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PREDLOGI SPREMEMB 323–402 DEL VII, naslovi X–XIV

Osnutek poročila (PE 353.529v01-00)
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))

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 323
NASLOV X, besedilo naslova

POPIS RAZVRSTITEV IN OZNAK POPIS RAZVRSTITEV

Or. it

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je zagotoviti skladnost s predlogi sprememb, ki so 
predloženi v zvezi z besedilom, in preprečiti ponavljanje. Sprejeti ga je treba skupaj z drugimi 
predlogi sprememb, ki so predloženi v zvezi s členi iz naslova X, Popis razvrstitev in oznak.

Predlog spremembe, ki ga vložita Holger Krahmer in Jorgo Chatzimarkakis

Predlog spremembe 324
Člen 109
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Ta naslov se uporablja za: črtano
(a) snovi, ki jih mora proizvajalec ali 
uvoznik registrirati;
(b) snovi s področja uporabe člena 1 
Direktive 67/548/EGS, ki izpolnjujejo 
merila za razvrstitev kot nevarne v skladu z 
navedeno direktivo ter se dajejo v promet 
kot take ali v pripravku, katerega 
koncentracija presega mejne vrednosti iz 
Direktive 1999/45/ES, in se zato pripravek 
razvrsti kot nevaren.

Or. de

Obrazložitev

Nepotrebno je sestaviti ločen popis razvrstitev in oznak, ker so informacije o razvrstitvi in 
oznakah del postopka registracije in pridobivanja bistvenih informacij. 
Takšne informacije bodo na voljo v bazi podatkov, ki jo bo vzpostavila in upravljala Agencija 
v skladu s členom 73(2)(d). Dodatne zahteve za obveščanje za namene vzpostavitve takšnega 
popisa bi pomenile nepotrebno breme za proizvajalce in uvoznike, ne da bi se pridobile 
dodatne informacije.

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 325
Člen 109, točka (b)

(b) snovi s področja uporabe člena 1 
Direktive 67/548/EGS, ki izpolnjujejo 
merila za razvrstitev kot nevarne v skladu z 
navedeno direktivo ter se dajejo v promet 
kot take ali v pripravku, katerega 
koncentracija presega mejne vrednosti iz 
Direktive 1999/45/ES, in se zato pripravek 
razvrsti kot nevaren.

(b) snovi s področja uporabe člena 1 
Direktive 67/548/EGS, ki izpolnjujejo 
merila za razvrstitev kot nevarne v skladu z 
navedeno direktivo ter se dajejo v promet v 
količinah, ki presegajo 100 kg na 
proizvajalca ali uvoznika, kot take ali v 
pripravku, katerega koncentracija presega 
mejne vrednosti iz Direktive 1999/45/ES, in 
se zato pripravek razvrsti kot nevaren.

Ta naslov se ne uporablja za snovi, ki so 
izvzete iz registracije.

Or. it
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Obrazložitev

Treba je opredeliti najmanjšo količino, da se prepreči poročanje o zelo majhnih količinah. 
Direktiva 1999/45/ES ne določa mejnih vrednosti koncentracij za fizikalno kemijske učinke. 
Ta predlog spremembe je treba sprejeti skupaj z drugimi predlogi sprememb, ki so predloženi 
v zvezi s členi iz naslova X, Popis razvrstitev in oznak.

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 326
Člen 110, odstavek 1, uvodni del

1. Uvoznik ali proizvajalec oziroma skupina 
uvoznikov ali proizvajalcev, ki dajejo v 
promet snov s področja uporabe člena 109, 
sporočijo Agenciji naslednje informacije, da 
jih ta vključi v popis v skladu s členom 111, 
razen če niso bile predložene že v okviru 
registracije:

1. Uvoznik ali proizvajalec oziroma skupina 
uvoznikov ali proizvajalcev, ki dajejo v 
promet snov s področja uporabe člena 109, 
sporočijo Agenciji naslednje informacije, da 
jih ta vključi v popis v skladu s členom 111, 
če jih ni bilo treba sporočiti že v okviru 
registracije:

Or. it

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 327
Člen 110, odstavek 1, točka (b)

(b) podatke o snovi v skladu z delom 2 
Priloge IV;

(b) podatke o snovi v skladu z delom 2 
Priloge IV. Za snovi, ki jih zajema člen 
109(b), zadostuje zagotovitev informacij iz 
dela 2.1 Priloge IV;

Or. it

Obrazložitev

Treba je preprečiti podvajanje dela: pri (b) je popoln seznam pogojev iz dela 2 Priloge IV 
nepotreben in bi vključeval nesorazmerne stroške za male količine snovi. Ta predlog 
spremembe je treba sprejeti skupaj z drugimi predlogi sprememb, ki so predloženi v zvezi s 
členi iz naslova X, Popis razvrstitev in oznak.
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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 328
Člen 110, odstavek 1, točka (d)

(d) iz tega izhajajočo oznako snovi za 
nevarnost, ki izhaja iz uporabe členov 23, 
24 in 25 Direktive 67/548/EGS;

črtano

Or. it

Obrazložitev

Treba je preprečiti podvajanje dela: pri (d) mora popis zagotoviti popis razvrstitev, ne oznak. 
Ta predlog spremembe je treba sprejeti skupaj z drugimi predlogi sprememb, ki so predloženi 
v zvezi s členi iz naslova X, Popis razvrstitev in oznak.

Predlog spremembe, ki ga vložita Johannes Blokland in Chris Davies

Predlog spremembe 329
Člen 110, odstavek 3

3. Če povzroči obveznost iz odstavka 1 za 
isto snov različne vpise v popisu, si
obvestitelji in registracijski zavezanci 
vsestransko prizadevajo, da dosežejo
sporazumni vpis, ki se vključi v popis.

3. Če bo obveznost iz odstavka 1 povzročila
za isto snov različne vpise v popisu,
obvestitelji sestavijo sporazumni vpis, ki se 
vključi v popis.

Če se različni obvestitelji ali registracijski 
zavezanci ne strinjajo, sprejme Agencija, po 
posvetovanju z vsemi interesnimi 
skupinami, en sam vnos.

Or. nl

Obrazložitev

Snov je treba razvrstiti na en način (Johannes Blokland). 

Bistveno je, da je razvrstitev iste snovi, ki so jo sestavili različni dobavitelji, ista (Chris 
Davies).
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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 330
Člen 111, naslov

Popis razvrstitev in oznak Popis razvrstitev

Or. it

Obrazložitev

Predlagano besedilo se ponavlja, ker zadevo že urejata člena 109 in 20. Namen tega predloga 
spremembe je zagotoviti skladnost s predlogi sprememb, ki so predloženi v zvezi z besedilom, 
in preprečiti ponavljanje. Ta predlog spremembe je treba sprejeti skupaj z drugimi predlogi 
sprememb, ki so predloženi v zvezi s členi iz naslova X, Popis razvrstitev in oznak.

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 331
Člen 111, odstavek 1, pododstavek 1

Agencija vzpostavi popis razvrstitev in 
oznak, v katerem so naštete informacije iz 
člena 110(1), tako za informacije, ki se 
sporočajo v skladu s členom 110(1), kot za 
informacije, ki se predložijo v okviru 
registracije, ter vodi ta popis v obliki zbirke 
podatkov. Nezaupne informacije iz te zbirke 
podatkov, navedene v členu 116(1), so 
dostopne javnosti. Agencija odobri dostop 
do drugih podatkov o posameznih snoveh iz 
popisa obvestiteljem in registracijskim 
zavezancem, ki so predložili informacije o 
zadevni snovi.

Agencija vzpostavi popis razvrstitev, v 
katerem so naštete informacije iz 
člena 110(1), tako za informacije, ki se 
sporočajo v skladu s členom 110(1), kot za 
informacije, ki se predložijo v okviru 
registracije, ter vodi ta popis v obliki zbirke 
podatkov. Nezaupne informacije iz te zbirke 
podatkov, navedene v členu 116(1), so 
dostopne javnosti. Agencija odobri dostop 
do drugih podatkov o posameznih snoveh iz 
popisa obvestiteljem in registracijskim 
zavezancem, ki so predložili informacije o 
zadevni snovi. 

Or. it

Obrazložitev

Predlagano besedilo se ponavlja, ker zadevo že urejata člena 109 in 20. Namen tega predloga 
spremembe je zagotoviti skladnost s predlogi sprememb, ki so predloženi v zvezi z besedilom, 
in preprečiti ponavljanje. Ta predlog spremembe je treba sprejeti skupaj z drugimi predlogi 
sprememb, ki so predloženi v zvezi s členi iz naslova X, Popis razvrstitev in oznak.
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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 332
Člen 111, odstavek 1, pododstavek 2

Agencija popis dopolni, ko prejme 
posodobljene informacije v skladu s 
členom 110(4).

Agencija popis dopolni, ko prejme 
posodobljene informacije v skladu s 
členom 20(1)(ga) ali členom 110(4).

Or. it

Obrazložitev

Predlagano besedilo se ponavlja, ker zadevo že urejata člena 109 in 20. Namen tega predloga 
spremembe je zagotoviti skladnost s predlogi sprememb, ki so predloženi v zvezi z besedilom, 
in preprečiti ponavljanje. Ta predlog spremembe je treba sprejeti skupaj z drugimi predlogi 
sprememb, ki so predloženi v zvezi s členi iz naslova X, Popis razvrstitev in oznak.

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 333
Člen 111, odstavek 2, točka (a)

ali obstaja za vpis usklajena razvrstitev in 
označitev na ravni Skupnosti z vključitvijo v 
Prilogo I k Direktivi 67/548/EGS;

ali obstaja za vpis usklajena razvrstitev na 
ravni Skupnosti z vključitvijo v Prilogo I k 
Direktivi 67/548/EGS;

Or. it

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je zagotoviti skladnost s predlogi sprememb, ki so 
predloženi v zvezi z besedilom, in preprečiti ponavljanje. Sprejeti ga je treba skupaj z drugimi 
predlogi sprememb, ki so predloženi v zvezi s členi iz naslova X, Popis razvrstitev in oznak.
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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, Cristina Gutiérrez-Cortines in María del Pilar Ayuso González

Predlog spremembe 334
Člen 112, naslov

Uskladitev razvrstitev in označitev Uskladitev razvrstitev

Or. it

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je zagotoviti skladnost s predlogi sprememb, ki so 
predloženi v zvezi z besedilom, in preprečiti ponavljanje. Sprejeti ga je treba skupaj z drugimi 
predlogi sprememb, ki so predloženi v zvezi s členi iz naslova X, Popis razvrstitev in oznak.

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

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

Predlog spremembe 335
Člen 112, odstavek 1

Usklajena razvrstitev in označitev na ravni 
Skupnosti se bo po začetku veljavnosti te 
uredbe dodala samo Prilogi I 
Direktive 67/548/EGS za razvrstitev snovi 
kot kancerogena, mutagena ali strupena za 
razmnoževanje iz skupin 1, 2 ali 3 ali kot 
povzročiteljica preobčutljivosti dihal. V ta 
namen lahko pristojni organi držav članic 
Agenciji predložijo predloge za uskladitev 
razvrstitev in označitev v skladu s Prilogo 
XIV.

1. Usklajena razvrstitev na ravni Skupnosti 
se bo po začetku veljavnosti te uredbe 
dodala le Prilogi I k Direktivi 67/548/EGS za 
razvrstitev snovi kot rakotvorna, mutagena 
ali strupena za razmnoževanje iz skupine 1, 
2 ali 3 ali kot povzročiteljica preobčutljivosti 
dihal. V ta namen lahko pristojni organi 
držav članic Agenciji predložijo predloge za 
uskladitev razvrstitev in označitev v skladu s 
Prilogo XIV.

Or. it

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je zagotoviti skladnost s predlogi sprememb, ki so 
predloženi v zvezi z besedilom, in preprečiti ponavljanje. Sprejeti ga je treba skupaj z drugimi 
predlogi sprememb, ki so predloženi v zvezi s členi iz naslova X, Popis razvrstitev in oznak.
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Predlog spremembe, ki ga vložijo Carl Schlyter, Caroline Lucas in Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 336
Člen 112, odstavek 1

1. Usklajena razvrstitev in označitev na 
ravni Skupnosti se bo po začetku veljavnosti 
te uredbe dodala samo Prilogi I 
Direktive 67/548/EGS za razvrstitev snovi 
kot kancerogena, mutagena ali strupena za 
razmnoževanje iz skupin 1, 2 ali 3 ali kot 
povzročiteljica preobčutljivosti dihal. V ta 
namen lahko pristojni organi držav članic 
Agenciji predložijo predloge za uskladitev 
razvrstitev in označitev v skladu s Prilogo 
XIV.

1. Usklajena razvrstitev in označitev na 
ravni Skupnosti se bo lahko po začetku 
veljavnosti te uredbe dodala tudi Prilogi I k 
Direktivi 67/548/EGS in Direktivi 
1999/45/ES. V ta namen lahko pristojni 
organi držav članic Agenciji predložijo 
predloge za uskladitev razvrstitev in 
označitev v skladu s Prilogo XIV.

Or. en

Obrazložitev

Omejitev usklajene razvrstitve le na nekaj škodljivih učinkov ni sprejemljiva. Obstaja veliko 
več izredno pomembnih vplivov na zdravje ljudi in okolje. Razvrstitev je dejansko zelo sporna, 
preveč sporna, da bi se pustila le industriji. Usklajena razvrstitev omogoča reševanje sporov 
brez zatekanja k sodiščem in zato prihrani sredstva. Razen tega razvrstitev pripravkov določa, 
ali je treba opraviti oceno kemijske varnosti (člen 29), zato je pomembno, da je razvrstitev 
usklajena za preprečitev negotovosti in sporov.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, 
Alexander Lambsdorff in Jorgo Chatzimarkakis

Predlog spremembe 337
Člen 112, odstavek 1

1. Usklajena razvrstitev in označitev na 
ravni Skupnosti se bo po začetku veljavnosti 
te uredbe dodala samo Prilogi I Direktive
67/548/EGS za razvrstitev snovi kot 
kancerogena, mutagena ali strupena za 
razmnoževanje iz skupin 1, 2 ali 3 ali kot 
povzročiteljica preobčutljivosti dihal. V ta 
namen lahko pristojni organi držav članic 
Agenciji predložijo predloge za uskladitev 
razvrstitev in označitev v skladu s Prilogo 
XIV.

1. Usklajena razvrstitev in označitev na 
ravni Skupnosti se bo po začetku veljavnosti 
te uredbe dodala samo Prilogi I k Direktivi
67/548/EGS za razvrstitev snovi kot 
rakotvorna, mutagena ali strupena za 
razmnoževanje iz skupin 1, 2 ali 3 ali kot 
povzročiteljica preobčutljivosti dihal. V ta 
namen:

a) lahko pristojni organi držav članic 
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Agenciji predložijo predloge za uskladitev 
razvrstitev in označitev v skladu s 
Prilogo XIV,
b) lahko Agencija pripravi usklajene 
predloge za razvrstitev in označitev, v 
skladu s Prilogo XIV.

Or. en

Obrazložitev

Izhaja iz predlogov sprememb za naslov VI (Vrednotenje).

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 338
Člen 113

Obveznosti iz člena 110 se začnejo 
uporabljati po poteku roka iz člena 21(1).

Obveznosti iz člena 110 se začnejo 
uporabljati po poteku roka iz člena 21.

Or. it

Obrazložitev

Če je treba popis sestaviti na podlagi postopka predregistracije, morajo biti roki enaki. Ta 
predlog spremembe je treba sprejeti skupaj z drugimi predlogi sprememb, ki so predloženi v 
zvezi s členi iz naslova X, Popis razvrstitev in oznak.

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 339
Člen 114

1. Vsakih deset let države članice Komisiji 
predložijo poročilo o uporabi te uredbe na 
njihovem ustreznem ozemlju, ki vključuje 
tudi oddelke o vrednotenju in izvajanju, v 
obliki iz člena 108.

1. Vsaki dve leti države članice Komisiji 
predložijo poročilo o uporabi te uredbe na 
njihovem ustreznem ozemlju, ki vključuje 
tudi oddelke o vrednotenju in izvajanju, v 
obliki iz člena 108.

Prvo poročilo se predloži pet let po začetku Prvo poročilo se predloži eno leto po začetku 
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veljavnosti te uredbe. veljavnosti te uredbe.

2. Vsakih deset let Agencija Komisiji 
predloži poročilo o uporabi te uredbe. 
Prvo poročilo se predloži pet let po datumu 
obvestila, zahtevanega v členu 131(2).

2. Vsaki dve leti Agencija Komisiji predloži 
poročilo o uporabi te uredbe. 
Prvo poročilo se predloži dve leti po datumu 
obvestila, zahtevanega v členu 131(2).

3. Vsakih deset let Komisija objavi splošno 
poročilo o izkušnjah, pridobljenih pri 
uporabi te uredbe, vključno z informacijami 
iz odstavkov 1 in 2.

Prvo poročilo se objavi šest let po datumu 
obvestila, zahtevanega v členu 131(2).

3. Vsaki dve leti Komisija objavi splošno 
poročilo o izkušnjah, pridobljenih pri uporabi 
te uredbe, vključno z informacijami iz 
odstavkov 1 in 2.

Prvo poročilo se objavi dve leti po datumu 
obvestila, zahtevanega v členu 131(2).

Or. it

Obrazložitev

Ob upoštevanju zelo inovativne narave Uredbe je treba poročila o njeni uporabi predložiti 
prej, kot je predlagano, med drugim za zagotovitev, da je njeno izvajanje ustrezno in celovito 
spremljano. Ta predlog spremembe je treba sprejeti skupaj z drugimi predlogi sprememb, ki 
so predloženi v zvezi s členom iz naslova XI, Informacije.

Predlog spremembe, ki ga vloži Werner Langen

Predlog spremembe 340
Člen 114

1. Vsakih deset let države članice Komisiji 
predložijo poročilo o uporabi te uredbe na 
njihovem ustreznem ozemlju, ki vključuje 
tudi oddelke o vrednotenju in izvajanju, v 
obliki iz člena 108.

1. Vsaki dve leti države članice Komisiji 
predložijo poročilo o uporabi te uredbe na 
njihovem ustreznem ozemlju, ki vključuje 
tudi oddelke o vrednotenju in izvajanju, v 
obliki iz člena 108. Poročila morajo, med 
drugim, vsebovati informacije o 
spremljanju in pregledovanju izvedenih 
ukrepov, katerih koli ugotovljenih kršitev in
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izrečenih kazni ter katerih koli težav pri 
izvajanju Uredbe.

Prvo poročilo se predloži pet let po začetku 
veljavnosti te uredbe.

Prvo poročilo se predloži eno leto po 
začetku veljavnosti te uredbe.

2. Vsakih deset let Agencija Komisiji 
predloži poročilo o uporabi te uredbe.

2. Vsaki dve leti Agencija Komisiji predloži 
poročilo o uporabi te uredbe.

Prvo poročilo se predloži pet let po datumu 
obvestila, zahtevanega v členu 131(2).

Prvo poročilo se predloži dve leti po datumu 
obvestila, zahtevanega v členu 131(2).

3. Vsakih deset let Komisija objavi splošno 
poročilo o izkušnjah, pridobljenih pri 
uporabi te uredbe, vključno z informacijami 
iz odstavkov 1 in 2.

3. Vsaki dve leti Komisija objavi splošno 
poročilo o izkušnjah, pridobljenih pri 
uporabi te uredbe, vključno z informacijami 
iz odstavkov 1 in 2.

Prvo poročilo se objavi šest let po datumu 
obvestila, zahtevanega v členu 131(2).

Prvo poročilo se objavi dve leti po datumu 
obvestila, zahtevanega v členu 131(2).

Or. de

Obrazložitev

Za zagotovitev, da se Uredba izvaja na enoten način, je treba podrobno opredeliti znatno 
krajša obdobja poročanja za države članice. Le na ta način se lahko težave odpravijo v 
zgodnji fazi. Da se zagotovi ohranitev neke kakovosti poročanja, je treba določiti tudi 
najmanjšo količino informacij, zbranih v poročilih.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana 
Muscardini in Sergio Berlato

Predlog spremembe 341
Člen 114

1.  Vsakih deset let države članice Komisiji 
predložijo poročilo o uporabi te uredbe na 
njihovem ustreznem ozemlju, ki vključuje 
tudi oddelke o vrednotenju in izvajanju, v 
obliki iz člena 108.

1. Vsaka tri leta države članice Komisiji 
predložijo poročilo o uporabi te uredbe na 
njihovem ustreznem ozemlju, ki vključuje 
tudi oddelke o vrednotenju in izvajanju, v 
obliki iz člena 108.

Prvo poročilo se predloži pet let po začetku 
veljavnosti te uredbe.

Prvo poročilo se predloži eno leto po začetku 
veljavnosti te uredbe.

2. Vsakih deset let Agencija Komisiji 2. Vsaka tri leta Agencija Komisiji predloži 
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predloži poročilo o uporabi te uredbe. 
Prvo poročilo se predloži pet let po datumu 
obvestila, zahtevanega v členu 131(2).

poročilo o uporabi te uredbe. 
Prvo poročilo se predloži dve leti po datumu 
obvestila, zahtevanega v členu 131(2).

3. Vsakih deset let Komisija objavi splošno 
poročilo o izkušnjah, pridobljenih pri 
uporabi te uredbe, vključno z informacijami 
iz odstavkov 1 in 2.

Prvo poročilo se objavi šest let po datumu 
obvestila, zahtevanega v členu 131(2).

3. Vsaka tri leta Komisija objavi splošno 
poročilo o izkušnjah, pridobljenih pri uporabi 
te uredbe, vključno z informacijami iz 
odstavkov 1 in 2.

Prvo poročilo se objavi tri leta po datumu 
obvestila, zahtevanega v členu 131(2).

Or. it

Obrazložitev

Časovna obdobja morajo biti krajša, da se zagotovi pravočasno spremljanje in se omogočijo 
vse potrebne prilagoditve. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Johannes Blokland

Predlog spremembe 342
Člen 114

1. Vsakih deset let države članice Komisiji 
predložijo poročilo o uporabi te uredbe na 
njihovem ustreznem ozemlju, ki vključuje 
tudi oddelke o vrednotenju in izvajanju, v 
obliki iz člena 108.

1. Vsakih pet let države članice Komisiji 
predložijo poročilo o uporabi te uredbe na 
njihovem ustreznem ozemlju, ki vključuje 
tudi oddelke o vrednotenju in izvajanju, v 
obliki iz člena 108.

Prvo poročilo se predloži pet let po začetku 
veljavnosti te uredbe.
2. Vsakih deset let Agencija Komisiji 
predloži poročilo o uporabi te uredbe. 

2. Vsakih pet let Agencija Komisiji predloži 
poročilo o uporabi te uredbe.

Prvo poročilo se predloži pet let po datumu 
obvestila, zahtevanega v členu 131(2).
3. Vsakih deset let Komisija objavi splošno 
poročilo o izkušnjah, pridobljenih pri 
uporabi te uredbe, vključno z informacijami 

3. Vsakih pet let Komisija objavi splošno 
poročilo o izkušnjah, pridobljenih pri 
uporabi te uredbe, vključno z informacijami 
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iz odstavkov 1 in 2. iz odstavkov 1 in 2.

Prvo poročilo se objavi šest let po datumu 
obvestila, zahtevanega v členu 131(2).

Or. nl

Obrazložitev

Poročila morajo države članice, Agencija in Komisija objaviti vsakih pet let. Enkrat na deset 
let ne zadošča. 

Predlog spremembe, ki ga vložijo Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter in Jonas 
Sjöstedt 

Predlog spremembe 343
Člen 114 a (novo)

Člen 114a
Informacije za javnost
Za spodbujanje varne in trajnostne 
uporabe kemikalij, pripravkov in izdelkov iz 
njih s strani potrošnikov dajo proizvajalci 
na voljo ustrezne informacije na oznakah, 
pritrjenih na embalažo vseh enot, ki so 
dane v promet, za prodajo potrošnikom. 
Takšne oznake spremljajo, če je to 
primerno, tudi drugi načini 
sporazumevanja, kot so spletne strani, ki 
zagotavljajo podrobnejše informacije o 
varnosti in uporabi izdelka.

Or. en

Obrazložitev

Nekoliko popravljeno oblikovanje predloga spremembe 103 v osnutku poročila.

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

Predlog spremembe 344
Člen 114 a (novo)

Člen 114a
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Obveščanje javnosti
Za spodbujanje varne in trajnostne 
uporabe izdelkov, ki vsebujejo kemikalije, s 
strani potrošnikov dajo proizvajalci na 
voljo utemeljene informacije o tveganju, na 
ustreznih oznakah, pritrjenih na embalažo 
vseh enot, ki so dane v promet za prodajo 
potrošnikom. Jasne in razpoznavne oznake 
z imenom snovi, vključene(ih) v sestavo 
izdelka, ki je dan v promet, označujejo 
pogoje za ustrezno uporabo proizvoda ter 
okoljsko in zdravstveno tveganje, povezano 
z njeno uporabo ali predvidljivimi 
okoliščinami nepravilne uporabe. Razen 
oznak se uporabijo, kjer je primerno, drugi 
načini sporazumevanja, kot so spletne 
strani, ki navajajo podrobnejše informacije 
o varnosti in uporabi izdelka.
Nadaljnje informacije se sporočijo 
distributerjem, da se jim omogoči boljše 
svetovanje javnosti ali potrošnikom in 
zagotovi, da slednji lahko izvajajo 
osveščeno svobodno odločanje.

Or. fr

Obrazložitev

Zaupanje potrošnikov se mora okrepiti z uvedbo komunikacijskega sistema, posebno z jasnim 
označevanjem izdelkov, ki vsebujejo kemikalije, na najbolj natančen in razpoznaven način v 
zvezi z izdelki.
To bo potrošnikom omogočilo osveščeno izbiro med izdelki, če proizvajalci, izdelovalci ali 
uvozniki snovi, razen tega, distributerjem predložijo podrobnejše informacije o kemičnih 
izdelkih iz prodaje.

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

Schoepges

Predlog spremembe 345
Člen 114 a (novo)

Člen 114a
Posebne določbe za informacije za širšo 
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javnost:
1.  Da se pomaga potrošnikom pri varni in 
trajnostni uporabi snovi in pripravkov, dajo 
proizvajalci na voljo informacije, prek 
oznake na embalaži na vsaki enoti, dani v 
promet za prodajo potrošnikom, ki določa 
tveganje, povezano s priporočeno uporabo 
ali predvidljivo napačno uporabo. Ob tem 
morajo oznake na embalaži spremljati, ko 
je primerno, drugi načini sporazumevanja, 
kot so spletne strani, za zagotavljanje 
podrobnejših informacij v zvezi s snovmi ali 
pripravki.
2.  Direktivi 1999/45/ES in 1967/548/EGS 
se zato ustrezno spremenita.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe, ki ga vloži Dorette Corbey

Predlog spremembe 346
Člen 114 a (novo)

Člen 114a
Posebne določbe za informacije za širšo 

javnost in delavce:
Proizvajalci pripravkov za uporabo s strani 
širše javnosti ali osebe, odgovorne za 
njihovo dajanje v promet, dajo na voljo 
informacije na podlagi tveganja, ki 
določajo tveganje, povezano z običajnimi 
ali razumno predvidljivimi pogoji uporabe, 
predvsem z oznakami na embalaži, in 
dopolnjene, kjer je primerno, z drugimi
načini sporazumevanja, kot so spletne 
strani.
Proizvajalci pripravkov za uporabo s strani 
delavcev dajo na voljo informacije na 
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podlagi tveganja, ki določajo tveganje, 
povezano z običajnimi ali razumno 
predvidljivimi pogoji uporabe, pogoji za 
varno uporabo in mogočim zdravstvenim 
tveganjem pri delu.
Te informacije bodo na voljo prek oznak na 
embalaži in usposabljanja in jih spremljajo 
drugi načini sporazumevanja, kot so 
spletne strani.

Or. en

Obrazložitev

Razvoj učinkovitega komunikacijskega sistema je bistven za krepitev zaupanja potrošnikov v 
kemikalije in njihovo uporabo s strani REACH. Takšen sistem mora potrošnikom zagotoviti 
potrebne informacije, da jim omogoči obvladovanje kakršnega koli tveganja, ki izhaja iz 
uporabe kemikalij v pripravkih in njihove varne uporabe. Delavcem morajo biti na voljo 
posebne informacije.

Predlog spremembe, ki ga vložita Frederika Brepoels, Anja Weisgerber

Predlog spremembe 347
Člen 115, odstavek 1 a (novo)

1a. Te informacije so na voljo v vsakem 
uradnem jeziku EU.

Or. nl

Obrazložitev

Med cilje REACH spada tudi varstvo zdravja ljudi in okolja. Zelo pomembno je, da lahko 
interesne skupine pridobijo informacije o kemikalijah v jeziku, ki ga razumejo.

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

Predlog spremembe 348
Člen 115, odstavek 2

2. Kadar Agencija prejme zahtevek za 
dostop do informacij v skladu z Uredbo (ES) 
št. 1049/2001, se v skladu z drugim in 
tretjim pododstavkom posvetuje s tretjo 

2. Kadar Agencija prejme zahtevek za 
dostop do informacij, razen tistih iz 
seznama iz člena 116(1), v skladu z Uredbo 
(ES) št. 1049/2001 v zvezi z dokumenti, ki 
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stranjo, kot je predvideno v členu 4(4) 
Uredbe (ES) št. 1049/2001.

jih je vlagatelj zahteval zaupno, se v skladu 
z drugim in tretjim pododstavkom posvetuje 
s tretjo stranjo, kot je predvideno v členu 
4(4) Uredbe (ES) št. 1049/2001.

Agencija o tem zahtevku obvesti 
registracijskega zavezanca, potencialnega
registracijskega zavezanca, uporabnika na 
nižji stopnji, vlagatelja ali drugo zadevno 
stran. Zadevna stran lahko v 30 dneh 
predloži izjavo o tem, katere informacije iz 
zahtevka so po njenem mnenju poslovno 
občutljive in bi ji njihovo razkritje lahko 
poslovno škodovalo ter zato želi, da 
ostanejo zaupne, razen za pristojne organe, 
Agencijo in Komisijo. Za vsak posamezni 
primer predloži utemeljitev.

Agencija o tem zahtevku obvesti 
registracijskega zavezanca in, kjer je 
primerno, možnega registracijskega 
zavezanca, uporabnika na nižji stopnji, 
vlagatelja ali drugo zadevno stran.

Takšno izjavo preuči Agencija, ki se na 
podlagi utemeljitve odloči, ali bo to izjavo 
sprejela, še preden se odloči, ali bo odobrila 
zahtevek za dostop do dokumentov.
Agencija obvesti zadevno stran, ki se lahko 
v skladu s členi 87, 88 in 89 pri Komisiji za 
pritožbe pritoži zoper vsako odločitev 
Agencije o tem, da izjave ne sprejme, v 15 
dneh po odločitvi. Takšna pritožba ima 
odložilni učinek. Komisija za pritožbe o 
pritožbi odloči v 30 dneh.

V 15 delovnih dneh od datuma registracije 
obvesti Agencija vlagatelja in registrskega 
zavezanca, možnega registrskega 
zavezanca, uporabnika na nižji stopnji ali 
drugo zadevno stran o odločitvi v zvezi z 
zahtevkom za dostop do dokumentov. Vsak 
od njih se lahko v skladu s členi 87, 88 in 89 
pri Komisiji za pritožbe pritoži zoper to 
odločitev v 15 dneh po odločitvi. Takšna 
pritožba ima odložilni učinek. Komisija za 
pritožbe o pritožbi odloči v 30 dneh.

Or. en

Obrazložitev

Izboljšano besedilo v primerjavi s predlogom spremembe 105 poročevalca. 

Sedanji predlogi določb v zvezi z dostopom do informacij niso v skladu z Aarhuško konvencijo 
in jih je treba zato ustrezno spremeniti. Jasno mora biti, da velja člen 115(2) le za dokumente 
„sivega območja“, ki niso izrecno nezaupni ali zaupni, kot je navedeno v členu 116. 

Dodati je treba časovno obdobje.

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

Predlog spremembe 349
Člen 115, odstavek 3

3. Dostop do nezaupnih informacij, 3. Dostop do informacij, ki niso navedene v 
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predloženih v skladu s to uredbo, se odobri 
za dokumente, ki jih hranijo pristojni organi 
držav članic, v skladu z Direktivo 
Evropskega parlamenta in Sveta 2003/4/ES. 
Države članice zagotovijo, da se vzpostavi 
sistem, po katerem se lahko vsaka zadevna 
stran pritoži z odložilnim učinkom zoper 
odločitve, sprejete v zvezi z dostopom do 
dokumentov.

členu 116, predloženih v skladu s to uredbo, 
se odobri za dokumente, ki jih hranijo 
pristojni organi držav članic, v skladu z 
Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 
2003/4/ES. Države članice zagotovijo, da se 
vzpostavi sistem, po katerem se lahko vsaka 
zadevna stran pritoži z odložilnim učinkom 
zoper odločitve, sprejete v zvezi z dostopom 
do dokumentov. Odločitev o pritožbi se 
sprejme v 30 dneh.

Or. en

Obrazložitev

Treba je pojasniti, da je člen 115 ustrezen le za informacije „sivega območja“, torej tiste 
informacije, ki niso izrecno navedene v členu 116 (vedno nezaupne ali vedno zaupne). Treba 
je določiti rok za odločitve o pritožbah.

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

Predlog spremembe 350
Člen 115, odstavek 3

3. Dostop do nezaupnih informacij, 
predloženih v skladu s to uredbo, se odobri 
za dokumente, ki jih hranijo pristojni organi 
držav članic, v skladu z Direktivo 
Evropskega parlamenta in Sveta 2003/4/ES. 
Države članice zagotovijo, da se vzpostavi 
sistem, po katerem se lahko vsaka zadevna 
stran pritoži z odložilnim učinkom zoper 
odločitve, sprejete v zvezi z dostopom do 
dokumentov.

3. Dostop do nezaupnih informacij, 
predloženih v skladu s to uredbo, se odobri 
za dokumente, ki jih hranijo pristojni organi 
držav članic, v skladu z Direktivo 
Evropskega parlamenta in Sveta 2003/4/ES.

Or. fr

Obrazložitev

Zahteve za informacije, ki se predložijo državam članicam, je treba obravnavati v skladu z 
Direktivo 2003/4. Pritožbeni postopek z odložilnim učinkom, ki bi ga uvedel ta člen, bi sprožil 
veliko število dolgotrajnih postopkov in omejil obseg Direktive 2003/4.
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Predlog spremembe, ki ga vložita Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Predlog spremembe 351
Člen 115, odstavek 4

4. Dokler pritožba ni rešena ali dokler se 
pritožba še lahko vloži, Agencija in 
pristojni organi države članice še naprej 
hranijo zadevne informacije kot zaupne.

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Zahteve za informacije, ki se predložijo državam članicam, je treba obravnavati v skladu z 
Direktivo 2003/4. Pritožbeni postopek z odložilnim učinkom, ki bi ga uvedel ta člen, bi sprožil 
veliko število dolgotrajnih postopkov in omejil obseg Direktive 2003/4.

Predlog spremembe, ki ga vložita Chris Davies in Frédérique Ries

Predlog spremembe 352
Člen 115 a (novo)

Člen 115a
Dolžnost predložitve informacij o snoveh v 
izdelkih
Uporabniki na nižji stopnji, ki izdelku 
dodajo snov ali pripravek, za katerega se 
zahteva varnostni list, ali pripravek 
izpolnjuje merila iz člena 54 (a–f), in tisti, 
ki pozneje obdelujejo ta izdelek ali ga 
nadalje predelajo, dajo na voljo varnostni 
list kateremu koli prejemniku izdelka ali 
njegovega izvedenega proizvoda, razen 
posameznim potrošnikom.
Izdelovalci ali uvozniki omogočijo, na 
zahtevo in v 15 delovnih dneh, kateremu 
koli posameznemu potrošniku dostop, 
brezplačen, do vseh podrobnosti o varnosti 
in uporabo informacij v zvezi s prisotnostjo 
snovi v katerem koli izdelku, ki so ga 
proizvedli ali uvozili.

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

Predlog spremembe 353
Člen 116, naslov

Zaupnost Preglednost in zaupnost

Or. en

Obrazložitev

Naslov mora izražati vsebino člena uravnoteženo.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 
Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik + Thomas 
Ulmer, Elisabeth Jeggle + Françoise Grossetête + Holger Krahmer in Jorgo Chatzimarkakis

Predlog spremembe 354
Člen 116, odstavek 1, pododstavek 1

Naslednje informacije se ne štejejo za 
zaupne:

Naslednje informacije se ne štejejo za 
zaupne, razen če proizvajalec ali uvoznik, 
za vsak posamezen primer, ne dokaže 
drugače:

Or. en

Obrazložitev

Treba je sprejeti določbo o možnosti za predložitev izjem od pravila o nezaupnosti na podlagi 
analiz posameznih primerov in razlogov proizvajalca/uvoznika. Analitske metode so zaupne 
informacije in niso pomembne za širšo javnost. Ta predlog spremembe je povezan z drugimi 
predlogi sprememb, ki so predloženi v zvezi s členi iz naslova XI: Informacije (Marcello 
Vernola in drugi). 

Omogočiti se morajo posamezne izjeme pravila o nezaupnosti. V teh posameznih primerih 
mora razloge za utemeljitev zaupne obravnave informacij zagotoviti proizvajalec/uvoznik v 
skladu s čl. 116(1) (Thomas Ulmer in drugi).

Omogočiti je treba posamezne izjeme pravila o nezaupnosti. (Françoise Grossetête)

1. V posameznih primerih mora razloge za utemeljitev zaupne obravnave informacij iz člena 
116(1) zagotoviti proizvajalec/uvoznik. 2. Trgovsko ime snovi je lahko občutljiva informacija 
za druge tržne udeležence, ker se lahko proizvajalci in kupci trgovsko povežejo. Takšna 
informacija se izrecno šteje za zaupno v skladu z odstavkom 2. 3. Veljavna zakonodaja ne 
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predvideva razkritja ravni DNEL. Pridobitev takšnih vrednosti je draga in informacije ne 
smejo biti dostopne konkurentov brez temeljite obravnave (člen 115). 4. Informacije iz 
varnostnega lista pogosto vključujejo podatke, namenjene le neposrednim kupcem. Takšni 
podatki o uporabi se morajo, v skladu s členom 116(2), šteti za zaupne. (Holger Krahmer in 
drugi)

Predlog spremembe, ki ga vložita Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Predlog spremembe 355
Člen 116, odstavek 1, točka (a)

(a) trgovsko(a) ime(na) snovi; črtano

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev člena 116(1).

Predlog spremembe, ki ga vložita Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Predlog spremembe 356
Člen 116, odstavek 1, točka (b)

(b) ime iz nomenklature IUPAC za nevarne 
snovi v smislu Direktive 67/548/EGS;

(b) ime iz nomenklature IUPAC za nevarne 
snovi v smislu Direktive 67/548/EGS, razen 
če veljajo določbe o odstopanju, kot so 
določene v Prilogi Ia k tej uredbi ali členu 
15 Direktive 1999/45/ES;

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev člena 116(1).

Predlog spremembe, ki ga vložita Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Predlog spremembe 357
Člen 116, odstavek 1, točka (c)

(c) ime snovi iz seznama Einecs, če je 
ustrezno;

(c) ime snovi s seznama Einecs, če je 
ustrezno in če je nevarna snov v smislu 
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Direktive 67/548/EGS, razen če veljajo 
določbe o odstopanju, kot so določene v 
Prilogi Ia k tej uredbi ali členu 15 Direktive 
1999/45/ES;

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev člena 116(1).

Predlog spremembe, ki ga vložita Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Predlog spremembe 358
Člen 116, odstavek 1, točka (f)

(f) vrednosti DNEL (mejna vrednost, pod 
katero snov nima učinka) ali vrednosti 
PKBU (predvidena koncentracija brez 
učinka), določene v skladu s Prilogo I;

črtano

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev zgornjega predloga spremembe.

Predlog spremembe, ki ga vložita Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Predlog spremembe 359
Člen 116, odstavek 1, točka (i)

(i) informacije iz varnostnega lista, razen 
imena podjetja ali če veljajo informacije za 
zaupne na podlagi uporabe odstavka 2;

črtano

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev zgornjega predloga spremembe.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Mary Honeyball + Karin Scheele + Dan Jørgensen, Åsa 
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Westlund, Riitta Myller + Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann 

Predlog spremembe 360
Člen 116, odstavek 1, točka (i)

(i) informacije iz varnostnega lista, razen 
imena podjetja ali če veljajo informacije za 
zaupne na podlagi uporabe odstavka 2;

(i) informacije iz varnostnega lista, razen če 
veljajo informacije za zaupne na podlagi 
uporabe odstavka 2;

Or. en

Obrazložitev

To povečuje seznam nezaupnih informacij, tako da se javnosti zagotovi obsežnejši dostop do 
informacij o kemikalijah, s katerimi se lahko ukvarja posameznik ali jih uporablja ali pa jim 
je drugače izpostavljen. Ugotavljamo, da Direktiva 2003/4 državam članicam ne dovoljuje 
zavrnitve informacij, ki „so povezane z informacijami o emisijah v okolju“ na podlagi 
poslovne skrivnosti. Ime registracijskega zavezanca ne more biti zaupno v skladu z veljavno 
zakonodajo o kemikalijah (Direktivi 793/93 in 92/32) (Mary Honeyball, Karin Scheele, Dan 
Jørgensen in drugi).

To povečuje seznam nezaupnih informacij, tako da se širši javnosti zagotovi dostop do 
informacij v zvezi s snovjo, s katero se je morda ukvarjal posameznik ali jo uporabljal ali ji je 
bil izpostavljen. V skladu z Direktivo 2003/4 državam članicam ni dovoljeno, da zadržijo 
informacije v zvezi z „informacijami o emisijah v okolju“ zaradi poslovne skrivnosti. V skladu 
s sedanjimi predpisi o kemikalijah se imena družbe/podjetja ne more obravnavati kot zaupno 
(Anne Ferreira in drugi).

Predlog spremembe, ki ga vloži Evangelia Tzampazi

Predlog spremembe 361
Člen 116, odstavek 1, točka (i)

(i) informacije iz varnostnega lista, razen 
imena podjetja ali če veljajo informacije za 
zaupne na podlagi uporabe odstavka 2; 

(i) informacije iz varnostnega lista, razen če 
veljajo informacije za zaupne na podlagi 
uporabe odstavka 2; 

Or. el

Obrazložitev

Na eni strani je zaščiten registracijski zavezanec za snov in, na drugi, se vzpostavi 
konkurenčno okolje, tako da lahko uporabniki sprejemajo lastne odločitve.

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

Predlog spremembe 362
Člen 116, odstavek 1, točka (j)

j) analitske metode, če se zahtevajo v skladu 
s Prilogo VII ali VIII, ki omogočajo 
zaznavanje nevarne snovi pri spuščanju v 
okolje ali določitev neposredne 
izpostavljenosti ljudi;

črtano

Or. it

Obrazložitev

Treba je določiti izjeme pravila o nezaupnosti, na podlagi analize posameznih primerov in 
razlogov, predloženih s strani proizvajalca/uvoznika. Analitske metode je treba obravnavati 
kot zaupne in ne zadevajo širše javnosti. Ta predlog spremembe je treba obravnavati skupaj z 
drugimi predlogi sprememb, ki so predloženi v zvezi s členi iz naslova XI, Informacije.

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

Predlog spremembe 363
Člen 116, odstavek 1, točka (k)

(k) dejstvo, da je bil opravljen preskus na
vretenčarjih.

k) preskusi, ki so bili opravljeni na
vretenčarjih.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vložijo Mary Honeyball + Karin Scheele + Dan Jørgensen, Åsa 
Westlund, Riitta Myller + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + Jonas Sjöstedt + 

Anne Ferreira in Marie-Noëlle Lienemann

Predlog spremembe 364
Člen 116, odstavek 1, točka (k) a (novo)

(ka) ime registracijskega zavezanca;

Or. en

Obrazložitev

To povečuje seznam nezaupnih informacij, tako da se javnosti zagotovi obsežnejši dostop do 
informacij o kemikalijah, s katerimi ravna posameznik ali jih uporablja ali jim je drugače 
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izpostavljen. Ugotavljamo, da Direktiva 2003/4 državam članicam ne dovoljuje zavrnitve 
informacij, ki „so povezane z informacijami o emisijah v okolju“ na podlagi poslovne 
skrivnosti. Ime registracijskega zavezanca ne more biti zaupno v skladu z obstoječo 
zakonodajo o kemikalijah (Direktivi 793/93 in 92/32) (Mary Honeyball).

Seznam informacij, ki niso nikoli zaupne, je preveč omejen. Ni razloga za ohranjanje 
zaupnosti imen registracijskih zavezancev, informacij o količini ali skupinah uporab. Ta 
informacija je pomembna za varovanje okolja in jo je treba razkriti v skladu z Aarhuško 
konvencijo. Ime registracijskega zavezanca je potrebno, da se odstranijo kakršne koli ovire za 
izmenjavo podatkov in izvajanje ter da se javnosti omogoči vpogled, kdo je odgovoren za 
proizvodnjo ali uvažanje neke kemikalije. Neobjava imena registracijskega zavezanca bi bila 
v nasprotju s pojmom preglednega, trdnega in poštenega sistema (Carl Schlyter in drugi).

Te osnovne informacije o nevarnostih morajo biti neposredno na voljo podjetjem in širši 
javnosti. Ni prepričljivih dokazov o potrebi po zaupnosti informacij, dodanih na seznam. 
Neobjava imena vlagatelja bi bila, na prime,r v nasprotju z načelom preglednosti, trdnosti in 
poštenosti sistema. Pregleden sistem je bistven za pridobitev zaupanja javnosti v ocenjevanje 
prednosti in možnih nevarnosti kemikalij ter nadzorovanje njihove uporabe, kjer je potrebno 
(Jonas Sjöstedt). 

To povečuje seznam nezaupnih informacij, tako da se širši javnosti zagotovi dostop do 
informacij v zvezi s snovjo, s katero je morda ravnal posameznik ali ki jo je uporabljal ali ji je 
bil izpostavljen. V skladu z Direktivo 2003/4 državam članicam ni dovoljeno, da zadržijo 
informacije v zvezi z „informacijami o emisijah v okolju“ zaradi poslovne skrivnosti. V skladu 
s sedanjimi predpisi o kemikalijah imena družbe/podjetja ni mogoče obravnavati kot zaupno 
(Anne Ferreira in drugi).

Predlog spremembe, ki ga vložijo Mary Honeyball + Karin Scheele + Dan Jørgensen, Åsa 
Westlund, Riitta Myller + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + Jonas Sjöstedt + 

Anne Ferreira in Marie-Noëlle Lienemann

Predlog spremembe 365
Člen 116, odstavek 1, točka (k) b (novo)

(kb) kemijska(e) struktura(e) snovi;

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev za zgornji predlog spremembe.
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Predlog spremembe, ki ga vložijo Mary Honeyball + Karin Scheele + Dan Jørgensen, Åsa 
Westlund, Riitta Myller + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + Jonas Sjöstedt + 

Anne Ferreira in Marie-Noëlle Lienemann

Predlog spremembe 366
Člen 116, odstavek 1, točka (k) c (novo)

(kc) skupna količina snovi na trgu EU na 
podlagi količinskih razredov;

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev za zgornji predlog spremembe.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Mary Honeyball + Karin Scheele + Dan Jørgensen, Åsa 
Westlund, Riitta Myller + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + Jonas Sjöstedt + 

Anne Ferreira in Marie-Noëlle Lienemann

Predlog spremembe 367
Člen 116, odstavek 1, točka (k) d (novo)

(kd) skupine uporab;

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev za zgornji predlog spremembe.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Karin Scheele + Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta 
Myller + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + Jonas Sjöstedt

Predlog spremembe 368
Člen 116, odstavek 1, točka (k) e (novo)

(ke) seznam sestavin v pripravkih;

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev za zgornji predlog spremembe.
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Predlog spremembe, ki ga vložijo Mary Honeyball + Karin Scheele + Dan Jørgensen, Åsa 
Westlund, Riitta Myller + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + Anne Ferreira in 

Marie-Noëlle Lienemann

Predlog spremembe 369
Člen 116, odstavek 1, točka (k) f (novo)

(kf) poročilo o kemijski varnosti;

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev za zgornji predlog spremembe.

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

Marie-Noëlle Lienemann

Predlog spremembe 370
Člen 116, odstavek 1, točka (k) g (novo)

(kg) količinski razpon snovi.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev za zgornji predlog spremembe.

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

Predlog spremembe 371
Člen 116, odstavek 2, pododstavek 1

2. Naslednje informacije se štejejo za 
zaupne, čeprav ni dana izjava v skladu s 
členom 115(2).

2. Naslednje informacije se štejejo za 
zaupne:

Or. en
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Obrazložitev

Seznam „vedno zaupnih“ informacij mora biti čim bolj omejen. Domneva o zaupnosti katerih 
koli informacij, povezanih z okoljem, ne bi bila v skladu z Aarhuško konvencijo, čeprav 
priznavamo, da lahko proizvajalci/uvozniki zahtevajo zaupnost informacij „da se zaščitijo 
zakonski ekonomski interesi“ (člen 4(4)(d) Aarhuške konvencije), vendar ob upoštevanju 
javnega interesa za razkritje in ob upoštevanju, ali so informacije povezane z emisijami v 
okolju.

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

Predlog spremembe 372
Člen 116, odstavek 2, točka (a)

(a) podrobni podatki o popolni sestavi 
pripravka;

(a) količinski podrobni podatki o popolni 
sestavi pripravka;

Or. en

Obrazložitev

Javne informacije o popolni sestavi pripravkov so že obstoječe stanje za kozmetiko in čistila. 
Zaupnost mora biti zato omejena na količinske informacije, drugače bo obstoječe stanje v 
podobnih pravnih aktih ogroženo.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Karin Scheele + Evangelia Tzampazi + Dan Jørgensen, Åsa 
Westlund in Riitta Myller

Predlog spremembe 373
Člen 116, odstavek 2, točka (b)

(b) točen opis uporabe ali delovanja snovi 
ali pripravka;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Seznam „vedno zaupnih“ informacij mora biti čim bolj omejen. Domneva o zaupnosti katerih 
koli informacij, povezanih z okoljem, ne bi bila v skladu z Aarhuško konvencijo, čeprav 
priznavamo, da lahko proizvajalci/uvozniki zahtevajo zaupnost informacij „da se zaščitijo 
zakonski ekonomski interesi“ (člen 4(4)(d) Aarhuške konvencije), vendar ob upoštevanju 
javnega interesa za razkritje in ob upoštevanju, ali so informacije povezane z emisijami v 
okolju. 
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Razširjanje informacij in pravica javnosti do njihovega dostopa sta izredno pomembna. 
Razen tega bo imelo razširjanje informacij ugodne učinke MSP, ki sestavljajo skoraj celotno 
grško industrijo. Čeprav bo registracija majhnih količin zadržana (razlika 11 let), bi bila 
objava podatkov koristna.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Karin Scheele + Evangelia Tzampazi + Dan Jørgensen, Åsa 
Westlund in Riitta Myller

Predlog spremembe 374
Člen 116, odstavek 2, točka (c)

(c) točna količina snovi ali pripravka, ki se 
proizvede ali da v promet;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Seznam „vedno zaupnih“ informacij mora biti čim bolj omejen. Domneva o zaupnosti katerih 
koli informacij, povezanih z okoljem, ne bi bila v skladu z Aarhuško konvencijo, čeprav 
priznavamo, da lahko proizvajalci/uvozniki zahtevajo zaupnost informacij „da se zaščitijo 
zakonski ekonomski interesi“ (člen 4(4)(d) Aarhuške konvencije), vendar ob upoštevanju 
javnega interesa za razkritje in ob upoštevanju, ali so informacije povezane z emisijami v 
okolju.

Razširjanje informacij in pravica javnosti do njihovega dostopa sta izredno pomembna. 
Razen tega bo imelo razširjanje informacij ugodne učinke MSP, ki sestavljajo skoraj celotno 
grško industrijo. Čeprav bo registracija majhnih količin zadržana (razlika 11 let), bi bila 
objava podatkov koristna.

Predlog spremembe, ki ga vloži Guido Sacconi

Predlog spremembe 375
Člen 116, odstavek 2, točka (d)

d) povezava med proizvajalcem ali 
uvoznikom in njegovimi uporabniki na nižji 
stopnji.

(d) povezava med proizvajalcem ali 
uvoznikom in njegovimi uporabniki na nižji 
stopnji, v obeh smereh dobavne verige in 
vključno z vsemi njenimi udeleženci.

Or. it

Obrazložitev

REACH v sedanji obliki ne zagotavlja zaupnosti med različnimi udeleženci v dobavni verigi.
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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 376
Člen 116, odstavek 2, točka (da) (novo)

da) analitske metode, če se zahtevajo v 
skladu s Prilogo VII ali VIII, ki omogočajo 
zaznavanje nevarne snovi pri njihovem 
sproščanju v okolje in določitev neposredne 
izpostavljenosti ljudi;

Or. it

Obrazložitev

Analitske metode je treba obravnavati kot zaupne in ne zadevajo širše javnosti. Ta predlog 
spremembe je treba sprejeti skupaj z drugimi predlogi sprememb, ki so predloženi v zvezi s 
členi iz naslova XI, Informacije.

Predlog spremembe, ki ga vložita Liam Aylward + Avril Doyle

Predlog spremembe 377
Člen 116, odstavek 2, točka (d) a (novo)

(da) posebni podatki o predhodnih 
registracijskih zavezancih za kemikalije;

Or. en

Obrazložitev

Pojasnjuje, da je razkritje podatkov o predhodnih registracijskih zavezancih za kemikalije 
omejeno na zavezanost molčečnosti, določeni v členu 102, kot je podrobno opredeljeno v 
členih 115(2) in 116. Zaradi konkurenčne narave elektronske industrije, je veliko snovi, ki se 
porabljajo pri proizvodnji, strogo zaupnih. Ti kemični „recepti“ so obravnavani kot 
intelektualna lastnina. Razkritje uporabe kritične kemikalije lahko konkurentom razkrije 
zaupne poslovne informacije o postopkih, ki jih sedaj izvaja proizvajalec, in lahko konkurentu 
celo omogoči povratno projektiranje postopkov. Zato je treba podatke o predhodnem 
registracijskem zavezancu varovati pred razkritjem novim registracijskim zavezancem. 
Čeprav je omejevanje preskusov na vretenčarjih zaželeno, se ne sme omejiti zaradi 
razkrivanja zaupnih poslovnih informacij o predhodnih registracijskih zavezancih. Predhodni 
registracijski zavezanec se mora odločiti, ali želi novemu registracijskemu zavezancu razkriti 
podatke in dokumentacijo predhodnega preskušanja. Če uporabnik na nižji stopnji 
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registrirajo ločeno uporabo na nižji stopnji, se ta uporaba, podobno, ne sme razkriti 
proizvajalcu kemikalij v dobavni verigi, če bi to preprečilo namen za ločeno registracijo 
(Liam Aylward).

Za uporabnike na nižji stopnji je uporaba snovi lahko strogo zaupna in obravnavana kot 
intelektualna lastnina. Razkritje uporabe kritične kemikalije lahko konkurentom razkrije 
zaupne poslovne informacije in lahko konkurentom omogoči povratno projektiranje 
postopkov. Zato se mora predhodni registracijski zavezanec odločiti, ali želi novemu 
registracijskemu zavezancu razkriti podatke in dokumentacijo predhodnega preskušanja 
(Avril Doyle). 

Predlog spremembe, ki ga vložita Liam Aylward + Avril Doyle

Predlog spremembe 378
Člen 116, odstavek 2, točka (d) b (novo)

(db) uporabe, ki jih neposredno registrira 
uporabnik na nižji stopnji.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev za zgornji predlog spremembe.

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

Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González + Françoise 
Grossetête + Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Predlog spremembe 379
Člen 117, pododstavek 1

Ne glede na člena 115 in 116 se informacije, 
ki jih prejme Agencija v skladu s to uredbo, 
lahko razkrijejo vladi ali organu tretje 
države ali mednarodni organizaciji na 
podlagi sporazuma, sklenjenega med 
Skupnostjo in zadevno tretjo stranjo v skladu 
z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta 
(ES) št. 304/200359 ali členom 181a(3) 
Pogodbe ES, če sta izpolnjena oba naslednja 
pogoja:
___________________

Ne glede na člena 115 in 116 se informacije, 
ki jih prejme Agencija v skladu s to uredbo, 
lahko razkrijejo vladi ali vladni ustanovi
tretje države ali mednarodni vladni 
organizaciji na podlagi sporazuma, 
sklenjenega med Skupnostjo in zadevno 
tretjo stranjo v skladu z Uredbo Evropskega 
parlamenta in Sveta (ES) št. 304/2003 ali 
členom 181a(3) Pogodbe ES, če sta 
izpolnjena oba naslednja pogoja:
_______________
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1 UL L 63, 6.3.2003, str. 1. 1 UL L 63, 6.3.2003, str. 1.

Or. it

Obrazložitev

Da se prepreči zloraba informacij, je treba jasno določiti, da zadeva člen 117 (sodelovanje) 
le nacionalne in mednarodne vladne organe. Ta predlog spremembe je treba sprejeti skupaj z 
drugimi predlogi sprememb, ki so predloženi v zvezi s členom iz naslova XI, Informacije 
(Vernola in drugi, Ulmer in drugi).

Treba je določiti, da sodelovanje velja le za nacionalne in/ali mednarodne vladne organe 
(Françoise Grossetête).

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

Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González + Françoise 
Grossetête + Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Predlog spremembe 380
Člen 117, točka (a)

a) namen sporazuma je sodelovanje pri 
izvajanju ali upravljanju zakonodaje o 
kemikalijah iz te uredbe;

(a) namen sporazuma je sodelovanje vlade 
pri izvajanju ali upravljanju zakonodaje o 
kemikalijah iz te uredbe;

Or. it

Obrazložitev

Glej obrazložitev za zgornji predlog spremembe.

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

Mikolášik + Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle + Werner Langen

Predlog spremembe 381
Člen 120

Pristojni organi držav članic obvestijo 
javnost o nevarnostih, ki izhajajo iz snovi, če 
je to po njihovem mnenju potrebno za 
varovanje zdravja ljudi ali okolja.

Na podlagi smernic, ki jih določi Agencija, 
obvestijo pristojni organi držav članic 
javnost o nevarnostih, ki izhajajo iz snovi, če 
je to po njihovem mnenju potrebno za 
varovanje zdravja ljudi ali okolja.
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Or. it

Obrazložitev

Informacije, ki jih širši javnosti posredujejo nacionalni pristojni organi, ne smejo biti 
predložene na neusklajen način. Ob upoštevanju tega mora Agencija za pristojne organe 
določiti smernice o načinu obveščanja, okoliščinah obveščanja in načinu opisovanja zaščitnih 
ukrepov, ki jih je treba sprejeti (Marcello Vernola in drugi).

Prvič, treba je zagotoviti, da informacije, ki jih širši javnosti posredujejo nacionalni pristojni 
organi, niso predložene na neusklajen način, kar omogoča posameznemu pristojnemu organu, 
da obvešča na ločen način. Drugič, za pristojne organe morajo obstajati smernice o načinu 
obveščanja, okoliščinah obveščanja in načinu opisovanja zaščitnih ukrepov, ki jih je treba 
sprejeti (Thomas Ulmer in drugi). 

Treba je sestaviti smernice, da se zagotovi enako obveščanje javnosti s strani nacionalnih 
organov držav članic (Werner Langen).

Predlog spremembe, ki ga vloži Françoise Grossetête

Predlog spremembe 382
Člen 120

Pristojni organi držav članic obvestijo 
javnost o nevarnostih, ki izhajajo iz snovi, če 
je to po njihovem mnenju potrebno za 
varovanje zdravja ljudi ali okolja.

V sodelovanju z Agencijo obvestijo pristojni 
organi držav članic javnost o nevarnostih, ki 
izhajajo iz snovi, če je to po njihovem 
mnenju potrebno za varovanje zdravja ljudi 
ali okolja.

Or. fr

Obrazložitev

Da ne pride do zmede, je treba izboljšati usklajevanje.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter in Jonas Sjöstedt

Predlog spremembe 383
Člen 121

Pristojni organi proizvajalcem, uvoznikom, Pristojni organi proizvajalcem, uvoznikom, 
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uporabnikom na nižji stopnji in vsem drugim 
zainteresiranim stranem svetujejo o njihovih 
ustreznih nalogah in obveznostih iz te 
uredbe, Agencija pa zagotovi v skladu s 
členom 73(2)(f) operativna navodila.

uporabnikom na nižji stopnji in vsem drugim 
zainteresiranim stranem svetujejo o njihovih 
ustreznih nalogah in obveznostih iz te 
uredbe, Agencija pa zagotovi v skladu s 
členom 73(2)(f) operativna navodila. To 
vključuje še zlasti svetovanje malim in 
srednje velikim podjetjem, vendar ni 
omejeno le na to, kako izpolnijo obveznosti 
iz te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Uvesti je treba posebne ukrepe za pomoč MSP. Še zlasti MSP lahko zahtevajo posebno 
pomoč, tako da izpolnijo obveznosti.

Predlog spremembe, ki ga vloži Werner Langen

Predlog spremembe 384
Člen 122

Države članice vzdržujejo sistem uradnih 
preverjanj in drugih dejavnosti glede na 
okoliščine.

Države članice vzdržujejo sistem uradnih 
preverjanj in drugih dejavnosti glede na 
okoliščine. Agencija je pooblaščena, da 
zahteva izvajanje preverjanja in drugih 
dejavnosti s strani držav članic.

Or. de

Obrazložitev

Upravljanje sistema REACH je odvisno od enotnega izvajanja določb na skupnem trgu. Zato 
mora biti Agencija pristojna, da zahteva izvajanje nekaterih preverjanj ali dejavnosti s strani 
držav članic.

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 385
Člen 122

Države članice vzdržujejo sistem uradnih 
preverjanj in drugih dejavnosti glede na 

Države članice vzdržujejo sistem uradnih 
preverjanj in drugih dejavnosti glede na 
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okoliščine. okoliščine.

Države članice pooblastijo Agencijo, da 
začne s preverjanji in dejavnostmi, ter 
določi smernice za usklajevanje sistema 
preverjanj in povečanje njegove 
učinkovitosti.

Or. it

Obrazložitev

Upravljanje sistema REACH zahteva usklajeno izvajanje njegovih določb na skupnem trgu in 
učinkovit sistem preverjanj. Zato mora biti Agencija pristojna, da države članice pozove k 
izvajanju preverjanj ali dejavnosti. Ta predlog spremembe je treba sprejeti skupaj z drugimi 
predlogi sprememb, ki so predloženi v zvezi s členom iz naslova XIII, Izvajanje.

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 386
Člen 123, odstavek 1

1.  Države članice predvidijo kazenske 
določbe, ki se uporabljajo za kršitve določb 
iz pričujoče uredbe, in sprejmejo vse 
potrebne ukrepe, da zagotovijo njihovo 
izvajanje. Predvidene sankcije morajo biti 
učinkovite, sorazmerne in odvračilne. 
Države članice najpozneje v 18 mesecih po 
začetku veljavnosti te uredbe o teh določbah 
obvestijo Komisijo, takoj pa jo obvestijo o 
vseh njihovih naknadnih spremembah.

1. Države članice, na podlagi skupine 
smernic, ki jih oblikuje Agencija, predvidijo 
kazenske določbe, ki se uporabljajo za 
kršitve določb iz pričujoče uredbe, in 
sprejmejo vse potrebne ukrepe, da 
zagotovijo njihovo izvajanje. Predpisane 
kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in 
odvračilne. Države članice najpozneje v 18 
mesecih po začetku veljavnosti te uredbe o 
teh določbah obvestijo Komisijo in 
Agencijo, takoj pa ju obvestijo o vseh 
njihovih naknadnih spremembah.

Or. it

Obrazložitev

Prepustitev kazenskega sistema le v presojo državam članicam bi povzročila obstoj različnih 
kazni v Uniji. Za dosego ciljev REACH mora obstajati usklajen kazenski sistem in usklajeno 
izvajanje. Ta predlog spremembe je treba sprejeti skupaj z drugimi predlogi sprememb, ki so 
predloženi v zvezi s členom iz naslova XIII, Izvajanje.
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Predlog spremembe, ki ga vložita Françoise Grossetête + Werner Langen

Predlog spremembe 387
Člen 123, odstavek 1

1. Države članice predvidijo kazenske 
določbe, ki se uporabljajo za kršitve določb 
iz pričujoče uredbe, in sprejmejo vse 
potrebne ukrepe, da zagotovijo njihovo 
izvajanje. Predvidene kazni morajo biti 
učinkovite, sorazmerne in odvračilne. 
Države članice najpozneje v 18 mesecih po 
začetku veljavnosti te uredbe o teh določbah 
obvestijo Komisijo, takoj pa jo obvestijo o 
vseh njihovih naknadnih spremembah.

1. Države članice na podlagi smernic, ki jih 
opredeli Agencija, predvidijo kazenske 
določbe, ki se uporabljajo za kršitve določb 
iz pričujoče uredbe, in sprejmejo vse 
potrebne ukrepe, da zagotovijo njihovo 
izvajanje. Predpisane kazni morajo biti 
učinkovite, sorazmerne in odvračilne. 
Države članice najpozneje v 18 mesecih po 
začetku veljavnosti te uredbe o teh določbah 
obvestijo Komisijo, takoj pa jo obvestijo o 
vseh njihovih naknadnih spremembah.

Or. fr

Obrazložitev

Upravljanje sistema REACH zahteva usklajeno izvajanje in zato je treba uskladiti tudi kazni 
(Françoise Grossetête).

Če je ureditev kazenskega sistema prepuščena le presoji držav članic, bo to povzročilo veliko
različnih sistemov v EU. Cilje REACH je mogoče doseči le prek enotnega kazenskega sistema 
in enotnega izvajanja določb. (Werner Langen)

Predlog spremembe, ki ga vloži Jonas Sjöstedt

Predlog spremembe 388
Člen 125

Države članice ne prepovedo, omejijo ali 
ovirajo proizvodnje, uvoza, dajanja v promet 
ali uporabe snovi kot take, v pripravku ali 
izdelku, ki spada na področje uporabe te 
uredbe in je v skladu s to uredbo in, kjer je 
ustrezno, z akti Skupnosti, sprejetimi za 
izvajanje te uredbe.

Države članice ne prepovedo, omejijo ali 
ovirajo proizvodnje, uvoza, dajanja v promet 
ali uporabe snovi kot take, v pripravku ali 
izdelku, na podlagi te uredbe, in je v skladu 
s to uredbo in, kjer je ustrezno, z akti 
Skupnosti, sprejetimi za izvajanje te uredbe.

Or. en
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Obrazložitev

Ker je področje veljavnosti te uredbe tako obsežno – zajema proizvodnjo ter prodajo in uvoz 
proizvodov, je za preprečitev težav v zvezi z drugimi vrstami zakonodaje, kot je zakonodaja o 
zdravju delavcev, predlagano novo besedilo.

Predlog spremembe, ki ga vloži Karin Scheele

Predlog spremembe 389
Člen 125, odstavek 1 a (novo)

1a. Odstavek 1 ne vpliva na pravico držav 
članic do ohranjanja ali uvajanja strožjih 
varnostnih ukrepov v skladu z zakonodajo 
Skupnosti o varnosti delavcev, če ocena 
kemijske varnosti za uporabo snovi ni bila 
opravljena v skladu s to uredbo.

Or. de

Obrazložitev

Določbe, sprejete v skladu s členom 137 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, državam 
članicam ne smejo preprečiti ohranjanja ali uvajanja strožjih varnostnih ukrepov. To 
vključuje določbe o varnosti delavcev. Če je opravljena ocena kemijske varnosti za snov, se 
lahko predvideva, da je varnost delavcev ustrezno zagotovljena. Zato je predlagano, da se v 
drugih primerih pravica držav članic do sprejemanja strožjih ukrepov ne sme omejiti.

Predlog spremembe, ki ga vloži Lena Ek

Predlog spremembe 390
Člen 128

Priloge se lahko spremenijo v skladu s 
postopkom iz člena 130(3).

Priloge se lahko spremenijo v skladu s 
postopkom iz člena 130(3).

Najpozneje 18 mesecev po začetku 
veljavnosti te uredbe se vstavita oddelka na 
začetku Priloge II in začetku Priloge III, ki 
določata objektivna merila za izvzetje snovi 
in/ali skupin snovi.

Or. en
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Obrazložitev

Sedanja Priloga II temelji na „zgodovinskem precedenčnem primeru“. Kot taka je 
nedosledna in zasnovana na nejasnih merilih, ki povzročajo nesmiselnost, v katerih je ena od 
dveh podobnih snovi izključena, medtem ko druga ni (tj. saharoza in fruktoza). Komisiji je 
treba določiti rok, znotraj katerega razvije jasna objektivna merila za odobritev izjem iz 
Priloge II, tako da je mogoče razviti logičen in obširen seznam snovi, ki so izvzete.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Chris Davies + Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Predlog spremembe 391
Člen 128

Priloge se lahko spremenijo v skladu s 
postopkom iz člena 130(3).

Priloge se lahko spremenijo v skladu s 
postopkom iz člena 130(3).

Takoj ko Znanstveni svetovalni odbor 
Evropskega centra za validacijo 
alternativnih metod (ECVAM) odloči, da je 
alternativna metoda preskušanja 
znanstveno veljavna in pripravljena za 
zakonsko sprejetje, oblikuje ECVAM 
predlog spremembe metod preskušanja v 
Prilogi X in skladno s tem zahteve za 
podatke iz Prilog V do VIII ter ta predlog 
predloži Odboru iz člena 130(1).

Or. en

Obrazložitev

Odobrene alternativne metode preskušanja morajo biti vključene v Uredbo takoj, da se 
prepreči preskušanje na živalih.

Predlog spremembe, ki ga vloži Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 392
Člen 131

Prehodni ukrepi v zvezi z Agencijo Priprave na ustanovitev Agencije
1. Komisija izvaja naloge Agencije v času 
po začetku veljavnosti te uredbe, dokler se 
te naloge ne prenesejo na Agencijo v 
skladu z odstavkom 3.

1. Komisija zagotovi potrebno podporo pri 
ustanavljanju Agencije. 
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Komisija zlasti lahko imenuje osebje in 
sklepa pogodbe v imenu Agencije, s 
katerimi uporablja proračun, predviden za 
Agencijo. Sem spada tudi imenovanje 
osebe, ki izvaja naloge izvršnega direktorja, 
dokler izvršnega direktorja ne imenuje 
upravni odbor Agencije v skladu s členom 
80.

Za ta namen, dokler izvršni direktor ne 
prevzame dolžnosti, po imenovanju 
upravnega odbora Agencija v skladu s 
členom 80, lahko Komisija, v imenu 
Agencije in z uporabo proračunskih 
sredstev, predvidenih za Agencijo:

(a) imenuje osebje, vključno s osebjem, ki 
začasno izvaja naloge izvršnega direktorja; 
in
(b) sklepa druge pogodbe. 

V 18 mesecih po začetku veljavnosti te 
uredbe izvršni direktor Agencije obvesti 
komisijo, da je Agencija pripravljena, da 
prevzame naloge v skladu s to uredbo.

črtano

V dveh mesecih po prejemu obvestila iz 
odstavka 2 ali v 18 mesecih po začetku 
veljavnosti te uredbe, kar nastopi prej, 
Komisija te naloge prenese na Agencijo.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Za uspešnost REACH sta odločilna primerna ustanovitev in delovanje Agencije. Agencija 
mora biti operativno neodvisna od Komisije in Komisija ne bo izvajala takšnih operativnih 
nalog, določenih v Uredbi, v imenu Agencije. Če Komisija ne izvaja nalog Agencije, ni 
potrebe, da Agencija Komisijo obvesti, da lahko od Komisije prevzame naloge. Komisija 
mora, vseeno, pomagati pri ustanovitvi Agencije, dokler upravni odbor ne imenuje izvršnega 
direktorja. To mora vključevati zaposlovanje osebja in sklenitev potrebnih pogodb za storitve, 
blago in stavbe (povezano s členom 137).

Predlog spremembe, ki ga vloži Karin Scheele

Predlog spremembe 393
Člen 133, odstavek 1

1. Dvanajst let po začetku veljavnosti te 
uredbe Komisija preveri, ali se uporablja 
obveznost izvajanja ocen kemijske varnosti 
in njihovega dokumentiranja v poročilih o 
kemijski varnosti tudi za snovi, ki niso zajete 
v to obveznost, ker jih ni treba registrirati ali 
pa jih je treba registrirati, vendar se 

1. Dvanajst let po začetku veljavnosti te 
uredbe Komisija preveri, ali se uporablja 
obveznost izvajanja ocen kemijske varnosti 
in njihovega dokumentiranja v poročilih o 
kemijski varnosti tudi za snovi, ki niso zajete 
v to obveznost, ker jih ni treba registrirati ali 
pa jih je treba registrirati v omejeni obliki v 
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proizvajajo ali uvažajo v količinah, ki so 
manjše od 10 ton na leto. Na podlagi tega 
preverjanja lahko Komisija v skladu s 
postopkom iz člena 130(3) to obveznost 
razširi.

skladu s poglavjem 4 naslova II. Na podlagi 
tega preverjanja lahko Komisija v skladu s 
postopkom iz člena 130(3) to obveznost 
razširi.

Or. de

Obrazložitev

Treba ga je obravnavati v povezavi s predlogom spremembe prvega pododstavka člena 13(1). 
Prav tako se predlaga, da se izvede pregled v zvezi z obveznostjo ocenjevanja kemijske 
varnosti, in poročilo o kmetijski varnosti je treba razširiti, da bo vključeval nekatere vrste 
izoliranih vmesnih proizvodov.

Predlog spremembe, ki ga vloži Johannes Blokland

Predlog spremembe 394
Člen 133, odstavek 1

1. Dvanajst let po začetku veljavnosti te 
uredbe Komisija izvede pregled z namenom 
opravljanja obveznosti v zvezi z izvajanjem 
ocenjevanja kemijski varnosti in 
dokumentiranja te varnosti v poročilu o 
kemijski varnosti glede snovi, ki jih ta 
obveznost ne pokriva, saj niso predmet 
registracije ali pa so predmet registracije, 
vendar so proizvedene ali uvožene v 
količinah, manjših od 10 ton na leto. Na 
podlagi tega preverjanja lahko Komisija v 
skladu s postopkom iz člena 130(3) to 
obveznost razširi.

1. Dvanajst let po začetku veljavnosti te 
uredbe Komisija izvede pregled z namenom 
opravljanja obveznosti v zvezi z izvajanjem 
ocenjevanja kemijski varnosti in 
dokumentiranja te varnosti v poročilu o 
kemijski varnosti glede snovi, ki jih ta 
obveznost ne pokriva, saj niso predmet 
registracije ali snovi, ki vzbujajo malo skrbi 
in ki so predmet registracije, vendar so 
proizvedene ali uvožene v količinah, 
manjših od 10 ton na leto. Na podlagi tega 
preverjanja lahko Komisija v skladu s 
postopkom iz člena 130(3) to obveznost 
razširi.

Or. nl

Obrazložitev

Količine se nadomestijo s stopnjo zaskrbljenosti).

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

Predlog spremembe 395
Člen 133, odstavek 1

1. Dvanajst let po začetku veljavnosti te 1. Šest let po začetku veljavnosti te uredbe 
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uredbe Komisija preveri, ali se uporablja 
obveznost izvajanja ocen kemijske varnosti 
in njihovega dokumentiranja v poročilih o 
kemijski varnosti tudi za snovi, ki niso zajete 
v to obveznost, ker jih ni treba registrirati ali 
pa jih je treba registrirati, vendar se 
proizvajajo ali uvažajo v količinah, ki so 
manjše od 10 ton na leto. Na podlagi tega 
preverjanja lahko Komisija v skladu s 
postopkom iz člena 130(3) to obveznost 
razširi.

Komisija preveri, ali se uporablja obveznost 
izvajanja ocen kemijske varnosti in 
njihovega dokumentiranja v poročilih o 
kemijski varnosti tudi za snovi, ki niso zajete 
v to obveznost, ker jih ni treba registrirati. 
Na podlagi tega preverjanja lahko Komisija 
v skladu s postopkom iz člena 130(3) to 
obveznost razširi.

Or. en

Obrazložitev

Uredbo je treba pregledati v istem času, ko je predloženo prvo poročilo Komisije o njenem 
delovanju.

Črtanje je povezano s predlogom spremembe člena 13 s strani istih avtorjev, zaradi katerega 
so ocene kemijske varnosti obvezna za vse snovi, ki so predmet registracije, in ne le za tiste 
nad 10 tonami. Če so ocene kemijske varnosti obvezne za vse snovi, ki so predmet 
registracije, ni več nobene potrebe po vključevanju takšnih snovi v klavzulo o pregledu. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Gyula Hegyi

Predlog spremembe 396
Člen 133, odstavek 2, uvodni del

2. Komisija lahko člena 14 in 37 prilagodi v 
skladu s postopkom iz člena 130(3), takoj ko 
se lahko določi izvedljiv in stroškovno 
uspešen način za določitev polimerov za 
registracijo na podlagi utemeljenih tehničnih 
in veljavnih znanstvenih meril in po objavi 
poročila o:

2. Komisija člena 14 in 37 prilagodi v skladu 
s postopkom iz člena 130(3), takoj, vendar 
najpozneje v 6 letih po začetku veljavnosti 
te uredbe, ko se lahko določi izvedljiv in 
stroškovno uspešen način za določitev 
polimerov za registracijo na podlagi 
utemeljenih tehničnih in veljavnih 
znanstvenih meril in po objavi poročila o:

Or. en

Obrazložitev

Med življenjskim obdobjem vstopi polimer v okolje na različne načine, pri čemer so lahko 
polimeri in njihovi razkrojni produkti škodljivi za zdravje ljudi ali okolje. Da se sistem ne 
preobremeni, je predlagano obdobje 6 let, v katerem se pripravita učinkovita strategija in 
začetek.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Chris Davies

Predlog spremembe 396a
Člen 133, odstavek 3

3. Poročilo iz člena 114(3) o izkušnjah, 
pridobljenih pri uporabi te uredbe, vključuje 
pregled zahtev za registracijo snovi, ki se
proizvedejo ali uvozijo samo v količinah, ki 
znašajo od ene tone do manj kot deset ton 
na leto na proizvajalca ali uvoznika.

3. Poročilo iz člena 114(3) o izkušnjah, 
pridobljenih pri uporabi te uredbe, vključuje 
pregled zahtev za informacije za registracijo 
snovi.

Na podlagi tega pregleda lahko Komisija v 
skladu s postopkom iz člena 130(3) 
spremeni zahteve za informacije iz Priloge 
V za snovi, ki se proizvedejo ali uvozijo v 
količinah, ki znašajo eno tono ali več do 
največ deset ton na leto na proizvajalca ali 
uvoznika, ob upoštevanju najnovejšega 
razvoja dogodkov, na primer v zvezi z 
nadomestnimi preskusi in odnosi 
(količinske) strukturne dejavnosti 
((Q)SARs).

Na podlagi tega pregleda lahko Komisija v 
skladu s postopkom iz člena 130(3) 
spremeni zahteve za informacije iz Prilog V 
do VIII, zato da se upošteva najnovejši
razvoj dogodkov, še zlasti v zvezi z 
nadomestnimi preskusi in odnosi 
(količinske) strukturne dejavnosti 
((Q)SARs).

Or. en

Obrazložitev

V nasprotju s preskusi na živalih, ki so sedaj navedeni v Prilogah VI do VII, vsebuje Priloga 
V le en preskus na vretenčarjih. Zato je pregled zahtev za informacije v vseh ustreznih 
prilogah, z namenom upoštevanja najnovejšega razvoja dogodkov v zvezi z alternativnimi 
metodami preskušanja in dejavnosti QSAR, bolj ustrezen in ga je treba vključiti.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Johannes Blokland

Predlog spremembe 397
Člen 133, odstavek 3

3. Poročilo iz člena 114(3) o izkušnjah, 
pridobljenih pri uporabi te uredbe, vključuje 
pregled zahtev za registracijo snovi, ki se
proizvedejo ali uvozijo samo v količinah, ki 
znašajo od ene tone do manj kot deset ton na 
leto na proizvajalca ali uvoznika.

3. Poročilo iz člena 114(3) o izkušnjah, 
pridobljenih pri uporabi te uredbe, vključuje 
pregled zahtev za registracijo snovi, ki 
vzbujajo malo skrbi in ki se proizvedejo ali 
uvozijo samo v količinah, ki znašajo od ene 
tone do manj kot deset ton na leto na 
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proizvajalca ali uvoznika.
Na podlagi tega pregleda lahko Komisija v 
skladu s postopkom iz člena 130(3) 
spremeni zahteve za informacije iz Priloge V 
za snovi, ki se proizvedejo ali uvozijo v 
količinah, ki znašajo eno tono ali več do 
največ deset ton na leto na proizvajalca ali 
uvoznika, ob upoštevanju najnovejšega 
razvoja dogodkov, na primer v zvezi z 
nadomestnimi preskusi in odnosi 
(količinske) strukturne dejavnosti 
((Q)SARs).

Na podlagi tega pregleda lahko Komisija v 
skladu s postopkom iz člena 130(3) 
spremeni zahteve za informacije iz Priloge V 
za snovi, ki vzbujajo malo skrbi in ki se 
proizvedejo ali uvozijo v količinah, ki 
znašajo eno tono ali več do največ deset ton 
na leto na proizvajalca ali uvoznika, ob 
upoštevanju najnovejšega razvoja dogodkov, 
na primer v zvezi z nadomestnimi preskusi 
in odnosi (količinske) strukturne dejavnosti 
((Q)SARs).

Or. nl

Obrazložitev

Količine se nadomestijo s stopnjo zaskrbljenosti.

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

Predlog spremembe 398
Člen 133, odstavek 3 a (novo)

3a. Sedem let po začetku veljavnosti te 
uredbe izvede Komisija pregled delovanja 
člena 6, ob upoštevanju področja uporabe 
in vloge navodil in prijave, za vključitev 
snovi, razvrščene kot nevarne v skladu z 
Direktivo 67/548.

Or. en

Obrazložitev

Pregled po 7 letih bo zagotovil temelje za ocenjevanje informacij, registriranih in prijavljenih 
v sistem REACH. Črpanje iz zbirke znanja bo temeljilo na izvedljivem pristopu k ocenjevanju 
potrebe po širitvi področja uporabe člena 6 in določanju nekaterih skupin izdelkov, v katerih 
se uporaba odobrenih kemikalij lahko odpravi, kot je Direktiva RoHS.

Predlog spremembe, ki ga vložijo John Bowis, Ria Oomen-Ruijten + Anders Wijkman

Predlog spremembe 399
Člen 135
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Člen 14 Direktive 1999/45/ES se črta. Člen 14 Direktive 1999/45/ES se črta. 
Direktiva 1999/45/ES se spremeni, da 
potrošnikom zagotovi potrebne informacije 
za sprejetje ustreznih ukrepov za varno 
uporabo snovi in pripravkov.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe, ki ga vloži Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 400
Člen 137, odstavek 2

2. Naslova II in XII se začneta uporabljati 
šestdeseti dan po začetku veljavnosti te 
uredbe.

2. Naslovi II, V, VI, VII in X se začnejo
uporabljati na dan po preteku 18 mesecev 
od začetka veljavnosti te uredbe. Naslov III 
se začne uporabljati na dan po preteku 12 
mesecev od začetka veljavnosti te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujen za vzpostavitev REACH. Da se omogoči ustrezna ustanovitev 
Agencije in njena pripravljenost na izvajanje nalog, bo izvajanje Uredbe razdeljeno v dve 
stopnji: najprej je treba uporabiti člene, ki omogočajo ustanovitev Agencije, in določbe, ki ne 
vključujejo Agencije. Obveznosti, ki vključujejo delovanje Agencije se lahko uporabijo šele, 
ko je Agencija pripravljena. Za ustanovitev Agencije je predvideno obdobje 18 mesecev. 
Spremenjeni datum uporabe nekaterih naslovov Uredbe bo zahteval ustrezne spremembe v 
drugih posebnih členih predloga, v katerih se sklicujejo na začetek veljavnosti Uredbe. 
(Povezano s členom 131)

Predlog spremembe, ki ga vloži Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 401
Člen 137, odstavek 5

5. Členi 44, 45 in 46 se začnejo uporabljati 5. Členi 44, 45 in 46 se začnejo uporabljati 
na dan po preteku treh let po začetku 
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dve leti po začetku veljavnosti te uredbe. veljavnosti te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev za zgornji predlog spremembe.

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

Predlog spremembe 402
Člen 137, odstavek 5 a (novo)

5a. REACH velja za kovine in zlitine le po 
sprejetju obeh
a) posebne metode razvrščanja za zlitine iz 
Direktive 1999/45/ES; in
b) razvrščanje zlitin v skladu z Globalnim
harmoniziranim sistemom Združenih 
narodov za klasifikacijo in označevanje 
kemikalij.

Or. en

Obrazložitev

Uvodna izjava 10 Direktive o nevarnih pripravkih (1999/45/ES) navaja, da bo Komisija 
razvijala nadaljnja navodila v zvezi z zlitinami, vendar do sedaj še ni bil narejen noben 
napredek. Za zagotavljanje prihodnje skladnosti bi bilo razumno izključiti kovine, 
uporabljene v zlitinah, dokler niso razvita primerna navodila na podlagi revizije Direktive o 
nevarnih pripravkih, ki poteka, in vključevanja Globalnega harmoniziranega sistema (GHS) v 
zakonodajo EU.


