarnostjo (Liam Aylward).
Preden se izda dovoljenje za neko snov, je treba sprejeti zavezujočo odločitev o njeni 
razvrstitvi, na podlagi odločitve o standardni razvrstitvi, ki to snov uvršča v skupino CMR 1 
ali 2 (EU ali v prihodnje GHS). V nasprotnem primeru se odbor(i) držav članic, 
odgovoren(ni) za razvrstitev snovi v skupine CMR 1, 2 in 3, ne bo(do) upošteval(i). 
Zagotovljena mora biti pravna varnost, posebej v zvezi s svetovno trgovino.

Vključitev snovi, ki niso navedene v odstavkih a) do e), ni izvedljiva niti potrebna. To bi 
sprožilo postopek za pridobitev dovoljenja na podlagi samovoljnih meril, kar bi ustvarilo 
pravno negotovost. (Anne Laperrouze)
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Predlog spremembe, ki ga vložijo Holger Krahmer, Horst Schnellhardt, Alessandro Foglietta, 
Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato, Marcello Vernola, Amalia 

Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De 
Michelis, Miroslav Mikolášik, Liam Aylward in Anne Laperrouze

Predlog spremembe 635
Člen 54, točka (b)

(b) snovi, ki izpolnjujejo merila za 
razvrstitev kot mutagene iz skupine 1 ali 2 v 
skladu z Direktivo 67/548/EGS;

(b) snovi, razvrščene kot mutagene iz 
skupine 1 ali 2 v skladu z Direktivo 
67/548/EGS;

Or. en

Obrazložitev

Glej zgornjo obrazložitev.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Holger Krahmer, Horst Schnellhardt, Alessandro Foglietta, 
Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato, Marcello Vernola, Amalia 

Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De 
Michelis, Miroslav Mikolášik, Liam Aylward in Anne Laperrouze

Predlog spremembe 636
Člen 54, točka (c)

(c) snovi, ki izpolnjujejo merila za 
razvrstitev kot strupene za razmnoževanje iz 
skupine 1 ali 2 v skladu z Direktivo 
67/548/EGS;

(c) snovi, razvrščene kot strupene za 
razmnoževanje iz skupine 1 ali 2 v skladu z 
Direktivo 67/548/EGS;

Or. en

Obrazložitev

Glej zgornjo obrazložitev.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Carl Schlyter, Caroline Lucas in Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 637
Člen 54, točka (c) a (novo)

(ca) snovi, ki izpolnjujejo merila za 
razvrstitev kot povzročiteljice 
preobčutljivosti v skladu z Direktivo 
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67/548/EGS;

Or. en

Obrazložitev

Snovi, ki povzročajo preobčutljivost, in močno kronično strupene snovi je treba dodati na 
področje uporabe dovoljenja.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Carl Schlyter, Caroline Lucas in Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 638
Člen 54, točka (c) b (novo)

(cb) snovi,ki izpolnjujejo merila za 
razvrstitev kot škodljive v skladu z Direktivo 
67/548/EGS in so močno kronično strupene 
pri vdihavanju T, R 48.

Or. en

Obrazložitev

Snovi, ki povzročajo preobčutljivost, in močno kronično strupene snovi je treba dodati na 
področje uporabe dovoljenja.

Predlog spremembe, ki ga vloži Johannes Blokland

Predlog spremembe 639
Člen 54, točka (d)

(d) snovi, ki so v skladu z merili iz Priloge 
XII obstojne, strupene in se lahko kopičijo 
v organizmih;

(d) snovi, ki vzbujajo zelo veliko skrb;

Or. nl

Obrazložitev

Snovi PBT in vPvB so snovi, ki vzbujajo zelo veliko skrb.

Predlog spremembe, ki ga vložita Johannes Blokland in Liam Aylward

Predlog spremembe 640
Člen 54, točka (e)
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(e) snovi, ki so v skladu z merili iz 
Priloge XII zelo obstojne in se zelo lahko 
kopičijo v organizmih;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Člen 54 navaja šest skupin kemikalij, za katere je treba pridobiti dovoljenje. Zadnji dve 
skupini kemikalij, za katere je treba pridobiti dovoljenje, ne izpolnjujeta standarda, ki 
zahteva, da je treba dokazati škodljiv vpliv snovi na zdravje ljudi ali okolje v skladu z jasnimi 
in natančnimi merili, in ju je zato treba črtati.
Zelo obstojne kemikalije in kemikalije, ki se zelo lahko kopičijo v organizmih (vPvB), so 
navedene v členu 54(e) le na podlagi njihovih fizikalno-kemijskih lastnosti. Vključitev skupine 
vPvB bi omejila snovi, ne da bi se ugotovili njihovi škodljivi vplivi na zdravje ljudi ali okolje. 
(V nekaterih primerih, kot je kalcij v kosteh in zobeh, sta kopičenje v organizmih in obstojnost 
zaželena.) Člen 54 (e) v veliki meri presega to, kar je primerno in potrebno za doseganje 
ciljev zakonodaje, in ga je zato treba črtati, ker je nesorazmeren in v nasprotju z javnim 
redom (Liam Aylward).
Snovi PBT in vPvB so snovi, ki vzbujajo zelo veliko skrb (Johannes Blokland).

Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Laperrouze

Predlog spremembe 641
Člen 54, točka (e)

(e) snovi, ki so v skladu z merili iz 
Priloge XII zelo obstojne in se zelo lahko 
kopičijo v organizmih;

(e) snovi, ki so v skladu z merili iz 
Priloge XII zelo obstojne, se zelo lahko 
kopičijo v organizmih in so zelo strupene; 

Or. fr

Obrazložitev

Snovi morajo biti predmet zavezujočega sklepa o razvrstitvi (EU ali v prihodnje GHS –
Globally Harmonised System), preden se predloži vloga za pridobitev dovoljenja za te snovi. 
V nasprotnem primeru bi se obšli organi na ravni Skupnosti, pristojni za razvrstitev. Treba se 
je izogniti vsaki pravni negotovosti, zlasti v zvezi z mednarodno trgovino.
Vključitev snovi, ki niso navedene v odstavkih a) do e), ni izvedljiva niti potrebna. To bi 
sprožilo postopek za pridobitev dovoljenja na podlagi samovoljnih meril, kar bi ustvarilo 
pravno negotovost.
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Predlog spremembe, ki ga vložijo Liam Aylward, Marcello Vernola, Guido Podestà, 
Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav 

Mikolášik, Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato 
in Anne Laperrouze

Predlog spremembe 642
Člen 54, točka (f)

(f) snovi, kot so snovi, ki so po svojih 
lastnostih endokrini motilci hormonov, ali 
snovi, ki so po svojih lastnostih obstojne, se 
kopičijo v organizmih in so strupene ali 
zelo obstojne in se zelo lahko kopičijo v 
organizmih, ne izpolnjujejo meril iz točk (d) 
in (e) in za katere je bilo za vsak primer 
posebej v skladu s postopkom iz člena 56 
ugotovljeno, da imajo hude in trajne učinke 
na ljudi ali okolje, ki so enakovredni 
učinkom snovi iz točk (a) do (e).

črtano

Or. en

Obrazložitev

Člen 54(f) omejuje snovi, ki vzbujajo „ustrezno“ skrb, za vsak primer posebej. Brez 
objektivnih meril bi ga lahko države članice uporabile za podrejanje kemikalij, ki so sporne iz 
političnih razlogov, omejitvam za izdajanje dovoljenj z malo znanstvenih dokazov ali brez 
njih. Člen 54 (f) je hiter in neustrezen prenos pristojnosti. Poleg tega pomanjkanje objektivnih 
meril in postopek odločanja za vsak primer posebej pušča zakonsko urejeno skupnost v 
negotovosti glede tega, ali je za snov treba pridobiti dovoljenje ali ne. Ker tak člen 54 (f) ne 
zagotavlja pravne varnosti, ki je temeljna za zakonodajo, ga je treba črtati (Liam Aylward).

Za opredelitev endokrinih motilcev hormonov ni nobenih meril. Dodatna merila ob merilih, 
določenih v členu 54(d) in (e), morajo biti opredeljena na podlagi znanstvenih dokazov, da 
preprečijo samovoljno odločanje. Ta predlog spremembe je povezan z drugimi predlogi 
sprememb členov iz naslova VII: Dovoljenje. (Marcello Vernola in drugi ter Alessandro 
Foglietta in drugi)

Preden se izda dovoljenje za snov, je treba sprejeti zavezujočo odločitev o njeni razvrstitvi, na 
podlagi odločitve o standardni razvrstitvi, v skupino CMR 1 ali 2 (EU ali v prihodnje GHS), 
sicer se odbor(i) držav članic, odgovoren(ni) za razvrstitev snovi v skupine CMR 1, 2 in 3, ne 
bo(do) upošteval(i). Zagotovljena mora biti pravna varnost, posebej v zvezi s svetovno 
trgovino.

Vključitev snovi, ki niso navedene v odstavkih a) do e), ni izvedljiva niti potrebna. To bi 
sprožilo postopek za pridobitev dovoljenja na podlagi samovoljnih meril, kar bi ustvarilo 
pravno negotovost. (Anne Laperrouze)
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Predlog spremembe, ki ga vloži Holger Krahmer

Predlog spremembe 643
Člen 54, točka (f)

(f) snovi, kot so snovi, ki so po svojih 
lastnostih endokrini motilci hormonov, ali 
snovi, ki so po svojih lastnostih obstojne, se 
kopičijo v organizmih in so strupene ali 
zelo obstojne in se zelo lahko kopičijo v 
organizmih, ne izpolnjujejo meril iz točk (d) 
in (e) in za katere je bilo za vsak primer 
posebej v skladu s postopkom iz člena 56 
ugotovljeno, da imajo hude in trajne učinke 
na ljudi ali okolje, ki so enakovredni 
učinkom snovi iz točk (a) do (e).

Snovi, za katere je bilo ugotovljeno, da 
imajo hude in trajne učinke na ljudi ali 
okolje, ki so enakovredni učinkom snovi iz 
točk (a) do (e), se lahko vključijo na podlagi 
posameznih primerov v skladu s postopkom 
iz člena 56, ki temelji na zanesljivi 
znanstveni oceni.

Or. en

Obrazložitev

Da se poveča gotovost načrtovanja, je treba v dovoljenje vključiti snovi, ki so razvrščene ali 
pa so bile vsaj pravilno znanstveno ocenjene.

Predlog spremembe, ki ga vloži Richard Seeber

Predlog spremembe 644
Člen 54, točka (f) 

(f) snovi, kot so snovi, ki so po svojih 
lastnostih endokrini motilci hormonov, ali 
snovi, ki so po svojih lastnostih obstojne, se 
kopičijo v organizmih in so strupene ali 
zelo obstojne in se zelo lahko kopičijo v 
organizmih, ne izpolnjujejo meril iz točk (d) 
in (e) in za katere je bilo za vsak primer 
posebej v skladu s postopkom iz člena 56 
ugotovljeno, da imajo hude in trajne učinke
na ljudi ali okolje, ki so enakovredni 
učinkom snovi iz točk (a) do (e).

(f) snovi, za katere je bilo ugotovljeno, da 
pomenijo hudo nevarnost in imajo trajne 
učinke na ljudi ali okolje, ki so enakovredni 
učinkom snovi iz točk (a) do (e), se lahko 
vključijo na podlagi posameznih primerov v 
skladu s postopkom iz člena 56, ki temelji 
na zanesljivih znanstvenih dokazih.

Or. en
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Obrazložitev

Brez znanstvenega in na tveganju temelječega ovrednotenja snovi, za katere se lahko zahteva 
dovoljenje, bi ta alinea odprla celoten postopek za izdajo dovoljenja na podlagi samovoljnih 
meril, s čimer se omeji pravna varnost in ogrozi celotno filozofijo REACH.

Predlog spremembe, ki ga vloži Jonas Sjöstedt

Predlog spremembe 645
Člen 54, točka (f) 

(f) snovi, kot so snovi, ki so po svojih 
lastnostih endokrini motilci hormonov, ali 
snovi, ki so po svojih lastnostih obstojne, se 
kopičijo v organizmih in so strupene ali zelo 
obstojne in se zelo lahko kopičijo v 
organizmih, ne izpolnjujejo meril iz točk (d) 
in (e) in za katere je bilo za vsak primer 
posebej v skladu s postopkom iz člena 56 
ugotovljeno, da imajo hude in trajne učinke 
na ljudi ali okolje, ki so enakovredni 
učinkom snovi iz točk (a) do (e).

(f) snovi, kot so snovi, ki so po svojih 
lastnostih endokrini motilci hormonov, ali 
snovi, ki so po svojih lastnostih obstojne, se 
kopičijo v organizmih in so strupene ali zelo 
obstojne in se zelo lahko kopičijo v 
organizmih, ne izpolnjujejo meril iz točk (d) 
in (e) in za katere je bilo za vsak primer 
posebej v skladu s postopkom iz člena 56 
ugotovljeno, da vzbujajo podobno stopnjo 
skrbi kot druge snovi iz točk (a) do (e).

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe znižuje raven skrbi, ki je potrebna za snov, preden se jo lahko doda v 
Prilogo VIII. Zahteva po tem, da ima snov trajne učinke, ni sprejemljiva. Priporočljivo je bolj 
prilagodljivo besedilo.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Carl Schlyter, Caroline Lucas in Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 646
Člen 54, točka (f)

(f) snovi, kot so snovi, ki so po svojih 
lastnostih endokrini motilci hormonov, ali 
snovi, ki so po svojih lastnostih obstojne, se 
kopičijo v organizmih in so strupene ali zelo 
obstojne in se zelo lahko kopičijo v 
organizmih, ne izpolnjujejo meril iz točk (d) 
in (e) in za katere je bilo za vsak primer 
posebej v skladu s postopkom iz člena 56 

(f) snovi, kot so snovi, ki so po svojih 
lastnostih endokrini motilci hormonov, ali 
snovi, ki so po svojih lastnostih obstojne, se 
kopičijo v organizmih ali so strupene, ne 
izpolnjujejo meril iz točk (d) in (e), vendar
za katere je bilo za vsak primer posebej v 
skladu s postopkom iz člena 56 ugotovljeno, 
da vzbujajo stopnjo skrbi, enakovredni 
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ugotovljeno, da imajo hude in trajne učinke 
na ljudi ali okolje, ki so enakovredni 
učinkom snovi iz točk (a) do (e).

snovem iz točk (a) do (e).

Or. en

Obrazložitev

Delno povezano s predlogi sprememb člena 53a novo.

Zaradi uvedbe seznama snovi za pridobitev dovoljenja je treba spremeniti postopek za 
vključitev na sezname.

Snovi, ki povzročajo preobčutljivost, in močno kronično strupene snovi je treba dodati na
področje uporabe dovoljenja.

Odstavek (f) je preveč omejevalen, ker zahteva dokaz o resni in nepopravljivi škodi, preden se 
za te snovi zahteva dovoljenje. To je v nasprotju z načelom preventivnega ukrepa. Besedilo, 
predlagano tu, je v skladu z opredelitvijo nevarnih snovi na prednostnem seznamu okvirne 
direktive o vodah.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Karl-Heinz Florenz, Ria Oomen-Ruijten, Avril Doyle, 
Françoise Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese in Anders Wijkman

Predlog spremembe 647
Člen 54, točka (f) a (novo)

(fa) snovi, ki so sestavine, dodane tobačnim 
izdelkom v smislu člena 2(1) in člena 2(5) 
Direktive 2001/37 o približevanju zakonov 
in drugih predpisov držav članic o izdelavi, 
predstavitvi in prodaji tobačnih izdelkov.

Or. en

Obrazložitev

Niti predviden potek izpostavljenosti niti škodljivost, ki je posledica tobačnih aditivov, ne 
opravičuje kakršnega koli izvzetja iz obveznosti registriranja teh snovi.

Predlog spremembe, ki ga vloži Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 648
Člen 54 a (novo)
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Člen 54a
Pregled snovi, ki jih je treba vključiti v 
Prilogo XIII
Šele šest let po začetku veljavnosti te uredbe 
Evropska komisija zahteva, da Znanstveni 
odbor za zdravstvena in okoljska tveganja 
(SCHER) da mnenje, ali je treba členu 54 
te uredbe in njenim ustreznim prilogam 
dodati dodatna znanstvena merila, in 
zagotovi smernice za takšna merila. 
Na podlagi mnenja SCHER lahko Komisija 
predlaga Evropskemu parlamentu in Svetu, 
da spremenita skupine, navedene v členu 
54, da se pokrije še druge snovi, ki vzbujajo 
ustrezno raven skrbi, če se lahko njihove 
lastnosti: ugotovijo z jasnimi znanstvenimi 
merili z uporabo mednarodno potrjenih 
preskusnih metod.

Or. en

Obrazložitev

To je namenjeno zagotovitvi pravne varnosti in tega, da se omejitve postopka za izdajo 
dovoljenja osredotočajo na snovi, ki imajo dokazan škodljiv učinek na zdravje ljudi ali okolje, 
če se jih pregleda glede na jasno določena znanstvena merila, ki so potrjena na mednarodni 
ravni, kot npr. OECD.  

Predlog spremembe, ki ga vloži Richard Seeber

Predlog spremembe 649
Člen 55

Vključitev snovi v Prilogo XIII Seznam snovi v Prilogi XIII

1. Odločitev o vključitvi snovi iz člena 54 v 
Prilogo XIII se sprejme v skladu s 
postopkom iz člena 130(3). Takšna 
odločitev mora za vsako snov vsebovati 
naslednje podatke:

1. Pogoji, določeni na podlagi vlog za 
izdajo dovoljenja, ki določajo okvir za 
dajanje v promet in za uporabo snovi, za 
katere je potrebno dovoljenje, se navedejo v 
Prilogi XIII.

(a) podatke o snovi;
(b) notranjo(e) lastnost(i) snovi iz člena 54;
(c) prehodne ureditve:



PE 357.823v01-00 30/84 AM\565935SL.doc

SL

(i) datum(e), s katerim(i) se prepove dajanje 
v promet in uporaba snovi, če se ne pridobi 
dovoljenje, v nadaljevanju „datum poteka“;
(ii) datum ali datume vsaj 18 mesecev pred 
datumom(i) poteka, do katerega(ih) morajo 
prispeti vloge, če želi vlagatelj nadaljevati 
uporabo ali dajanje snovi v promet za 
določene uporabe po datumu(ih) poteka; te 
nadaljnje uporabe se dovolijo po datumu 
poteka do sprejetja odločitve glede vloge za 
pridobitev dovoljenja;
(d) roke za preverjanje določenih uporab, 
če je ustrezno;
(e) uporabe ali skupine uporab, ki so izvzete 
iz zahteve za pridobitev dovoljenja, če 
obstajajo, in pogoje za takšne izjeme, če 
obstajajo.
2. Uporabe ali skupine uporab so lahko 
izvzete iz zahteve za pridobitev dovoljenja. 
Pri določitvi takšnih izjem se upošteva zlasti 
naslednje:

2. Snovi, za katere so bile prepovedane vse 
uporabe v skladu z naslovom VIII ali drugo 
zakonodajo Skupnosti, niso uporabne pod 
pogoji, določenimi v Prilogi XIII.

(a) veljavna posebna zakonodaja 
Skupnosti, ki določa za uporabo snovi v 
zvezi z varovanjem zdravja ali okolja 
minimalne zahteve, kot so omejitve 
poklicne izpostavljenosti, emisijske omejitve 
itd.;
(b) veljavne zakonske obveznosti za 
sprejetje ustreznih tehničnih in 
upravljavskih ukrepov, da se pri uporabi 
snovi zagotovi skladnost z vsemi ustreznimi 
zdravstvenimi, varnostnimi in okoljskimi 
standardi.
Za izjeme se lahko določijo pogoji.
3. Pred odločitvijo o vključitvi snovi v 
Prilogo XIII Agencija priporoči prednostne 
snovi, ki jih je treba vključiti, in pri tem za 
vsako snov navede podatke iz odstavka 1. 
Ponavadi se da prednost snovem, ki:
(a) imajo lastnosti PBT ali vPvB;
(b) široko razširjeno uporabo; ali
(c) so v velikih količinah.
Pri številu snovi, vključenih v Prilogo III, 
in datumih, določenih v skladu z odstavkom 
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1, je treba upoštevati tudi zmogljivosti 
Agencije za obravnavanje vlog v 
predvidenem roku.
4. Preden Agencija pošlje svoje priporočilo 
Komisiji, ga da najprej na razpolago 
javnosti na svoji spletni strani, pri čemer 
jasno navede datum objave. Agencija vse 
zainteresirane strani pozove, da v treh 
mesecih po objavi predložijo pripombe, 
zlasti o:
(a) izpolnjevanju meril iz člena 54(d), (e) in 
(f);
(b) uporabah, ki jih je treba izvzeti iz 
zahteve za pridobitev dovoljenja.
Agencija svoje priporočilo dopolni ob 
upoštevanju prejetih pripomb.
5. Po vključitvi snovi v Prilogo XIII se 
zanjo v skladu s postopkom iz naslova VIII 
ne smejo sprejeti nove omejitve za 
nadzorovanje nevarnosti za zdravje ljudi ali
okolje, ki jih povzroča uporaba snovi zaradi 
notranjih lastnosti iz Priloge XIII.
6. Snovi, za katere so bile prepovedane vse 
uporabe v skladu z naslovom VIII ali drugo 
zakonodajo Skupnosti, se ne vključijo v 
Prilogo XIII ali se iz nje odstranijo.

Or. de

Obrazložitev

Zahteva za pridobitev dovoljenja ne sme temeljiti na seznamu, ampak na opredeljenih 
nevarnih lastnostih: seznam najverjetneje ne pokaže novih spoznanj, vzame pa nam celo 
veliko časa in sredstev. Tak pristop se zdi popolnoma neučinkovit.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 
Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis in Miroslav 

Mikolášik

Predlog spremembe 650
Člen 55, odstavek 1, uvodni del



PE 357.823v01-00 32/84 AM\565935SL.doc

SL

1. Odločitev o vključitvi snovi iz člena 54 v 
Prilogo XIII se sprejme v skladu s 
postopkom iz člena 130(3). Takšna odločitev 
mora za vsako snov vsebovati naslednje 
podatke:

1. Odločitev o vključitvi snovi iz člena 54, ki 
so bile prej registrirane na podlagi naslova 
II, v Prilogo XIII se sprejme v skladu s 
postopkom iz člena 130(3). Takšna odločitev 
mora za vsako snov vsebovati naslednje 
podatke:

Or. it

Obrazložitev

Dovoljenje se lahko zahteva samo za registrirane snovi. Neregistrirane snovi se v nobenem 
primeru ne morejo proizvajati ali uvažati. Z vključevanjem teh snovi bi sistem postal 
neizvedljiv. Ta predlog spremembe je povezan z drugimi predlogi sprememb členov iz naslova 
VII: Dovoljenje.

Predlog spremembe, ki ga vloži Johannes Blokland

Predlog spremembe 651
Člen 55, odstavek 1, točka (a)

(a) podatke o snovi; (a) podatke o snovi v skladu s točkama 2.1 
in 2.2 Priloge IV;

Or. nl

Obrazložitev

Podatki o snovi, ki se vključijo v odločitev, morajo biti jasno označeni. V Prilogi IV so jasno 
označeni podatki o snovi. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Dorette Corbey

Predlog spremembe 652
Člen 55, odstavek 1, točka (d)

(d) roke za preverjanje določenih uporab, če 
je ustrezno;

(d) roke za preverjanje vseh uporab, ki ne 
smejo presegati 3 let; 

Or. en

Obrazložitev

Krepitev pristopa poročevalca v predlogu spremembe 55. Vsa dovoljenja morajo vsebovati 
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roke do največ 3 let, odvisno od razvoja varnejših nadomestnih snovi ali tehnologij. Če ne bo 
rednih rokov za preverjanje, ne bo več pobude za inovacije in razvoj varnejših načinov.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Dan Jørgensen, Åsa Westlund in Riitta Myller

Predlog spremembe 653
Člen 55, odstavek 1, točka (d)

(d) roke za preverjanje določenih uporab, če 
je ustrezno;

(d) roke za preverjanje vseh uporab, ki ne 
presegajo 5 let;

Or. en

Obrazložitev

Smiselno je, da so vsa dovoljenja izdajo začasno, ker redno preverjanje omogoča (in 
spodbuja) prilagoditev na tehnični napredek (npr. obravnavanje novih informacij o 
nevarnostih, izpostavljenosti, socialno-ekonomskih koristih in razpoložljivosti nadomestnih 
snovi). Vsa dovoljenja morajo biti časovno omejena in pregledana največ vsakih 5 let, 
odvisno od razvoja varnejših nadomestnih snovi ali tehnologij. Brez rednih rokov za 
preverjanje ne bo več ustvarjalnega zagona za inovacije v zvezi z varnejšimi nadomestnimi 
snovmi.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer in Dorette 
Corbey

Predlog spremembe 654
Člen 55, odstavek 1, točka (e)

(e) uporabe ali skupine uporab, ki so izvzete 
iz zahteve za pridobitev dovoljenja, če 
obstajajo, in pogoje za takšne izjeme, če 
obstajajo.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Pri postopku za izdajo dovoljenja splošne izjeme ne smejo biti dovoljene, ker to pomeni 
dovoljenje brez posameznih ovrednotenj koristi ali slabih strani takšnih uporab ali 
razpoložljivosti morebitnih nadomestnih snovi. To odpravlja tri ključne elemente, ki jih je 
dovoljenje nameravalo uvesti: nadomestitev, ko so na voljo nadomestne snovi, upravičenost 
za nadaljnjo uporabo in preglednost odločanja (Carl Schlyter in drugi).

To zagotavlja skladnost s predlogoma spremembe 15 in 16 (črtanje člena 55, odstavka 2 in 
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4(b)), da ne pride do izjem za določene uporabe in se zagotovi, da je postopek za izdajo 
dovoljenja splošen okvir za vse kemikalije, ki vzbujajo veliko skrb in izpolnjujejo merila za 
izdajo dovoljenja (Dorette Corbey).

Predlog spremembe, ki ga vložijo Dorette Corbey, Jonas Sjöstedt, Dan Jørgensen, Åsa 
Westlund, Riitta Myller, Carl Schlyter, Caroline Lucas in Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 655
Člen 55, odstavek 2

2. Uporabe ali skupine uporab so lahko 
izvzete iz zahteve za pridobitev dovoljenja. 
Pri določitvi takšnih izjem se upošteva zlasti 
naslednje:

črtano

(a) veljavna posebna zakonodaja 
Skupnosti, ki določa za uporabo snovi v 
zvezi z varovanjem zdravja ali okolja 
minimalne zahteve, kot so omejitve 
poklicne izpostavljenosti, emisijske omejitve 
itd.;
(b) veljavne zakonske obveznosti za 
sprejetje ustreznih tehničnih in 
upravljavskih ukrepov, da se pri uporabi 
snovi zagotovi skladnost z vsemi ustreznimi 
zdravstvenimi, varnostnimi in okoljskimi 
standardi.
Za izjeme se lahko določijo pogoji.

Or. en

Obrazložitev

Ta člen omogoča neopredeljene posplošene izjeme pri postopku za izdajo dovoljenja brez 
navajanja pogojev in dopušča zlorabe, kot vrzel za izjeme. Postopek za izdajo dovoljenja 
mora biti splošen okvir, ki velja za vse snovi, ki izpolnjujejo merila, za zagotovitev ocen 
koristi ali slabih strani njihovih uporab od primera do primera in razpoložljivost morebitnih 
nadomestnih snovi (Dorette Corbey).

Nujno je treba izboljšati nadzor nad snovmi, ki vzbujajo zelo veliko skrb, in jih nadomestiti z 
varnejšimi snovmi, če je mogoče. Dovoljenje je orodje v okviru REACH za dosego tega cilja. 
Izjeme uporab ali skupin uporab se obravnava le na področjih, kjer je primerljivo raven za 
zdravje in okolje lahko zagotavlja druga zakonodaja (Jonas Sjöstedt).

Pri postopku za izdajo dovoljenja splošne izjeme ne smejo biti dovoljene, ker to pomeni 
dovoljenje brez posameznih ovrednotenj koristi ali slabih strani takšnih uporab ali 
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razpoložljivosti morebitnih nadomestnih snovi. To odpravlja tri ključne elemente, ki jih je 
dovoljenje nameravalo uvesti: nadomestitev, kjer so na voljo nadomestne snovi, upravičenost 
za nadaljnjo uporabo in preglednost odločanja (Dan Jørgensen in drugi ter Carl Schlyter in 
drugi).

.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 
Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis in Miroslav 

Mikolášik

Predlog spremembe 656
Člen 55, odstavek 2, točka (b) a (novo)

(ba) posebni ukrepi za obvladovanje 
tveganja za varstvo zdravja in/ali okolja, 
določeni v registracijski dokumentaciji;

Or. it

Obrazložitev

Izjeme se morajo odobriti za nekatere snovi ali uporabe, ki so že ustrezno nadzorovane (npr. z 
omejitvami izpostavljenosti, uporabo pod natančno nadzorovanimi industrijskimi pogoji). Ta 
predlog spremembe je povezan z drugimi predlogi sprememb členov iz naslova VII: 
Dovoljenje.

Predlog spremembe, ki ga vložita Robert Sturdy in Mojca Drčar Murko

Predlog spremembe 657
Člen 55, odstavek 2, točka (b) a (novo)

(ba) sorazmernost tveganja za zdravje ljudi 
ali okolja v zvezi s fizičnimi oblikami med 
uporabo, kot so kovine v masivni obliki.

Or. en

Obrazložitev

Dejanske nevarnosti za zdravje ljudi in okolja zaradi kovin in zlitin so odvisne od njihove 
oblike. Na primer aluminijev prah je lahko eksploziven, aluminijasta pločevina pa ni. Če za 
obe obliki veljajo enake predpisane zahteve, to ni v sorazmerju z možno nevarnostjo (Robert 
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Sturdy).

Večina kovin v masivni obliki „pomeni omejeno nevarnost zaradi svoje narave“, je izjavila 
Komisija v zvezi z izvzetjem polimerov iz obveznosti registriranja. Razen če obstajajo znaki 
potencialnih nevarnosti, ki utemeljujejo podrobnejšo oceno posebnih predvidenih potekov 
izpostavljenosti, in da bi se izognili možnim preobremenitvam postopka za izdajo dovoljenja, 
je treba vzpostaviti poenostavljen postopek za njihovo ocenjevanje (Mojca Drčar Murko).

Predlog spremembe, ki ga vložijo Karl-Heinz Florenz, Ria Oomen-Ruijten, Avril Doyle, 
Françoise Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese in Anders Wijkman

Predlog spremembe 658
Člen 55, odstavek 2, nov pododstavek

Takšne izjeme se ne dodelijo uporabam ali 
skupinam uporab za snovi iz člena 54, ki so 
sestavine, dodane tobačnim izdelkom v 
smislu člena 2(1) in člena 2(5) Direktive 
2001/37 o približevanju zakonov, predpisov 
in upravnih določb držav članic o 
proizvodnji, predstavitvi in prodaji tobačnih 
izdelkov, ne glede na člen 12 te direktive.

Or. en

Obrazložitev

Niti predviden potek izpostavljenosti niti škodljivost, ki je posledica tobačnih aditivov, ne 
opravičuje kakršnega koli izvzetja iz obveznosti registriranja teh snovi.

Predlog spremembe, ki ga vloži Johannes Blokland

Predlog spremembe 659
Člen 55, odstavek 3, točka (a)

(a) imajo lastnosti PBT ali vPvB; (a) vzbujajo zelo veliko skrb;

Or. nl

Obrazložitev

Snovi PBT in vPvB so snovi, ki vzbujajo zelo veliko skrb.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Johannes Blokland

Predlog spremembe 660
Člen 55, odstavek 3, točka (b)

(b) široko razširjeno uporabo; ali (b) imajo široko razširjeno uporabo; or

Or. nl

Obrazložitev

Snovi PBT in vPvB so snovi, ki vzbujajo zelo veliko skrb.

Predlog spremembe, ki ga vloži Johannes Blokland

Predlog spremembe 661
Člen 55, odstavek 3, točka (c)

(c) so v velikih količinah. (c) v velikih količinah.

Or. nl

Obrazložitev

Snovi PBT in vPvB so snovi, ki vzbujajo zelo veliko skrb.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Karl-Heinz Florenz, Ria Oomen-Ruijten, Avril Doyle, 
Françoise Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese in Anders Wijkman

Predlog spremembe 662
Člen 55, odstavek 3, točka (c)

(c) so v velikih količinah. (c) so v velikih količinah; ali

Or. en

Obrazložitev

Predviden potek izpostavljenosti in škodljivi vplivi zaradi tobačnih aditivov zahtevajo 
prednostno preskušanje. Skrb za varstvo podatkov tobačnih proizvajalcev ne utemeljuje 
opustitve tega pravila. Prav tako se ne more pričakovati, da 500 aditivov na cigareto presega 
zmogljivost Agencije.
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Predlog spremembe, ki ga vložijo Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana 
Muscardini, Sergio Berlato, Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis in Miroslav Mikolášik

Predlog spremembe 663
Člen 55, odstavek 3, točka (c) a (novo)

ca) so skupini CMR 1 in 2.

Or. it

Obrazložitev

Skupini CMR 1 in 2 se morata vključiti na seznam, ker so to snovi, ki jih je treba vključiti v 
Prilogo XIII (glej člen 54(a),(b) in (c)). Ta predlog spremembe je povezan z drugimi predlogi 
sprememb členov iz naslova VII: Dovoljenje.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Karl-Heinz Florenz, Ria Oomen-Ruijten, Avril Doyle, 
Françoise Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese in Anders Wijkman

Predlog spremembe 664
Člen 55, odstavek 3, točka (c) a (novo)

(ca) so snovi, ki so sestavine, dodane 
tobačnim izdelkom v smislu člena 2(1) in 
člena 2(5) Direktive 2001/37 o 
približevanju zakonov, predpisov in 
upravnih določb držav članic o proizvodnji, 
predstavitvi in prodaji tobačnih izdelkov.

Or. en

Obrazložitev

Predviden potek izpostavljenosti in škodljivi vplivi zaradi tobačnih aditivov zahtevajo 
prednostno preskušanje. Skrb za varstvo podatkov tobačnih proizvajalcev ne utemeljuje 
opustitve tega pravila. Prav tako se ne more pričakovati, da 500 aditivov na cigareto presega 
zmogljivost Agencije.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Carl Schlyter, Caroline Lucas in Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 665
Člen 55, odstavek 3, zadnji pododstavek

Pri številu snovi, vključenih v Prilogo XIII, črtano
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in datumih, določenih v skladu z 
odstavkom 1, je treba upoštevati tudi 
zmogljivosti Agencije za obravnavanje vlog 
v predvidenem roku.

Or. en

Obrazložitev

Zmogljivost Agencije ne sme biti omejevalni dejavnik v zvezi z ukrepanjem proti snovem, ki 
vzbujajo zdelo veliko skrb.

Predlog spremembe, ki ga vloži Werner Langen

Predlog spremembe 666
Člen 55, nov pododstavek 

V šestih mesecih, potem ko je bila 
registracija nekaterih snovi, ki izpolnjujejo 
merila iz člena 54, končana Agencija 
preveri ali so v zvezi z uporabami ali 
uporabo in skupinami izpostavljenosti, ki 
jih je navedel registracijski zavezanec, 
potrebne nove omejitve ali spremembe 
obstoječih omejitev iz naslova VIII. Če 
Agencija ugotovi, da so potrebne nove 
omejitve, priporoči sprožitev postopka za 
sprejetje omejitev v skladu s členi 66 do 70. 
Če Agencija meni, da so uporabe, ki jih je 
navedel registracijski zavezanec, ustrezno 
nadzorovane, priporoči izvzetje iz teh 
omejitev, ob upoštevanju zahtev iz člena 
55(2). Te izjeme so predmet odločitev, ki jih 
je treba sprejeti v skladu s postopkom, 
določenim v členu 130(3).
Prvi, drugi in tretji stavek ne veljajo, če je 
Agencija snov že priporočila za prednostno 
vključitev v skladu s členom 55(3).
Prvi, drugi in tretji stavek ne veljajo, če 
Agencija ugotovi, da predložena 
registracijska dokumentacija za to snov ne 
zagotavlja ustreznih razlogov za pospešeni 
postopek sprejetja odločitve. O takih 
odločitvah se uradno obvesti zadevnega 
registracijskega zavezanca. Registracijske 
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zavezance se pozove, da predložijo 
pripombe v roku treh mesecev. Agencija 
svojo odločitev prilagodi zadnjemu stanju, 
ob upoštevanju teh pripomb.
Uporabe, ki jih navede registracijski 
zavezanec, v zvezi s katerimi Agencija ni 
dala nobenega priporočila v skladu z 
drugim in tretjim stavkom v roku šestih 
mesecev ali ni sprejela odločitve v skladu s 
petim stavkom, se štejejo da so bile izvzete v 
smislu člena 55(2).

Or. de

Obrazložitev

Omejitve morajo imeti prednost pred postopki za izdajo dovoljenj: omogočajo, da se večja 
stopnja varnosti okolja in potrošnikov zagotovi hitreje, bolj izčrpno in enotno v EU. 
Dvostopenjski postopek za izdajo dovoljenja je dolg in birokratski. Posamezne odločitve v 
postopku za izdajo dovoljenja bi bile možne le, če postopek za sprejemanje omejitev ni mogel 
zagotoviti zadostne stopnje varnosti.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle in Thomas Ulmer

Predlog spremembe 667
Člen 55, nov pododstavek

V šestih mesecih, potem ko je bila 
registracija nekaterih snovi, ki izpolnjujejo 
merila iz člena 54, končana, Agencija 
preveri ali so v zvezi z uporabami ali 
uporabo in skupinami izpostavljenosti, ki 
jih je navedel registracijski zavezanec, 
potrebne nove omejitve ali spremembe 
obstoječih omejitev iz naslova VIII. Če 
Agencija ugotovi, da so potrebne nove 
omejitve, priporoči sprožitev postopka za 
sprejetje omejitev v skladu s členi 66 do 70.

Or. de

Obrazložitev

Omejitve morajo imeti prednost pred postopki za izdajo dovoljenj: omogočajo, da se večja 
stopnja varnosti okolja in potrošnikov zagotovi hitreje, bolj izčrpno in enotno v EU. 
Dvostopenjski postopek za izdajo dovoljenja je dolg in birokratski. Posamezne odločitve v 
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postopku za izdajo dovoljenja bi bile možne le, če postopek za sprejemanje omejitev ni mogel 
zagotoviti zadostne stopnje varnosti.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Marcello Vernola, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis in Miroslav Mikolášik

Predlog spremembe 668
Člen 55, odstavek 4, točka (a)

(a) (a) izpolnjevanju meril iz člena 
54(d), (e) in (f);

(a) izpolnjevanju meril iz člena 54(d) in
(e);

Or. it

Obrazložitev

Za opredelitev endokrinih motilcev hormonov ni nobenih meril. Dodatna merila ob merilih, 
določenih v členu 54(d) in (e), morajo biti opredeljena na podlagi znanstvenih dokazov, da 
preprečijo samovoljno odločanje. Ta predlog spremembe je povezan z drugimi predlogi 
sprememb členov iz naslova VII: Dovoljenje.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Dorette Corbey, Carl Schlyter, Caroline Lucas in Hiltrud 
Breyer

Predlog spremembe 669
Člen 55, odstavek 4, točka (b)

(b) uporabah, ki jih je treba izvzeti iz 
zahteve za pridobitev dovoljenja.

črtano

Or. en

Obrazložitev

To zagotavlja skladnost s predlogom spremembe 15 (črtanje člena 55(2)), da ne pride do 
izjem za določene uporabe in da se zagotovi, da je postopek za izdajo dovoljenja splošen 
okvir za vse kemikalije, ki vzbujajo veliko skrb in izpolnjujejo merila za izdajo dovoljenja 
(Dorette Corbey).

Pri postopku za izdajo dovoljenja splošne izjeme ne smejo biti dovoljene, ker to pomeni 
dovoljenje brez posameznih ovrednotenj koristi ali slabih strani takšnih uporab ali 
razpoložljivosti morebitnih nadomestnih snovi. To odpravlja tri ključne elemente, ki jih je 
dovoljenje nameravalo uvesti: nadomestitev, ko so na voljo nadomestne snovi, upravičenost 
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za nadaljnjo uporabo in preglednost odločanja (Carl Schlyter in drugi).

Predlog spremembe, ki ga vložijo Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller, Jonas 
Sjöstedt, Dorette Corbey, Carl Schlyter, Caroline Lucas in Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 670
Člen 55, odstavek 5

5. Po vključitvi snovi v Prilogo XIII se 
zanjo v skladu s postopkom iz naslova VIII 
ne smejo sprejeti nove omejitve za 
nadzorovanje nevarnosti za zdravje ljudi ali 
okolje, ki jih povzroča uporaba snovi zaradi 
notranjih lastnosti iz Priloge XIII.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Postopek za izdajo dovoljenja ne sme izključiti nadaljnjih omejitev, če je potrebno, zlasti ko se 
odkrijejo nove znanstvene informacije o kemikalijah, ki vzbujajo zelo veliko skrb, in ko je 
treba hitro ukrepati. Drugače se niti dovoljenje niti omejitve ne more uporabiti za navedene 
snovi za nadzor njihovih uporab, ki so bile izvzete iz zahteve za pridobitev dovoljenja. To bi 
pomenilo korak nazaj s sedanjega položaja, ker določbe o omejitvah, ne bi mogle delovati kot 
varnostna mreža. Do sedaj so bile omejitve (Direktiva 76/769) potrebne za nadzorovanje 
snovi (npr. SCCP in NPE) – ki so se v velikem obsegu uporabljale na napravah IPPC in 
točkovnih virih iz okvirne direktive o vodah. Obstajajo lahko tudi primeri (razen POP), v 
katerih so potrebne hitre odločitve z uporabo postopka za sprejemanje omejitev in ne za 
pridobitev dovoljenja (Dan Jørgensen in drugi).

Omogoča omejitve, tudi če je snov vključena v Prilogo III (Jonas Sjöstedt).

Postopek za izdajo dovoljenja ne sme izključiti nadaljnjih omejitev na ozemlju Skupnosti, če je 
potrebno, zlasti ko se odkrijejo nova znanstvena dognanja o kemikalijah, ki vzbujajo zelo 
veliko skrb, in ko je treba hitro ukrepati. Poleg tega takšne določbe ne smejo odpraviti pravic 
posameznih držav članic iz člena 95 (Dorette Corbey).

Predlog spremembe, ki ga vloži Anders Wijkman

Predlog spremembe 671
Člen 55, odstavek 5

Po vključitvi snovi v Prilogo XIII se zanjo v 
skladu s postopkom iz naslova VIII ne smejo 
sprejeti nove omejitve za nadzorovanje 

Po vključitvi snovi v Prilogo XIII se zanjo v 
skladu s postopkom iz naslova VIII ne smejo 
sprejeti nove omejitve za nadzorovanje 
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nevarnosti za zdravje ljudi ali okolje, ki jih 
povzroča uporaba snovi zaradi notranjih 
lastnosti iz Priloge XIII.

nevarnosti za zdravje ljudi ali okolje, ki jih 
povzroča uporaba snovi zaradi notranjih 
lastnosti iz Priloge XIII, razen če so 
Agenciji predstavljene znanstvene 
informacije, ki kažejo potrebo po nujnih 
ukrepih za nadaljnjo omejitev snovi.

Or. en

Obrazložitev

Potreben je mehanizem za nadzor tistih uporab navedenih snovi, ki so bile izvzete iz zahteve 
za pridobitev dovoljenja – besedilo Komisije bi odpravilo vse možnosti nadzora z „drugimi“ 
omejitvami. Predlogi sprememb 1–13 so del skupine predlogov sprememb, katerih vseh cilj je 
krepitev nadomestitve in dolžnosti skrbnega ravnanja.

Predlog spremembe, ki ga vloži Chris Davies

Predlog spremembe 672
Člen 55, odstavek 5

Po vključitvi snovi v Prilogo XIII se zanjo v 
skladu s postopkom iz naslova III ne smejo 
sprejeti nove omejitve za nadzorovanje 
nevarnosti za zdravje ljudi ali okolje, ki jih 
povzroča uporaba snovi zaradi notranjih 
lastnosti iz Priloge XIII.

Po vključitvi snovi v Prilogo XIII se zanjo v 
skladu s postopkom iz naslova VIII ne smejo 
sprejeti nove omejitve za nadzorovanje 
nevarnosti za zdravje ljudi ali okolje, ki jih 
povzroča uporaba snovi zaradi notranjih 
lastnosti iz Priloge XIII.

Razen v izjemnih okoliščinah, ko je 
Agencija prepričana, da nove znanstvene 
informacije nedvomno kažejo potrebo po 
nujnem ukrepanju za preprečitev znatnih 
škodljivih vplivov na zdravje ljudi ali 
okolje.

Or. en

Obrazložitev

Postopek za izdajo dovoljenja ne sme izključiti nadaljnjih omejitev, če je potrebno, zlasti ko se 
odkrijejo nove znanstvene informacije o kemikalijah, ki vzbujajo zelo veliko skrb, in ko je 
treba hitro ukrepati.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 
Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis in Miroslav 
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Mikolášik

Predlog spremembe 673
Člen 55, odstavek 6

6. Snovi, za katere so bile prepovedane vse 
uporabe v skladu z naslovom VIII ali drugo 
zakonodajo Skupnosti, se ne vključijo v 
Prilogo XIII ali se iz nje odstranijo.

6. Snovi, za katere so bile prepovedane ali 
drugače omejene vse uporabe v skladu z 
naslovom VIII ali drugo zakonodajo 
Skupnosti in/ali so bile izvzete po členu 
55(2) ali 55(3)(a), se ne vključijo v 
Prilogo XIII ali se odstranijo v skladu s 
postopkom, določenim v členu 130(3).
Snovi, katerih razvrstitev na podlagi 
Direktive 67/548/EGS je bila spremenjena 
in ki zato ne izpolnjujejo več meril iz člena 
54, je treba umakniti iz Priloge XIII v 
skladu s postopkom iz člena 130(3). To 
velja tudi v primerih, v katerih snov zaradi 
novih znanstvenih podatkov ne izpolnjuje 
več meril, določenih v Prilogi XII.

Or. it

Obrazložitev

Treba je upoštevati tudi druge razloge za odstranitev snovi iz Priloge XIII, poleg tistih, 
opredeljenih v členu 55(6) predloga Komisije. Ti razlogi lahko na primer vključujejo:

– upoštevanje omejitev uporabe iz naslova VIII, namesto zgolj prepovedi uporabe;

– upoštevanje izjem glede uporabe ali skupin uporab v skladu s členom 55(2) ali 55(3a); ni 
smiselno naštevati snovi v Prilogi XIII ali jih pustiti na tem seznamu, če so vse njihove 
uporabe prepovedane, omejene ali izvzete;

– zaradi novih znanstvenih podatkov se lahko zgodi, da se razvrstitev snovi – npr. snov 
skupine CMR 1, 2 ali 3 – spremeni ali da neka snov ne izpolnjuje več meril, opredeljenih v 
Prilogi XII. V teh primerih je treba zadevno snov odstraniti s seznama Priloge XIII. 

Ta predlog spremembe je povezan z drugimi predlogi sprememb členov iz naslova VII: 
Dovoljenje.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle in Thomas Ulmer

Predlog spremembe 674
Člen 55, odstavek 6

6. Snovi, za katere so bile prepovedane vse 6. Snovi, za katere so bile prepovedane ali 
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uporabe v skladu z naslovom VIII ali drugo 
zakonodajo Skupnosti, se ne vključijo v 
Prilogo XIII ali se iz nje odstranijo.

drugače omejene vse uporabe v skladu z 
naslovom VIII ali drugo zakonodajo 
Skupnosti, se ne vključijo v Prilogo XIII ali 
se iz nje odstranijo.

Snovi, katerih razvrstitev je bila 
spremenjena v skladu z Direktivo 
67/548/EGS in ki zato ne izpolnjujejo več 
meril, določenih v členu 54, se odstranijo iz 
Priloge XIII.

Or. de

Obrazložitev

Za nevključitev snovi v Prilogo XIII ali odstranitev snovi iz nje obstajajo drugi razlogi. 
Upoštevati je treba ne le prepovedi, ampak tudi omejitve iz naslova VIII.

Predlog spremembe, ki ga vloži Richard Seeber

Predlog spremembe 675
Člen 56

1. Za določitev snovi iz člena 54(d), (e) in 
(f) se pred priporočili v skladu s členom 
55(3) uporabi postopek iz odstavkov 2 do 7 
tega člena.

Snovi, za katere je potrebno dovoljenje:

2. Komisija lahko Agencijo zaprosi, da 
pripravi dokumentacijo v skladu s Prilogo 
XIV za snovi, ki po njenem mnenju 
izpolnjujejo merila iz člena 54 (d), (e) in (f). 
Agencija to dokumentacijo razpošlje 
državam članicam.

(a) snovi, ki izpolnjujejo merila za 
razvrstitev kot rakotvorne iz skupine 1 ali 2 
v skladu z Direktivo 67/548/EGS;

3. Vsaka država članica lahko pripravi 
dokumentacijo v skladu s Prilogo XIV za 
snovi, ki po njenem mnenju izpolnjujejo 
merila iz člena 54(d), (e) in (f), in jo pošlje 
Agenciji. Agencija to dokumentacijo 
razpošlje drugim državam članicam.

(b) snovi, ki izpolnjujejo merila za 
razvrstitev kot mutagene iz skupine 1 ali 2 v 
skladu z Direktivo 67/548/EGS;

4. V 30 dneh po tem, ko je bila 
dokumentacija razposlana, lahko druge 
države članice ali Agencija predložijo 
pripombe v zvezi z določitvijo snovi v 
dokumentaciji.

(c) snovi, ki izpolnjujejo merila za 
razvrstitev kot strupene za razmnoževanje iz 
skupine 1 ali 2 v skladu z Direktivo 
67/548/EGS;

5. Če Agencija ne prejme nobenih pripomb, (d) snovi, ki so v skladu z merili iz Priloge 
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lahko to snov vključi v svoja priporočila v 
skladu s členom 55(3).

XII obstojne, strupene in se lahko kopičijo 
v organizmih;

6. Po prejemu pripomb drugih držav članic 
ali na svojo pobudo Agencija predloži 
dokumentacijo Odboru držav članic v 15 
dneh po poteku 30–dnevnega roka iz 
odstavka 4.

(e) snovi, ki so v skladu z merili iz Priloge 
XII zelo obstojne in se zelo lahko kopičijo v 
organizmih;

7. Če Odbor držav članic v 30 dneh po 
prejemu dokumentacije doseže soglasje o 
določitvi, lahko Agencija to snov vključi v 
svoja priporočila v skladu s členom 55(3). 
Če Odbor držav članic ne doseže soglasja, 
sprejme mnenje v 30 dneh po prejemu 
dokumentacije. Agencija to mnenje sporoči 
Komisiji, pri čemer jo obvesti o manjšinskih 
stališčih v Odboru.

(f) snovi, kot so snovi, ki so po svojih 
lastnostih endokrini motilci hormonov, ali 
snovi, ki so po svojih lastnostih obstojne, se 
lahko kopičijo v organizmih in so strupene 
ali zelo obstojne in se zelo lahko kopičijo v 
organizmih, ki ne izpolnjujejo meril iz točk 
(d) in (e) in za katere je bilo za vsak primer 
posebej v skladu s postopkom iz člena 56 
ugotovljeno, da imajo hude in trajne učinke 
na ljudi ali okolje, ki so enakovredni 
učinkom snovi iz točk (a) do (e);
(g) snovi, ki v skladu z Direktivo 
67/548/EGS izpolnjujejo merila za 
razvrstitev kot zelo strupene ali strupene; 
(h) snovi, ki v skladu z Direktivo 
67/548/EGS izpolnjujejo merila za 
razvrstitev kot povzročiteljice 
preobčutljivosti. 

Or. de

Obrazložitev

Za nekatere posebno nevarne snovi (vključno z zelo strupenimi, strupenimi snovmi in 
povzročiteljicami preobčutljivost) bi morale obstajati splošne obvezne zahteve za pridobitev 
dovoljenja. V skladu z načelom onesnaževalec plača morajo registracijski zavezanci dokazati, 
da se zadevne snovi lahko uporabljajo varno in da ni drugih nadomestnih možnosti.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Guido Sacconi, Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud 
Breyer in Chris Davies

Predlog spremembe 676
Člen 56, naslov

Določitev snovi iz člena 54(d), (e) in (f) Določitev in vključitev snovi iz člena 54 v 
Prilogo XIII(a)

Or. en
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Obrazložitev

Dopolnjuje predlog spremembe 52 poročevalca z zagotavljanjem postopka za vključitev v 
Prilogo XIIIa (Guido Sacconi).

Povezano s predlogom spremembe člena 54 istih avtorjev. 
Za povečanje preglednosti ter spodbuditev prostovoljnih ukrepov uporabnikov na nižji stopnji 
in inovacij za varnejše nadomestne možnosti, je treba vse snovi, ki izpolnjujejo merila za zelo 
veliko skrb, takoj dodati na seznam snovi za pridobitev dovoljenja (= Priloga XIII(a)). Tiste, 
za katere je že znano, da izpolnjujejo merila, se dodajo neposredno. Za tiste, ki jih je treba še 
določiti, je treba uvesti postopek za njihovo vključitev (Carl Schlyter in drugi).

Snovi, ki so že opredeljene kot nevarne (izpolnjujejo ustrezna znanstvena merila) v drugih 
konvencijah ali uredbah, okvirni direktivi o vodah, je treba vključiti na seznam snovi za 
pridobitev dovoljenja. Predlog v obstoječi obliki ne določa časovnega obdobja za določitev in 
vključitev kemikalij, ki izpolnjujejo merila za pridobitev dovoljenja, v postopek, zato se 
predlaga trimesečno obdobje (Chris Davies).

Predlog spremembe, ki ga vložijo Marcello Vernola, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis in Miroslav Mikolášik

Predlog spremembe 677
Člen 56, naslov

Določitev snovi iz člena 54(d), (e) in (f) Določitev snovi iz člena 54(d) in (e) 
(črtano)

Or. it

Obrazložitev

Za opredelitev endokrinih motilcev hormonov ni nobenih meril. Dodatna merila ob merilih, 
določenih v členu 54(d) in (e), morajo biti opredeljena na podlagi znanstvenih dokazov, da 
preprečijo samovoljno odločanje. Ta predlog spremembe je povezan z drugimi predlogi 
sprememb členov iz naslova VII: Dovoljenje.

Predlog spremembe, ki ga vložita Guido Sacconi in Chris Davies

Predlog spremembe 678
Člen 56, odstavek -1 (novo)

-1 (novo). Snovi iz člena 54(a), (b) in (c) se 
vključijo v Prilogo XIIIa.



PE 357.823v01-00 48/84 AM\565935SL.doc

SL

Or. en

Obrazložitev

Glej zgornjo obrazložitev.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Carl Schlyter, Caroline Lucas in Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 679
Člen 56, odstavek -1 (novo)

-1. Snovi iz člena 54(a), (b), (c), (ca) in (cb) 
se vključijo v Prilogo XIIIa.

Or. en

Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe člena 54 istih avtorjev. 
Za povečanje preglednosti ter spodbuditev prostovoljnih ukrepov uporabnikov na nižji stopnji 
in inovacij za varnejše nadomestne možnosti, je treba vse snovi, ki izpolnjujejo merila za zelo 
veliko skrb, takoj dodati na seznam snovi za pridobitev dovoljenja (= Priloga XIII(a)). Tiste, 
za katere je že znano, da izpolnjujejo merila, se dodajo neposredno. Za tiste, ki jih je treba še 
določiti, je treba uvesti postopek za njihovo vključitev.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Marcello Vernola, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis in Miroslav Mikolášik

Predlog spremembe 680
Člen 56, odstavek 1

1. Za določitev snovi iz člena 54(d), (e) in 
(f) se pred priporočili v skladu s 
členom 55(3) uporabi postopek iz 
odstavkov 2 do 7 tega člena.

Za določitev snovi iz člena 54(d) in (e) 
(črtano) se pred priporočili v skladu s 
členom 55(3) uporabi postopek iz 
odstavkov 2 do 7 tega člena.

Or. it

Obrazložitev

Za opredelitev endokrinih motilcev hormonov ni nobenih meril. Dodatna merila ob merilih, 
določenih v členu 54(d) in (e), morajo biti opredeljena na podlagi znanstvenih dokazov, da 
preprečijo samovoljno odločanje. Ta predlog spremembe je povezan z drugimi predlogi 
sprememb členov iz naslova VII: Dovoljenje.
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Predlog spremembe, ki ga vložijo Marcello Vernola, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis in Miroslav Mikolášik

Predlog spremembe 681
Člen 56, odstavek 2

2. Komisija lahko Agencijo zaprosi, da 
pripravi dokumentacijo v skladu s Prilogo 
XIV za snovi, ki po njenem mnenju 
izpolnjujejo merila iz člena 54 (d), (e) in (f). 
Agencija to dokumentacijo razpošlje 
državam članicam.

2. Komisija lahko Agencijo zaprosi, da 
pripravi dokumentacijo v skladu s Prilogo 
XIV za snovi, ki po njenem mnenju 
izpolnjujejo merila iz člena 54 (d) in (e) 
(črtano). Agencija to dokumentacijo 
razpošlje državam članicam.

Or. it

Obrazložitev

Glej obrazložitev zgornjega predloga spremembe.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Marcello Vernola, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis in Miroslav Mikolášik

Predlog spremembe 682
Člen 56, odstavek 3

3. Vsaka država članica lahko pripravi 
dokumentacijo v skladu s Prilogo XIV za 
snovi, ki po njenem mnenju izpolnjujejo 
merila iz člena 54(d), (e) in (f), in jo pošlje 
Agenciji. Agencija to dokumentacijo 
razpošlje drugim državam članicam.

Vsaka država članica lahko pripravi 
dokumentacijo v skladu s Prilogo XIV za 
snovi, ki po njenem mnenju izpolnjujejo 
merila iz člena 54(d) in (e) (črtano), in jo 
pošlje Agenciji. Agencija to dokumentacijo 
razpošlje drugim državam članicam.

Or. it

Obrazložitev

Glej zgornjo obrazložitev.

Predlog spremembe, ki ga vloži Françoise Grossetête

Predlog spremembe 683
Člen 56, odstavek 3 a (novo)
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3a. V šestih mesecih po zaključku 
registracije določene snovi, ki izpolnjuje 
merila iz člena 54, se Agencija odloči, če so 
potrebne nove omejitve ali spremembe 
obstoječih omejitev iz naslova VIII v zvezi z 
uporabami, ki jih navede registracijski 
zavezanec. Če Agencija odloči, da so 
potrebne takšne omejitve, priporoči 
sprožitev postopka omejevanja v skladu s 
členi 66 do 70. Če Agencija odloči, da so 
uporabe, ki jih navede registracijski 
zavezanec, pravilno nadzorovane, priporoči 
izvzetje, torej veljajo zahteve iz člena 55(2). 
Te izjeme so predmet odločitev, ki jih je 
treba sprejeti v skladu s postopkom iz člena 
130(3).
Stavki 1–3 ne veljajo, če je Agencija snov že 
priporočila kot prednostno snov v skladu s 
členom 55(3). Stavki 1–3 ne veljajo, če 
Agencija odloči, da registracijska 
dokumentacija za snov ne zagotavlja dovolj
informacij, da se lahko sprejme pospešena 
odločitev. Ta odločitev se sporoči 
zadevnemu registracijskemu zavezancu, ki 
se ga pozove, da v treh mesecih predloži 
svoje pripombe. Agencija objavi svojo 
odločitev ob upoštevanju prejetih pripomb.
Uporabe, ki jih navede registracijski 
zavezanec in jih Agencija v šestih mesecih 
ni priporočila v skladu s stavkom 2 ali 3 ali 
v zvezi z njimi objavila odločitve v skladu s 
stavkom 5, se štejejo za izvzete v skladu s 
pogoji iz člena 55(2).

Or. fr

Obrazložitev

Da se odpravi pomanjkanje pravne varnosti med proizvajalci, uvozniki in uporabniki snovi, ki 
izpolnjujejo merila iz člena 54, se predlaga, da se uvede poseben postopek, preden Agencija 
priporoči vključitev snovi v Prilogo XIII (člen 55(3)) kot prednostno snov. Ta postopek mora 
temeljiti na registraciji, katere cilj je opredelitev „navedenih uporab registracijskega 
zavezanca“ (člen 9a)(iii)).

Ta „pospešeni postopek“ lahko deluje le, če registracijska dokumentacija zagotavlja dovolj 
informacij, da se lahko sprejme takšna odločitev. Če registracijska dokumentacija izpolnjuje 
vsa merila iz člena 9, mora Agencija imeti možnost sprejeti odločitev, ki jo zahteva 
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predlagani člen 55(3a). V nasprotnem primeru – npr. če postopek vrednotenja še ni končan –
je ustrezen instrument lahko postopek za vključitev v Prilogo XIII.

Predlog spremembe, ki ga vloži Françoise Grossetête

Predlog spremembe 684
Člen 56, odstavek 6

6. Snovi, za katere so bile prepovedane vse 
uporabe v skladu z naslovom VIII ali drugo 
zakonodajo Skupnosti, se ne vključijo v 
Prilogo XIII ali se iz nje odstranijo.

6. Snovi, za katere so bile prepovedane ali 
omejene vse uporabe v skladu z 
naslovom VIII ali drugo zakonodajo 
Skupnosti in/ali izvzete po členu 55(2) ali 
55(3)(a), se ne vključijo v Prilogo XIII ali se 
iz nje odstranijo v skladu s postopkom iz 
člena 130(3).
Snovi, katerih razvrstitev na podlagi 
Direktive 67/548/EGS je bila spremenjena 
in ki zato ne izpolnjujejo več meril iz člena 
54, je treba umakniti iz Priloge XIII v 
skladu s postopkom iz člena 130(3). To 
velja tudi v primerih, v katerih snov zaradi 
novih znanstvenih podatkov ne izpolnjuje 
več meril, določenih v Prilogi XII.

Or. fr

Obrazložitev

Treba je upoštevati naslednje možnosti:

– treba je vključiti tudi omejitve za uporabo iz naslova VIII, ne pa preprosto prepovedi 
uporabe;

– upoštevati je treba tudi izjeme od uporabe ali skupin uporab v skladu s členom 55(2) ali 
55(3a): ni smiselno vključevati snovi v Prilogo XIII, če so vse njihove uporabe prepovedane, 
omejene ali izvzete;

– zaradi novih znanstvenih podatkov se lahko zgodi, da se razvrstitev snovi – npr. snov 
skupine CMR 1, 2 ali 3 – spremeni ali da neka snov ne izpolnjuje več meril, opredeljenih v 
Prilogi XII. V teh primerih je treba zadevno snov odstraniti s seznama Priloge XIII.
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Predlog spremembe, ki ga vložijo Carl Schlyter, Caroline Lucas in Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 685
Člen 56, odstavek 7

7. Če Odbor držav članic v 30 dneh po 
prejemu dokumentacije doseže soglasje o 
določitvi, lahko Agencija to snov vključi v 
svoja priporočila v skladu s členom 55(3). 
Če Odbor držav članic ne doseže soglasja, 
sprejme mnenje v 30 dneh po prejemu 
dokumentacije. Agencija to mnenje sporoči 
Komisiji, pri čemer jo obvesti o manjšinskih 
stališčih v Odboru.

7. Če Odbor držav članic v 30 dneh po 
prejemu dokumentacije doseže dogovor s 
kvalificirano večino o določitvi, lahko 
Agencija to snov vključi v svoja priporočila 
v skladu s členom 55(3). Če Odbor držav 
članic ne doseže dogovora s kvalificirano 
večino, sprejme mnenje v 30 dneh po 
prejemu dokumentacije. Agencija to mnenje 
sporoči Komisiji v 15 delovnih dneh, pri 
čemer jo obvesti o manjšinskih stališčih v 
Odboru.

Or. en

Obrazložitev

Odločitev s kvalificirano večino je primernejša.

Predlog spremembe, ki ga vloži Guido Sacconi

Predlog spremembe 686
Člen 56, odstavek 7

7. Če Odbor držav članic v 30 dneh po 
prejemu dokumentacije doseže soglasje o 
določitvi, lahko Agencija to snov vključi v 
svoja priporočila v skladu s členom 55(3). 
Če Odbor držav članic ne doseže soglasja, 
sprejme mnenje v 30 dneh po prejemu 
dokumentacije. Agencija to mnenje sporoči 
Komisiji, pri čemer jo obvesti o manjšinskih 
stališčih v Odboru.

7. Če Odbor držav članic v 30 dneh po 
prejemu dokumentacije doseže dogovor s 
kvalificirano večino, da snov izpolnjuje 
merila za pridobitev dovoljenja in jo je 
treba vključiti v Prilogo XIIb, Agencija v 15 
delovnih dneh priporoči Komisiji, da se 
snov vključi v Prilogo XIIIb, kot je 
določeno v členu 55(3). Če Odbor držav 
članic ne doseže dogovora s kvalificirano 
večino, sprejme mnenje v 30 dneh po 
prejemu dokumentacije. Agencija to mnenje 
sporoči Komisiji v 15 delovnih dneh, pri 
čemer jo obvesti o manjšinskih stališčih v 
Odboru, da Komisija sprejme odločitev. 

Or. it
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Obrazložitev

Dopolnjuje predlog spremembe 57 poročevalca, pri čemer pojasni, da v primeru, če Odbor ne 
doseže soglasja, končno odločitev sprejme Komisija.

Predlog spremembe, ki ga vloži Guido Sacconi 

Predlog spremembe 687
Člen 56, odstavek 7 a (novo)

7a.  Snovi, ki so na novo razvrščene, da 
izpolnjujejo merila iz člena 54(a), (b) in (c), 
in snovi, ki so opredeljene, da izpolnjujejo 
merila iz člena 54(d), (e) in (f), je treba v 
treh mesecih vključiti v Prilogo XIIIa.

Or. en

Obrazložitev

Dopolnjuje predlog spremembe 52 poročevalca z zagotavljanjem postopka za vključitev v 
Prilogo XIIIa.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Carl Schlyter, Caroline Lucas in Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 688
Člen 56, odstavek 7 a (novo)

7a. Snovi, ki so na novo razvrščene, da 
izpolnjujejo merila iz člena 54(a), (b), (ca) 
in (cb), in snovi, ki so opredeljene, da 
izpolnjujejo merila iz člena 54(d), (e) in (f), 
je treba v enem mesecu vključiti v Prilogo 
XIIIa.

Or. en

Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe člena 54 istih avtorjev. 
Za povečanje preglednosti ter spodbuditev prostovoljnih ukrepov uporabnikov na nižji stopnji 
in inovacij za varnejše nadomestne možnosti, je treba vse snovi, ki izpolnjujejo merila za zelo 
veliko skrb, takoj dodati na seznam snovi za pridobitev dovoljenja (= Priloga XIII(a)). Tiste, 
za katere je že znano, da izpolnjujejo merila, se dodajo neposredno. Za tiste, ki jih je treba še 
določiti, je treba uvesti postopek za njihovo vključitev.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Anders Wijkman

Predlog spremembe 689
Člen 57, odstavek 1

1. Komisija je v skladu s tem naslovom 
pristojna, da odloča o vlogah za pridobitev 
dovoljenja.

1. Komisija je v skladu s tem naslovom 
pristojna, da odloča o vlogah za pridobitev 
dovoljenja. Pri takšnem odločanju velja 
previdnostno načelo. 

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 1(3).

Predlog spremembe, ki ga vložijo Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller, Carl Schlyter, 
Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt in Anders Wijkman

Predlog spremembe 690
Člen 57, odstavek 2

2. Dovoljenje se izda, če je nevarnost za 
zdravje ljudi ali okolje, ki izhaja iz uporabe 
snovi zaradi njenih notranjih lastnosti iz 
Priloge XIII, pod ustreznim nadzorom v 
skladu z oddelkom 6 Priloge I, kar vlagatelj 
dokumentira s poročilom o kemijski 
varnosti.

črtano

Komisija ne upošteva:

(a) (a) nevarnosti, ki jih pomenijo za 
zdravje ljudi in okolje emisije snovi iz 
naprav, za katere je bilo izdano dovoljenje v 
skladu z Direktivo Sveta 96/61/EGS;

(b) (b) nevarnosti za vodno okolje in 
prek njega, ki jih pomenijo izpusti snovi iz 
točkovnih virov, za katere veljata zahteva za 
predhodno ureditev iz člena 11(3) in 
zakonodaja, sprejeta v skladu s členom 16 
Direktive Evropskega parlamenta in 
Sveta 2000/60/ES;

(c) (c) nevarnosti za zdravje ljudi, ki 
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izhajajo iz uporabe snovi v medicinskem 
pripomočku in jih urejata direktivi 
Sveta 90/385/EGS in 93/42/EGS ali 
Direktiva Evropskega parlamenta in 
Sveta 98/79/ES.

Or. en

Obrazložitev

Zahteva za pridobitev dovoljenje lahko visoko raven potrebnega varstva zagotovi le, če je 
njen cilj zamenjati snovi, ki vzbujajo zelo veliko skrb, z ustreznimi nadomestnimi snovmi ali 
tehnologijami, kjer je to mogoče. Za ohranitev nadomestnega cilja „ustreznega nadzora“ 
nevarnosti, je treba odobriti nadaljnjo uporabo in sproščanje snovi, ki vzbujajo zelo veliko 
skrb, v okolje, ne glede na socialno-ekonomske koristi ali kako drugače iz takšnih uporab, 
ter ne glede na to, ali obstajajo varnejša nadomestila.
Izjema (člena 57.2.a in 59.6.a) za uporabe v napravah IPPC so velika težava, ki lahko ogrozi 
postopek za izdajo dovoljenja z izključitvijo pomembnih področij uporabe snovi v korist 
postopka za izdajo dovoljenja za napravo, ki ga ni mogoče primerjati z REACH. Urejanje z 
mejnimi vrednostmi izpustov ni ustrezen način za obravnavanje kemikalij, ki vzbujajo zelo 
veliko skrb (zlasti PBT in vPvB ), in ne more zagotoviti visoke stopnje varstva zdravja ljudi in 
okolje. Uporaba takšnih snovi v medicinskih pripomočkih lahko posredno vpliva na zdravje 
ljudi (in okolje), kar ni upoštevano v navedenih direktivah. (Jørgensen in drugi)

Zdrav razum nam pove, da je preprečevati bolje kot zdraviti. Zato mora imeti nadomestitev 
prednost pred „ustreznim nadzorom“ v skladu z obstoječo zakonodajo o varnosti delavcev, 
biocidih in nekaterih nevarnih snoveh v električni in elektronski opremi. Razen splošnih 
dvomov o izvedljivosti „ustreznega nadzora“ ta koncept jasno ne velja za snovi, ki so 
obstojne, ki se lahko kopičijo v organizmih ali za nemejne genotoksine. 
Zakonski akti, našteti tu, ne upoštevajo razpoložljivosti nadomestil in zato se ne morejo 
obravnavati, kot da so enaki REACH. (Schlyter in drugi)

S črtanjem tega besedila je doseženo znatno izboljšanje. Velika napaka je, da dovoljenje za 
snovi velja toliko časa, dokler se „ustrezno nadzorujejo“. To lahko ogrozi učinkovitost in s 
tem uničiti verodostojnost dovoljenj kot naprednega zakonodajnega orodja. Nesprejemljivo je 
tudi, da Komisija ne bi smela upoštevati številnih nevarnosti za vodno okolje in zdravje ljudi. 
(Sjoestedt)

Ko postane jasno, da se pri dovoljenjih vedno upošteva socialno-ekonomsko obrazložitev in 
razpoložljivost varnejših nadomestnih možnosti, lahko izdajanje takšnih dovoljenj postane 
obvezno. Dovoljenje se lahko izda le, ko ni na voljo varnejših nadomestnih snovi, ko obstaja 
družbena potreba po uporabi snovi in ko so zagotovljeni ukrepi za zmanjšanje izpostavljenosti 
ter uhajanja v okolje (Anders Wijkman). 
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Predlog spremembe, ki ga vloži Dorette Corbey

Predlog spremembe 691
Člen 57, odstavek 2

2. Dovoljenje se izda, če je nevarnost za 
zdravje ljudi ali okolje, ki izhaja iz uporabe 
snovi zaradi njenih notranjih lastnosti iz 
Priloge XIII, pod ustreznim nadzorom v 
skladu z oddelkom 6 Priloge I, kar vlagatelj 
dokumentira s poročilom o kemijski 
varnosti.

2. Dovoljenje se izda, če je nevarnost za 
zdravje ljudi ali okolje, ki izhaja iz uporabe 
snovi zaradi njenih notranjih lastnosti iz 
Priloge XIII, pod ustreznim nadzorom v 
skladu z oddelkom 6 Priloge I, kar vlagatelj 
dokumentira s poročilom o kemijski 
varnosti, in če ni varnejše nadomestne 
snovi.

Komisija ne upošteva:

(a) nevarnosti, ki jih pomenijo za 
zdravje ljudi in okolje emisije snovi iz 
naprav, za katere je bilo izdano dovoljenje v 
skladu z Direktivo Sveta 96/61/EGS;

(b) nevarnosti za vodno okolje in prek 
njega, ki jih pomenijo izpusti snovi iz 
točkovnih virov, za katere veljata zahteva za 
predhodno ureditev iz člena 11(3) in 
zakonodaja, sprejeta v skladu s členom 16 
Direktive Evropskega parlamenta in 
Sveta 2000/60/ES;

(c) nevarnosti za zdravje ljudi, ki 
izhajajo iz uporabe snovi v medicinskem 
pripomočku in jih urejata direktivi 
Sveta 90/385/EGS in 93/42/EGS ali 
Direktiva Evropskega parlamenta in 
Sveta 98/79/ES.

Or. en

Obrazložitev

Zahteva za pridobitev dovoljenje lahko visoko raven potrebnega varstva zagotovi le, če je 
njen cilj zamenjati snovi, ki vzbujajo zelo veliko skrb, z ustreznimi nadomestnimi snovmi ali 
tehnologijami, kjer je to mogoče. Za ohranitev nadomestnega cilja „ustreznega nadzora“ 
nevarnosti, je treba odobriti nadaljnjo uporabo in sproščanje snovi, ki vzbujajo zelo veliko 
skrb, v okolje, ne glede na socialno-ekonomske koristi ali kako drugače iz takšnih uporab, ter 
ne glede na to, ali obstajajo varnejša nadomestila.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Liam Aylward

Predlog spremembe 692
Člen 57, odstavek 2

2. Dovoljenje se izda, če je nevarnost za 
zdravje ljudi ali okolje, ki izhaja iz uporabe 
snovi zaradi njenih notranjih lastnosti iz 
Priloge XIII, pod ustreznim nadzorom v 
skladu z oddelkom 6 Priloge I, kar vlagatelj 
dokumentira s poročilom o kemijski 
varnosti.

2. Dovoljenje se izda, če je nevarnost za 
zdravje ljudi ali okolje, ki izhaja iz uporabe 
snovi zaradi njenih notranjih lastnosti iz 
Priloge XIII, pod ustreznim nadzorom v 
skladu z oddelkom 6 Priloge I, kar vlagatelj 
dokumentira s poročilom o kemijski 
varnosti. Za namene tega oddelka je treba 
industrijsko uporabo z nizko 
nevarnostjo/nizko izpostavljenostjo 
opredeliti kot ustrezno nadzorovano v 
skladu s Prilogo I, oddelkom 6, in je ni 
treba drugače dokumentirati. Industrijska 
uporaba z nizko nevarnostjo/nizko 
izpostavljenostjo je industrijska uporaba, za 
katero je bilo prikazano v zadovoljstvo 
pristojnim organom držav članic, na 
katerih ozemlju se pojavlja industrijska 
uporaba, da bo na najnižjo tehnično 
mogočo raven zmanjšala raven 
izpostavljenosti delavcev snovem in izpuste, 
emisije ali druge sprostitve snovi v okolje.

Or. en

Obrazložitev

Če se skupine iz člena 54(e) in (f) ne črtajo, je treba Uredbo spremeniti vsaj toliko, da se 
jasno določi postopek dodajanja snovi, ki vzbujajo zelo veliko skrb, k snovem, za katere je 
treba pridobiti dovoljenje, in da se jasno določijo merila in preskusi za vPvB, endokrine 
motilce in „druge snovi, ki vzbujajo ustrezno skrb“.

Člen 57 natančno opredeljuje, kako Komisija dovoljenje izda ali zavrne. Ta člen je treba 
spremeniti, da se omogoči pridobitev dovoljenja za snovi v industrijskih uporabah z nizko 
nevarnostjo/nizko izpostavljenostjo v skladu s Prilogo I, oddelkom 6.

Ta člen je treba spremeniti, da se omogoči pridobitev dovoljenja za snovi v industrijskih 
uporabah z nizko nevarnostjo/nizko izpostavljenostjo v skladu s Prilogo I, oddelkom 6.
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Predlog spremembe, ki ga vložita Anne Ferreira in Marie-Noëlle Lienemann

Predlog spremembe 693
Člen 57, odstavek 2, točka (a)

(a) nevarnosti, ki jih pomenijo za zdravje 
ljudi in okolje emisije snovi iz naprav, za 
katere je bilo izdano dovoljenje v skladu z 
Direktivo Sveta 96/61/EGS;

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Skladnost z določbami direktive IPPC (Direktiva 96/61/ES) ne more biti dokaz samodejne 
izključitve nevarnosti za zdravje in okolje v okviru postopka za pridobitev dovoljenja po 
REACH. Skladnost z direktivo IPPC ne zagotavlja skladnosti z REACH. Vloge za izvzetje je
treba preučiti za vsak primeru posebej.

Predlog spremembe, ki ga vložita Anne Ferreira in Marie-Noëlle Lienemann

Predlog spremembe 694
Člen 57, odstavek 2 (b)

b) nevarnosti za vodno okolje in prek njega, 
ki jih pomenijo izpusti snovi iz točkovnih 
virov, za katere veljata zahteva za 
predhodno ureditev iz člena 11(3) in 
zakonodaja, sprejeta v skladu s členom 16 
Direktive Evropskega parlamenta in 
Sveta 2000/60/ES;

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Skladnost z določbami okvirne direktive o vodah ne more biti dokaz samodejne izključitve 
nevarnosti za zdravje in okolje v okviru postopka za pridobitev dovoljenja po REACH. 
Skladnost z okvirno direktivo o vodah ne zagotavlja skladnosti z REACH. Vloge za izvzetje je 
treba preučiti za vsak primeru posebej.

Predlog spremembe, ki ga vloži Jonas Sjöstedt

Predlog spremembe 695
Člen 57, odstavek 3, uvodni del
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3. Če se dovoljenje ne more izdati v skladu z 
odstavkom 2, se lahko izda, če se dokaže, da 
socialno-ekonomske koristi prevladajo nad 
nevarnostjo za zdravje ljudi ali okolje, ki 
izhaja iz uporabe snovi, ter če niso na voljo 
ustrezne nadomestne snovi ali tehnologije. 
Odločitev se sprejme po preučitvi vseh 
naslednjih dejavnikov:

3. Dovoljenje se lahko izda, če niso na voljo 
ustrezne nadomestne snovi ali tehnologije,
in če se dokaže, da socialno-ekonomske 
koristi prevladajo nad nevarnostjo za zdravje 
ljudi ali okolje, ki izhaja iz uporabe snovi, 
ter če so zagotovljeni ukrepi za zmanjšanje 
izpostavljenosti. Odločitev se sprejme po 
preučitvi vseh naslednjih dejavnikov:

Or. en

Obrazložitev

Postopek za pridobitev dovoljenja je namenjen snovem, ki vzbujajo zelo veliko skrb. Preden 
se bo takšna snov lahko uporabila bodo morali organi dati posebno dovoljenje. V te določbe 
je treba vključiti načelo nadomestitve. Da se za snov izda dovoljenje, je treba najprej 
dokazati, da druge nadomestne možnosti niso na voljo.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Carl Schlyter, Caroline Lucas in Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 696
Člen 57, odstavek 3, uvodni del

3. Če se dovoljenje ne more izdati v skladu z 
odstavkom 2, se lahko izda, če se dokaže, da 
socialno-ekonomske koristi prevladajo nad 
nevarnostjo za zdravje ljudi ali okolje, ki 
izhaja iz uporabe snovi, ter če niso na voljo 
ustrezne nadomestne snovi ali tehnologije. 
Odločitev se sprejme po preučitvi vseh 
naslednjih dejavnikov:

3. Dovoljenje se izda, če se dokaže, da 
socialno-ekonomske koristi znatno 
prevladajo nad nevarnostjo za zdravje ljudi,
vključno z zdravjem delavcev in občutljivih 
skupin prebivalcev, ali okolje, ki izhaja iz 
uporabe snovi, ter če niso na voljo ustrezne 
nadomestne snovi ali tehnologije in če so 
zagotovljeni ukrepi za zmanjšanje 
izpostavljenosti ter odvajanja, emisij in 
uhajanja v okolje. Odločitev se sprejme po 
preučitvi vseh naslednjih dejavnikov:

Or. en

Obrazložitev

Povezano s črtanjem člena 57(2) istih avtorjev. 
Ko postane jasno, da se pri dovoljenjih vedno upošteva socialno-ekonomsko obrazložitev in 
razpoložljivost varnejših nadomestnih možnosti, lahko izdajanje takšnih dovoljenj postane 
obvezno. Dovoljenje se lahko izda le, ko ni na voljo varnejših nadomestnih snovi, ko obstaja 
družbena potreba po uporabi snovi in ko so zagotovljeni ukrepi za zmanjšanje izpostavljenosti 
ter uhajanja v okolje.
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Predlog spremembe, ki ga vložita Frédérique Ries in Chris Davies

Predlog spremembe 697
Člen 57, odstavek 3, uvodni del

3. Če se dovoljenje ne more izdati v skladu z 
odstavkom 2, se lahko izda, če se dokaže, da 
socialno-ekonomske koristi prevladajo nad 
nevarnostjo za zdravje ljudi ali okolje, ki 
izhaja iz uporabe snovi, ter če niso na voljo 
ustrezne nadomestne snovi ali tehnologije. 
Odločitev se sprejme po preučitvi vseh 
naslednjih dejavnikov:

3. Če se dovoljenje ne more izdati v skladu z 
odstavkom 2, se lahko izda, če se dokaže, da 
socialno-ekonomske koristi prevladajo nad 
nevarnostjo za zdravje ljudi, vključno zlasti 
z zdravjem delavcev in občutljivih skupin 
prebivalcev, ali okolje, ki izhaja iz uporabe 
snovi, ter če niso na voljo ustrezne 
nadomestne snovi ali tehnologije in če so 
zagotovljeni ukrepi za zmanjšanje 
kombinacij izpostavljenosti in emisij v 
okolje. Odločitev se sprejme po preučitvi 
vseh naslednjih dejavnikov:

Or. en

Obrazložitev

Državljani Evropske unije razumejo, da so v resnici izpostavljeni velikemu številu različnih 
mešanic onesnaževal. Vedno bodo obstajale velike razlike med dejansko izpostavljenostjo in 
tem, kar se preskuša v laboratoriju. Zato se mora dovoljenje izdati le, če niso na voljo 
varnejše nadomestne snovi ali tehnologije, obstaja pa močna volja za zmanjšanje ali 
odpravljanje nevarnih kombinacij onesnaževal.

Predlog spremembe, ki ga vloži Anders Wijkman

Predlog spremembe 698
Člen 57, odstavek 3, uvodni del

3. Če se dovoljenje ne more izdati v skladu z 
odstavkom 2, se lahko izda, če se dokaže, da 
socialno-ekonomske koristi prevladajo nad 
nevarnostjo za zdravje ljudi ali okolje, ki 
izhaja iz uporabe snovi, ter če niso na voljo 
ustrezne nadomestne snovi ali tehnologije. 
Odločitev se sprejme po preučitvi vseh 
naslednjih dejavnikov:

3. Dovoljenje se izda, če se dokaže, da 
socialno-ekonomske koristi prevladajo nad 
nevarnostjo za zdravje ali okolje, ki izhaja iz 
uporabe snovi, ter če niso na voljo ustrezne 
nadomestne snovi ali tehnologije in če so 
zagotovljeni ukrepi za zmanjšanje 
izpostavljenosti in odvajanja, emisij in 
uhajanja v okolje. Odločitev se sprejme po 
preučitvi vseh naslednjih dejavnikov:

Or. en
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Obrazložitev

Ko postane jasno, da se pri dovoljenjih vedno upošteva socialno-ekonomsko obrazložitev in 
razpoložljivost varnejših nadomestnih možnosti, lahko izdajanje takšnih dovoljenj postane 
obvezno. Dovoljenje se lahko izda le, ko ni na voljo varnejših nadomestnih snovi, ko obstaja 
družbena potreba po uporabi snovi in ko so zagotovljeni ukrepi za zmanjšanje izpostavljenosti 
ter uhajanja v okolje. 

Predlog spremembe, ki ga vložita John Bowis in Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 699
Člen 57, odstavek 3, točka (b)

(b) socialno-ekonomskih koristi, ki izhajajo 
iz njene uporabe, in socialno-ekonomskih 
posledic v primeru zavrnitve izdaje 
dovoljenja, kot jih prikažejo vlagatelj ali 
druge zainteresirane strani;

(b) socialno-ekonomskih koristi, ki izhajajo 
iz njene uporabe, in socialno-ekonomskih in 
drugih s trajnostjo povezanih posledic v 
primeru zavrnitve izdaje dovoljenja, kot jih 
prikažejo vlagatelj ali druge zainteresirane 
strani;

Or. en

Obrazložitev

Izraz „socialno-ekonomski“ ne pokriva nujno popolne ocene posledic, ki jo je treba 
upoštevati. S trajnostjo povezane posledice bi lahko vključevale oceno takšnih dejavnikov, kot 
so učinkovitost porabe virov, energetska učinkovitost, učinkovitost toplogrednih plinov, 
zmanjševanje odpadkov in recikliranje.

Predlog spremembe, ki ga vložita John Bowis in Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 700
Člen 57, odstavek 3, točka (d)

(d) razpoložljivih informacij o nevarnostih, 
ki jih pomenijo za zdravje ali okolje 
nadomestne snovi ali tehnologije.

(d) razpoložljivih informacij o nevarnostih 
za zdravje in okolje ter socialno-
ekonomskih in drugih s trajnostjo 
povezanih posledic, povezanih z uporabo 
nadomestnih snovi ali tehnologij.

Or. en



PE 357.823v01-00 62/84 AM\565935SL.doc

SL

Obrazložitev

Za skladnost so potrebne tudi informacije o socialno-ekonomskih in s trajnostjo povezanih 
posledicah nadomestnih snovi ali tehnologij.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 
Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis in Miroslav 

Mikolášik

Predlog spremembe 701
Člen 57, odstavek 4

4. Uporaba se ne dovoli, če bi to pomenilo 
sprostitev omejitve iz Priloge XVI.

črtano

Or. it

Obrazložitev

Ta predlog spremembe pojasnjuje, da odločitve, ki sta jih že sprejela Svet ministrov EU in 
Evropski parlament na podlagi Direktive 76/769/EG ali ki jih bo v prihodnje sprejela 
Komisija po postopku, navedenem v členu 130 (komitologija), ne smejo biti predmet 
nadaljnjih razprav. Komisiji se ne sme prepustiti, da po lastnem preudarku odloča, ali se 
izvzamejo že urejene snovi ter uporabe in v kakšnem obsegu. Ta predlog spremembe je 
povezan z drugimi predlogi sprememb členov iz naslova VII: Dovoljenje. Priporočljivo je, da 
se za takšne snovi ohrani visoka raven varstva. Ta predlog spremembe je povezan z drugimi 
predlogi sprememb členov iz naslova VII: Dovoljenje.

Predlog spremembe, ki ga vložita Marie-Noëlle Lienemann in Anne Ferreira

Predlog spremembe 702
Člen 57, odstavek 6

6. Za dovoljenja lahko veljajo določeni 
pogoji, vključno z roki za preverjanje in/ali 
spremljanjem. Veljavnost dovoljenj, izdanih 
v skladu z odstavkom 3, je ponavadi 
časovno omejena.

6. Za dovoljenja veljajo roki za preverjanje 
in roki poteka.

Or. fr
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Obrazložitev

Brez rednega preverjanja ne bo več nobene spodbude za inovacije pri iskanju varnejših 
nadomestnih možnosti.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 
Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis in Miroslav 

Mikolášik

Predlog spremembe 703
Člen 57, odstavek 6

6. Za dovoljenja lahko veljajo določeni 
pogoji, vključno z roki za preverjanje in/ali 
spremljanjem. Veljavnost dovoljenj, izdanih 
v skladu z odstavkom 3, je ponavadi 
časovno omejena.  

6. Za dovoljenja lahko veljajo določeni 
pogoji, vključno z roki za preverjanje in/ali 
spremljanjem.  

Or. it

Obrazložitev

Nobene potrebe ni po časovni omejenosti, ker se odločitve o izdaji dovoljenja že lahko kadar 
koli pregledajo in se lahko spremenijo ali celo razveljavijo. Časovna omejenost bi bila le 
dodatna obremenitev za podjetja in organe. Ta predlog spremembe je povezan z drugimi 
predlogi sprememb členov iz naslova VII: Dovoljenje.

Predlog spremembe, ki ga vloži Anders Wijkman

Predlog spremembe 704
Člen 57, odstavek 6

6. Za dovoljenja lahko veljajo določeni 
pogoji, vključno z roki za preverjanje in/ali
spremljanjem. Veljavnost dovoljenj, izdanih 
v skladu z odstavkom 3, je ponavadi 
časovno omejena.

6. Za dovoljenja veljajo roki za preverjanje 
in predstavitev nadomestnih načrtov ter 
drugi pogoji, vključno s spremljanjem. 
Veljavnost dovoljenj je časovno omejena na 
obdobje največ 7 let.

Or. en



PE 357.823v01-00 64/84 AM\565935SL.doc

SL

Obrazložitev

Sprememba predloga spremembe 61.

Predlog spremembe, ki ga vloži Jonas Sjöstedt

Predlog spremembe 705
Člen 57, odstavek 6

6. Za dovoljenja lahko veljajo določeni
pogoji, vključno z roki za preverjanje in/ali 
spremljanjem. Veljavnost dovoljenj, izdanih 
v skladu z odstavkom 3, je ponavadi 
časovno omejena.

6. Za dovoljenja veljajo roki za preverjanje
in predstavitev nadomestnih načrtov ter 
lahko tudi drugi pogoji, vključno s 
spremljanjem. Veljavnost dovoljenj je 
časovno omejena na obdobje največ 5 let.

Or. en

Obrazložitev

Enako predlogu spremembe 61, ki ga je vložil Sacconi. Treba je določiti rok poteka za 
dovoljenja. Podobne določbe so v zakonodaji za biocide in za gensko spremenjene organizme. 
To bo dalo tudi spodbudo za inovacije in za razvoj varnejših nadomestnih možnosti.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Dan Jørgensen, Åsa Westlund in Riitta Myller

Predlog spremembe 706
Člen 57, odstavek 6

6. Za dovoljenja lahko veljajo določeni
pogoji, vključno z roki za preverjanje in/ali 
spremljanjem. Veljavnost dovoljenj, izdanih 
v skladu z odstavkom 3, je ponavadi 
časovno omejena. Za dovoljenja veljajo roki 
za preverjanje.

6. Za dovoljenja veljajo roki za preverjanje 
in zahteve za načrt nadomestitve ter zanje 
lahko veljajo drugi pogoji, vključno z
zahtevami za spremljanje. Veljavnost 
dovoljenj je časovno omejena na obdobje 
največ 5 let.

Or. en

Obrazložitev

Smiselno je, da so vsa dovoljenja izdajo začasno, ker redno preverjanje omogoča (in 
spodbuja) prilagoditev na tehnični napredek (npr. obravnavanje novih informacij o 
nevarnostih, izpostavljenosti, socialno-ekonomskih koristih in razpoložljivosti nadomestnih 
snovi). Vsa dovoljenja morajo biti časovno omejena in pregledana največ vsakih 5 let, 
odvisno od razvoja varnejših nadomestnih snovi ali tehnologij. Brez rednih rokov za 
preverjanje ne bo več ustvarjalnega zagona za inovacije v zvezi z varnejšimi nadomestnimi 
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snovmi.

Predlog spremembe, ki ga vloži Dorette Corbey

Predlog spremembe 707
Člen 57, odstavek 6

6. Za dovoljenja lahko veljajo določeni 
pogoji, vključno z roki za preverjanje in/ali
spremljanjem. Veljavnost dovoljenj, izdanih 
v skladu z odstavkom 3, je ponavadi 
časovno omejena. 

6. Za dovoljenja veljajo roki za preverjanje 
in predstavitev nadomestnih načrtov ter 
drugi pogoji, vključno s spremljanjem. 
Veljavnost dovoljenj je časovno omejena na 
obdobje največ 3 let.

Or. en

Obrazložitev

Krepi pristop poročevalca v predlogu spremembe 61. Za dovoljenja mora veljati rok poteka, 
da bi dali pobudo za inovativnost.

Predlog spremembe, ki ga vloži Johannes Blokland

Predlog spremembe 708
Člen 57, odstavek 6

6. Za dovoljenja lahko veljajo določeni 
pogoji, vključno z roki za preverjanje in/ali 
spremljanjem. Veljavnost dovoljenj, izdanih 
v skladu z odstavkom 3, je ponavadi
časovno omejena.

6. Za dovoljenja lahko veljajo določeni 
pogoji, vključno z roki za preverjanje in/ali 
spremljanjem. Veljavnost dovoljenj, izdanih 
v skladu z odstavkom 3, je časovno 
omejena.

Or. nl

Obrazložitev

Dovoljenja so vedno časovno omejena.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Carl Schlyter, Caroline Lucas in Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 709
Člen 57, odstavek 7, točka (c) a (novo)
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(ca) obdobje, za katero se izdaja dovoljenje;

Or. en

Obrazložitev

Vsa dovoljenja morajo imeti določen rok, ker redno preverjanje omogoča (in spodbuja) 
prilagoditev na tehnični napredek (npr. obravnavanje novih podatkov o nevarnostih, 
izpostavljenosti, socialno-ekonomskih koristih in razpoložljivosti nadomestnih snovi). Brez 
rednih rokov za preverjanje ne bo več ustvarjalnega zagona za inovacije v zvezi z varnejšimi 
nadomestnimi snovmi. Načrt nadomestitve mora biti del vsakega dovoljenja.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Carl Schlyter, Caroline Lucas in Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 710
Člen 57, odstavek 7, točka (d)

(d) pogoji, pod katerimi se izda dovoljenje; (d) pogoji, pod katerimi se izda dovoljenje;

Or. en

Obrazložitev

Glej zgornjo obrazložitev.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Marie-
Noëlle Lienemann, Anne Ferreira, Mary Honeyball, Dan Jørgensen, Åsa Westlund in Riitta 

Myller

Predlog spremembe 711
Člen 57, odstavek 7, točka (e)

(e) roki za preverjanje; (e) rok za preverjanje;

Or. en

Obrazložitev

Vsa dovoljenja morajo imeti določen rok, ker redno preverjanje omogoča (in spodbuja) 
prilagoditev na tehnični napredek (npr. obravnavanje novih podatkov o nevarnostih, 
izpostavljenosti, socialno-ekonomskih koristih in razpoložljivosti nadomestnih snovi). Brez 
rednih rokov za preverjanje ne bo več ustvarjalnega zagona za inovacije v zvezi z varnejšimi 
nadomestnimi snovmi. Načrt nadomestitve mora biti del vsakega dovoljenja (Schlyter in 
drugi).
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Predlog spremembe je oblikovan tako, da zagotavlja skladnost s predlogom spremembe člena 
57(6) (Ferreira).

Smiselno je, da so vsa dovoljenja izdajo začasno, ker redno preverjanje omogoča (in 
spodbuja) prilagoditev na tehnični napredek (npr. obravnavanje novih informacij o 
nevarnostih, izpostavljenosti, socialno-ekonomskih koristih in razpoložljivosti nadomestnih 
snovi). Vsa dovoljenja morajo biti časovno omejena in pregledana največ vsakih 5 let,
odvisno od razvoja varnejših nadomestnih snovi ali tehnologij. Brez rednih rokov za 
preverjanje ne bo več ustvarjalnega zagona za inovacije v zvezi z varnejšimi nadomestnimi 
snovmi (Honeyball).

Predlog spremembe, ki ga vložijo Carl Schlyter, Caroline Lucas in Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 712
Člen 57, odstavek 7, točka (f)

(f) način spremljanja. (f) način spremljanja;

Or. en

Obrazložitev

Vsa dovoljenja morajo imeti določen rok, ker redno preverjanje omogoča (in spodbuja) 
prilagoditev na tehnični napredek (npr. obravnavanje novih podatkov o nevarnostih, 
izpostavljenosti, socialno-ekonomskih koristih in razpoložljivosti nadomestnih snovi). Brez 
rednih rokov za preverjanje ne bo več ustvarjalnega zagona za inovacije v zvezi z varnejšimi 
nadomestnimi snovmi. Načrt nadomestitve mora biti del vsakega dovoljenja.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Dan 
Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller in Mary Honeyball

Predlog spremembe 713
Člen 57, odstavek 7, točka (f) a (novo)

(fa) načrt nadomestitve.

Or. en

Obrazložitev

Vsa dovoljenja morajo imeti določen rok, ker redno preverjanje omogoča (in spodbuja) 
prilagoditev na tehnični napredek (npr. obravnavanje novih podatkov o nevarnostih, 
izpostavljenosti, socialno-ekonomskih koristih in razpoložljivosti nadomestnih snovi). Brez 
rednih rokov za preverjanje ne bo več ustvarjalnega zagona za inovacije v zvezi z varnejšimi 
nadomestnimi snovmi. Načrt nadomestitve mora biti del vsakega dovoljenja (Schlyter in 
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drugi).

Smiselno je, da so vsa dovoljenja izdajo začasno, ker redno preverjanje omogoča (in 
spodbuja) prilagoditev na tehnični napredek (npr. obravnavanje novih informacij o 
nevarnostih, izpostavljenosti, socialno-ekonomskih koristih in razpoložljivosti nadomestnih 
snovi). Vsa dovoljenja morajo biti časovno omejena in pregledana največ vsakih 5 let, 
odvisno od razvoja varnejših nadomestnih snovi ali tehnologij. Brez rednih rokov za 
preverjanje ne bo več ustvarjalnega zagona za inovacije v zvezi z varnejšimi nadomestnimi 
snovmi (Jørgensen in drugi ter Mary Honeyball).

Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Laperrouze

Predlog spremembe 714
Člen 57, odstavek 8

8. Ne glede na pogoje iz dovoljenja imetnik 
zagotovi, da se raven izpostavljenosti zniža, 
če je to tehnično izvedljivo.

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Odstavek 8 ni v skladu z ocenjevanjem tveganja in ga je treba črtati. Dovoljenje se izda, če 
ocena tveganja pokaže, da je tveganje za zdravje ljudi in/ali okolje zaradi izpostavljenosti 
ustrezno nadzorovano. Zato se obveznost znižanja izpostavljenosti na najnižjo raven kaže v 
pravnih in finančnih nejasnostih.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 
Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav 

Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines in María del Pilar Ayuso González

Predlog spremembe 715
Člen 57, odstavek 8

8. Ne glede na pogoje iz dovoljenja imetnik 
zagotovi, da se raven izpostavljenosti zniža, 
če je to tehnično izvedljivo. 

8. Ne glede na pogoje iz dovoljenja imetnik 
zagotovi, da se raven izpostavljenosti zniža, 
če je to tehnično izvedljivo in gospodarsko 
trajnostno.
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Or. it

Obrazložitev

Ukrepi, ki jih je treba sprejeti za znižanje ravni izpostavljenosti, morajo upoštevati tudi 
gospodarske možnosti. Ta predlog spremembe je povezan z drugimi predlogi sprememb 
členov iz naslova VII: Dovoljenje.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 
Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis in Miroslav 

Mikolášik

Predlog spremembe 716
Člen 58, odstavek 1

1. Dovoljenja, izdana v skladu s členom 
57(3), katerih veljavnost je časovno 
omejena, veljajo, dokler se Komisija ne 
odloči, da je treba predložiti novo vlogo, če 
imetnik dovoljenja novo vlogo predloži vsaj 
18 mesecev pred potekom roka. Namesto 
ponovne predložitve vseh sestavnih delov 
prvotne vloge za trenutno veljavno 
dovoljenje lahko vlagatelj predloži samo 
številko trenutno veljavnega dovoljenja, ob 
upoštevanju drugega, tretjega in četrtega 
pododstavka.
Če ne more dokazati, da je nevarnost pod 
ustreznim nadzorom, predloži zadnjemu 
stanju prilagojeno socialno-ekonomsko 
analizo, analizo nadomestnih možnosti in 
načrt nadomestitve iz prvotne vloge.
Če potem lahko dokaže, da je nevarnost pod 
ustreznim nadzorom, predloži zadnjemu 
stanju prilagojeno poročilo o kemijski 
varnosti.
Če se spremenijo drugi sestavni deli 
prvotne vloge, predloži tudi te, ki jih 
prilagodi zadnjemu stanju.

črtano

Or. it

Obrazložitev

V skladu s predlogom spremembe člena 57(6) sta časovna omejitev in opisan postopek 
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nepotrebna. Odločitve o izdaji dovoljenja se že lahko kadar koli pregledajo in se lahko 
spremenijo ali celo razveljavijo. Časovna omejenost bi bila le dodatna obremenitev za 
podjetja in organe. Ta predlog spremembe je povezan z drugimi predlogi sprememb členov iz 
naslova VII: Dovoljenje.

Predlog spremembe, ki ga vloži Jonas Sjöstedt

Predlog spremembe 717
Člen 58, odstavek 1, pododstavek 1

1. Dovoljenja, izdana v skladu s členom 
57(3), katerih veljavnost je časovno 
omejena, veljajo, dokler se Komisija ne 
odloči, da je treba predložiti novo vlogo, če 
imetnik dovoljenja novo vlogo predloži vsaj 
18 mesecev pred potekom roka. Namesto 
ponovne predložitve vseh sestavnih delov 
prvotne vloge za trenutno veljavno 
dovoljenje lahko vlagatelj predloži samo 
številko trenutno veljavnega dovoljenja, ob 
upoštevanju drugega, tretjega in četrtega 
pododstavka. Če ne more dokazati, da je 
nevarnost pod ustreznim nadzorom, 
predloži zadnjemu stanju prilagojeno 
socialno-ekonomsko analizo, analizo 
nadomestnih možnosti in načrt 
nadomestitve iz prvotne vloge. Če potem 
lahko dokaže, da je nevarnost pod 
ustreznim nadzorom, predloži zadnjemu 
stanju prilagojeno poročilo o kemijski 
varnosti. Če se spremenijo drugi sestavni 
deli prvotne vloge, predloži tudi te, ki jih 
prilagodi zadnjemu stanju.

1. Dovoljenja veljajo, dokler se Komisija ne 
odloči, da je treba predložiti novo vlogo, če 
imetnik dovoljenja novo vlogo predloži vsaj 
18 mesecev pred potekom roka. Namesto 
ponovne predložitve vseh sestavnih delov 
prvotne vloge za trenutno veljavno 
dovoljenje lahko vlagatelj predloži samo 
številko trenutno veljavnega dovoljenja, ob 
upoštevanju drugega, tretjega in četrtega 
pododstavka. 

Or. en

Obrazložitev

Vsa dovoljenja mora biti časovno omejena. Zato je treba spremeniti tudi ta člen. V predlogu 
Komisije sta dva postopka za dovoljenje. Sistem bo bolj pregleden, če bo le en postopek.

Predlog spremembe, ki ga vloži Anders Wijkman

Predlog spremembe 718
Člen 58, odstavek 1
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1. Dovoljenja, izdana v skladu s členom 
57(3), katerih veljavnost je časovno 
omejena, veljajo, dokler se Komisija ne 
odloči, da je treba predložiti novo vlogo, če 
imetnik dovoljenja novo vlogo predloži vsaj 
18 mesecev pred potekom roka. Namesto 
ponovne predložitve vseh sestavnih delov 
prvotne vloge za trenutno veljavno 
dovoljenje lahko vlagatelj predloži samo 
številko trenutno veljavnega dovoljenja, ob 
upoštevanju drugega, tretjega in četrtega 
pododstavka. 

1. Dovoljenja veljajo, dokler se Komisija ne 
odloči, da je treba predložiti novo vlogo, če 
imetnik dovoljenja novo vlogo predloži vsaj 
18 mesecev pred potekom roka. Namesto 
ponovne predložitve vseh sestavnih delov 
prvotne vloge za trenutno veljavno 
dovoljenje lahko vlagatelj predloži samo 
številko trenutno veljavnega dovoljenja, ob 
upoštevanju drugega, tretjega in četrtega 
pododstavka. 

Če ne more dokazati, da je nevarnost pod 
ustreznim nadzorom, predloži zadnjemu 
stanju prilagojeno socialno-ekonomsko 
analizo, analizo nadomestnih možnosti in 
načrt nadomestitve iz prvotne vloge.

Vlagatelj ali vlagateljica predloži zadnjemu 
stanju prilagojeno socialno-ekonomsko 
analizo, analizo nadomestnih možnosti in 
načrt nadomestitve iz prvotne vloge. 

Če potem lahko dokaže, da je nevarnost pod 
ustreznim nadzorom, predloži zadnjemu 
stanju prilagojeno poročilo o kemijski 
varnosti. 
Če se spremenijo drugi sestavni deli prvotne 
vloge, predloži tudi te, ki jih prilagodi 
zadnjemu stanju.

Če se spremenijo drugi sestavni deli prvotne 
vloge, vlagateljica ali vlagatelj predloži tudi 
te, ki jih prilagodi zadnjemu stanju.

Or. en

Obrazložitev

Vrsta predlogov sprememb, katerih vseh cilj je krepitev nadomestitve in dolžnosti skrbnega 
ravnanja.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 
Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis in Miroslav 

Mikolášik

Predlog spremembe 719
Člen 58, odstavek 3, pododstavek 2

Pri veliki in neposredni nevarnosti za 
zdravje ljudi ali okolje lahko Komisija 
dovoljenje ob upoštevanju sorazmernosti 
začasno prekliče, dokler traja preverjanje. 

Pri (črtano) nevarnosti za zdravje ljudi ali 
okolje lahko Komisija dovoljenje ob 
upoštevanju sorazmernosti začasno prekliče, 
dokler traja preverjanje. 
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Or. it

Obrazložitev

Za opredelitev „velike in neposredne“ nevarnosti ni nobenih meril. Zato mora Komisija na 
podlagi meril odločiti, ali je treba dovoljenje med preverjanjem začasno preklicati. Ta 
predlog spremembe je povezan z drugimi predlogi sprememb členov iz naslova VII: 
Dovoljenje. 

Predlog spremembe, ki ga vložijo Carl Schlyter, Caroline Lucas in Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 720
Člen 58, odstavek 4

4. Če ni izpolnjen okoljski standard 
kakovosti iz Direktive 96/61/ES, se lahko 
preverijo dovoljenja, izdana za uporabo 
zadevne snovi.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Povezano s črtanjem člena 57(2) istih avtorjev. 
Če so okoljski standard kakovosti iz Direktive 96/61/ES ali okoljski cilji Direktive 2000/60/ES 
iz zahteve za dovoljenje odstranjeni kot izjeme, ni potrebe po vstavljanju te klavzule o 
pregledu.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Carl Schlyter, Caroline Lucas in Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 721
Člen 58, odstavek 5

5. Če niso izpolnjeni okoljski cilji iz 
člena 4(1) Direktive 2000/60/ES, se lahko 
preverijo dovoljenja, izdana za uporabo 
zadevne snovi v ustreznem porečju.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Glej zgornjo obrazložitev.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Dorette Corbey

Predlog spremembe 722
Člen 59, odstavek 4, točka d (a)

(da) analizo nadomestnih snovi ob 
upoštevanju njihovih nevarnosti ter 
tehnične in ekonomske izvedljivosti 
zamenjave, ki jo spremlja načrt 
nadomestitve, vključno z raziskavami in 
razvojem ter časovnim razporedom za 
predlagana dejanja vlagatelja;

Or. en

Obrazložitev

Razumljivo je, da morajo vse vloge za izdajo dovoljenja samodejno vključevati načrt za 
nadomestitev, da se ohrani ustvarjalni zagoni za inovacije v zvezi z varnejšimi nadomestnimi 
možnostmi.

Predlog spremembe, ki ga vloži Jonas Sjöstedt

Predlog spremembe 723
Člen 59, odstavek 5

5. Vloga lahko vključuje: 
(a) socialno-ekonomsko analizo, izvedeno v 
skladu s Prilogo XV;

(da) socialno-ekonomsko analizo, izvedeno 
v skladu s Prilogo XV;

(b) analizo nadomestnih možnosti, ob 
upoštevanju njihovih nevarnosti ter tehnične 
in ekonomske izvedljivosti nadomestitve, ki 
se ji, če je ustrezno, priloži načrt 
nadomestitve, ki vključuje raziskave in 
razvoj ter časovni razpored ukrepov, ki jih 
predlaga vlagatelj. 

(db) analizo nadomestnih možnosti, ob 
upoštevanju njihovih nevarnosti ter tehnične 
in ekonomske izvedljivosti nadomestitve, ki 
se ji, če je ustrezno, priloži načrt 
nadomestitve, ki vključuje raziskave in 
razvoj ter časovni razpored ukrepov, ki jih 
predlaga vlagatelj.

Or. en

Obrazložitev

Enako predlogu spremembe 66, ki ga je vložil Sacconi. V predlogu Komisije sta dva postopka 
za dovoljenje. Sistem bo bolj pregleden, če bo le en postopek. Ta predlog spremembe združuje 
oba postopka.
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Predlog spremembe, ki ga vložijo Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 
Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav 

Mikolášik, Thomas Ulmer in Elisabeth Jeggle

Predlog spremembe 724
Člen 59, odstavek 5, točka (b)

(b) analizo nadomestnih možnosti, ob 
upoštevanju njihovih nevarnosti ter 
tehnične in ekonomske izvedljivosti 
nadomestitve, ki se ji, če je ustrezno, priloži 
načrt nadomestitve, ki vključuje raziskave 
in razvoj ter časovni razpored ukrepov, ki 
jih predlaga vlagatelj.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Izvajanje ni izvedljivo. Zahteve za proizvajalce, da zagotovijo informacije in podatke o 
proizvodih tekmecev, niso uporabne, ker v nekaterih primerih informacije o mogočih 
nadomestnih možnostih sploh niso na voljo tem proizvajalcem. Ta predlog spremembe je 
povezan z drugimi predlogi sprememb členov iz naslova VII: Dovoljenje. (Vernola in drugi)

Izvajanje ni izvedljivo.
Od proizvajalcev se ne sme zahtevati predložitev informacij in podatkov o proizvodih 

tekmeca, ker ni nujno, da imajo informacije o mogočih nadomestnih možnostih, ki jih v 
nekaterih primerih niti ne proizvajajo zadevni proizvajalci (Ulmer in drugi).

Predlog spremembe, ki ga vložijo Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller, Carl Schlyter,
Caroline Lucas in Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 725
Člen 59, odstavek 6

6. Vloga ne vključuje: črtano
(a) nevarnosti, ki jih pomenijo za 
zdravje ljudi in okolje emisije snovi iz 
naprave, za katero je bilo dovoljenje izdano 
v skladu z Direktivo Sveta 96/61/ES;
(b) nevarnosti za vodno okolje in prek 
njega, ki jih pomenijo izpusti snovi iz 
točkovnih virov, za katere veljata zahteva za 
predhodno ureditev iz člena 11(3) in 
zakonodaja, sprejeta v skladu s členom 
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16 Direktive 2000/60/ES;
(c) nevarnosti za zdravje ljudi, ki 
izhajajo iz uporabe snovi v medicinskem 
pripomočku, ki jih urejajo 
direktive 90/385/EGS, 93/42/EGS ali 
98/79/ES.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da vloge za izdajo dovoljenja v celoti obravnavajo nevarnosti za zdravje ljudi 
in okolje. Urejanje z mejnimi vrednostmi izpustov ni ustrezen način za obravnavanje 
kemikalij, ki vzbujajo zelo veliko skrb (zlasti PBT in vPvB ), in ne more zagotoviti visoke 
stopnje varstva zdravja ljudi in okolje. Uporaba takšnih snovi v medicinskih pripomočkih 
lahko posredno vpliva na zdravje ljudi (in okolje), kar ni upoštevano v navedenih direktivah 
(Jørgensen in drugi).

Navedena zakonodajna sredstva ne upoštevajo razpoložljivosti nadomestil. Zato ukrepi za 
zmanjšanje nevarnosti, ki jih predstavljajo snovi iz teh direktiv, niso ustrezno obravnavani in 
niso v skladu s predlagano krepitvijo dovoljenja. Izjema za naprave, za katere je bilo izdano 
dovoljenje v skladu z Direktivo 96/61/ES, je še zlasti težavna, ker ta direktiva ne upošteva 
posebne težave snovi, ki so obstojne in se lahko kopičijo v organizmih (Schlyter in drugi).

Predlog spremembe, ki ga vložita Anne Ferreira in Marie-Noëlle Lienemann

Predlog spremembe 726
Člen 59, odstavek 6, točka (a)

(a) nevarnosti, ki jih pomenijo za zdravje 
ljudi in okolje emisije snovi iz naprave, za 
katero je bilo dovoljenje izdano v skladu z 
Direktivo Sveta 96/61/ES;

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Skladnost s predlogom spremembe člena 57(2)(a).

Predlog spremembe, ki ga vložita Anne Ferreira in Marie-Noëlle Lienemann

Predlog spremembe 727
Člen 59, odstavek 6, točka (b)
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(b) nevarnosti za vodno okolje in prek 
njega, ki jih pomenijo izpusti snovi iz 
točkovnih virov, za katere veljata zahteva za 
predhodno ureditev iz člena 11(3) in 
zakonodaja, sprejeta v skladu s členom 16 
Direktive 2000/60/ES;

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Skladnost s predlogom spremembe člena 57(2)(b).

Predlog spremembe, ki ga vložijo Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Bogusław Sonik, Renate Sommer in Erna Hennicot-Schoepges

Predlog spremembe 728
Člen 61, odstavek 2

2. Ob upoštevanju zaupnosti podatkov v 
skladu s členom 116 da Agencija na 
razpolago na svoji spletni strani splošne 
informacije o uporabah, za katere je prejela 
vloge, pri čemer navede roke, do katerih 
zainteresirane tretje strani lahko predložijo 
informacije o nadomestnih snoveh ali 
tehnologijah.

2. Ob upoštevanju zaupnosti podatkov v 
skladu s členom 116 da Agencija na 
razpolago na svoji spletni strani splošne 
informacije o uporabah, za katere je prejela 
vloge.

Or. en

Obrazložitev

Od tretjih strani se ne sme zahtevati, da predložijo informacije o nadomestnih snoveh ali 
tehnologijah, ker je treba razvoj in izvajanje prepustiti trgu.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Carl Schlyter, Caroline Lucas in Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 729
Člen 61, odstavek 3

3. Pri pripravi svojega mnenja odbora iz 
odstavka 1 najprej preverita, ali vloga 
vključuje vse informacije iz člena 59, ki jih 
potrebujeta za izvedbo svoje naloge. Po 
potrebi odbor vlagatelja zaprosi za dodatne 

3. Pri pripravi svojega mnenja odbora iz 
odstavka 1 najprej preverita, ali vloga 
vključuje vse informacije iz člena 59, ki jih 
potrebujeta za izvedbo svoje naloge. Po 
potrebi odbor vlagatelja zaprosi za dodatne 
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informacije, da se vloga uskladi z zahtevami 
iz člena 59. Oba odbora upoštevata tudi 
informacije, ki jih predložijo tretje strani.

informacije, da se vloga uskladi z zahtevami 
iz člena 59. Oba odbora upoštevata tudi 
informacije, ki jih predložijo tretje strani, in 
lahko od teh tretjih strani zahtevata 
dodatne informacije, če so potrebne.

Če se en ali oba odbora odločita, da so 
potrebne dodatne informacije o 
nadomestnih snoveh ali tehnologijah, 
lahko naročita študijo razpoložljivih 
nadomestnih možnostih. Takšna študija se 
plača s pristojbino za registracijo, ki jo 
določi Agencija.

Or. en

Obrazložitev

Odbora Agencije morata biti bolj prožna za zbiranje informacij in lahko naročita neodvisna 
poročila o možnih nadomestnih možnostih. Te dodatne informacije bi bile na razpolago 
odboroma takrat, ko se odločata o vsebini vloge za izdajo dovoljenja. V skladu z obstoječo 
zakonodajo morajo nacionalni strokovnjaki že odločati o razpoložljivosti varnejših 
nadomestnih možnosti. Glede na to, da imata odbora Agencije 10 mesecev časa za sestavo 
osnutka svojih odločitev, je v tem času možno dokončati študijo o nadomestnih možnostih.

Predlog spremembe, ki ga vloži Evangelia Tzampazi

Predlog spremembe 730
Člen 61, odstavek 3

3. Pri pripravi svojega mnenja odbora iz 
odstavka 1 najprej preverita, ali vloga 
vključuje vse informacije iz člena 59, ki jih 
potrebujeta za izvedbo svoje naloge. Po 
potrebi odbor vlagatelja zaprosi za dodatne 
informacije, da se vloga uskladi z zahtevami 
iz člena 59. Oba odbora upoštevata tudi 
informacije, ki jih predložijo tretje strani.

3. Pri pripravi svojega mnenja odbora iz 
odstavka 1 najprej preverita, ali vloga 
vključuje vse informacije iz člena 59, ki jih 
potrebujeta za izvedbo svoje naloge. Po 
potrebi odbor vlagatelja zaprosi za dodatne 
informacije, da se vloga uskladi z zahtevami 
iz člena 59. Oba odbora upoštevata tudi 
informacije, ki jih predložijo tretje strani, in 
lahko od tretjih virov ali neodvisnih študij 
pridobijo informacije, če so potrebne. Zlasti 
v primeru nadomestnih snovi in novih 
tehnologij lahko države članice naročijo 
takšne informacije za kratko časovno 
obdobje od zunanjih virov ali znanstveno 
priznanih organov. Stroške lahko krije 
Agencija in lahko se zagotovi ustrezna 
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proračunska sredstva (člen 59(7)).

Or. el

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je uporaben, ker bo temeljitejše preverjanje možnih nadomestnih 
snovi (med postopkom za pridobitev dovoljenja) pomagalo MSP. Odločitve se bo sprejemalo 
na podlagi optimalnih informacij in če neodvisni strokovnjaki izvedejo neodvisne študije, se 
lahko informacije posreduje malim proizvajalcem (v tem primeru kemičnim MSP).

Predlog spremembe, ki ga vložita Mary Honeyball in Anders Wijkman

Predlog spremembe 731
Člen 61, odstavek 3

3. Pri pripravi svojega mnenja odbora iz 
odstavka 1 najprej preverita, ali vloga 
vključuje vse informacije iz člena 59, ki jih 
potrebujeta za izvedbo svoje naloge. Po 
potrebi odbor vlagatelja zaprosi za dodatne 
informacije, da se vloga uskladi z zahtevami 
iz člena 59. Oba odbora upoštevata tudi 
informacije, ki jih predložijo tretje strani.

3. Pri pripravi svojega mnenja odbora iz 
odstavka 1 najprej preverita, ali vloga 
vključuje vse informacije iz člena 59, ki jih 
potrebujeta za izvedbo svoje naloge. Po 
potrebi odbor vlagatelja zaprosi za dodatne 
informacije, da se vloga uskladi z zahtevami 
iz člena 59. Oba odbora upoštevata tudi 
informacije, ki jih predložijo tretje strani, in 
lahko od teh tretjih strani zahtevata 
dodatne informacije, če so potrebne.

Če se en ali oba odbora odločita, da so 
potrebne dodatne informacije o 
nadomestnih snoveh ali tehnologijah, 
lahko pooblastita strokovnjaka ali organ 
države članice, da izvede časovno omejeno 
preiskavo o nadomestilih. Takšne preiskave 
se plača s pristojbino za registracijo, ki jo 
določi Agencija (člen 59 (7)).

Or. en

Obrazložitev

Odbora Agencije morata biti bolj prilagodljiva za zbiranje informacij in lahko pooblastita 
neodvisne in nacionalne strokovnjake, da poročajo o možnih nadomestnih možnostih. Te 
dodatne informacije bi bile na razpolago odboroma takrat, ko se odločata o vsebini vloge za 
izdajo dovoljenja. V skladu z obstoječo zakonodajo morajo nacionalni strokovnjaki že 
odločati o razpoložljivosti varnejših nadomestnih možnosti. Odbora Agencije imata 10 
mesecev časa za sestavo osnutka svojih odločitev, tako da je v tem času možno dokončati 
študijo o nadomestnih možnostih.
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Predlog spremembe, ki ga vložijo Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, Renate Sommer in Erna Hennicot-Schoepges

Predlog spremembe 732
Člen 61, odstavek 5, pododstavek 3

Če vlagatelj želi predložiti pripombe, jih 
pošlje Agenciji v pisni obliki v 
dveh mesecih po prejemu osnutka mnenja. 
Odbora preučita pripombe in v dveh mesecih 
po njihovem prejemu v pisni obliki 
sprejmeta vsak svoje dokončno mnenje, pri 
čemer jih ustrezno upoštevata. V nadaljnjih 
15 dneh Agencija pošlje mnenji s 
priloženimi pisnimi pripombami Komisiji, 
državam članicam in vlagatelju.

Če vlagatelj želi predložiti pripombe, jih 
pošlje Agenciji v pisni obliki v dveh 
mesecih po prejemu osnutka mnenja. 
Odbora preučita pripombe in v dveh mesecih 
po njihovem prejemu v pisni obliki 
sprejmeta vsak svoje dokončno mnenje, pri 
čemer jih upoštevata. V nadaljnjih 15 dneh 
Agencija pošlje mnenji s priloženimi pisnimi 
pripombami Komisiji, državam članicam in 
vlagatelju.

Or. en

Obrazložitev

Pripombe vlagatelja je treba upoštevati v vsakem primeru, ne le kadar je to primerno.

Priloge lahko vsebujejo poslovno občutljive informacije, ki se ne smejo objaviti, da se zaščiti 
poslovne informacije.

Povezano s predlogom spremembe člena 69.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges in Elisabeth 

Jeggle

Predlog spremembe 733
Člen 61, odstavek 6

6. Agencija da nezaupne dele svojih mnenj 
in vse njihove priloge na razpolago javnosti 
na svoji spletni strani v skladu s členom 116.

6. Agencija da nezaupne dele svojih mnenj 
na razpolago javnosti na svoji spletni strani 
v skladu s členom 116.

Or. en

Obrazložitev

Glej zgornjo obrazložitev.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Guido Sacconi

Predlog spremembe 734
Člen 61, odstavek 6

6. Agencija da nezaupne dele svojih mnenj 
in vse njihove priloge na razpolago javnosti 
na svoji spletni strani v skladu s členom 116.

6.  Agencija istočasno, ko sporoči to 
vlagatelju, da nezaupne dele svojih mnenj in 
vse njihove priloge na razpolago javnosti na 
svoji spletni strani v skladu s členom 116.

Or. it

Obrazložitev

V skladu s postopkom, ki ga je predlagala Komisija, se le vlagatelja vloge za izdajo dovoljenj 
obvesti, ali se dovoljenje izda ali ne. Zato bo obstajala nevarnost, da bi proizvajalec, ki 
uporablja obdobje, med katerim le on ve, da je bilo dovoljenje zavrnjeno, trgovcem dobavljal 
prepovedano snov ali izdelke, ki vsebuje te snovi, z namenom, da bi se izognil lastni 
odgovornosti, preden prepoved začne veljati.

Predlog spremembe, ki ga vloži Guido Sacconi

Predlog spremembe 735
Člen 62

Obveznost imetnikov dovoljenj Obveznost obveščanja o snoveh, za katere 
je potrebno dovoljenje

Imetniki dovoljenja vključijo številko 
dovoljenja v oznako, preden dajo snov v 
promet za dovoljeno uporabo.

Vse snovi, za lastno uporabo, v pripravkih 
ali izdelkih, ki izpolnjujejo pogoje iz člena 
54, se označijo in se jim vedno priloži 
varnostni list. Označba vključuje:
a) ime snovi,
b) potrdilo, da je snov vključena v Prilogo 
XIII, in
c) vsako posebno uporabo, za katero je bila 
snov odobrena.

Or. it

Obrazložitev

Pojasnjuje predlog spremembe 69 poročevalca v smislu, da je treba le za snovi pridobiti 
dovoljenje.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Jonas Sjöstedt

Predlog spremembe 736
Člen 62

Obveznost imetnikov dovoljenj Obveznosti v zvezi z informacijami za snovi, 
za katere je potrebno dovoljenje

Imetniki dovoljenja vključijo številko 
dovoljenja v oznako, preden dajo snov v 
promet za dovoljeno uporabo.

1. Za vse snovi, za katere se lahko zahteva 
dovoljenje v skladu s členom 54, se 
informacije, omenjene pod točko 3, 
posreduje dobavni verigi za snovi in 
pripravke s pomočjo označb in se jih vključi 
v varnostni list. 
2. Če uporabnik na nižji ravni takšne snovi 
integrira v izdelek ali jih vključi v uvožen 
izdelek, se informacije iz točke 3 posreduje 
dobavni verigi za ta izdelek. Informacije se 
lahko navede na označbo ali pa se jih 
skupaj z drugimi informacijami po 
običajnem postopku predloži uporabnikom 
na nižji stopnji ali potrošnikom izdelkov, 
kakor je ustrezno.
3. Informacije v skladu s točkama 1 in 2 
vključujejo a) ime snovi, in b) ali snov 
izpolnjuje merila iz člena 54 za vključitev v 
Prilogo XIII ali je navedena v Prilogi XIII 
ali pa je bila odobrena za posebno uporabo. 
V slednjem primeru se navede dovoljeno 
uporabo in številko dovoljenja.

Or. en

Obrazložitev

Predlagane obveznosti imetnikov dovoljenj niso zadostne. Nujno je, da imajo uporabniki 
kemikalij in tisti, ki ravnajo z odpadki, možnost sprejeti potrebne ukrepe, da se prepreči škodo 
za zdravje ljudi ali okolje.
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Predlog spremembe, ki ga vložijo Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 
Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis in Miroslav 

Mikolášik

Predlog spremembe 737
Člen 63

Člen 63 črtano

Or. it

Obrazložitev

Da se prepreči dodatno in nevzdržno nalaganje bremen na MSP, bi bilo primerno odpraviti 
postopek sporočanja uporabnikom na nižji stopnji dovoljenih snoveh. Poleg obširnih 
informacij in zahtev za predstavitev, povezanih z registracijskim postopkom (členi 32–34), bi 
to še bolj obremenilo MSP. Ta predlog spremembe je povezan z drugimi predlogi sprememb 
členov iz naslova VII: Dovoljenje.

Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Laperrouze

Predlog spremembe 738
Člen 63, odstavek 1

1. Uporabniki na nižji stopnji, ki 
uporabljajo snov v skladu s členom 53(2), o 
tem obvestijo Agencijo v treh mesecih po 
prvi dostavi snovi. Za to uporabijo 
izključno obliko, ki jo Agencija določi v 
skladu s členom 108.

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Postopek obveščanja je namenjen uporabnikom na nižji stopnji, ki uporabljajo dovoljene 
snovi. Poleg obveznosti v zvezi z informacijami in poročanja v zvezi z registracijskim 
postopkom (členi 32–34) predstavlja to še dodatno neprimerno delovno obremenitev za MSP.

Predlog spremembe, ki ga vloži Jonas Sjöstedt

Predlog spremembe 739
Člen 63, odstavek 2 a (novo)

2a. Proizvajalci in uvozniki izdelkov, ki 



AM\565935SL.doc 83/84 PE 357.823v01-00

SL

vsebujejo snovi, ki izpolnjujejo merila za 
pridobitev dovoljenja, zagotovijo, da so ti 
izdelki označeni z jasnim obvestilom v tem 
smislu in s številko(ami) dovoljenja, če je to 
primerno.

Or. en

Obrazložitev

Prednostna naloga je, da so potrošniki ob nakupovanju izdelkov poučeni o dejstvih. Zato je 
nujno, da so izdelki, ki vsebujejo snovi, ki izpolnjujejo merila za pridobitev dovoljenja, jasno 
označeni.


