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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) št. 
.../... o {obstojnih organskih onesnaževalih}

Predlog Uredbe (KOM(2003) 0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

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

Miroslav Mikolášik

Predlog spremembe 254
Člen 64, odstavek 1

1. Snov kot taka, v pripravku ali izdelku, za 
katero vsebuje Priloga XVI omejitev, se ne 
sme proizvajati, dajati v promet ali 
uporabljati, če ne izpolnjuje pogojev iz te 
omejitve. To ne velja za proizvodnjo, 
dajanje v promet ali uporabo snovi za 
znanstvene raziskave in razvoj ali v 
proizvod ali postopek usmerjene raziskave 
in razvoj v količinah, ki ne presegajo ene 

1. Snov kot taka, v pripravku ali izdelku, za 
katero vsebuje Priloga XVI omejitev, se ne 
sme proizvajati, dajati v promet ali 
uporabljati, če ne izpolnjuje pogojev iz te 
omejitve. To ne velja za proizvodnjo, 
dajanje v promet ali uporabo snovi za v 
proizvod ali postopek usmerjene raziskave 
in razvoj.
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tone na leto.

Or. fr

Obrazložitev

Znanstvene raziskave in razvoj je treba izključiti, ker mora biti področje uporabe REACH 
omejeno na proizvedene ali uvožene snovi, dane v promet v EU. Člen 7 že omejuje količino v 
proizvode in postopke usmerjenih raziskav in razvoja (Laperrouze).

Člen 7 že omejuje količino v proizvode in postopke usmerjenih raziskav in razvoja. Ta 
predlog spremembe je treba brati skupaj z drugimi predlogi sprememb, ki so predloženi v 
zvezi s členi iz naslova VIII: Omejitve za proizvodnjo, dajanje v promet in uporabo nekaterih 
nevarnih snovi in pripravkov (Vernola in drugi).

Predlog spremembe, ki ga vloži Johannes Blokland

Predlog spremembe 255
Člen 64, odstavka 1 in 2

1. Snov kot taka, v pripravku ali izdelku, za 
katero vsebuje Priloga XVI omejitev, se ne 
sme proizvajati, dajati v promet ali 
uporabljati, če ne izpolnjuje pogojev iz te 
omejitve. To ne velja za proizvodnjo, 
dajanje v promet ali uporabo snovi za 
znanstvene raziskave in razvoj ali v proizvod 
ali postopek usmerjene raziskave in razvoj v 
količinah, ki ne presegajo ene tone na leto.

1. Snov kot taka, v pripravku ali izdelku, za 
katero vsebuje Priloga XVI omejitev, se ne 
sme proizvajati, dajati v promet ali 
uporabljati, če ne izpolnjuje pogojev iz te 
omejitve. To ne velja za proizvodnjo, 
dajanje v promet ali uporabo snovi, ki 
vzbuja veliko skrb, skrb ali majhno skrb, za 
znanstvene raziskave in razvoj ali v proizvod 
ali postopek usmerjene raziskave in razvoj v 
količinah, ki ne presegajo ene tone na leto.

2. Snov kot taka, v pripravku ali izdelku, za 
katero vsebuje Priloga XVII omejitev, se ne 
sme proizvajati, dajati v promet ali 
uporabljati, če ne izpolnjuje pogojev iz te 
omejitve. To ne velja za proizvodnjo, 
dajanje v promet ali uporabo snovi za 
laboratorijske raziskave ali uporabo snovi 
kot referenčni standard.

2. Snov kot taka, v pripravku ali izdelku, za 
katero vsebuje Priloga XVII omejitev, se ne 
sme proizvajati, dajati v promet ali 
uporabljati, če ne izpolnjuje pogojev iz te 
omejitve. To ne velja za proizvodnjo, 
dajanje v promet ali uporabo snovi, ki 
vzbuja veliko skrb, skrb ali majhno skrb, za 
laboratorijske raziskave ali uporabo snovi 
kot referenčni standard.

Or. nl
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Obrazložitev

Snovi, ki vzbujajo zelo veliko skrb, ne smejo biti izključene, če se proizvede manj kot ena tona 
(Bloklandov prednostni paket ).

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

Predlog spremembe 256
Člen 65, odstavek 1, pododstavek 1

Če iz proizvodnje snovi, njene uporabe ali 
dajanja v promet izhaja nesprejemljiva 
nevarnost za zdravje ljudi ali okolje, ki jo je 
treba obravnavati v celi Skupnosti, se 
Priloga XVI spremeni v skladu s postopkom 
iz člena 130(3), tako da se sprejmejo nove 
omejitve ali spremenijo veljavne omejitve iz 
Priloge XVI za proizvodnjo, uporabo ali 
dajanje v promet snovi kot take, v pripravkih 
ali izdelkih v skladu s postopkom iz členov 
66 do 70.

Če iz proizvodnje snovi, njene uporabe ali 
dajanja v promet izhaja nesprejemljiva 
nevarnost za okolje ali zdravje ljudi, zlasti 
vključno z občutljivimi skupinami 
prebivalstva in izpostavljenostjo 
mešanicam, ki jo je treba obravnavati v celi 
Skupnosti, se Priloga XVI spremeni v skladu 
s postopkom iz člena 130(3), tako da se 
sprejmejo nove omejitve ali spremenijo 
veljavne omejitve iz Priloge XVI za 
proizvodnjo, uporabo ali dajanje v promet 
snovi kot take, v pripravkih ali izdelkih v 
skladu s postopkom iz členov 66 do 70.

Or. en

Obrazložitev

Državljani Evropske unije razumejo, da so v resnici izpostavljeni veliko različnim mešanicam 
onesnaževal. Vedno bodo obstajale velike razlike med dejansko izpostavljenostjo in tem, kar 
se preskuša v laboratoriju. Če se vseeno ugotovi, da posebne kombinacije onesnaževal 
predstavljajo nesprejemljivo nevarnost, potem je treba te kombinacije izpostavljenosti
zmanjšati ali odstraniti.

Predlog spremembe, ki ga vložita Frédérique Ries in Chris Davies

Predlog spremembe 257
Člen 65, odstavek 1, pododstavek 1

Če iz proizvodnje snovi, njene uporabe ali 
dajanja v promet izhaja nesprejemljiva 

Če iz proizvodnje snovi, njene uporabe ali 
dajanja v promet izhaja nesprejemljiva 
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nevarnost za zdravje ljudi ali okolje, ki jo je 
treba obravnavati v celi Skupnosti, se 
Priloga XVI spremeni v skladu s postopkom 
iz člena 130(3), tako da se sprejmejo nove 
omejitve ali spremenijo veljavne omejitve iz 
Priloge XVI za proizvodnjo, uporabo ali 
dajanje v promet snovi kot take, v pripravkih 
ali izdelkih v skladu s postopkom iz členov 
66 do 70.

nevarnost za okolje in zdravje ljudi, 
vključno z občutljivimi skupinami 
prebivalstva in prebivalci, dodatno ali 
nenehno izpostavljenimi mešanicam 
onesnaževal, ki jo je treba obravnavati v celi 
Skupnosti, se Priloga XVI spremeni v skladu 
s postopkom iz člena 130(3), tako da se 
sprejmejo nove omejitve ali spremenijo 
veljavne omejitve iz Priloge XVI za 
proizvodnjo, uporabo ali dajanje v promet 
snovi kot take, v pripravkih ali izdelkih v 
skladu s postopkom iz členov 66 do 70.

Or. en

Obrazložitev

Državljani Evropske unije razumejo, da so v resnici izpostavljeni veliko različnim mešanicam 
onesnaževal. Vedno bodo obstajale velike razlike med dejansko izpostavljenostjo in tem, kar 
se preskuša v laboratoriju. Sprejetje omejitev iz REACH mora zato izrecno vključevati 
obravnavo nevarnosti za občutljive skupine prebivalstva in prebivalce, ki so izpostavljeni 
nevarnim kombinacijam onesnaževal.

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 258
Člen 65, odstavek 1, pododstavek 1

Če iz proizvodnje snovi, njene uporabe ali 
dajanja v promet izhaja nesprejemljiva 
nevarnost za zdravje ljudi ali okolje, ki jo je 
treba obravnavati v celi Skupnosti, se 
Priloga XVI spremeni v skladu s postopkom 
iz člena 130(3), tako da se sprejmejo nove 
omejitve ali spremenijo veljavne omejitve iz 
Priloge XVI za proizvodnjo, uporabo ali 
dajanje v promet snovi kot take, v pripravkih 
ali izdelkih v skladu s postopkom iz 
členov 66 do 70.

Če iz proizvodnje snovi, njene uporabe ali 
dajanja v promet izhaja nesprejemljiva 
nevarnost za zdravje ljudi ali okolje, ki jo je 
treba obravnavati v celi Skupnosti, in je ne 
odtehtajo socialno-ekonomske koristi 
zadevne snovi, se Priloga XVI spremeni v 
skladu s postopkom iz člena 130(3), tako da 
se sprejmejo nove omejitve ali spremenijo 
veljavne omejitve iz Priloge XVI za 
proizvodnjo, uporabo ali dajanje v promet 
snovi kot take, v pripravkih ali izdelkih v 
skladu s postopkom iz členov od 66 do 70.

Or. it
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Obrazložitev

Vsako nesprejemljivo nevarnost je treba preprečiti. Vseeno, člen 57(3)(b) predvideva, da 
lahko socialno-ekonomske koristi, ki izhajajo iz uporabe nekaterih snovi, odtehtajo katero 
koli nevarnost. Ta socialno-ekonomska analiza je zagotovljena in se je zato treba nanjo 
sklicevati. Ta predlog spremembe je treba brati skupaj z drugimi predlogi sprememb, ki so 
predloženi v zvezi s členi iz naslova VIII: Omejitve za proizvodnjo, dajanje v promet in 
uporabo nekaterih nevarnih snovi in pripravkov.

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

Predlog spremembe 259
Člen 65, odstavek 1

1. Če iz proizvodnje snovi, njene uporabe ali 
dajanja v promet izhaja nesprejemljiva 
nevarnost za zdravje ljudi ali okolje, ki jo je 
treba obravnavati v celi Skupnosti, se 
Priloga XVI spremeni v skladu s postopkom 
iz člena 130(3), tako da se sprejmejo nove 
omejitve ali spremenijo veljavne omejitve iz 
Priloge XVI za proizvodnjo, uporabo ali 
dajanje v promet snovi kot take, v pripravkih 
ali izdelkih v skladu s postopkom iz 
členov 66 do 70.

1. Če iz proizvodnje snovi, njene uporabe ali 
dajanja v promet izhaja nesprejemljiva 
nevarnost za okolje ali zdravje ljudi, 
vključno z občutljivimi skupinami 
prebivalstva, ki jo je treba obravnavati v celi 
Skupnosti, se Priloga XVI spremeni v skladu 
s postopkom iz člena 130(3), tako da se 
sprejmejo nove omejitve ali spremenijo 
veljavne omejitve iz Priloge XVI za 
proizvodnjo, uporabo ali dajanje v promet 
snovi kot take, v pripravkih ali izdelkih v 
skladu s postopkom iz členov 66 do 70.

Prvi pododstavek se ne uporablja za 
uporabo snovi kot na mestu izoliranega 
vmesnega proizvoda, razen v primerih iz 
odstavka 3.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Sprejetje omejitev iz REACH mora izrecno vključevati obravnavo nevarnosti za občutljive 
skupine prebivalstva.

Na mestu izolirani vmesni proizvodi lahko pomenijo veliko nevarnost za delavce in poklicno 
izpostavljenost je treba zmanjšati. Zato ni upravičeno, da se na mestu izolirane vmesne 
proizvode izključi iz omejitev.
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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 in Anne Laperrouze

Predlog spremembe 260
Člen 65, odstavek 2

2. Za snovi, ki izpolnjujejo merila za 
razvrstitev kot kancerogene, mutagene ali 
strupene za razmnoževanje iz skupin 1 in 2 
ter za katere je Komisija predlagala omejitve 
potrošniške uporabe, se Priloga XVI 
spremeni v skladu s postopkom iz člena 
130(3). Členi 66 do 70 se ne uporabljajo.

2. Za snovi, ki so razvrščene kot rakotvorne, 
mutagene ali strupene za razmnoževanje iz 
skupin 1 in 2 ter za katere je Komisija 
predlagala omejitve potrošniške uporabe, se 
Priloga XVI spremeni v skladu s postopkom 
iz člena 130(3). 

Or. it

Obrazložitev

Cilj tega predloga spremembe je uskladiti predlagane spremembe člena 54(a), (b) in (c). Ta 
predlog spremembe je treba brati skupaj z drugimi predlogi sprememb, ki so predloženi v 
zvezi s členi iz naslova VIII: Omejitve za proizvodnjo, dajanje v promet in uporabo nekaterih 
nevarnih snovi in pripravkov (Vernola in drugi).

Neuporaba členov 66 do 68 je nesprejemljiva (Laperrouze).

Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Laperrouze

Predlog spremembe 261
Člen 65, odstavek 3

3. Ne glede na člen 55(5) Komisija 
najpozneje do vključitve snovi v 
Stockholmsko konvencijo ali Protokol 
UNECE o obstojnih organskih 
onesnaževalih predstavi osnutek za 
vključitev te snovi v Prilogo XVII. Osnutki 
ukrepov zajemajo najmanj izvajanje tistih 
obveznosti, ki jih ima Skupnost na podlagi 
teh mednarodnih sporazumov.  Priloga XVII 
se spremeni v skladu s postopkom iz člena 

3. Ne glede na člen 55(5) Komisija 
najpozneje do vključitve snovi v 
Stockholmsko konvencijo ali Protokol 
UNECE o obstojnih organskih 
onesnaževalih predstavi osnutek za 
vključitev te snovi v Prilogo XVII. Osnutki 
ukrepov zajemajo izvajanje tistih 
obveznosti, ki jih ima Skupnost na podlagi 
teh mednarodnih sporazumov. Priloga XVII 
se spremeni v skladu s postopkom iz člena 
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130(3). Členi 66 do 70 se ne uporabljajo. 130(3). Členi 66 do 70 se ne uporabljajo.

Or. fr

Obrazložitev

Izvajanje mednarodnih obveznosti ne sme biti označeno z „najmanj“.

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

Predlog spremembe 262
Člen 66, odstavek 1, pododstavek 1

1. Če po mnenju Komisije pomeni 
proizvodnja, dajanje v promet ali uporaba 
snovi kot take, v pripravku ali izdelku 
nevarnost za zdravje ljudi ali okolje, ki ni 
ustrezno nadzorovana in bi jo bilo treba 
obravnavati v Skupnosti, Komisija zaprosi 
Agencijo, da pripravi dokumentacijo, ki je v 
skladu z zahtevami iz Priloge XIV. Če se s 
to dokumentacijo dokaže, da je treba poleg 
že uvedenih ukrepov sprejeti ukrepe v 
celotni Skupnosti, Agencija predlaga 
omejitve, da sproži postopek za določitev 
omejitev.

1. Če po mnenju Komisije pomeni 
proizvodnja, dajanje v promet ali uporaba 
snovi kot take, v pripravku ali izdelku 
nesprejemljivo nevarnost za zdravje ljudi ali 
okolje, ki ni ustrezno nadzorovana in bi jo 
bilo treba obravnavati v Skupnosti, Komisija 
zaprosi Agencijo, da pripravi 
dokumentacijo, ki je v skladu z zahtevami iz 
Priloge XIV. Če se s to dokumentacijo 
dokaže, da je treba poleg že uvedenih 
ukrepov sprejeti ukrepe v celotni Skupnosti, 
Agencija predlaga omejitve, da sproži 
postopek za določitev omejitev.

Or. en

Obrazložitev

Snovi je treba natančno določiti na podlagi dogovorjenih znanstvenih meril, omejitve pa 
uvesti le v primeru „nesprejemljive nevarnosti“ in ne le „nevarnosti“.
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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 263
Člen 66, odstavek 2, pododstavek 1

2. Če po mnenju države članice proizvodnja, 
dajanje v promet ali uporaba snovi kot take, 
v pripravku ali izdelku pomeni nevarnost za 
zdravje ljudi ali okolje, ki ni ustrezno 
nadzorovana in bi jo bilo treba obravnavati v 
Skupnosti, ta država članica pripravi 
dokumentacijo, ki je v skladu z zahtevami iz 
Priloge XIV. Če se s to dokumentacijo 
dokaže, da je treba poleg že uvedenih 
ukrepov sprejeti ukrepe na ravni celotne 
Skupnosti, država članica to dokumentacijo 
predloži Agenciji v obliki iz Priloge XIV, da 
sproži postopek za določitev omejitev.

2. Če po mnenju države članice proizvodnja, 
dajanje v promet ali uporaba snovi kot take, 
v pripravku ali izdelku pomeni 
nesprejemljivo nevarnost za zdravje ljudi ali 
okolje, ki ni ustrezno nadzorovana in bi jo 
bilo treba obravnavati v Skupnosti, ta država 
članica pripravi dokumentacijo, ki je v 
skladu z zahtevami iz Priloge XIV. Če se s 
to dokumentacijo dokaže, da je treba poleg 
že uvedenih ukrepov sprejeti ukrepe na ravni 
celotne Skupnosti, država članica to 
dokumentacijo predloži Agenciji v obliki iz 
Priloge XIV, da sproži postopek za določitev 
omejitev.

Or. en

Obrazložitev

Snovi je treba natančno določiti na podlagi dogovorjenih znanstvenih meril, omejitve pa 
uvesti le v primeru „nesprejemljive nevarnosti“ in ne le „nevarnosti“.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Erna Hennicot-
Schoepges, Werner Langen, Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni de Michelis in Miroslav Mikolášik

Predlog spremembe 264
Člen 66, odstavek 2, pododstavek 2 a (novo)

Agencija takoj/brez odlašanja/na svoji 
spletni strani objavi obvestilo, da država 
članica ali Komisija namerava sprožiti 
postopek za določitev omejitev, in obvesti 
vse tiste, ki so naznanili registracijo za 
zadevno snov.

Or. en
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Obrazložitev

Omejitve se lahko uporabljajo brez količinske omejitve, tj. pod 1 t/l. Obstaja pravica do 
obveščenosti s strani družb, ki so registrirale, ampak tudi s strani tistih, ki jim ni treba 
registrirati (pod 1 t/l) ali ki jim še ni treba registrirati zaradi različnih rokov, ki se 
uporabljajo za količinsko raven.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Eija-Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-

Schoepges, Werner Langen in Françoise Grossetête

Predlog spremembe 265
Člen 66, odstavek 3, uvodni del

3. Agencija vse dokumentacije, ki so v 
skladu s Prilogo XIV in vključujejo 
omejitve, predlagane v skladu z odstavkoma 
1 in 2, takoj objavi na svoji spletni strani in 
pri tem jasno navede datum objave. 
Agencija pozove vse zainteresirane strani, da 
v treh mesecih po datumu objave 
posamezno ali skupno predložijo:

3. Agencija povzetke vseh skladnih 
dokumentacij, vključno s predlaganimi 
omejitvami, v skladu z odstavkoma 1 in 2, 
takoj objavi na svoji spletni strani in pri tem 
jasno navede datum objave. Agencija 
pozove vse zainteresirane strani, da v šestih 
mesecih po datumu objave posamezno ali 
skupno predložijo:

Or. en

Obrazložitev

Dokumentacije lahko vsebujejo zaupne informacije ali zaščiteno strokovno znanje in izkušnje. 
Kjer o vsebini ni bilo sprejetega dogovora, se jo pred sprejetjem končne določitve lahko 
razume napačno ali zlorabi (Langen in Grossetête).
3 meseci so prekratko obdobje za predložitev pripomb o zapletenem izvajanju, zlasti v 
primeru malih in srednje velikih podjetij (Langen, Grossetête, Oomen-Ruijten in drugi).
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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 in Françoise Grossetête

Predlog spremembe 266
Člen 68, odstavek 1

1. V dvanajstih mesecih po datumu objave iz 
člena 66(3) Odbor za socialno-ekonomsko 
analizo na podlagi preučitve ustreznih delov 
dokumentacije in socialno-ekonomskega 
vpliva oblikuje mnenje o predlaganih 
omejitvah. Pripravi osnutek mnenja o 
predlaganih omejitvah in njihovem socialno-
ekonomskem vplivu, pri čemer upošteva 
analize ali informacije v skladu s točko (b) 
člena 66(3), če so bile predložene. Agencija 
osnutek mnenja takoj objavi na svoji spletni 
strani. Agencija pozove zainteresirane 
strani, da predložijo svoje pripombe o 
osnutku mnenja v roku, ki ga določi sama.

1. V dvanajstih mesecih po datumu objave iz 
člena 66(3) Odbor za socialno-ekonomsko 
analizo na podlagi preučitve ustreznih delov 
dokumentacije in socialno-ekonomskega 
vpliva oblikuje mnenje o predlaganih 
omejitvah. Pripravi osnutek mnenja o 
predlaganih omejitvah in njihovem socialno-
ekonomskem vplivu, pri čemer upošteva 
analize ali informacije v skladu s točko (b) 
člena 66(3), če so bile predložene. Agencija
pošlje osnutek mnenja zainteresiranim 
stranem in jih pozove, da predložijo svoje 
pripombe v roku, ki ga določi sama.

Or. it

Obrazložitev

S tem, da se osnutek pošlje zainteresiranim stranem, se odboru ne prepreči sprejetje 
dokončne odločitve. Zainteresirane strani ali vsaj tiste, ki so se registrirale, morajo imeti 
možnost predložitve pripomb. Ta predlog spremembe je treba brati skupaj z drugimi predlogi 
sprememb, ki so predloženi v zvezi s členi iz naslova VIII: Omejitve za proizvodnjo, dajanje v 
promet in uporabo nekaterih nevarnih snovi in pripravkov (Vernola in drugi).

Zdi se logično, da morajo imeti zainteresirane strani pred objavo osnutka mnenja možnost 
predložitve svojih pripomb (Grossetête).

Predlog spremembe, ki ga vloži Werner Langen

Predlog spremembe 267
Člen 69, odstavek 2

2. Agencija mnenji obeh odborov takoj 
objavi na svoji spletni strani.

2. Ob upoštevanju zaupnosti v skladu s 
členom 116 Agencija mnenji obeh odborov 
takoj objavi na svoji spletni strani.
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Or. de

Obrazložitev

Člen 116 se uporablja tudi v zvezi s tem.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Françoise Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, Antonios 

Trakatellis, Renate Sommer in Erna Hennicot-Schoepges

Predlog spremembe 268
Člen 69, odstavek 2

2. Agencija mnenji obeh odborov takoj 
objavi na svoji spletni strani.

2. Agencija mnenji obeh odborov takoj 
objavi na svoji spletni strani. Objavljeni 
mnenji ne vsebujeta poslovno občutljivih 
informacij.

Or. en

Obrazložitev

Preglednosti ni mogoče doseči na račun slabega varovanja poslovno občutljivih informacij. 

Povezano s predlogom spremembe člena 61.

Predlog spremembe, ki ga vloži Jonas Sjöstedt

Predlog spremembe 269
Člen 70, odstavek 2 a (novo)

2a. Če snov že ureja Priloga XVI in če so 
izpolnjeni pogoji iz člena 65, Komisija 
pripravi osnutek predloga spremembe 
Priloge XVI v 3 mesecih po prejetju mnenja 
Odbora za socialno-ekonomsko analizo ali 
poteku roka, ki je določen po členu 68, če 
ta odbor ne oblikuje mnenja, kar nastopi 
prej. 
Kadar osnutek predloga spremembe ni v 
skladu z mnenji Agencije, Komisija priloži 



PE 357.824v01-00 12/43 AM\565936SL.doc

SL

podrobno obrazložitev razlogov za 
neskladja.
Če snovi še ne ureja Priloga XVI, Komisija 
namesto tega v nekem časovnem okviru 
predloži predlog za spremembo Priloge XVI 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

Or. en

Obrazložitev

V veljavni Direktivi 76/769/EGS imata Evropski parlament in Svet vlogo pri sprejemanju 
odločitev o nekaterih omejitvah v zvezi s kemikalijami, kot so prepoved uporabe ftalatov v 
nekaterih igračah. Namen tega predloga spremembe je ta postopek ohraniti in ne še bolj 
povečati vlogo Komisije. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Werner Langen

Predlog spremembe 270
Člen 71

Ustanovi se Evropska agencija za 
kemikalije. 

Ustanovi se Evropska agencija za 
kemikalije. Agencija je odgovorna za 
celotno delovanje in izvajanje postopka 
REACH.

Or. de

Obrazložitev

Centralizirana organizacija ustvarja učinke sodelovanja.

Predlog spremembe, ki ga vloži Riitta Myller

Predlog spremembe 271
Člen 71

Ustanovi se Evropska agencija za 
kemikalije.

Ustanovi se Evropska agencija za 
kemikalije, ki ima svoj sedež v Helsinkih.
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Or. fi

Obrazložitev

V skladu s členom 289 Pogodbe ES so vlade držav članic odločile, da mora imeti Agencija za 
kemikalije svoj sedež v Helsinkih. Odločitev o njenem sedežu mora biti zato omenjena v 
predlogu Komisije.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-

Cortines, Renate Sommer in Erna Hennicot-Schoepges

Predlog spremembe 272
Člen 71 a (novo)

Člen 71a
Naloga Agencije

Agencija je zadolžena za celotno 
upravljanje postopka REACH.

Or. en

Obrazložitev

Zaupanje upravljanja postopka REACH Agenciji zagotovi boljšo uporabnost REACH in 
olajša usklajeno izvajanje v neodvisnem, preglednem postopku.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger 

Krahmer in Françoise Grossetête

Predlog spremembe 273
Člen 72, odstavek 1, točka (c)

(c) Odbor za oceno tveganja, ki je 
odgovoren za pripravo mnenja Agencije o 
vlogah za izdajo dovoljenja, predlogih za 
omejitve ter o vseh drugih vprašanjih, ki 
izhajajo iz uporabe pričujoče uredbe in so 

(c) Odbor za oceno tveganja, ki je 
odgovoren za pripravo mnenja Agencije o 
vrednotenju,vlogah za izdajo dovoljenja, 
predlogih za omejitve ter o vseh drugih 
vprašanjih, ki izhajajo iz uporabe pričujoče 



PE 357.824v01-00 14/43 AM\565936SL.doc

SL

povezane z zdravjem ljudi ali okoljem; uredbe in so povezane z zdravjem ljudi ali 
okoljem;

Or. en

Obrazložitev

Posodablja obveznosti Agencije z okrepljeno vlogo pri vrednotenju (glej predloge sprememb 
naslova VI istih avtorjev) (Sacconi in drugi).

Skladnost s prejšnjimi predlogi sprememb. V skladu z usklajenim postopkom in za preprečitev 
neskladij mora vrednotenje predlogov glede preskušanja in dokumentacije opraviti Agencija, 
ki lahko pridobi podporo evropskih omrežij agencij in inštitutov za vrednotenje (Grossetête).

Predlog spremembe, ki ga vloži Françoise Grossetête

Predlog spremembe 274
Člen 72, odstavek 1, točka (d)

(d) Odbor za socialno-ekonomsko analizo, ki 
je odgovoren za pripravo mnenja Agencije o 
vlogah za izdajo dovoljenja, predlogih za 
omejitve ter o vseh drugih vprašanjih, ki 
izhajajo iz uporabe pričujoče uredbe, 
vključno s socialno-ekonomsko analizo 
učinka možnih zakonodajnih ukrepov za 
snovi;

(d) Odbor za socialno-ekonomsko analizo, ki 
je odgovoren za pripravo mnenja Agencije o 
vrednotenju, vlogah za izdajo dovoljenja, 
predlogih za omejitve ter o vseh drugih 
vprašanjih, ki izhajajo iz uporabe pričujoče 
uredbe, vključno s socialno-ekonomsko 
analizo učinka možnih zakonodajnih 
ukrepov za snovi;

Or. fr

Obrazložitev

Skladnost s prejšnjimi predlogi sprememb. V skladu z usklajenim postopkom in za preprečitev 
neskladij mora vrednotenje predlogov glede preskušanja in dokumentacije opraviti Agencija, 
ki lahko pridobi podporo evropskih omrežij agencij in inštitutov za vrednotenje.
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Predlog spremembe, ki ga vložijo Caroline Lucas, Carl Schlyter in Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 275
Člen 72, odstavek 1, točka (d a) (novo)

(da) Odbor za preskusne metode, ki ne 
vključujejo živali, odgovoren za razvoj 
strategije, ki bo nadomestila preskuse na 
živalih, in za odločanje o dodeljevanju 
sredstev, zagotovljenih prek registracijskih 
pristojbin, namenjenih za razvoj in 
potrditev preskusnih metod, ki ne 
vključujejo živali;

Or. en

Obrazložitev

Povezano s predlogi sprememb uvodne izjave 34a in člena 95 istih avtorjev. Samostojen 
odbor je potreben za zagotovitev strateškega načrtovanja, da bi se pospešil razvoj, potrditev 
in regulativno sprejetje preskusnih metod, ki ne vključujejo živali. Ta odbor mora biti tudi 
pristojen za odločanje o dodeljevanju sredstev za izvajanje strateškega načrta.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer in 

Françoise Grossetête

Predlog spremembe 276
Člen 72, odstavek 1, točka (e)

(e) Odbor držav članic, ki je odgovoren za 
odpravo neskladij v mnenjih o osnutkih 
odločitev, ki jih predlagajo države članice v 
skladu z naslovom VI, ter pripravo mnenja 
Agencije o predlogih za razvrstitev in 
označitev v skladu z naslovom X ter 
predlogih za določitev snovi, ki zbujajo 
veliko skrb, za katere mora veljati postopek 
za izdajo dovoljenja v skladu z naslovom 
VII;

(e) Odbor držav članic, ki je odgovoren za 
odpravo morebitnih neskladij v mnenjih 
med državami članicami o osnutkih 
odločitev, ki jih predlaga Agencija v skladu 
z naslovom VI, ter pripravo mnenja 
Agencije o predlogih za razvrstitev in 
označitev v skladu z naslovom X ter 
predlogih za določitev snovi, ki zbujajo 
veliko skrb, za katere mora veljati postopek 
za izdajo dovoljenja v skladu z naslovom 
VII;

Or. en
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Obrazložitev

Posodablja obveznosti Agencije z okrepljeno vlogo pri vrednotenju (glej predloge sprememb 
naslova VI istih avtorjev) (Sacconi in drugi).

Skladnost s prejšnjimi predlogi sprememb. V skladu z usklajenim postopkom in za preprečitev 
neskladij mora vrednotenje predlogov glede preskušanja in dokumentacije opraviti Agencija, 
ki lahko pridobi podporo evropskih omrežij agencij in inštitutov za vrednotenje (Grossetête).

Predlog spremembe, ki ga vloži Werner Langen

Predlog spremembe 277
Člen 72, odstavek 1, točka e

(e) Odbor držav članic, ki je odgovoren za 
odpravo neskladij v mnenjih o osnutkih 
odločitev, ki jih predlagajo države članice v 
skladu z naslovom VI, ter pripravo mnenja 
Agencije o predlogih za razvrstitev in 
označitev v skladu z naslovom X ter 
predlogih za določitev snovi, ki zbujajo 
veliko skrb, za katere mora veljati postopek 
za izdajo dovoljenja v skladu z naslovom 
VII; 

(e) Odbor držav članic, ki je odgovoren za 
odpravo neskladij v mnenjih o osnutkih 
odločitev, ki jih predlaga Agencija v skladu 
z naslovom VI, ter pripravo mnenja 
Agencije o predlogih za razvrstitev in 
označitev v skladu z naslovom X ter 
predlogih za določitev snovi, ki zbujajo 
veliko skrb, za katere mora veljati postopek 
za izdajo dovoljenja v skladu z naslovom 
VII; 

Or. de

Obrazložitev

Uskladitev s predlogi sprememb naslova VI.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer in 

Françoise Grossetête

Predlog spremembe 278
Člen 72, odstavek 1, točka (g)

(g) sekretariat, ki zagotavlja tehnično, 
znanstveno in upravno podporo obema 

(g) sekretariat, ki zagotavlja tehnično, 
znanstveno in upravno podporo obema 
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odboroma in Forumu ter ustrezno 
medsebojno usklajevanje. Poleg tega 
opravlja delo, ki se od Agencije zahteva v 
okviru postopkov predregistracije, 
registracije in vzajemnega priznavanja
ovrednotenj, ter pripravlja smernice, 
vzdržuje zbirke podatkov in zagotavlja 
informacije;

odboroma in Forumu ter ustrezno 
medsebojno usklajevanje. Poleg tega 
opravlja delo, ki se od Agencije zahteva v 
okviru postopkov predregistracije, 
registracije in ovrednotenj, ter pripravlja 
smernice, vzdržuje zbirke podatkov in 
zagotavlja informacije;

Or. en

Obrazložitev

Posodablja obveznosti Agencije z okrepljeno vlogo pri vrednotenju (glej predloge sprememb 
naslova VI istih avtorjev) (Sacconi in drugi).

Skladnost s prejšnjimi predlogi sprememb. V skladu z usklajenim postopkom in za preprečitev 
neskladij mora vrednotenje predlogov glede preskušanja in dokumentacije opraviti Agencija, 
ki lahko pridobi podporo evropskih omrežij agencij in inštitutov za vrednotenje (Grossetête).

Predlog spremembe, ki ga vloži Chris Davies

Predlog spremembe 279
Člen 72, odstavek 1, točka (h a) (novo)

(ha) Odbor za alternative preskusne 
metode, ki je odgovoren za razvoj in 
izvajanje integrirane strategije za 
pospešitev razvoja, potrjevanja in pravnega 
sprejetja preskusnih metod, ki ne 
vključujejo živali, in za zagotovitev uporabe 
v postopni preudarni oceni tveganja za 
izpolnitev zahtev te uredbe. Odbor je 
odgovoren za dodeljevanje sredstev za 
alternativne preskusne metode, 
zagotovljene prek registracijske pristojbine. 
Odbor sestavljajo strokovnjaki iz 
Evropskega centra za validacijo 
alternativnih metod, organizacij za dobrobit 
živali in drugih zainteresiranih strani.
Odbor vsako leto pripravi poročilo, ki ga 
Agencija predloži Evropskemu parlamentu 
in Svetu o napredku, doseženem na 
področju razvoja, potrjevanja in pravnega 
sprejetja preskusnih metod, ki ne 
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vključujejo živali, uporabe teh metod v 
postopni preudarni oceni tveganja za 
izpolnitev zahtev te uredbe, ter znesku in 
razdelitvi sredstev za alternativne preskusne 
metode.

Or. en

Obrazložitev

Povezano s predlogi sprememb uvodne izjave 73 in 77a ter člena 95. Cilj te uredbe, 
spodbujanje preskusnih strategij, ki ne vključujejo živali, je treba vključiti v pooblastila in 
delo Agencije, da se zagotovi učinkovito izvajanje Uredbe. Razvoj, potrjevanje, pravno 
sprejetje in uporabo alternativnih preskusnih metod pogosto ovira pomanjkanje strateškega 
načrtovanja in usklajevanja. Zato mora Agencija imeti Odbor, sestavljen iz strokovnjakov s 
področja alternativnih preskusnih metod, pooblaščenih za razvoj in izvajanje takšnega 
strateškega načrtovanja in zagotovitev, da se alternativne preskusne metode uporabljajo za 
pametno, prilagodljivo oceno tveganj, kadar je mogoče preprečiti preskuse na živalih in 
prihraniti stroške. Razen tega mora Odbor dodeliti sredstva za alternativne preskusne metode 
in pripraviti letno poročilo o doseženem napredku za zagotovitev preglednosti.

Predlog spremembe, ki ga vložita Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Predlog spremembe 280
Člen 72, odstavek 1, točka h a (novo)

(ha) Odbor za alternativne preskusne 
metode, ki je odgovoren za razvoj 
integrirane strategije za razvoj, potrjevanje 
in sprejetje preskusnih metod, ki ne 
vključujejo živali, in za dodeljevanje 
sredstev, zagotovljenih prek registracijske 
pristojbine. Odbor sestavljajo strokovnjaki 
iz Evropskega centra za validacijo 
alternativnih metod (ECVAM), organizacij 
za dobrobit živali in drugih zainteresiranih 
strani. Dne.

Or. de

Obrazložitev

Razvoj, potrjevanje in sprejetje alternativnih preskusnih metod pogosto ovira pomanjkanje 
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strateškega načrtovanja in usklajevanja. Odbor morajo sestavljati strokovnjaki s področja 
alternativnih preskusnih metod, ki so pooblaščeni za razvoj takšnega strateškega načrtovanja, 
izboljšanje usklajevanja in dodeljevanje sredstev za alternativne preskusne metode. Odbor 
mora upoštevati časovne roke, določene v Uredbi.

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

Mikolášik in Werner Langen

Predlog spremembe 281
Člen 73, odstavek 1

1. Agencija zagotavlja državam članicam in 
institucijam Skupnosti najboljše možno 
znanstveno in tehnično svetovanje za 
vprašanja o kemikalijah, ki spadajo v njeno 
pristojnost in se ji predložijo v skladu z 
določbami pričujoče uredbe.

1. Agencija zagotavlja državam članicam in 
institucijam Skupnosti najboljše možno 
znanstveno in tehnično svetovanje za 
vprašanja o kemikalijah, ki spadajo v njeno 
pristojnost in se ji predložijo v skladu z 
določbami pričujoče uredbe. V takih 
primerih so odločitve, ki jih sprejme 
Agencija, pravno zavezujoče.

Or. it

Obrazložitev

Namen te spremembe je pojasniti vlogo Agencije kot regulativnega organa, ki sprejema 
odločitve, kot je določeno v Sporočilu Komisije o delovanju okvira evropske regulativne 
agencije, KOM(2002) 718 (Langen + Vernola in drugi).

Ta predlog spremembe je treba brati skupaj z drugimi predlogi sprememb, predloženimi v 
zvezi s členom iz naslova IX: Agencija (Vernola in drugi). 

Predlog spremembe, ki ga vložita Guido Sacconi + Françoise Grossetête

Predlog spremembe 282
Člen 73, odstavek 2, točka (c)

(c) naloge, ki se dodelijo v skladu z 
naslovom VI;

Ne zadeva angleške različice.

Or. fr
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Obrazložitev

Ne zadeva angleške različice (Sacconi).

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

Predlog spremembe 283
Člen 73, odstavek 2, točka (d)

(d) vzpostavitev in vzdrževanje zbirke 
(zbirk) podatkov z informacijami o vseh 
registriranih snoveh, popisom razvrstitev in 
oznak ter usklajenim seznamom razvrstitev 
in oznak, pri čemer da nezaupne informacije 
iz zbirke (zbirk) podatkov, ki je (so) 
določena(e) v členu 116(1), na razpolago 
javnosti na internetu, druge nezaupne
informacije iz zbirk podatkov pa so dostopne 
na zahtevo;

(d) vzpostavitev in vzdrževanje zbirke 
(zbirk) podatkov z informacijami o vseh 
registriranih snoveh, popisom razvrstitev in 
oznak ter usklajenim seznamom razvrstitev 
in oznak, pri čemer da nezaupne informacije 
iz zbirke (zbirk) podatkov, ki je (so) 
določena(e) v členu 116(1), na razpolago 
javnosti na internetu v 15 delovnih dneh, 
druge informacije iz zbirk podatkov pa so 
dostopne na zahtevo v skladu s členom 
115(2);

Or. en

Obrazložitev

Rok za vpis (javnih) podatkov v zbirko/zbirke je potreben, da bi zagotovili jasnost. Določi se 
na 15 delovnih dni v skladu z običajnim odzivnim časom na podlagi Uredbe 1049/2001. Na 
postopek za zahtevo informacij o nezaupnih informacijah, ki niso navedene v členu 116(1) in 
niso zaupne v skladu s členom 116(2), se je treba jasno sklicevati.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller + Anne 
Ferreira in Marie-Noëlle Lienemann

Predlog spremembe 284
Člen 73, odstavek 2, točka (d)

(d) vzpostavitev in vzdrževanje zbirke 
(zbirk) podatkov z informacijami o vseh 
registriranih snoveh, popisom razvrstitev in 
oznak ter usklajenim seznamom razvrstitev 
in oznak, pri čemer da nezaupne informacije 

(d) vzpostavitev in vzdrževanje zbirke 
(zbirk) podatkov z informacijami o vseh 
registriranih snoveh, popisom razvrstitev in 
oznak ter usklajenim seznamom razvrstitev 
in oznak, pri čemer da informacije iz zbirke 
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iz zbirke (zbirk) podatkov, ki je (so) 
določena(e) v členu 116(1), na razpolago
javnosti na internetu, druge nezaupne
informacije iz zbirk podatkov pa so dostopne 
na zahtevo;

(zbirk) podatkov, ki je (so) določena(e) v 
členu 116(1), na voljo javnosti na internetu v 
petnajstih delovnih dneh, druge informacije 
iz zbirk podatkov pa so dostopne na zahtevo 
v skladu s členom 115(2);

Or. en

Obrazložitev

Rok za vpis (javnih) podatkov v zbirko/zbirke je potreben, ker drugače Agencija skoraj 
zagotovo te naloge ne bo mogla odložiti, zlasti, če je razlogov malo. To v nobenem primeru ne 
bi bilo učinkovito, ker nič ne more preprečiti državljanom, da zahtevajo podatke neposredno, 
preden se vnesejo v bazo podatkov. Predlagamo petnajst delovnih dni, pri čemer če bi kdo 
zahteval informacijo, Uredba 1049/2001 to določa kot običajni odzivni čas.

Predlog spremembe, ki ga vloži Evangelia Tzampazi

Predlog spremembe 285
Člen 73, odstavek 2 (d)

(d) vzpostavitev in vzdrževanje zbirke 
(zbirk) podatkov z informacijami o vseh 
registriranih snoveh, popisom razvrstitev in 
oznak ter usklajenim seznamom razvrstitev 
in oznak, pri čemer da nezaupne informacije 
iz zbirke (zbirk) podatkov, ki je (so) 
določena(e) v členu 116(1), na razpolago
javnosti na internetu, druge nezaupne 
informacije iz zbirk podatkov pa so dostopne 
na zahtevo;

(d) vzpostavitev in vzdrževanje zbirke 
(zbirk) podatkov z informacijami o vseh 
registriranih snoveh, popisom razvrstitev in 
oznak ter usklajenim seznamom razvrstitev 
in oznak, pri čemer da nezaupne informacije 
iz zbirke (zbirk) podatkov, ki je (so) 
določena(e) v členu 116(1), na voljo javnosti 
na internetu čim prej in najpozneje 30 dni 
po prejemu, druge nezaupne informacije iz 
zbirk podatkov pa so dostopne na zahtevo;

Or. el

Obrazložitev

Določitev roka za zagotovitev je na voljo.

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

Predlog spremembe 286
Člen 73, odstavek 2, točka (e)

(e) javnosti da na razpolago informacije o 
tem, katere snovi se trenutno vrednotijo ali 
so bile ovrednotene v 90 dneh po tem, ko je 
Agencija prejela informacije, v skladu s 
členom 116(1);

(e) javnosti da na razpolago informacije o 
tem, katere snovi se trenutno vrednotijo ali 
so bile ovrednotene v 15 delovnih dneh po 
tem, ko je Agencija prejela informacije, v 
skladu s členom 116(1);

Or. en

Obrazložitev

Člen 73(2)(e) določa dolžnost Agencije, da javnosti omogoči dostop do informacij o 
vrednotenju snovi v 90 dneh. To ni v skladu z merilom uspešnosti za izpolnitev zahtev, 
določenim v Konvenciji iz Aarhusa in v Uredbi 1049/2001. Če bi kdo zaprosil Agencijo za 
dokumentacijo, bi morala, kot je običajno, odgovoriti v 15 delovnih dneh v skladu z Uredbo 
1049/2001.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Chris Davies, Frédérique Ries in Mary Honeyball

Predlog spremembe 287
Člen 73, odstavek 2, točka (i) a (novo)

(ia) dela z industrijo in drugimi interesnimi 
skupinami za opredelitev kategorij 
proizvodov in uporabe kemikalij, ki 
izpolnjuje merila, navedena v členu 54 (a–
e) REACH, ali je bila določena v skladu s 
členom 54(f) ter oblikovanje navodil na 
podlagi kategorij proizvodov za besedilo 
obveznosti iz člena 6.

Or. en

Obrazložitev

Agencija mora nujno prevzeti vodilno vlogo pri navodilih, ki se uporabljajo v tem sektorju, in 
tako delo mora temeljiti na pristopu zainteresiranih skupin. Trenutno je veliko praks, ki 
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temeljijo na dobri industriji in posameznih podjetjih ter so lahko podlaga za razpravo in 
razvoj navodil, ki se uporabljajo v tem sektorju. Navodila morajo po možnosti določiti, kako 
se dovoljene kemikalije uporabljajo v kategoriji proizvoda, zagotoviti pregled najboljših 
praks v upravljanju dobavne verige, pojasniti postopek prijave dovoljenih kemikalij ter najti 
značilnosti za splošno uporabo in odstranjevanje.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Chris Davies, Frédérique Ries in Mary Honeyball

Predlog spremembe 288
Člen 73, odstavek 2, točka (i b) (novo)

(i b) da na voljo informacije na podlagi 
baze podatkov REACH za uporabo 
dovoljenih snovi v izdelkih;

Or. en

Obrazložitev

Agencija mora zagotoviti urejene informacije o uporabi dovoljenih snovi v izdelkih, ki so na 
voljo, kot izčrpen vir informacij in kot dodatek informacijam, ki se urejajo v navodilih, 
uporabljenih v tem sektorju.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Chris Davies, Frédérique Ries in Mary Honeyball

Predlog spremembe 289
Člen 73, odstavek 2, točka (i c) (novo)

(ic) na spletni strani objavi seznam snovi, ki 
izpolnjujejo merila iz člena 54, eno leto po 
začetku veljavnosti te uredbe. Ta seznam se 
redno posodablja;

Or. en
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Obrazložitev

Agencija bo osrednja informativna točka o dovoljenih snoveh in za zagotovitev pravne 
jasnosti je pomembno, da so seznami snovi, ki izpolnjujejo merila iz člena 54, na voljo in se 
redno posodabljajo.

Predlog spremembe, ki ga vloži Jonas Sjöstedt

Predlog spremembe 290
Člen 73, odstavek 2, točka (i a) (novo)

(ib) da na voljo urejene informacije v bazi 
podatkov na podlagi baze podatkov 
REACH za uporabo dovoljenih snovi v 
izdelkih, vključno z razpoložljivostjo 
nadomestnih snovi;

Or. en

Obrazložitev

Pomoč pri vodenju in informacijah lahko olajša izvajanje zakonodaje REACH s strani 
industrije. Ta baza podatkov bi lahko povečala zlasti možnosti majhnih in srednje velikih 
podjetij, da imajo koristi od nove zakonodaje o kemikalijah s tem, da se jim olajša dostop do 
informacij o razpoložljivih nadomestnih snoveh. To je tudi v skladu z zahtevami iz Konvencije 
iz Aarhusa za spodbujanje javnega dostopa do okoljskih informacij, ki jih imajo organi 
oblasti.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Françoise Grossetête, Péter Olajos, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer in 

Erna Hennicot-Schoepges

Predlog spremembe 291
Člen 73, odstavek 2, točka (i a) (novo)

(ia) ustanovi in vzdržuje center odličnosti 
za obveščanje o tveganju. Zagotovi 
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centraliziran in usklajen vir za informacije 
o varni uporabi kemikalij in pripravkov. 
Olajša izmenjavo znanja o najboljši praksi 
na področju obveščanja o tveganju.

Or. en

Obrazložitev

Razvoj ustreznega in skladnega komunikacijskega sistema na podlagi tveganja bo 
potrošnikom zagotovil potrebne informacije in nasvete, da bodo lahko varno in učinkovito 
uporabljali snovi in pripravke, ki vsebujejo kemikalije.

Povezano s predlogi sprememb uvodnih izjav 41(a)(novo), 69 in 70.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Jonas 
Sjöstedt, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis in Holger Krahmer

Predlog spremembe 292
Člen 73, odstavek 4, točka (f)

(f) razvoj postopka za elektronsko 
izmenjavo podatkov;

(f) zagotovi tehnične in znanstvene 
smernice in opremo, vključno s službo za 
pomoč in spletno stranjo, za izvajanje te 
uredbe, še zlasti zato, da pomaga pri 
razvijanju poročil o kemijski varnosti s 
strani industrije in predvsem majhnih in 
srednje velikih podjetij (SME);

Or. en

Obrazložitev

Nadomestitev ustreznega dela predloga spremembe 74 osnutka poročila. Uvesti je treba 
posebne ukrepe za pomoč MSP.



PE 357.824v01-00 26/43 AM\565936SL.doc

SL

Predlog spremembe, ki ga vložijo Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis in Holger 

Krahmer

Predlog spremembe 293
Člen 73, odstavek 4, točka (g a) (novo)

(ga) spodbuja, skupaj s Komisijo, vzajemno 
priznavanje rezultatov preskusov, izvajanih 
pri uporabi in v skladu s to uredbo, med EU 
tretjimi državami;

Or. en

Obrazložitev

Dopolnjuje predlog spremembe 74 v osnutku poročila. Da se uporabijo vse informacije o 
kemikalijah, ki so na voljo, vključno s tistimi iz tretjih držav, in se tako izogne nepotrebnim 
preskusom, je treba spodbujati vzajemno priznavanje rezultatov preskusov.

Predlog spremembe, ki ga vloži Françoise Grossetête

Predlog spremembe 294
Člen 74, odstavek 4, točka (d)

(d) sestavo pristojbin Agencije. (d) sestavo pristojbin Agencije na 
pregleden, nediskriminatoren in 
sorazmeren način.

Or. fr

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 295
Člen 74, točka (d)

d) sestavo pristojbin Agencije. d) sestavo pristojbin Agencije na pregleden 
in sorazmeren način.
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Or. it

Obrazložitev

Sestavo pristojbin je treba določiti na podlagi meril za zagotovitev poštene, pregledne in 
predvsem sorazmerne dodelitve stroškov, če je ključno sredstvo za financiranje sistema 
REACH. Ta predlog spremembe je treba brati skupaj z drugimi predlogi sprememb, ki so 
predloženi v zvezi s členi iz naslova IX: Agencija.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger 

Krahmer in Françoise Grossetête

Predlog spremembe 296
Člen 74, odstavek 2, točka (d a) (novo)

(d a) večletni program za vrednotenje snovi.

Or. en

Obrazložitev

Posodablja obveznosti Agencije po okrepljeni vlogi pri vrednotenju (glej predloge sprememb 
naslova VI istih avtorjev) (Sacconi in drugi)

Tekoči načrt mora navajati obveznosti Agencije.

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 297
Člen 75, odstavek 1

1. Upravni odbor sestavlja šest 
predstavnikov držav članic, ki jih imenuje 
Svet, in šest predstavnikov, ki jih imenuje 
Komisija, ter trije predstavniki 

Upravni odbor sestavljajo štirje 
predstavniki, ki jih imenuje Komisija, in 
deset članov, ki jih imenuje Svet po 
posvetovanju z Evropskim parlamentom, 
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zainteresiranih strani, ki jih imenuje 
Komisija in nimajo glasovalne pravice.

pri čemer morajo biti štirje od njih izbrani 
enakovredno na podlagi izkušenj v 
združenjih, ki predstavljajo potrošnike, 
industrijo in MSP.

Or. it

Obrazložitev

Sestavo upravnega odbora je treba previdno uravnotežiti. To je zahtevano v uvodni izjavi 74 
predloga REACH. Bistveno je, da se zagotovi vključitev vseh ustanov, torej posvetovanje z 
Evropskim parlamentom, in se hkrati zagotovi stalna prisotnost članov, ki so enakovredno 
izbrani iz združenj, ki predstavljajo potrošnike, industrijo (velika podjetja) in MSP, t.j. vseh 
interesnih skupin v sektorju kemikalij. Ta predlog spremembe je treba brati skupaj z drugimi 
predlogi sprememb, ki so predloženi v zvezi s členi iz naslova IX: Agencija.

Predlog spremembe, ki ga vloži Werner Langen

Predlog spremembe 298
Člen 75, odstavek 1

1. Upravni odbor sestavlja šest 
predstavnikov držav članic, ki jih imenuje 
Svet, in šest predstavnikov, ki jih imenuje 
Komisija, ter trije predstavniki 
zainteresiranih strani, ki jih imenuje 
Komisija in nimajo glasovalne pravice.

1. Upravni odbor sestavlja šest 
predstavnikov držav članic, ki jih imenuje 
Svet, in trije predstavniki, ki jih imenuje 
Komisija, ter štirje predstavniki 
zainteresiranih strani, ki jih imenuje 
Komisija, vključno z najmanj po enim 
predstavnikom industrije, sindikatov in 
znanosti.

Or. de

Obrazložitev

Sestava upravnega odbora mora biti previdno uravnotežena. Število predstavnikov, ki jih 
imenuje Komisija, ne sme presegati število predstavnikov, ki jih imenujejo druge strani.

Predlog spremembe, ki ga vloži Johannes Blokland

Predlog spremembe 299
Člen 75, odstavek 1
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1. Upravni odbor sestavlja šest
predstavnikov držav članic, ki jih imenuje 
Svet, in šest predstavnikov, ki jih imenuje 
Komisija, ter trije predstavniki 
zainteresiranih strani, ki jih imenuje 
Komisija in nimajo glasovalne pravice.

1. Upravni odbor sestavlja šest 
predstavnikov držav članic, ki jih imenuje 
Svet, in štirje predstavniki, ki jih imenuje 
Komisija, dva predstavnika, ki ju imenuje 
Evropski parlament, ter trije predstavniki 
zainteresiranih strani, ki jih imenuje 
Komisija in nimajo glasovalne pravice.

Or. en

Obrazložitev

Parlament mora prav tako imeti dva predstavnika v upravnem odboru Evropske agencije za 
kemikalije, kot jih ima na primer v Evropski agenciji za zdravila.

Predlog spremembe, ki ga vloži Evangelia Tzampazi

Predlog spremembe 300
Člen 81, odstavek 1

1. Vsaka država članica lahko imenuje 
kandidate za članstvo v Odboru za oceno 
tveganja. Izvršni direktor določi seznam 
predlaganih oseb, ki se objavi na spletni 
strani Agencije. Upravni odbor imenuje 
člane odbora s tega seznama, pri čemer 
mora biti vsaj po en član imenovan iz držav 
članic, ki so predlagale kandidate. Člani so 
imenovani na podlagi njihove vloge in 
izkušenj s področja pravne ureditve 
kemikalij in/ali njihovega tehničnega in 
znanstvenega znanja v zvezi s presojanjem 
ocen tveganja za snovi. 

1. Vsaka država članica MORA imenovati 
enega ali več članov v Odbor za oceno 
tveganja. Člani so imenovani na podlagi 
njihove vloge in izkušenj s področja pravne
ureditve kemikalij in/ali njihovega 
tehničnega in znanstvenega znanja v zvezi s 
presojanjem ocen tveganja za snovi.

Or. el

Obrazložitev

Zagotavlja, da vse države članice sodelujejo v Agenciji.
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Predlog spremembe, ki ga vložijo Carl Schlyter, Caroline Lucas in Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 301
Člen 81, odstavek 1

1. Vsaka država članica lahko imenuje
kandidate za članstvo v Odboru za oceno 
tveganja. Izvršni direktor določi seznam 
predlaganih oseb, ki se objavi na spletni 
strani Agencije. Upravni odbor imenuje 
člane odbora s tega seznama, pri čemer 
mora biti vsaj po en član imenovan iz držav 
članic, ki so predlagale kandidate. Člani so 
imenovani na podlagi njihove vloge in 
izkušenj s področja pravne ureditve 
kemikalij in/ali njihovega tehničnega in 
znanstvenega znanja v zvezi s presojanjem 
ocen tveganja za snovi.

1. Vsaka država članica imenuje enega 
člana v Odbor za oceno tveganja in 
nadomestnih snovi. Člani so imenovani na 
podlagi njihove vloge in izkušenj s področja 
pravne ureditve kemikalij in/ali njihovega 
tehničnega in znanstvenega znanja v zvezi s 
presojanjem ocen tveganja za snovi.

Or. en

Obrazložitev

Neprimerno je imenovati določeno število članov v odbor, ker se ustrezni strokovnjaki lahko 
zamenjajo glede na vprašanja, ki so na dnevnem redu. Države članice morajo odločiti, kdo je 
najbolj primeren strokovnjak. V odboru morajo sodelovati vse države članice.

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

Predlog spremembe 302
Člen 81, odstavek 2

2. Vsaka država članica lahko imenuje 
kandidate za članstvo v Odboru za socialno-
ekonomsko analizo. Izvršni direktor določi 
seznam predlaganih oseb, ki se objavi na 
spletni strani Agencije. Upravni odbor 
imenuje člane odbora s tega seznama, pri 
čemer mora biti vsaj po en član imenovan 
iz držav članic, ki so predlagale kandidate. 
Člani so imenovani na podlagi njihove vloge 
in izkušenj s področja pravne ureditve 
kemikalij in/ali njihovega strokovnega 
poznavanja socialno-ekonomske analize.

2. Vsaka država članica imenuje enega 
člana v Odbor za socialno-ekonomsko 
analizo. Člani so imenovani na podlagi 
njihove vloge in izkušenj s področja pravne 
ureditve kemikalij in/ali njihovega 
strokovnega poznavanja socialno-
ekonomske analize.
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Or. en

Obrazložitev

Neprimerno je imenovati določeno število članov v odbor, ker se ustrezni strokovnjaki lahko 
zamenjajo glede na vprašanja, ki so na dnevnem redu. Države članice morajo odločiti, kdo je 
najbolj primeren strokovnjak. V odboru morajo sodelovati vse države članice

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 303
Člen 81, odstavek 4, pododstavek 4

Izvršni direktor ali njegov predstavnik in 
predstavniki Komisije se lahko udeležijo 
vseh zasedanj odborov in delovnih skupin, 
ki jih skličejo Agencija ali njeni odbori. Na 
zasedanja so lahko kot opazovalci 
povabljeni tudi predstavniki zainteresiranih 
strani, če za to zaprosijo člani odborov ali 
upravni odbor.

Izvršni direktor ali njegov predstavnik in 
predstavniki Komisije se lahko udeležijo 
vseh zasedanj odborov in delovnih skupin, 
ki jih skličejo Agencija ali njeni odbori. 
Zasedanj se lahko kot opazovalci udeležijo 
tudi zainteresirane strani, vključno s 
predstavniki organizacij industrije/MSP.

Or. it

Obrazložitev

Prisotnost predstavnikov organizacij industrije na zasedanjih ne sme biti le na povabilo. 
Predstavniki organizacij industrije in/ali MSP morajo imeti status opazovalca. Ta predlog 
spremembe je treba brati skupaj z drugimi predlogi sprememb, ki so predloženi k členom iz 
naslova IX: Agencija.
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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 304
Člen 82, odstavek 1

Vsaka država članice imenuje v Forum 
enega člana s triletnim mandatom, ki je 
obnovljiv. Člani so izbrani na podlagi 
njihove vloge in izkušenj pri izvajanju 
zakonodaje o kemikalijah ter vzdržujejo 
ustrezne stike s pristojnimi organi države 
članice.

Vsaka država članice imenuje v Forum 
enega člana s triletnim mandatom, ki je 
obnovljiv. Člani so izbrani na podlagi 
njihove vloge in izkušenj pri izvajanju 
zakonodaje o kemikalijah ter vzdržujejo 
ustrezne stike s pristojnimi organi države 
članice.

Forum si mora prizadevati, da imajo njegovi 
člani širok razpon ustreznega strokovnega 
znanja. V ta namen lahko Forum pritegne k 
sodelovanju največ pet dodatnih članov, ki 
jih izbere na podlagi njihove posebne 
usposobljenosti. Ti člani so imenovani za 
triletni mandat, ki je obnovljiv.

Ne zadeva angleške različice.

Članom Foruma lahko pomagajo znanstveni 
in tehnični svetovalci.

Članom Foruma lahko pomagajo znanstveni 
in tehnični svetovalci.

Izvršni direktor Agencije ali njegov 
predstavnik in predstavniki Komisije se 
lahko udeležijo vseh zasedanj Foruma in 
njegovih delovnih skupin. Na zasedanja so 
lahko kot opazovalci povabljeni tudi 
predstavniki zainteresiranih strani, če to 
zaprosijo člani Foruma ali upravni odbor.

Izvršni direktor Agencije ali njegov 
predstavnik in predstavniki Komisije se 
lahko udeležijo vseh zasedanj Foruma in 
njegovih delovnih skupin. Zasedanj se 
lahko kot opazovalci udeležijo tudi 
zainteresirane strani, vključno s 
predstavniki organizacij industrije/MSP.

Or. it

Obrazložitev

Prisotnost predstavnikov organizacij industrije na zasedanjih ne sme biti le na povabilo. 
Predstavniki organizacij industrije in/ali MSP morajo imeti status opazovalca. Ta predlog 
spremembe je treba brati skupaj z drugimi predlogi sprememb, ki so predloženi k členom iz 
naslova IX: Agencija.
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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, Cristina Gutiérrez-Cortines in María del Pilar Ayuso González

Predlog spremembe 305
Člen 83, odstavek 2, pododstavek 1

2. Države članice sporočijo Agenciji imena 
strokovnjakov z dokazanimi izkušnjami pri 
presojanju ocen kemijskega tveganja in/ali 
socialno-ekonomskih analizah ali z drugim 
ustreznim znanstvenim znanjem, ki bodo na 
voljo za delo v delovnih skupinah odborov, 
pri čemer navedejo njihovo usposobljenost 
in posebna področja strokovnega znanja.

2. Države članice sporočijo Agenciji imena 
neodvisnih strokovnjakov z dokazanimi 
izkušnjami pri presojanju ocen kemijskega 
tveganja in/ali socialno-ekonomskih 
analizah ali z drugim ustreznim znanstvenim 
znanjem, ki bodo na voljo za delo v delovnih 
skupinah odborov, pri čemer navedejo 
njihovo usposobljenost in posebna področja 
strokovnega znanja.

Or. it

Obrazložitev

Strokovnjaki morajo biti znanstveno in politično neodvisni. Treba je uvesti postopek za 
določanje neodvisnih strokovnjakov. Ta predlog spremembe je treba brati skupaj z drugimi 
predlogi sprememb, ki so predloženi k členom iz naslova IX: Agencija.

Predlog spremembe, ki ga vloži Françoise Grossetête

Predlog spremembe 306
Člen 83, odstavek 2 a (novo)

(2a). Upravni odbor na predlog izvršnega 
direktorja sestavi in objavi seznam 
pristojnih organov, imenovanih s strani 
držav članic, ki lahko posamezno ali kot del 
mreže pomagajo Agenciji pri opravljanju 
njenih nalog, zlasti tistih, ki so ji dodeljene 
v naslovu VI. Agencija lahko tem organom 
dodeli nekatere naloge, zlasti ovrednotenje 
predlogov preskusov, dokumentacije in 
snovi.

Or. fr
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Obrazložitev

Ustvarja omrežje strokovnega znanja v državah članicah, ki je neposredno povezano z 
Agencijo.

Predlog spremembe, ki ga vloži Françoise Grossetête

Predlog spremembe 307
Člen 83, odstavek 3

3. Zagotavljanje storitev članov odborov ali 
strokovnjakov, ki sodelujejo v delovnih 
skupinah odborov ali Foruma, ali izvajanje 
drugih nalog za Agencijo ureja pisna 
pogodba med Agencijo in zadevno osebo ali, 
kjer je ustrezno, med Agencijo in 
delodajalcem zadevne osebe.

3. Zagotavljanje storitev članov organov s 
seznama, omenjenega v odstavku 2a, 
članov odborov ali strokovnjakov, ki 
sodelujejo v delovnih skupinah odborov ali 
Foruma, ali izvajanje drugih nalog za 
Agencijo ureja pisna pogodba med Agencijo 
in zadevnim organom, Agencijo in zadevno 
osebo ali, kjer je ustrezno, med Agencijo in 
delodajalcem zadevne osebe.

Zadevna oseba ali njen delodajalec je 
nagrajen v skladu s plačilno lestvico, ki se 
vključi v finančne ureditve, ki jih določi 
upravni odbor. Če zadevna oseba ne 
izpolnjuje svojih dolžnosti, ima izvršni 
direktor pravico, da pogodbo prekine ali 
začasno prekine ali pa zadrži plačilo.

Zadevni organ ali zadevna oseba ali njen 
delodajalec je nagrajen v skladu s plačilno 
lestvico, ki se vključi v finančne ureditve, ki 
jih določi upravni odbor. Če zadevni organ 
ali zadevna oseba ne izpolnjuje svojih 
dolžnosti, ima izvršni direktor pravico, da 
pogodbo prekine ali začasno prekine ali pa 
zadrži plačilo.

Or. fr

Obrazložitev

Ustvarja omrežje strokovnega znanja v državah članicah, ki je neposredno povezano z 
Agencijo.
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Predlog spremembe, ki ga vložijo Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt 
in Lena Ek

Predlog spremembe 308
Člen 84, odstavek 2

2. Člani upravnega odbora, izvršni direktor 
ter člani odborov in Foruma dajo izjavo o 
zavezi, da bodo izpolnjevali svoje dolžnosti, 
ter izjavo o interesih, ki se lahko štejejo za 
škodljive za njihovo neodvisnost. Te izjave 
se dajo vsako leto v pisni obliki.

2. Člani upravnega sveta, izvršni direktor ter 
člani odborov, člani Foruma, člani Odbora 
za pritožbe, strokovnjaki in znanstveni ter 
tehnični svetovalci nimajo gospodarskih ali 
drugih interesov v kemičnem sektorju, ki 
lahko ogrozijo njihovo nepristranskost. 
Morajo si prizadevati, da ravnajo neodvisno 
in v interesu javnosti ter vsako leto dajo 
izjavo o svojih finančnih interesih. Vsi 
posredni interesi v zvezi s kemično 
industrijo se navedejo v seznamu Agencije 
in so na zahtevo javnosti na voljo v 
prostorih Agencije.

Države članice se morajo vzdržati dajanja 
navodil članom Odbora za oceno tveganja, 
Odbora za socialno-ekonomsko analizo, 
Foruma ali Komisiji za pritožbe ali 
njihovim znanstvenim in tehničnim 
svetovalcem ter strokovnjakom, ki niso v 
skladu s posameznimi nalogami teh oseb ali 
z nalogami, odgovornostmi ali 
neodvisnostjo Agencije.
Kodeks prakse Agencije natančno določa 
ukrepe v zvezi z uporabo tega člena.

Or. en

Obrazložitev

Nadomesti odstavek 2 predloga spremembe 84 osnutka mnenja z dodajanjem določbe v zvezi 
z neodvisnostjo članov Agencije iz držav članic.

Predlog spremembe, ki ga vloži Werner Langen

Predlog spremembe 309
Člen 85, odstavek 1

1. Komisijo za pritožbe sestavljajo 1. Komisijo za pritožbe sestavljajo 
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predsednik in dva člana. predsednik, ki je v državi članici priznan 
sodnik, in dva člana.

Or. de

Obrazložitev

Glede na naloge Komisije za pritožbe mora biti njen predsednik sodnik. 

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 310
Člen 85, odstavek 1

1. Komisijo za pritožbe sestavljajo 
predsednik in dva člana.

1. Komisijo za pritožbe sestavljajo sodnik 
kot predsednik in dva člana.

Or. it

Obrazložitev

Glede na naloge Komisije za pritožbe, mora položaj predsednika zasesti sodnik. Ta predlog 
spremembe je treba brati skupaj z drugimi predlogi sprememb, ki so predloženi k členom iz 
naslova IX: Agencija.

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

Mikolášik, Holger Krahmer in Jorgo Chatzimarkakis

Predlog spremembe 311
Člen 87, odstavek 1

1. Pritožba se lahko vloži zoper odločitve 
Agencije, sprejete v skladu s členi 7, 18, 
tretjim pododstavkom člena 25(4), prvim 
pododstavkom člena 28(2), 49, 115(4) ali 
116.

1. Pritožba se lahko vloži zoper odločitve in 
mnenja Agencije, sprejete v skladu s to 
uredbo.

Or. it
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Obrazložitev

Pritožbe ne smejo biti omejene na sporno vrsto odločitev, ampak se morajo omogočiti proti 
vsaki odločitvi v skladu s to uredbo. Ta predlog spremembe je treba brati skupaj z drugimi 
predlogi sprememb, ki so predloženi k členom iz naslova IX: Agencija (Vernola in drugi).

Obstajati mora pravica pritožbe zoper katero koli odločitev, ki jo sprejme Agencija. Razen 
tega mora obstajati možnost vložitve pritožbe zoper mnenja Agencije, ker so ta mnenja 
neodvisna dejanja ob zaključku vrednotenj, za katera mora obstajati možnost, da se jih 
popravi (Krahmer in Chatzimarkakis).

Predlog spremembe, ki ga vloži Liam Aylward

Predlog spremembe 312
Člen 87, odstavek 1

1. Pritožba se lahko vloži zoper odločitve 
Agencije, sprejete v skladu s členi 7, 18, 
tretjim pododstavkom člena 25(4), prvim 
pododstavkom člena 28(2), 49, 115(4) ali 
116.

1. Pritožba se lahko vloži zoper odločitve 
Agencije.

Or. en

Obrazložitev

Vlagatelji ali interesne skupine imajo zelo omejene pravice za pridobitev možnosti za 
neodvisno revizijo odločitev, sprejetih v postopku REACH. Glede na močan vpliv, ki ga ta 
zakonodaja lahko ima na evropsko gospodarstvo in njegovo konkurenčnost, menimo, da je 
vsekakor temeljnega pomena, da se zagotovi popolno in pošteno obravnavanje na neodvisnem 
sodišču ob razumnem času in na razumen način.

Vse odločitve je treba dobro pojasniti in utemeljiti, zato da je lahko upravni pregled odločitev 
učinkovit, učinkovit sodni pregled pa mora biti na pomembni stopnji postopka za zagotovitev, 
da so temeljne pravice in gospodarski interesi zaščiteni ves čas postopka. Razen tega mora 
biti možna pritožba zoper vse odločitve Agencije in ne le zoper nekaj naštetih odločitev (kot je 
navedeno v sedanjem členu 87).
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Predlog spremembe, ki ga vložijo Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer in Anja Weisgerber

Predlog spremembe 313
Člen 87, odstavek 1

1. Pritožba se lahko vloži zoper odločitve 
Agencije, sprejete v skladu s členi 7, 18, 
tretjim pododstavkom člena 25(4), prvim 
pododstavkom člena 28(2), 49, 115(4) ali 
116.

1. Pritožba se lahko vloži zoper odločitve 
Agencije, sprejete v skladu s členi 7, 18, 
tretjim pododstavkom člena 25(4), 
člena 26b(1), prvim pododstavkom člena 
28(2), 49, 115(4) ali 116.

Or. de

Obrazložitev

Določitev prednostne stopnje v skladu s členom 26b(1) je treba vključiti v te odločitve, zoper 
katere se lahko vloži pritožba.

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

Predlog spremembe 314
Člen 87, odstavek 1

1. Pritožba se lahko vloži zoper odločitve 
Agencije, sprejete v skladu s členi 7, 18, 
tretjim pododstavkom člena 25(4), prvim 
pododstavkom člena 28(2), 49, 115(4) ali 
116.

1. Pritožba se lahko vloži zoper odločitve 
Agencije, sprejete v skladu s členi 7, 18, 
tretjim pododstavkom člena 25(4), prvim 
pododstavkom člena 28(2), 49, 57, 115(4) 
ali 116.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi skladnosti mora tudi za odločitve o dovoljenju veljati možnost postopka pritožbe.

Predlog spremembe, ki ga vloži Liam Aylward

Predlog spremembe 315
Člen 87, odstavek 2

2. Pritožba, vložena v skladu z odstavkom 1, črtano
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ima odložilni učinek.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 87(1).

Predlog spremembe, ki ga vloži Liam Aylward

Predlog spremembe 316
Člen 87, odstavek 2 a (novo)

2a. Proizvajalci, uvozniki in uporabniki na 
nižji stopnji, na čigar interese lahko 
odložilno vpliva sprejem ukrepa Agencije, 
morajo imeti pravico do glasu skozi celotni 
postopek sprejetja in v vsakem primeru, 
preden je ukrep sprejet.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 87(1).

Predlog spremembe, ki ga vloži Françoise Grossetête

Predlog spremembe 317
Člen 93, odstavek 2

2. Odhodki Agencije vključujejo odhodke za 
zaposlene, upravne odhodke, odhodke za 
infrastrukturo in odhodke iz poslovanja.

2. Odhodki Agencije vključujejo odhodke za 
zaposlene, upravne odhodke, odhodke za 
infrastrukturo in odhodke iz poslovanja, še 
zlasti odhodke zaradi pogodb, sklenjenih s 
tretjimi stranmi, vključno s člani omrežja, 
povezanega z Agencijo, za vrednotenja v 
skladu z Naslovom VI.
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Or. fr

Obrazložitev

Vzpostavi omrežje znanja v državah članicah, ki je neposredno povezano z Agencijo. Agencija 
izvede vrednotenje predlogov preskusov in dosjejev po usklajenem postopku brez odstopanj.

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

Predlog spremembe 318
Člen 95

Ustroj in zneske pristojbin iz člena 93(1)(b) 
določi upravni odbor ter jih objavi.

Ustroj in zneske pristojbin iz člena 93(1)(b) 
določi upravni odbor ter jih objavi.

Del pristojbine bo namenjen razvoju metod 
preskušanja brez postopkov na živalih.

Or. en

Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe uvodne izjave 73. Za doseganje cilja te uredbe 
spodbujanja preskusnih strategij brez preskusov na živalih je nujno, da se da na voljo več 
sredstev za razvoj metod preskušanja brez postopkov na živalih, ki se lahko uporabijo tako, 
da izpolnijo zahteve za informacije te uredbe. (Davies)

Povezano s predlogom spremembe uvodne izjave 34(a). Na razpolago morajo biti finančna 
sredstva za doseganje cilja spodbujanja uporabe metod preskušanja brez postopkov na 
živalih. (Schlyter, Lucas, Breyer)

Predlog spremembe, ki ga vložijo Christofer Fjellner, María del Pilar Ayuso González, 
Cristina Gutiérrez-Cortines, Anja Weisgerber in Antonios Trakatellis

Predlog spremembe 319
Člen 95

Ustroj in zneske pristojbin iz člena 93(1)(b) 
določi upravni odbor ter jih objavi.

Ustroj in zneske pristojbin iz člena 93(1)(b) 
določi upravni odbor ter jih objavi. 
Pristojbine krijejo le dejanske stroške 
registracije.
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Or. sv

Obrazložitev

Pristojbine morajo biti razumne in ustrezati dejanskim stroškom registracije. Ne smejo biti 
sredstvo za financiranje izvajanja pooblastil javnega organa.

Predlog spremembe, ki ga vloži Riitta Myller

Predlog spremembe 320
Člen 98, odstavek 3

3. Agencija ima svoj sedež v Ispri v Italiji. črtano

Or. en

Obrazložitev

Na podlagi Odločitve, prejete s soglasjem med predstavniki držav članic, srečanje na ravni 
voditeljev držav ali vlad 13. decembra 2003 (UL L29/15, 3.2.2004), ima Evropska agencija za 
kemikalije sedež v Helsinkih.

Predlog spremembe, ki ga vložita Werner Langen

Predlog spremembe 321
Člen 98, odstavek 3

3. Agencija ima svoj sedež v Ispri v Italiji. 3. Agencija ima svoj sedež v Bruslju v 
Belgiji.

Or. de

Obrazložitev

Bruselj ima osrednji položaj v Evropski uniji.
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Predlog spremembe, ki ga vložijo Caroline Lucas, Carl Schlyter in Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 322
Člen 105

Upravni svet v soglasju s Komisijo navezuje 
ustrezne stike med Agencijo in predstavniki 
organizacij industrije, varstva potrošnikov, 
varstva pri delu in varstva okolja. Ti stiki 
lahko vključujejo sodelovanje opazovalcev 
pri določenih vidikih dela Agencije pod 
pogoji, ki jih vnaprej določi upravni odbor v 
soglasju s Komisijo.

Upravni svet v soglasju s Komisijo navezuje 
ustrezne stike med Agencijo in predstavniki 
organizacij industrije, varstva potrošnikov, 
varstva pri delu in varstva okolja ter zaščite 
živali. Ti stiki lahko vključujejo sodelovanje 
opazovalcev pri določenih vidikih dela 
Agencije pod pogoji, ki jih vnaprej določi 
upravni odbor v soglasju s Komisijo.

Or. en

Obrazložitev

Organizacije za zaščito živali so ključne interesne skupine v smislu te uredbe glede na njen 
vpliv na preskuse na živalih. Zato se mora te organizacije vključiti na seznam organizacij, s 
katerimi je treba vzpostaviti ustrezne stike.


