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PREDLOGI SPREMEMB 1046−1160 − PRILOGE

Osnutek poročila (PE 353.529v02)
Guido Sacconi
o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, ocenjevanju, avtorizaciji in 
omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in spremembi 
Direktive 1999/45/ES in Uredbe (ES) št. .../... o obstojnih organskih onesnaževalih

Predlog Uredbe (KOM(2003) 0644 – C6-0530/2003 – 2003/0245(COD))

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe, ki ga vloži Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 1046
PRILOGA I, del 0, odstavek 0.2

0.2. Ocena kemijske varnosti obravnava vse 
znane uporabe. Obravnava samostojno 
uporabo snovi (vključno s pomembnejšimi 
primesmi in dodatki), v pripravku ali 
izdelku. Ocena obravnava vse stopnje 
življenjskega kroga snovi, kot je opredeljeno 
v znanih uporabah. Ocena kemijske varnosti 
temelji na primerjavi možnih škodljivih 
učinkov snovi z znano ali razumno 
predvidljivo izpostavljenostjo ljudi in/ali 
okolja tej snovi.

0.2 Ocena kemijske varnosti obravnava vse 
znane uporabe v količinah 1 tone ali več na 
leto. Obravnava samostojno uporabo snovi 
(vključno s pomembnejšimi primesmi in 
dodatki), v pripravku ali izdelku. Ocena 
obravnava vse stopnje življenjskega kroga 
(vključno s fazo odpadkov, ne glede na člen 
2(1)(d) te uredbe) snovi, kot je opredeljeno 
v znanih uporabah. Ocena kemijske varnosti 
temelji na primerjavi možnih škodljivih 
učinkov snovi z znano ali razumno 
predvidljivo izpostavljenostjo ljudi in/ali 
okolja tej snovi.
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Or. en

Obrazložitev

Glej predlog spremembe člena 2(1)(e) in člena 13.

Predlog spremembe, ki ga vloži Chris Davies

Predlog spremembe 1047
PRILOGA I, del 0, odstavek 0.4, pododstavek 4

Če proizvajalec ali uvoznik meni, da so 
potrebni dodatni podatki za izdelavo 
poročila o kemijski varnosti in da lahko te 
podatke pridobi le z izvedbo testov v skladu 
s Prilogo VII ali VIII, pri katerih uporablja 
vretenčarje, predloži predlog za preskusno 
strategijo, v katerem razloži, zakaj meni, da 
so potrebni dodatni podatki, in to pod 
ustreznim naslovom zapiše v poročilu o 
kemijski varnosti. Medtem ko čaka na 
rezultate nadaljnjih preskušanj, zapiše 
ukrepe za obvladovanje tveganja, ki jih je 
uvedel v poročilu o kemijski varnosti.

Če proizvajalec ali uvoznik meni, da so 
potrebni dodatni podatki za izdelavo 
poročila o kemijski varnosti in da lahko te 
podatke pridobi le z izvedbo testov v skladu 
s Prilogo VI, VII ali VIII, pri katerih 
uporablja vretenčarje, predloži predlog za 
preskusno strategijo, v katerem razloži, 
zakaj meni, da so potrebni dodatni podatki, 
in to pod ustreznim naslovom zapiše v 
poročilu o kemijski varnosti. Medtem ko 
čaka na rezultate nadaljnjih preskušanj, 
zapiše ukrepe za obvladovanje tveganja, ki 
jih je uvedel v poročilu o kemijski varnosti.

Or. en

Obrazložitev

Povezano s predlogi sprememb uvodne izjave 47 in člena 11(1). Da se preprečijo poskusi na 
živalih in prihranijo stroški industrije in ker morajo biti podatki o preskusih na živalih 
zagotovljeni, le če je to potrebno za oceno varnosti snovi, je treba predložiti tudi predloge 
preskusov, ki zajemajo preskuse na vretenčarjih, za zagotovitev podatkov, določenih v Prilogi 
VI.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Jonas Sjöstedt

Predlog spremembe 1048
PRILOGA I, del 0, odstavek 0.5, pododstavek 2

Če zaradi korakov 1 do 4 proizvajalec ali 
uvoznik sklene, da snov ali pripravek ustreza 
merilom za razvrstitev kot nevaren glede na 
Direktivo 67/548/EGS ali Direktivo 
1999/45/ES ali je ocenjen kot PBT ali vPvB, 
se pri ocenjevanju kemijske varnosti 
upoštevajo naslednji koraki:

Če zaradi korakov 1 do 4 proizvajalec ali 
uvoznik sklene, da snov ali pripravek ustreza 
merilom za razvrstitev kot nevaren glede na 
Direktivo 67/548/EGS ali Direktivo 
1999/45/ES ali je ocenjen kot PBT ali vPvB 
ali obstajajo drugi utemeljeni razlogi za 
skrb, se pri ocenjevanju kemijske varnosti 
upoštevajo naslednji koraki:

Or. en

Obrazložitev

Samodejna odprava ocene izpostavljenosti in opisa tveganja za snovi, ki ne bodo razvrščene 
ali niso PBT/vPvB, ni sprejemljiva, kot je predlagano. To ni v skladu z načeli ocene tveganja, 
ki so podlaga za predlog REACH. Na primer, izpostavljenost velikim količinam snovi, ki se 
lokalno veliko uporabljajo, lahko vpliva na lokalno okolje, čeprav snov ne izpolnjuje zahtev 
za okoljevarstveno razvrstitev. Glede na eno od temeljnih načel toksikologije je količina 
izpostavljenosti tista, ki določa posledice. Tega ni smiselno prezreti.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso 
González, Marcello Vernola

Predlog spremembe 1049
PRILOGA I, del 1, odstavek 1.0.2

1.0.2. Ocena nevarnosti za zdravje ljudi 
upošteva naslednje skupine možnih 
posledic: (1) toksikokinetika, metabolizem 
in porazdelitev, (2) akutni vplivi (akutna 
strupenost, draženje in jedkost), (3) 
senzibilizacija, (4) strupenost pri 
ponovljivih odmerkih in (5) vplivi CMR 
(karcenogenost, mutagenost in strupenost za 
razmnoževanje). Na podlagi vseh 
razpoložljivih podatkov se upoštevajo tudi 
drugi vplivi, kadar je potrebno.

1.0.2. Ocena nevarnosti za zdravje ljudi 
upošteva naslednje skupine možnih posledic: 
(1) toksikokinetika, metabolizem in 
porazdelitev, (2) akutni vplivi (akutna 
strupenost, draženje in jedkost), (3) 
senzibilizacija, (4) strupenost pri ponovljivih 
odmerkih in (5) vplivi CMR (karcenogenost, 
mutagenost in strupenost za razmnoževanje), 
pri tem se uporabljajo testi in vzorci 
(Q)SAR, ki jih odobri Agencija. Na podlagi 
vseh razpoložljivih podatkov se upoštevajo 
tudi drugi vplivi, kadar je potrebno. 

Or. es
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Obrazložitev

Uporaba odobrenih testov in vzorcev v malih in srednje velikih podjetjih prispeva k večji 
pravni varnosti in pripomore k predhodnim izbirnim postopkom, ki izločijo možne 
nepravilnosti.

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

Predlog spremembe 1050
PRILOGA I, del 1, odstavek 1.4.1

1.4.1. Na podlagi rezultatov korakov 1 do 3 
se za snov določi izpeljana raven/izpeljane 
ravni brez učinka, ki kaže/kažejo verjeten 
način/verjetne načine, trajanje in pogostost 
izpostavljenosti. Če predvideni potek 
izpostavljenosti to upravičuje, je dovolj le 
ena PRBU. Vseeno je nujno ob upoštevanju 
podatkov, ki so na voljo, in predvidenega 
poteka izpostavljenosti v oddelku 5 poročila 
o kemijski varnosti, določiti različne PRBU 
za vse ustrezne skupine ljudi (npr. delavce, 
potrošnike in ljudi, ki so neposredno 
izpostavljeni prek okolja) in mogoče za 
nekatere podpopulacije (npr. otroke, 
nosečnice) ter za druge načine 
izpostavljenosti. Potrebna je utemeljitev v 
celoti, ki med drugim podrobno določa 
izbiro uporabljenih podatkov, način 
izpostavljenosti (oralno, prek kože, z 
vdihavanjem) in trajanje ter pogostost 
izpostavljenosti snovi, za katero velja 
PRBU. Če obstaja verjetnost več kot enega 
načina izpostavljenosti, potem se PRBU 
določi za vsak način izpostavljenosti in za 
izpostavljenost vseh načinov skupaj. Pri 
določanju PRBU se med drugim upoštevajo 
naslednji dejavniki:

1.4.1. Na podlagi rezultatov korakov 1 do 3 
se za snov določi izpeljana raven/izpeljane 
ravni brez učinka, ki kaže/kažejo verjeten 
način/verjetne načine, trajanje in pogostost 
izpostavljenosti. Če predvideni potek 
izpostavljenosti to upravičuje, je dovolj le 
ena PRBU. Vseeno je nujno ob upoštevanju 
podatkov, ki so na voljo, in predvidenega 
poteka izpostavljenosti v oddelku 5 poročila 
o kemijski varnosti, določiti različne PRBU 
za vse ustrezne skupine ljudi (npr. delavce, 
potrošnike in ljudi, ki so neposredno 
izpostavljeni prek okolja) in za ranljivo 
prebivalstvo ter za druge načine 
izpostavljenosti. Potrebna je utemeljitev v 
celoti, ki med drugim podrobno določa 
izbiro uporabljenih podatkov, način 
izpostavljenosti (oralno, prek kože, z 
vdihavanjem) in trajanje ter pogostost 
izpostavljenosti snovi, za katero velja 
PRBU. Če obstaja verjetnost več kot enega 
načina izpostavljenosti, potem se PRBU 
določi za vsak način izpostavljenosti in za 
izpostavljenost vseh načinov skupaj. Pri 
določanju PRBU se med drugim upoštevajo 
naslednji dejavniki:

(i) nastajanje negotovosti, med drugimi 
dejavniki, iz spremenljivosti pri poskusnih 
podatkih in odstopanj znotraj vrst in med 
njimi;

(i) nastajanje negotovosti, med drugimi 
dejavniki, iz spremenljivosti pri poskusnih 
podatkih in odstopanj znotraj vrst in med 
njimi;

(ii) narava in resnost posledic; (ii) narava in resnost posledic;

(iii) ljudje, za katere veljajo količinski in/ali 
kakovostni podatki o izpostavljenosti;

(iii) ljudje, za katere veljajo količinski in/ali 
kakovostni podatki o izpostavljenosti;
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(iii a) posebna občutljivost ranljivega 
prebivalstva;
(iii b) kateri koli znak neobičajnih vplivov, 
posebno kjer način delovanja ostaja neznan 
ali neustrezno razvrščen;
(iii c) možna hkratna izpostavljenost 
drugim kemikalijam;

Or. en

Obrazložitev

Evropski parlament je menil, da je „zaščita zdravja otrok pred boleznimi, povezanimi z 
okoljem, nujna naložba za zagotovitev ustreznega človeškega in gospodarskega razvoja“ 
(Paulsenovo poročilo o evropski strategiji za okolje in zdravje), in zahteval posebne omejitve 
za kemikalije za skupine prebivalstva z visoko stopnjo tveganja (Riesovo poročilo o akcijskem 
načrtu o evropskem okolju in zdravju). REACH mora vedno upoštevati ranljivo prebivalstvo. 
(Schlyter in drugi)

23. februarja 2005 je Evropski parlament sprejel resolucijo o akcijskem načrtu o evropskem 
okolju in zdravju 2004−2010 (A6−0008/2005), v kateri poziva Komisijo k zagotovitvi, da
bodo vse opravljene ocene tveganja obravnavale posebno tveganja za zarodke, dojenčke in 
otroke, kjer je možna izpostavljenost teh zlasti občutljivih skupin. (Frédérique Ries in drugi)

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

Predlog spremembe 1051
PRILOGA I, del 1, odstavek 1.4.1, točka (iii) a, b, c, d (novo)

(iii a) posebne občutljivosti ranljivega 
prebivalstva;
(iii b) kateri koli znak neobičajnih vplivov, 
zlasti kjer način delovanja ostaja neznan ali 
neustrezno razvrščen;
(iii c) možna hkratna izpostavljenost 
drugim kemikalijam;
(iii d) negotovosti v zvezi s kakovostjo 
podatkov in splošnim zaupanjem v bazo 
podatkov;

Or. en
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Obrazložitev

Evropski parlament poudarja, da sedanje metodologije ocenjevanja tveganja ne obravnavajo 
posebej zarodkov, dojenčkov in otrok ter širokega obsega vzorcev izpostavljenosti, ki so med 
tem prebivalstvom, iz predloga REACH (poročilo o evropski strategiji za okolje in zdravje 
A5-0193/2004 Marit Paulsen).

Predlog spremembe, ki ga vloži Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 1052
PRILOGA I, del 4, odstavek 4.2 (korak 2)

Če snov izpolnjuje kriterije, se opravi opis 
značilnosti emisij, ki vključuje ustrezne dele 
ocene izpostavljenosti, kot je opisano v 
poglavju 5. Zlasti bo vključeval oceno 
količin snovi, ki se izpusti v različne predele 
okolja med vsemi dejavnostmi, ki jih izvaja 
proizvajalec ali uvoznik, in med vsemi 
znanimi uporabami, ter ugotavljanje 
verjetnih načinov izpostavljenosti ljudi in 
okolja tej snovi.

Če snov izpolnjuje kriterije, se opravi opis 
značilnosti emisij, ki vključuje ustrezne dele 
ocene izpostavljenosti, kot je opisano v 
poglavju 5. Zlasti bo vključeval oceno 
količin snovi, ki se izpusti v različne predele 
okolja med vsemi dejavnostmi, ki jih izvaja 
proizvajalec ali uvoznik, in med vsemi 
znanimi uporabami v količinah 1 tone ali 
več na leto, ter ugotavljanje verjetnih 
načinov izpostavljenosti ljudi in okolja tej 
snovi.

Or. en

Obrazložitev

Glej predlog spremembe člena 13.

Predlog spremembe, ki ga vloži Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 1053
PRILOGA I, del 5, odstavek 5.1.1, pododstavek 1

5.1.1. Predvideni poteki izpostavljenosti se 
razvijejo za proizvodnjo v Skupnosti, 
proizvajalčevo in uvoznikovo lastno uporabo 
in vse znane uporabe.

5.1.1. Predvideni poteki izpostavljenosti se 
razvijejo za proizvodnjo v Skupnosti, 
proizvajalčevo in uvoznikovo lastno uporabo 
in vse ugotovljene uporabe v količinah 1 
tone ali več na leto.

Or. en
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Obrazložitev

Glej predlog spremembe člena 13.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Jutta D. Haug, Klaus Hänsch, Bernhard Rapkay, Helmut 
Kuhne, Mechtild Rothe

Predlog spremembe 1054
PRILOGA I, del 5, odstavek 5.1.1 

5.1.1 Predvideni poteki izpostavljenosti se 
razvijejo za proizvodnjo v Skupnosti, 
proizvajalčevo in uvoznikovo lastno uporabo 
in vse znane uporabe. Predviden potek 
izpostavljenosti je niz pogojev, ki opisujejo, 
kako se snov proizvaja ali uporablja med 
svojim življenjskim krogom in kako 
proizvajalec ali uvoznik nadzira ali 
priporoča uporabnikom na nižji ravni, da 
nadzirajo izpostavljenosti ljudi in okolja. 
Predvideni poteki izpostavljenosti so lahko 
tako široki ali določeni, kot je potrebno. 
Predvideni potek izpostavljenosti se 
predstavi pod ustreznim naslovom v 
poročilu o kemijski varnosti in povzame v 
prilogi k seznamu podatkov o varnosti s 
primernim kratkim naslovom s kratkim 
splošnim opisom uporabe. Predviden potek 
izpostavljenosti še zlasti vsebuje, kjer je to 
potrebno, opis:

5.1.1 Predvideni poteki izpostavljenosti se 
razvijejo za proizvodnjo v Skupnosti, 
proizvajalčevo in uvoznikovo lastno uporabo 
in vse znane uporabe, kot je navedeno v 
členu 3, odstavek 25. Predviden potek 
izpostavljenosti je niz pogojev, ki opisujejo, 
kako se snov proizvaja ali uporablja med 
svojim življenjskim krogom in kako 
proizvajalec ali uvoznik nadzira ali 
priporoča uporabnikom na nižji ravni, da 
nadzirajo izpostavljenosti ljudi in okolja. 
Predvideni poteki izpostavljenosti se lahko 
razvrstijo v skladu z definicijo iz člena 3, 
odstavek 30 in so lahko tako široki in 
določeni, kot je potrebno. Predvideni potek 
izpostavljenosti se predstavi pod ustreznim 
naslovom v poročilu o kemijski varnosti in 
povzame v prilogi k seznamu podatkov o 
varnosti s primernim kratkim naslovom s 
kratkim splošnim opisom uporabe. 
Predviden potek izpostavljenosti še zlasti 
vsebuje, kjer je to potrebno, opis:

Or. de

Obrazložitev

Kategorije uporabe in izpostavljenosti so sestavljene tako, da omogočajo opis vseh vrst 
znanih uporab z združevanjem ustreznih elementov. Združujejo posebne položaje 
izpostavljenosti in opišejo vse pogoje, ki določajo izpostavljenost.
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Predlog spremembe, ki ga vložijo Jutta D. Haug, Klaus Hänsch, Bernhard Rapkay, Helmut 
Kuhne, Mechtild Rothe

Predlog spremembe 1055
PRILOGA I, del 5, odstavek 5.2.6 (novo) 

Veljavne ocene ravni izpostavljenosti je 
mogoče poenostaviti z uporabo posebnih 
informacijskih orodij, vključno s 
sektorskimi informacijskimi orodji, kjer so 
ta na voljo.

Or. de

Obrazložitev

MSP pomagajo pri izpolnjevanju obveznosti posebna in specializirana informacijska orodja 
za ocenjevanje izpostavljenosti ali jih je mogoče razviti.

Predlog spremembe, ki ga vloži Jonas Sjöstedt

Predlog spremembe 1056
PRILOGA I, del 6, odstavek 6.5, pododstavek 2

Za snovi, ki izpolnjujejo merila PBT in 
vPvB, proizvajalec ali uvoznik pri uporabi v 
svojih prostorih uporabi podatke iz oddelka 
5, koraka 2, uporabnikom na nižji stopnji pa 
se priporočajo ukrepi za obvladovanje 
tveganja, ki zmanjšujejo izpostavljenost 
ljudi in okolja.

Za nemejne snovi CMR in snovi, ki 
izpolnjujejo merila PBT in vPvB, 
proizvajalec ali uvoznik pri uporabi v svojih 
prostorih uporabi podatke iz oddelka 5, 
koraka 2, uporabnikom na nižji stopnji pa se 
priporočajo ukrepi za obvladovanje 
tveganja, ki zmanjšujejo izpostavljenost 
ljudi in okolja.

Or. en

Obrazložitev

V Prilogi I, 6.4 je opredeljen „primeren nadzor“ za potek izpostavljenosti. Za snovi brez 
mejne vrednosti ali izpeljane ravni brez učinka se opravi kakovostna ocena verjetnosti 
posledic ob danem poteku izpostavljenosti. Za snovi PBT in vPvB se podatki o ukrepih za 
zmanjševanje tveganja, pridobljeni iz ocene izpostavljenosti, uporabijo za zmanjšanje 
izpostavljenosti za zdravje ljudi in okolje.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Jutta D. Haug, Klaus Hänsch, Bernhard Rapkay, Helmut 
Kuhne, Mechtild Rothe

Predlog spremembe 1057
PRILOGA I, del 7, preglednica, DEL A, -1 (novo) 

(-1 novo) Opis vključenih kategorij uporabe 
in izpostavljenosti. 

Or. de

Obrazložitev

Kategorije uporabe in izpostavljenosti so glavno sredstvo za strukturiran prenos podatkov o 
ukrepih za obvladovanje tveganja, ciljnih vrednostih izpostavljenosti (npr. PRBU, PKBU) in 
pogojih za uporabo v različnih stopnjah gospodarskega procesa. Pomagajo nosilcem 
gospodarskih dejavnosti in pri sestavi varnostnega lista za prvega uporabnika na nižji 
stopnji.

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

Mikolášik

Predlog spremembe 1058
PRILOGA I a, del 1, odstavek 1.2, pododstavek 1

Kaže uporabe snovi in pripravkov, če so te 
znane. Kjer je možnih več uporab, je treba 
našteti le najpomembnejše ali najbolj 
običajne. To vključuje kratek opis, kaj je 
snov ali pripravek, npr. zaviralec gorenja, 
antioksidant itd.

Kaže uporabe snovi in pripravkov, če so te 
znane. (črtano) To vključuje kratek opis, kaj 
je snov ali pripravek, npr. zaviralec gorenja, 
antioksidant itd.

Or. it

Obrazložitev

Ta predlog spremembe si prizadeva preprečiti izključevanje neobičajnih uporab in s tem 
nesmiselne dodatne registracije.

Predlog spremembe, ki ga vložita Guido Sacconi, Jonas Sjöstedt

Predlog spremembe 1059
PRILOGA I a, del 3, odstavek 3.3a (novo)
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3.3 a Za pripravke, ki ne izpolnjujejo zahtev 
iz 3.2 in 3.3 ter za katere je PKBU 
uporabljenih snovi nižja od 500 µg/liter, se 
količina, biorazgradnja (odstranljivost) in 
log Pov sporočijo uporabniku na nižji 
stopnji v skladu z zahtevami iz členov 34 in 
35.

Or. en

Obrazložitev

Snov je med uporabo lahko kritična, če ima uporabnik na nižji stopnji „šibek“ čistilni bazen 
z biofilmom iz alg in je PKBU snovi nižja od 500 µg/l. To so pomembne lastnosti snovi, ki jih 
je treba sporočiti uporabnikom na nižji stopnji, če morajo oceniti izpostavljenost in sestaviti 
poročilo o kemijski varnosti v skladu s členoma 34 in 35.

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

Predlog spremembe 1060
PRILOGA I a a (novo)

Priloga I, aa (novo)
Kategorije uporabe in izpostavljenosti (KUI)

Pri registraciji snovi v skladu s členom 9 ali pri predhodni registraciji v skladu s členom 26 
proizvajalci ali uvozniki snovi predložijo, razen podatkov o uporabi snovi v skladu s 
predvidenim namenom, naslednje podatke:

1. Podatki o kategorijah uporabe:

1.1 Industrijska pod naslednjimi pogoji: 
visoki standard usposobljenosti
visoki standard nadzora
visoki standard tehničnih ukrepov

1.2 Strokovna pod naslednjimi pogoji: 
različni standardi usposobljenosti
nizki standard nadzora
nizki standard tehničnih ukrepov

1.3 Uporaba potrošnika/zasebna uporaba pod naslednjimi pogoji: 
nizki standard usposobljenosti
brez nadzora
brez tehničnih ali osebnih zaščitnih ukrepov 
bolj občutljive skupine, npr. otroci in starejši
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2. Podatki o kategorijah izpostavljenosti:
kategorizacija izpostavljenosti glede na

2.1 pomembne načine izpostavljenosti za ljudi:
2.1.1. pri zaužitju,
2.1.2 z vdihavanjem,
2.1.3 prek kože

2.2 načine emisije v okolje:
2.2.1 po zraku,
2.2.2 po vodi,
2.2.3 po tleh,
2.2.4 prek živih organizmov

2.3 trajanje in pogostnost izpostavljenosti:
2.3.1 enkratna,
2.3.2 kratka,
2.3.3 ponavljajoča,
2.3.4 dolgotrajna.

3. Kategorije uporabe in izpostavljenosti za namene registracije ali predhodne registracije 
se pridobijo s kombinirano uporabo podatkov iz točke 2. Agencija lahko določi obliko v 
skladu s členom 108. 

Or. de

Obrazložitev

Matrica kategorij uporabe in izpostavljenosti, ki uporablja obliko, predpisano v členu 108, 
zagotavlja uporabniku na nižji stopnji kombinirane podatke o kategorijah izpostavljenosti, 
mejnih vrednostih in vzorčnih zaščitnih ukrepih, da mu omogoči uskladitev z zadevno mejno 
vrednostjo. Tako se lahko uporabnik s primerjavo svoje posebne uporabe s KUI prepriča: 

– ali njegova uporaba ustreza eni ali več KUI,
– ali mora spremeniti oceno izpostavljenosti,
– ali mora sprejeti ukrepe in kakšne.

Predlog spremembe, ki ga vloži Jonas Sjöstedt

Predlog spremembe 1061
PRILOGA I b

PRILOGA I b Ta PRILOGA se črta
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OCENE KEMIJSKE VARNOSTI ZA 
PRIPRAVKE

Or. en

Obrazložitev

Prilogo 1b o ocenah kemijske varnosti za pripravke je treba črtati. Zato ker je znanstvena 
podlaga še vedno preveč šibka in se bo praktična uporaba predlaganih določb pokazala kot 
izredno težka. Sestava poročila o kemijski varnosti za eno snov je precej preprostejša naloga. 
Pripravki so mešanica snovi in tu predlagana metodologija ni dovolj zanesljiva. Posledica 
črtanja bo uporaba konvencionalnih metod.

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

Predlog spremembe 1062
PRILOGA I b

Ocena kemijske varnosti za pripravke se 
opravi v skladu s Prilogo 1 z naslednjimi 
spremembami:

Ocena kemijske varnosti za pripravke, razen 
kjer so snovi izključene v skladu s členom 
13(2), se opravi v skladu s Prilogo 1 z 
naslednjimi spremembami:

Or. de

Obrazložitev

Za oceno varnosti pripravkov so edino pomembni podatki tisti, ki zadevajo snovi, ki presegajo 
nekatere najmanjše koncentracije. V skladu s členom 13(2) ni treba opraviti ocene kemijske 
varnosti za snov, ki v pripravku, če je koncentracija snovi v pripravku nižja od vrednosti, 
navedenih v pododstavkih (a) do (e). Zaradi večje jasnosti je treba vnesti ustrezne določbe v 
Prilogo Ib „Ocene kemijske varnosti za pripravke“, ker so besedne zveze v Prilogi Ib, npr. 
„vsaka snov v pripravku“ ali „vse snovi v pripravku“ zavajajoče.

Predlog spremembe, ki ga vloži Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 1063
PRILOGA I b a (novo)

PRILOGA I b a (novo)
Napotki za varno uporabo:

Če varnostni list ni potreben, se zahtevajo naslednji podatki:

1. Ukrepi prve pomoči (poglavje 4 varnostnega lista)
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2. Protipožarni ukrepi (poglavje 5 varnostnega lista)

3. Ukrepi ob nenamernem izpustu (poglavje 6 varnostnega lista)

4. Ravnanje in shranjevanje (poglavje 7 varnostnega lista)

5. Transportni podatki (poglavje 14 varnostnega lista)

6. Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita (poglavje 8 varnostnega lista)

7. Stabilnost in reaktivnost (poglavje 10 varnostnega lista)

8. Navodila za odstranjevanje

8.1 Navodila za odstranjevanje (poglavje 13 varnostnega lista)

8.2 Podatki o recikliranju in metodah za odstranjevanje za industrijo

8.3 Podatki o recikliranju in metodah za odstranjevanje za javnost

Or. en

Obrazložitev

Ta podatek ni nov v primerjavi s predlogom Komisije. Vključuje staro točko 5 Priloge IV 
predloga Komisije, ki se premakne v novo Prilogo I ba (novo), ker vključuje podatke o 
obvladovanju tveganja za snovi, ki niso razvrščene kot nevarne, tako da sledi strukturi 
varnostnega lista iz Priloge Ia. (predlog spremembe povezan s Prilogo I)

Predlog spremembe, ki ga vloži Mojca Drčar Murko

Predlog spremembe 1064
PRILOGA I b a (novo)

PRILOGA I b a (novo)
Merila za snovi, registrirane v količinah manj kot 10 ton, za katere se lahko zahtevajo 

dodatni podatki

Dve ali več od naslednjih meril:

(a) snovi, za katere niso bili predloženi podatki o zdravju ljudi ali okoljskih ciljnih učinkih;

(b) snovi, za katere QSAR ali drugi dokazi kažejo, da verjetno izpolnjujejo merila za 
razvrstitev kot rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje, v kategorijah 1 in 2, ali 
da izpolnjujejo merila iz Priloge XII in za katere ni na razpolago nobenih ustreznih 
podatkov;

(c) snovi za razpršeno uporabo, kjer izpostavljenosti ni mogoče zanesljivo oceniti, zlasti kjer 
so takšne snovi vključene v potrošniške izdelke;

(d) snovi, ki jih je registriralo vsaj 20 prijavnikov; pod pogojem, da ti prijavniki niso 
pokazali, da ni večje izpostavljenosti, ali QSAR ali drugi dokazi niso pokazali možnega 
tveganja;
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(e) snovi, ki so bile ugotovljene kot možni nadomestki za druge snovi, za katere velja 
dovoljenje ali omejitve, razen če niso QSAR ali drugi dokazi pokazali možnega tveganja;

(f) snovi, za katere so rezultati dejavnosti izvajanja ali spremljanja v državah članicah 
pokazali sume tveganj za zdravje ljudi ali okolje. 

Or. en

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

Predlog spremembe 1065
PRILOGA I b a (novo)

PRILOGA I b a (novo)

(a) Gradbeni izdelki v okviru Direktive Sveta 89/106/EGS, kakor je bila spremenjena z 
Direktivo 93/68/EGS;

(b) zdravila za ljudi ali uporabo v veterini v okviru Uredbe Sveta (EGS) št. 2309/9, Direktive 
2001/82/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive 2001/83/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta;

(c) živila v okviru Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta 178/2002/ES, vključno z aditivi 
za živila v okviru Direktive Sveta 89/107/EGS ter aromami/aromatičnimi snovmi v okviru 
Direktive Sveta 88/388/ES in Odločbe Komisije 1999/217/ES;

(d) krma v okviru Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) 178/2002/ES, vključno s 
krmnimi dodatki v okviru Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta 1831/2003 (nadomešča 
Direktivo Sveta 70/524/EGS);

(e) proizvodi za prehrano živali v okviru Direktive Sveta 82/471/EGS;

(f) medicinski pripomočki;

(g) materiali za stik z živili v okviru Uredbe o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z 
živili 1935/2004, ki nadomešča Direktivo Sveta 89/109/EGS;

(h) fitofarmacevtska sredstva v okviru Direktive Sveta 91/414/EGS;

(i) biocidni pripravki v okviru Direktive Sveta 98/8/ES;

(j) električne in elektronske naprave v okviru Direktive 2002/95/ES o omejeni uporabi 
nekaterih nevarnih snovi v električnih in elektronskih napravah;

(k) baterije in akumulatorji v okviru Direktive 91/157/EGS o baterijah in akumulatorjih, ki 
vsebujejo nekatere nevarne snovi.

Or. en
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Obrazložitev

V Prilogi I b (novo) so zbrana vsa sklicevanja na zakonodajo Skupnosti, ki vključujejo 
stališča, ki se ne smejo podvajati v REACH.

Ta predlog spremembe je povezan s predlogom spremembe člena 2(1)(ea)(novo)

Predlog spremembe, ki ga vloži Christofer Fjellner

Predlog spremembe 1066
PRILOGA II, odstavka -1 in -2 (novo)

PRILOGA II, odstavka -1 in -2 (novo)

- 1. Opredelitev

Ta priloga vključuje snovi, ki so izvzete iz registracije. Priloga vključuje naravne snovi in 
spojine, ki so pretežno sestavljene iz njih, v zvezi s katerimi dolgotrajne izkušnje 
nedvoumno kažejo odsotnost tveganja ali zelo majhno tveganje za slabo zdravje ali 
negativen vpliv na okolje.

- 2. Revizija

(i) med predhodno registracijo doda Agencija tiste snovi, ki spadajo v opredelitev.

( ii) po ocenjevanju doda Agencija tiste snovi, za katere meni, da niso tvegane ali 
povzročajo majhno tveganje za slabo zdravje ali negativen vpliv na okolje.

Or. sv

Obrazložitev

Sedaj ni nobene opredelitve za snovi, naštete v Prilogi II, npr. voda in askorbinske kisline. 
Opredelitev pojasni besedilo in omogoči revizijo. 

Čeprav dodajamo snovi k Prilogi II med zakonodajnim postopkom, smo prepričani, da to ne 
bo naporno. Zato si želimo revizijo v zgodnji fazi, vendar tudi nenehno med procesom, ko 
pridobivamo več znanja. Brez naših predlogov sprememb bo moralo biti nekaj snovi v 
prihodnje dolgo registriranih, čeprav Agencija ve, da te snovi niso tvegane.

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

Schoepges, Philippe Busquin + Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Norbert Glante

Predlog spremembe 1067
PRILOGA II, novi vnosi

Št. EINECS    ime/skupina    št. CAS Št. EINECS    ime/skupina    št. CAS
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231-096-4      železo                  7439-89-6

Or. xm

Obrazložitev

Jeklo, daleč najpogostejša uporaba železa, se je izdelovalo 150 let brez nobenih dokazov, da 
je železo tvegano za zdravje ljudi ali okolje.
Ker je železo material z veliko tonažo, bo lahko predmet znatnih preskušanj na podlagi 
REACH. Takšno preskušanje železa bo vključevalo uporabo velikega števila laboratorijskih 
živali. (Oomen-Ruijten in drugi)

Železo se uporablja že tisoče let – zadnjih 150 let predvsem kot glavna sestavina jekla – ne da 
bi se pokazalo, da je tvegano za zdravje ljudi ali okolje. 
Ker se železo izdeluje v velikih tonažah, bi bilo zaradi sedanjega koncepta mejne količine 
podvrženo zelo vpletenim preskušanjem na podlagi REACH, kar bi povzročilo številne 
preskuse na živalih. Stroški preskušanja in registriranja železa bi zelo presegli možne koristi. 
(Chatzimarkakis in drugi)

Železo je treba dati na seznam snovi, ki so po členu 4(2)(a) izvzete iz zahteve po registraciji. 
Železo je snov, ki jo poznamo in uporabljamo že stoletja. Dejstvo, da do sedaj še ni bilo 
vključeno na seznam izjem, je posledica političnih okoliščin in ne logična posledica.

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 1068
PRILOGA II, novi vnosi

Št. EINECS    ime/skupina    št. CAS Št. EINECS    ime/skupina    št. CAS
231-959-9   kisik O2 7782-44-7
231-098-5      kripton Kr     7439-90-9
231-110-9      neon Ne        7440-01-9
231-168-5      helij He          7440-59-7
231-172-7      ksenon Xe      7440-63-3
200-812-7      metan CH4   78-82-8

Or. it

Obrazložitev

Dušik, argon in ogljikov dioksid, ki so sestavine zraka, so izvzete iz obveznosti registracije v 
Prilogi II. V skladu z Direktivo 2001/83/ES izvzetje iz registracije že velja za kisik, če se 
uporablja za zdravstvene namene.
Žlahtni plini ne spadajo v Prilogo III, odstavek 8, ker niso nevarni v smislu Direktive 
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67/548/EGS in ker jih že urejajo veljavni predpisi, ki se uporabljajo za prevoz (predpisi 
ADR).
Metan je treba vključiti v Prilogo II, ker je glavna sestavina zemeljskega plina, ki je že 
vključen v Prilogo III k Uredbi. 

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

Predlog spremembe 1069
PRILOGA II, novi vnosi

Kisik, kripton, neon, helij in ksenon je 
treba vključiti v Prilogo II.

Or. it

Obrazložitev

Te pline je treba vključiti zaradi njihovega naravnega izvora in njihove uporabe za 
zdravljenje in varstvo okolja. (Foglietta in drugi)

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

Predlog spremembe 1070
PRILOGA II, novi vnosi

Št. EINECS    ime/skupina    št. CAS Št. EINECS    ime/skupina    št. CAS

232-350-7 terpentinsko olje/lesni terpentin
8006-64-2

232-304-6  surovo talovo olje          8002-
26-4
232-50-64 Ca lignosulfonat   8061-52-7
232-50-59 Na lignosulfonat   8061-51-6
232-50-85 NH4 lignosulfonat   8061-53-8
232-51-06  lignosulfonska kislina  8062-15-
5

Or. en
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Obrazložitev

Priloga II že vključuje številne naravne snovi. Razen tega Priloga III izvzema surovo 
mineralno olje ter premog in zemeljski plin iz zahteve po registraciji. To opravičuje izvzem 
lesnega terpentina, surovega talovega olja, lignosulfonatov in drugih lesnih sestavin iz zahtev 
po registraciji tako, da jih dodamo na seznam Priloge II.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Christofer Fjellner, 
Anders Wijkman in Miroslav Ouzký

Predlog spremembe 1071
PRILOGA II, nov vnos

Št. EINECS    ime/skupina    št. CAS Št. EINECS    ime/skupina    št. CAS

265-995-8      celulozna kaša 65996-61-4

Or. en

Obrazložitev

Priloga II že vključuje številne naravne snovi, vključno z večkomponentnimi. 
Celuloza in škrob sta sestavljena iz istega monomernega saharida, glukoze. Glukoza in škrob 
sta že vključena v Prilogo II. Zato je treba na seznam Priloge II dodati tudi celulozno kašo.  
Naravni polisaharid celuloza je glavna sestavina celičnih sten višjih rastlin in je najbolj 
razširjena organska spojina na zemlji. Približno 50 % vseh biomaterialov je celuloza.  
Celuloza ni razvrščena kot nevarna za zdravje ljudi ali okolje.

Predlog spremembe, ki ga vložita Karl-Heinz Florenz in Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 1072
PRILOGA II, novi vnosi

Št. EINECS Ime/skupina Št. CAS

232-296-4 Arašidovo olje
Ekstrakti in njihovi fizikalno modificirani derivati.

8002-03-7

232-370-6 Olje iz sezamovih semen
Ekstrakti in njihovi fizikalno modificirani derivati.

8008-74-0

232-316-1 Palmovo olje
Ekstrakti in njihovi fizikalno modificirani derivati.

8002-75-3
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232-282-8 Kokosovo olje
Ekstrakti in njihovi fizikalno modificirani derivati.

8002-31-8

232-425-4 Olje iz palmovih jeder
Ekstrakti in njihovi fizikalno modificirani derivati.

8023-79-8

266-9-484 Karitejevo maslo
Ekstrakti in njihovi fizikalno modificirani derivati.

294-851-7 Maščobe drevesa illipe
Ekstrakti in njihovi fizikalno modificirani derivati.

Olje drevesa sal
Ekstrakti in njihovi fizikalno modificirani derivati.

Mandljevo olje
Ekstrakti in njihovi fizikalno modificirani derivati.

8007-69-0

Lešnikovo olje
Ekstrakti in njihovi fizikalno modificirani derivati.

Orehovo olje
Ekstrakti in njihovi fizikalno modificirani derivati.

8024-09-7

Olje indijskih orehov
Ekstrakti in njihovi fizikalno modificirani derivati.

8007-24-7

Olje brazilskih oreščkov
Ekstrakti in njihovi fizikalno modificirani derivati.

Olje zemeljskih oreškov
Ekstrakti in njihovi fizikalno modificirani derivati.

Olje makadamije
Ekstrakti in njihovi fizikalno modificirani derivati.

Hidrogenirano, interesterificirano in frakcionirano 
sojino olje
Ekstrakti in njihovi fizikalno modificirani derivati.

Hidrogenirano, interesterificirano in frakcionirano 
olje iz repičnega semena
Ekstrakti in njihovi fizikalno modificirani derivati.

Hidrogenirano, interesterificirano in frakcionirano 
sončnično olje
Ekstrakti in njihovi fizikalno modificirani derivati.

Hidrogenirano, interesterificirano in frakcionirano 
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palmovo olje
Ekstrakti in njihovi fizikalno modificirani derivati.

Hidrogenirano, interesterificirano in frakcionirano 
kokosovo olje
Ekstrakti in njihovi fizikalno modificirani derivati.

Hidrogenirano, interesterificirano in frakcionirano 
olje iz palmovih jeder
Ekstrakti in njihovi fizikalno modificirani derivati.

Soja, otrobi in zdrob
Ekstrakti in njihovi fizikalno modificirani derivati.

Repično seme, otrobi in zdrob
Ekstrakti in njihovi fizikalno modificirani derivati

Sončnično seme, otrobi in zdrob
Ekstrakti in njihovi fizikalno modificirani derivati.

Or. en

Obrazložitev

Ta priloga je vzeta iz Priloge II k Direktivi 793/93/ES o ocenjevanju obstoječih snovi. Vnosi v 
tej prilogi niso bili nikoli posodobljeni, kažejo številna neskladja, ki niso bila nikoli 
prilagojena. Ta neskladja je treba odpraviti z usklajevanjem in dopolnjevanjem teh vnosov.
Večina proizvodov, ki zadevajo sektor olj in maščob, je naravnega izvora (rastlinska olja ali 
iz rastlinskega olja).
Uporaba olj in maščob kot sestavin v hrani in krmi kaže, da ustrezno dobro poznamo njihove 
lastnosti in tveganja ter da so te „snovi“ varne za zdravje ljudi in okolje. Zelo so regulirane v 
skladu z Uredbo 178/2002.
Vsi derivati teh olj in maščob so naravno v olju in vsaka komponenta je pridobljena 
nespremenjena. 
Nekaj olj (sončnično, sojino, iz žafranike, iz lanenega semena, koruzno, ricinusovo, iz 
repičnega semena) in derivatov (lecitini, maščobne kisline) je že vključenih v Prilogi II in 
izvzetih iz zahtev po registraciji. 
Seznam olj in maščob za izvzetje se lahko in ga je treba dopolniti, ker imajo rastlinska olja (iz 
semen, tropska in iz oreškov) podobne fizikalne in kemijske lastnosti. Ni utemeljenega razloga 
za selektivno izključitev nekaj od njih, saj se lahko nadomestijo v različnih rabah (za hrano, 
krmo, neprehranske in nekrmne namene).
Hidrogenirana, interesterificirana in frakcionirana olja in maščobe se zelo veliko uporabljajo 
v aplikacijah v zvezi s hrano, na primer v margarini. Zato so varni za zdravje ljudi in okolje.
Semena vrtnin, zdrob in stranski proizvodi se zelo veliko uporabljajo v aplikacijah v zvezi s 
krmo. Zato so varni za zdravje in dobro počutje živali, zdravje ljudi in okolje.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Norbert Glante

Predlog spremembe 1073
PRILOGA III, odstavek 6

6. Stranski proizvodi, razen če so uvoženi ali 
dani na trg.

6. Stranski proizvodi, razen če so uvoženi ali 
dani na trg zunaj zaprtega sistema.

Or. de

Obrazložitev

Stranski proizvodi taljenja se uporabljajo za proizvodnjo energije in toplote. Podjetja, ki 
talijo rude, jih spremenijo v proizvajalce električne energije in toplote („[jih] dajo na trg“) v 
zaprtem sistemu brez kakršnega koli stika z zunanjim svetom. Zato niso nevarni za okolje ali 
zdravje ljudi. Razen tega njihova uporaba zmanjšuje izkoriščanje naravnih virov energije, na 
primer zemeljskega plina, nafte in premoga. Zahteva po registraciji bi neupravičeno ovirala 
uporabo teh stranskih proizvodov.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Dagmar Roth-Behrendt + Ria Oomen-Ruijten, Thomas 
Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Renate 

Sommer, Erna Hennicot-Schoepges + Werner Langen

Predlog spremembe 1074
PRILOGA III, odstavek 8

8. Minerale, rude ali snovi, ki se pojavljajo v 
naravi, če niso kemično modificirane med 
proizvodnjo; razen če izpolnjujejo merila za 
razvrstitev kot nevarne glede na Direktivo 
67/548;

8. Minerale, rude ali snovi, ki se pojavljajo v 
naravi;

Or. xm

Obrazložitev

Organske in anorganske snovi je treba med postopkom registracije obravnavati enako. 
Možno tveganje zaradi mineralov, rud ali drugih naravnih snovi se lahko obravnava v drugi 
zakonodaji Skupnosti ali na drugih stopnjah REACH. (Roth-Behrendt)

Osnovne surovine za sektor organskih kemikalij (zemeljski plin, surovo olje, premog) so 
izvzete iz obveznosti registracije, brez kvalifikacije. To daje organskemu sektorju nepošteno 
konkurenčno prednost pred kovinami in anorganskim sektorjem.
Veliko mineralov in rud je zelo zapletenih materialov, ki lahko imajo zelo različno sestavo, 
odvisno od njihovih virov, zato obstaja možnost večkratnih registracij za npr. „železovo 
rudo“. Posledično bi veliko število mineralov in rud preplavilo sistem med prvo fazo 
registracije (snovi s težo več kot 1000 ton na leto). (Oomen-Ruijten in drugi)
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Odstranitev je brez pridržkov upravičena. (Langen)

Predlog spremembe, ki ga vloži Richard Seeber

Predlog spremembe 1075
PRILOGA III, odstavek 8

8. Minerale, rude ali snovi, ki se pojavljajo v 
naravi, če niso kemično modificirane med 
proizvodnjo; razen če izpolnjujejo merila za 
razvrstitev kot nevarne glede na Direktivo 
67/548;

8. Minerale, rude ali snovi, ki se pojavljajo v 
naravi, če niso kemično modificirane med 
njihovo proizvodnjo;

Or. en

Obrazložitev

Vse naravne snovi (tudi tiste, razvrščene v skladu z Direktivo 67/548) je treba izvzeti, ker bi 
njihova vključitev občutno povečala število snovi, za katere velja registracija. Izvzete so bile 
tudi iz meril prijavljanja EINECS.  To drži zlasti, ker naravne snovi vključujejo nekaj tisoč 
snovi, od katerih jih je večina zapletene narave. Razen tega lahko spremenijo svojo sestavo 
zaradi sezonskih in geografskih pogojev.

Predlog spremembe, ki ga vložita Liam Aylward in Avril Doyle

Predlog spremembe 1076
PRILOGA III, odstavek 8

8. Minerale, rude ali snovi, ki se pojavljajo v 
naravi, če niso kemično modificirane med 
proizvodnjo; razen če izpolnjujejo merila za 
razvrstitev kot nevarne glede na Direktivo 
67/548;

8. Minerale, rude, materiale, pridobljene iz 
njih z mineraloškimi ali fizikalnimi 
postopki preoblikovanja; ali snovi, ki se 
pojavljajo v naravi, če niso kemično 
modificirane med predelavo;

Or. en

Obrazložitev

Mineraloški postopki preoblikovanja so kemijski in/ali fizikalni postopki, pri katerih se 
materiali na mineralni osnovi preoblikujejo v druge materiale na mineralni osnovi. Med 
takšnimi postopki se običajno potrebuje energija. Značilni primeri so preoblikovanje surovin 
na mineralni osnovi, na primer krede, gline, peska in sadre, v materiale na mineralni osnovi z 
dodano vrednostjo, na primer apno, cement, keramiko, steklo in mavec. Organske surovine, 
na primer zemeljski plin, surovo olje in premog, so brezpogojno izvzeti iz zahtev po 
registraciji. To izvzetje mora veljati tudi za druge surovine. Osnutek uredbe REACH 
neutemeljeno zapostavlja različne vrste surovin (tj. minerali, rude in snovi, ki se pojavljajo v 
naravi, na eni strani ter zemeljski plin, surovo olje in premog na drugi strani) zgolj na osnovi 
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njihovega vira. Minerali, rude in snovi, ki se pojavljajo v naravi, so surovine, ki izhajajo iz 
narave in niso „kemikalije“, dokler se ne preoblikujejo s kemijskimi postopki.
Razen tega so minerali, rude, snovi, ki se pojavljajo v naravi, in iz njih pridobljeni materiali, 
kot so opisani v predlogu spremembe, po evropskih merilih značilni za naraščajoče število 
uporab in so natančno opredeljeni s povezanimi preskusnimi metodami. Zato ocenjevanje 
kemijske varnosti (OKV), poročila o kemijski varnosti (PKV) in podatki za registracijo 
verjetno ne bodo izboljšali ravnanja z materiali, opisanimi v predlogu spremembe, in ni 
nobene potrebe, da jih obremenjujemo z zahtevami po registraciji. (Aylward) 

Mineraloški postopki preoblikovanja so kemijski in/ali fizikalni postopki, npr. z uporabo 
energije, s katero se materiali na mineralni osnovi preoblikujejo v druge materiale na 
mineralni osnovi, npr. kreda, glina, pesek, sadra v apno, cement, keramiko, steklo in mavec. 
Ta postopek spremeni fizikalne lastnosti, vendar ne profila kemijskega tveganja materiala. Da 
se izognemo podvajanju in preobremenitvi sistema, jih je treba izvzeti skupaj z drugimi 
osnovnimi organskimi in anorganskimi surovinami. (Doyle)

Predlog spremembe, ki ga vloži Mojca Drčar Murko

Predlog spremembe 1077
PRILOGA III, odstavek 8

8. Minerale, rude ali snovi, ki se pojavljajo v 
naravi, če niso kemično modificirane med 
proizvodnjo; razen če izpolnjujejo merila za 
razvrstitev kot nevarne glede na Direktivo 
67/548;

8. Minerale, rude, koncentrati ali snovi, ki 
se pojavljajo v naravi, če niso kemično 
modificirane med proizvodnjo, razen če 
izpolnjujejo merila za razvrstitev kot 
nevarne glede na Direktivo 67/548;

Or. en

Obrazložitev

Osnovne surovine za sektor organskih kemikalij (zemeljski plin, surovo olje, premog) so 
izvzete iz obveznosti registracije. To daje organskemu sektorju nepošteno in občutno 
konkurenčno prednost pred kovinami in anorganskim sektorjem kot osnovnim surovinam za 
slednje sektorje ter minerale in rude. Ko so odposlani v razsutem stanju neposredno v obrate, 
za katere že velja obstoječa uredba EU o varstvu na delovnem mestu in Direktiva IPPC 
96/61/ES, so koncentrati omejeno tveganje za javno zdravje in okolje.

Predlog spremembe, ki ga vložita Thomas Ulmer in Elisabeth Jeggle

Predlog spremembe 1078
PRILOGA III, odstavek 8

8. Minerale, rude ali snovi, ki se pojavljajo v 
naravi, če niso kemično modificirane med 

8. Minerale, rude ali snovi, ki se pojavljajo v 
naravi, če niso kemično modificirane med 
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proizvodnjo, razen če izpolnjujejo merila za 
razvrstitev kot nevarne glede na Direktivo 
67/548;

proizvodnjo, razen če izpolnjujejo merila za 
razvrstitev kot nevarne glede na Direktivo 
67/548; enako velja za kovine in zlitine v 
masivni obliki;

Or. de

Obrazložitev

Tudi te snovi niso nevarne, razen če so bile kemično modificirane med proizvodnjo.

Predlog spremembe, ki ga vloži Françoise Grossetête

Predlog spremembe 1079
PRILOGA III, odstavek 8

8. Minerale, rude ali snovi, ki se pojavljajo v 
naravi, če niso kemično modificirane med 
proizvodnjo; razen če izpolnjujejo merila 
za razvrstitev kot nevarne glede na 
Direktivo 67/548;

8. Minerale, rude ali snovi, ki se pojavljajo v 
naravi, vključno s snovmi na podlagi 
rastlin, kot so opredeljene v členu 3, to so 
kompleksne snovi, pridobljene tako, da se 
celo rastlino ali njen del izpostavi 
fizikalnemu procesu, na primer ekstrakciji, 
destilaciji, stiskanju, frakcioniranju, 
prečiščevanju, koncentraciji ali 
fermentaciji, katerih sestava se razlikuje 
glede na tip in vrsto rastline, pogoje, pod 
katerimi se ta goji in pospravi, ter 
uporabljeno metodo predelave.

Or. fr

Obrazložitev

Bilo bi pomembno vključiti natančno opredelitev proizvodov, pridobljenih iz rastlin, da bi 
začrtali okvir za izvzetje in zagotovili pravno varnost.

Proizvodi, pridobljeni iz rastlin, niso proizvodi s kemijskega stališča, kot je določeno v 
predlogu Komisije, zato jih je treba razlikovati od ostalih snovi, ki jih vključuje REACH. 
Večina naravnih snovi izpolnjuje eno ali drugo merilo za razvrstitev v Direktivi 67/548.

Snovi, pridobljene iz rastlin, so „tradicionalni“ materiali, ki jih običajno proizvajajo kmetje 
ali majhna kmetijska podjetja v Evropski uniji in zunaj nje, ne le v številnih državah v razvoju 
in najbolj oddaljenih regijah.

Njihova registracija na podlagi REACH bo nemogoča s stališča njihove zapletenosti, 
spremenljivosti in raznovrstnosti. Ne bo mogoče registrirati vseh lastnosti teh naravnih snovi, 
ker ni nobenega predpisa za registracijo posamezne določene lastnosti.
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Razen tega registracija teh proizvodov na podlagi REACH ne bo bistveno prispevala k 
uresničevanju osnovnih ciljev predloga.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Norbert Glante + Johannes Blokland + Richard Seeber

Predlog spremembe 1080
PRILOGA III, odstavek 9

9. Zemeljski plin, surovo olje, premog. 9. Zemeljski plin, surovo olje, premog in 
koks.

Or. xm

Obrazložitev

Koks je treba izvzeti iz zahteve po registraciji, ker je izdelek premog, iz katerega so bili 
odstranjeni nekateri plini, in ga je treba po zakonu obravnavati enako kot premog. (Glante) 

Koks se lahko izvzame z vključitvijo v Prilogo III. Če so iz premoga odstranjena 
onesnaževala, nastane koks. Premog je že izvzet v skladu s Prilogo III. Koks je čistejši od 
premoga in ga zato lahko izvzamemo. (Blokland)

Koks je izdelek, ki nastaja pri odstranjevanju plinov iz premoga. V tem postopku se iz 
premoga izločijo benzen, toluen, ksilen, katran in drugi materiali, ker pa ima koks manj 
nevarnih osnovnih lastnosti, ga je treba izvzeti iz registracije (Seeber).

Predlog spremembe, ki ga vloži Eija-Riitta Korhola

Predlog spremembe 1081
PRILOGA III, odstavek 9

9. Zemeljski plin, surovo olje, premog. 9. Zemeljski plin, surovo olje, premog, koks, 
plin pri procesu ferozlitin, plin iz 
koksarniških peči, plavžni plin, plin pri 
žilavljenju s kisikom.

Or. en

Obrazložitev

Procesni plini nastajajo in se uporabljajo v zaprtih sistemih. Celoten prenos poteka po ceveh 
in splošna javnost nima nikoli stika s plini.
Koks je izdelek, ki nastaja pri odstranjevanju plinov iz premoga. V tem postopku se iz 
premoga izločijo benzen, toluen, ksilen, katran in drugi materiali, ker pa ima koks manj 
nevarnih osnovnih lastnosti, ga je treba izvzeti iz registracije. 
Navedeni plini nastajajo kot stranski proizvodi v koksarniških pečeh in integriranih jeklarnah. 
Tako kot zemeljski plin, olje in premog se uporabljajo za proizvajanje energije in toplote. 
Zato jih je treba obravnavati enako kot naravne vire energije in jih izvzeti iz obveznosti
registracije.
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Predlog spremembe, ki ga vložita Jorgo Chatzimarkakis in Holger Krahmer

Predlog spremembe 1082
PRILOGA III, odstavek 9

9. Zemeljski plin, surovo olje, premog. 9. Zemeljski plin, plin iz koksarniških peči, 
plavžni plin, konverterski plin za izdelavo 
jekla na osnovi kisika, surovo olje, premog 
in koks.

Or. de

Obrazložitev

Procesni plini nastajajo in se uporabljajo v zaprtih sistemih. Celoten prenos poteka po 
ceveh in splošna javnost nima nikoli stika s plini.

Koks je izdelek, ki nastaja pri odstranjevanju plinov iz premoga. V tem postopku se iz 
premoga izločijo benzen, toluen, ksilen, katran in drugi materiali. Ker ima koks manj 
nevarnih osnovnih lastnosti kot premog, ga je treba tako kot premog izvzeti iz registracije.

Navedeni plini nastajajo kot stranski proizvodi v koksarniških pečeh in integriranih 
jeklarnah. Tako kot zemeljski plin, olje in premog se uporabljajo za proizvajanje energije 
in toplote. Zato jih je treba obravnavati enako kot naravne vire energije in jih izvzeti iz 
obveznosti registracije.

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

Predlog spremembe 1083
PRILOGA III, odstavek 9

9. Zemeljski plin, surovo olje, premog. 9. Zemeljski plin, surovo olje, premog, koks, 
plin iz koksarniških peči, plavžni plin, plin 
pri žilavljenju s kisikom.

Or. en

Obrazložitev

Procesni plini nastajajo in se uporabljajo v zaprtih sistemih. Celoten prenos poteka po ceveh 
in splošna javnost nima nikoli stika s plini.
Koks je izdelek, ki nastaja pri odstranjevanju plinov iz premoga. V tem postopku se iz 
premoga izločijo benzen, toluen, ksilen, katran in drugi materiali, ker ima koks manj nevarnih 
osnovnih lastnosti, ga je treba izvzeti iz registracije. 
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Navedeni plini nastajajo kot stranski proizvodi v koksarniških pečeh in integriranih jeklarnah. 
Tako kot zemeljski plin, olje in premog se uporabljajo za proizvajanje energije in toplote. 
Zato jih je treba obravnavati enako kot naravne vire energije in jih izvzeti iz obveznosti 
registracije.

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 1084
PRILOGA III, odstavek 9

9. Zemeljski plin, surovo olje, premog. 9. Zemeljski plin, utekočinjeni naftni plin,
surovo olje, premog.

Or. it

Obrazložitev

Utekočinjeni naftni plin je treba vključiti v Prilogo III k Uredbi REACH zaradi njegovega 
naravnega izvora, njegove podobnosti z drugimi naravnimi izdelki, navedenimi v Prilogi III, 
in njegovih znanih učinkov v zvezi z varnostjo, zdravjem in okoljem.

Predlog spremembe, ki ga vloži Werner Langen

Predlog spremembe 1085
PRILOGA III, odstavek 9

9. Zemeljski plin, surovo olje, premog. 9. Zemeljski plin, surovo olje, premog in 
sorodni izdelki, ki se uporabljajo v plavžih 
ali pri izdelavi jekla.

Or. de

Obrazložitev

Izdelki so proizvedeni v plavžu ali postopkih izdelave jekla in jih je zato treba enačiti z 
naravnimi viri energije. Te stranske proizvode je zato treba izvzeti iz registracije.

Predlog spremembe, ki ga vloži Werner Langen

Predlog spremembe 1086
PRILOGA III, odstavek 9 a (novo)
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9a. Kovine in zlitine, pri katerih že obstaja 
ocena tveganja.

Or. de

Obrazložitev

Nesorazmerno velika zahteva, potrebna za registracijo: več desetletij ni dokazov o tveganju 
za ljudi ali okolje.

Predlog spremembe, ki ga vloži Werner Langen

Predlog spremembe 1087
PRILOGA III, odstavek 9 b (novo)

9b. Vlaknine za izdelavo papirja.

Or. de

Obrazložitev

Tveganje za ljudi ali okolje se lahko izključi.

Predlog spremembe, ki ga vloži Jonas Sjöstedt

Predlog spremembe 1088
PRILOGA IV, KORAK 1

KORAK 1 – ZBERI IN POŠLJI 
OBSTOJEČE PODATKE

KORAK 1 – ZBERI IN POŠLJI 
POTREBE PO OBSTOJEČIH 
PODATKIH

Prijavnik mora zbrati vse obstoječe 
razpoložljive podatke o preskusih snovi, ki 
jo je treba registrirati. Kadar je izvedljivo, 
registracije predložijo konzorciji v skladu s 
členom 10 ali 17. To bo omogočilo 
izmenjavo testnih podatkov, s čimer se 
izognemo nepotrebnim pregledom in 
zmanjšamo stroške. Prijavnik mora zbrati 
tudi vse druge razpoložljive podatke o snovi. 
Ti morajo zajemati nadomestne podatke 
(npr. iz odnosov (Q)SAR, podatke o drugih 
snoveh, preskuse in vitro, epidemiološke 
podatke), ki lahko pomagajo pri določanju 

Prijavnik/prijavniki mora/morajo zbrati vse 
obstoječe razpoložljive podatke o preskusih 
snovi, ki jo je treba registrirati. Možni 
prijavniki si morajo izmenjavati testne 
podatke, s čimer se izognemo nepotrebnim 
pregledom in zmanjšamo stroške. 
Prijavnik/prijavniki mora/morajo zbrati tudi 
vse druge razpoložljive podatke o snovi. Ti 
morajo zajemati nadomestne podatke (npr. iz 
odnosov (Q)SAR, podatke o drugih snoveh, 
preskuse in vitro, epidemiološke podatke), ki 
lahko pomagajo pri določanju prisotnosti ali 
odsotnosti nevarnih lastnosti snovi in lahko 
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prisotnosti ali odsotnosti nevarnih lastnosti 
snovi in lahko v nekaterih primerih 
nadomeščajo izsledke preskusov na živalih. 
Razen tega se zbirajo podatki o 
izpostavljenosti, uporabi in ukrepih za 
obvladovanje tveganja v skladu s členom 9 
in Prilogo V. Prijavnik bo ob upoštevanju 
vseh teh podatkov lahko opredelil potrebo 
po oblikovanju dodatnih podatkov.

v nekaterih primerih nadomeščajo izsledke 
preskusov na živalih. Razen tega se zbirajo 
podatki o izpostavljenosti, uporabi in 
ukrepih za obvladovanje tveganja v skladu s 
členom 9 in Prilogo V. Prijavnik/prijavniki
bo/bodo ob upoštevanju vseh teh podatkov 
lahko opredelil/opredelili potrebo po 
oblikovanju dodatnih podatkov.

Or. en

Obrazložitev

Sledi iz predloga spremembe kot del paketa OSOR.

Predlog spremembe, ki ga vloži Richard Seeber

Predlog spremembe 1089
PRILOGA IV, del 3, odstavek 3.4

3.4 Oblika (snov, pripravek ali izdelek) in/ali 
agregatno stanje, v katerem je snov na voljo 
uporabnikom na nižji stopnji. Koncentracija 
ali obseg koncentracije snovi v pripravkih, 
ki so na voljo uporabnikom na nižji stopnji, 
in količine snovi v izdelkih, ki so na voljo 
uporabnikom na nižji stopnji.

3.4 Oblika (snov, pripravek ali izdelek) in/ali 
agregatno stanje, v katerem je snov na voljo 
uporabnikom na nižji stopnji. Koncentracija 
ali obseg koncentracije snovi v pripravkih, 
ki so na voljo uporabnikom na nižji stopnji, 
in količine snovi v izdelkih, ki so na voljo 
uporabnikom na nižji stopnji.

3.4 Oblika (snov, pripravek ali izdelek) in/ali 
agregatno stanje, v katerem je snov na voljo 
uporabnikom na nižji stopnji.

3.4 Oblika (snov, pripravek ali izdelek) in/ali 
agregatno stanje, v katerem je snov na voljo 
uporabnikom na nižji stopnji in/ali 
potrošnikom.

Or. de

Obrazložitev

Ker opredelitev „uporabnikov na nižji stopnji“ ne vključuje potrošnikov, je treba zagotoviti, 
da so na voljo tudi podatki o obliki in agregatnem stanju, v katerem snov doseže potrošnika.
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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 1090
PRILOGA IV, del 3, odstavek 3, zadnji odstavek po 3.7

Kjer je ustrezno, označbo uporabe, ki jo 
prijavnik odsvetuje, in vzrokov za to (npr. 
nezakonsko opredeljena priporočila 
dobavitelja). To ni izčrpen seznam.

Kjer je ustrezno, označbo uporabe, ki jo 
prijavnik odsvetuje, in vzrokov za to (npr. 
nezakonsko opredeljena priporočila 
dobavitelja). To je izčrpen seznam.

Or. it

Obrazložitev

Seznam mora biti izčrpen, da se prepreči nepravilna uporaba snovi s strani uporabnika in 
uporabnikovo preskušanje snovi za posebno uporabo, kar zagotovo ne bi bilo uspešno.

Predlog spremembe, ki ga vloži Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 1091
PRILOGA IV, del 5

5. VODNIK PO VARNI UPORABI V 
ZVEZI Z:

Del 5 se črta.

Or. en

Obrazložitev

Dodatni osnovni podatki o izpostavljenosti pomagajo podjetjem oblikovati lasten seznam 
podatkov o varnosti ali vodnik po varni uporabi in omogočajo, da Agencija pregleda dosjeje, 
ki so predloženi za opredelitev prednostnih snovi po tonaži med 1 tono in 10 tonami, za katere 
je treba oblikovati podatke, določene v Prilogi V.
Točka 5 Priloge IV predloga Komisije se premakne v novo Prilogo I ba (novo), ker vključuje 
podatke o obvladovanju tveganja za snovi, ki niso razvrščene kot nevarne, in tako sledi 
strukturi seznama podatkov o varnosti iz Priloge I ba (novo).
(predlog spremembe v zvezi s členom 5(4))
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Predlog spremembe, ki ga vloži Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 1092
PRILOGA IV, del 5 a (novo)

PRILOGA IV, del 5 a (novo)

5a. Podatki o izpostavljenosti za snovi v količinah od 1 tone do 10 ton

5a.1 Glavne kategorije uporabe: 
5a.1.1 a) industrijska uporaba

b) poklicna uporaba
c) splošna poraba

5a.1.2 Pogoji za industrijsko in poklicno uporabo:
a) uporaba v zaprtem sistemu
b) uporaba zaradi vključitve v ali na matrico
c) nerazpršena uporaba
d) razpršena uporaba

5a.2 Najbolj značilen način/značilni načini izpostavljenosti

5a.2.1 Izpostavljenost ljudi:
a) pri zaužitju
b) prek kože
c) z vdihavanjem

5a.2.2 Izpostavljenost okolja:
a) voda
b) zrak
c) odpadki

5a.3 Trajanje izpostavljenosti
a) naključno
b) občasno
c) trajno/pogosto

Or. en

Obrazložitev

Dodatni osnovni podatki o izpostavljenosti pomagajo podjetjem oblikovati lasten seznam 
podatkov o varnosti ali vodnik po varni uporabi in omogočajo, da Agencija pregleda dosjeje, 
ki so predloženi za opredelitev prednostnih snovi po tonaži med 1 tono in 10 tonami, za katere 
je treba oblikovati podatke, določene v Prilogi V.
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Točka 5 Priloge IV predloga Komisije se premakne v novo Prilogo I ba (novo), ker vključuje 
podatke o obvladovanju tveganja za snovi, ki niso razvrščene kot nevarne, in tako sledi 
strukturi seznama podatkov o varnosti iz Priloge I ba (novo).
(predlog spremembe v zvezi s členom 5(4))

Predlog spremembe, ki ga vloži Mojca Drčar Murko

Predlog spremembe 1093
PRILOGA IV, del 5 a (novo)

PRILOGA IV, del 5 a (novo)

5a. Dodatni podatki

5a.1 Glavne kategorije uporabe:

5a.1.1 a) industrijska uporaba
b) poklicna uporaba
c) splošna uporaba

5a.1.2 Pogoji za industrijsko in poklicno uporabo:

a) uporaba v zaprtem sistemu
b) uporaba zaradi vključitve v ali na matrico
c) nerazpršena uporaba
d) razpršena uporaba

5a.2 Značilen način/značilni načini izpostavljenosti:

5a.2.1 Izpostavljenost ljudi:

a) pri zaužitju
b) prek kože
c) z vdihavanjem

5a.2.2 Izpostavljenost okolja:

a) voda
b) zrak
c) trdni odpadki

5a.3 Vzorec izpostavljenosti:

a) naključno/redko
b) občasno
c) trajno/pogosto
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Or. en

Obrazložitev

Prijavniki snovi v količinah pod 10 tonami so izvzeti iz zahteve po celovitem ocenjevanju 
kemijske varnosti, ker bi to bilo nesorazmerno. Osnovno ocenjevanje izpostavljenosti je nujno 
za doseganje osnovne obravnave mogočega tveganja in prednostno razvrščanje na podlagi 
mogočega tveganja. To je mogoče najučinkoviteje doseči z uporabo sistema, ki temelji na 
osnovnih kategorijah izpostavljenosti.

Predlog spremembe, ki ga vloži Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 1094
PRILOGA IV a (novo) 

Priloga IV a (novo)
o dajanju prednosti za registracijo snovi med 1 tono in 100 tonami

Prednostno razvrščanje snovi mora biti odvisno od možnega tveganja snovi, vključno z 
njeno količino, vsebovanimi lastnostmi in izpostavljenostjo. Nujno je treba določiti snovi z 
možnim velikim tveganjem in dodeliti sredstva ustrezno, da se te snovi najprej obravnavajo. 
Prednostno razvrščanje na podlagi tveganja zagotavlja tudi oblikovanje 
podatkov/informacij o vseh snoveh v 5 letih in zgodnjo registracijo teh snovi z možnim 
večjim tveganjem. 

Zbirka podatkov bo vključevala lastnosti in podatke o izpostavljenosti, ki opredeljujejo 
tveganje:

– fizikalno-kemijske lastnosti: fizikalna oblika (velikost delcev), tališče, vrelišče, relativna 
gostota, parni tlak, porazdelitveni koeficient oktanol/voda, topnost v vodi, plamenišče; 
– biorazgradnja; 
– akutna strupenost (vodna bolha); 
– akutna strupenost – zaužitje, dermalno, vdihavanje (en način); 
– draženje kože; 
– draženje oči; 
– senzibilizacija kože (kadar pomanjkanje znakov ni pomembno); 
– bakterijski preskus genotoksičnosti (Amesov test); 
– podatki o razvrstitvi in označevanju; 
– podatki o generični izpostavljenosti in uporabi.

Te lastnosti in podatki o izpostavljenosti določajo razvrstitev v različne kategorije 
izpostavljenosti, katerih namen je zajeti kategorije uporabe.

Registracija po REACH mora vključevati enostavno orodje za prednostno razvrščanje, ki 
povezuje količino in možno veliko tveganje. Skupina za programe za izvajanje REACH 
(RIP) Komisije zdaj določa postopek prednostnega razvrščanja ne kot celovito ocenjevanje 
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tveganja pri uporabi vseh snovi v nizkih količinah, ampak kot podporo pri določitvi tistih 
snovi, za katere bi bila zgodnejša vključenost v REACH koristna. 

Osnovni koncept predloga je uporabiti sistem ocenjevanja možnega velikega resničnega 
tveganja snovi z njeno zmožnostjo povzročitve izpostavljenosti in njeno končno uporabo, kot 
jo določajo:

Merila za prednostno obravnavanje tveganja

Razvrstitev                                E, F+, T+, T, N, R42, R43

Izpostavljenost (ljudi)

Potencial izpostavljenosti         Visok Srednji Nizek  
Parni tlak (hPa)   >100 10-100 5-10
Stopnja prahu Izjemno prašno Nekoliko

prašno Prašno
Analogija Moka Granulirana kroglica

Sladkor

Potencial za prednostno obravnavanje izpostavljenosti (okolja)

Ne hitro biorazgradljivo in možno, da se bioakumulira (log Kow >3)

Merila za prednostno obravnavanje uporabe/količine

količina 1–10 ton in končna splošna uporaba
količina 10–100 ton in končna splošna ali poklicna uporaba

Prednostna razvrstitev na podlagi zgornjih podatkov:

Visoko prednostno: snov ustreza naslednjim pogojem:
merila za prednostno obravnavanje tveganja
visok potencial izpostavljenosti ljudi ali visok potencial izpostavljenosti okolja IN
merila za prednostno obravnavanje uporabe/količine

Te snovi ureja registracija glede na člen 21(2)( b)

Označba pozitivnega tveganja in (potenciala izpostavljenosti ljudi ali okolja) ter 
uporabe/količine = zgodnejša registracija

Or. en



AM\565939SL.doc 35/3 PE 357.826v01-00

SL

Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe člena 20(a) (novo).

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

Predlog spremembe 1095
PRILOGA IV a (novo)

Priloga IVa
Merila za prednostno razvrstitev

Priloga določa merila za razvrstitev snovi na podlagi tveganja v prednostne stopnje 1 do 3. 
Prav tako so opredeljena merila „strupenost“, „tonaža“ in „uporaba“. Po postopku 
registracije v skladu s členom 9(c) in postopku predhodne registracije v skladu s členom 
26(b)(1) izvede razvrstitev proizvajalec ali uvoznik ali Agencija. 

Shema klasifikacije prednostnih stopenj
Strupenost Uporaba glede na tonažo
Prednostna stopnja 1
Visoka strupenost/Raven tonaže 1 odprta uporaba
Visoka strupenost/Raven tonaže 1 zaprta uporaba
Visoka strupenost/Raven tonaže 2 odprta uporaba
Visoka strupenost/Raven tonaže 3 odprta uporaba
Vse snovi so CMR, PBT in POP

Prednostna stopnja 2
Visoka strupenost/Raven tonaže 2 zaprta uporaba
Visoka strupenost/Raven tonaže 3 zaprta uporaba
Srednje visoka strupenost     Raven tonaže 1 odprta uporaba
Srednje visoka strupenost     Raven tonaže 2 odprta uporaba
Srednje visoka strupenost     Raven tonaže 3 odprta uporaba
Srednje visoka strupenost     Raven tonaže 1 zaprta uporaba

Prednostna stopnja 3
Srednje visoka strupenost     Raven tonaže 2 zaprta uporaba
Srednje visoka strupenost     Raven tonaže 3 zaprta uporaba
Nizka strupenost v vseh kombinacijah

2. Opredelitev meril za razvrstitev
2.1 Merila strupenosti
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2.1.1 Visoka strupenost
„Visoka strupenost“ velja za snovi, ki so razvrščene kot takšne na podlagi strupenosti v 
skladu z Direktivo 67/548/EGS:
zelo strupene,
strupene,
ki povzročajo preobčutljivost,
rakotvorne,
mutagene,
strupene za razmnoževanje,
nevarne okolju, R50, R53
Druge snovi, za katere proizvajalec ali uvoznik ve ali meni, da imajo ustrezno strupenost, 
ali na podlagi strukturnih in fizikalnih ali kemijskih lastnosti domneva, da imajo ustrezno 
strupenost ali spadajo v kategorije snovi CMR, PBT ali POP, morajo biti razvrščene v 
stopnjo „visoke strupenosti“.

2.1.2 Srednje visoka strupenost
„Srednje visoka strupenost“ velja za snovi, ki so razvrščene kot takšne na podlagi 
strupenosti v skladu z Direktivo 67/548/EGS:
škodljive,
nevarne okolju, razen če niso razvrščene v stopnjo „visoke strupenosti“.
Druge snovi, za katere proizvajalec ali uvoznik ve ali meni, da imajo ustrezno strupenost, ki 
ustreza razvrstitvi „srednje visoke strupenosti“, morajo biti prav tako uvrščene v to 
klasifikacijo.

2.1.3 Nizka strupenost
„Nizka strupenost“ velja za vse snovi, ki niso razvrščene v stopnjo „visoke strupenosti“ ali 
„srednje visoke strupenosti“.

2.2 Ravni tonaže
V zvezi s predhodno registracijo v skladu s členom 26 in naslednjimi, v katero je vključenih 
več proizvajalcev in/ali uvoznikov, se ravni tonaže opredelijo s sklicevanjem na skupno 
izdelano in uvoženo tonažo.

2.2.1 Raven tonaže 1
„Raven tonaže 1“ velja tam, kjer je skupna tonaža večja od 1000 ton na leto.

2.2.2 Raven tonaže 2
„Raven tonaže 2“ velja tam, kjer je skupna tonaža večja od 100 ton na leto in manjša od 
1000 ton na leto.

2.2.3 Raven tonaže 3
„Raven tonaže 3“ velja tam, kjer je skupna tonaža večja od 1 tone na leto in manjša od 100 
ton na leto.
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2.3 Uporaba
Uporaba je na podlagi izpostavljenosti razvrščena tako:

2.3.1 Odprta uporaba
„Odprta uporaba“ je odprta uporaba v industrijskih in poklicnih dejavnostih in s strani 
potrošnikov.

2.3.2 Zaprta uporaba
„Zaprta uporaba“ je zaprta uporaba v industrijskih in poklicnih dejavnostih.

Or. de

Obrazložitev

Priloga IVa uvaja enostavno, uporabno orodje z jasnimi merili, ki omogočajo razvrstitev 
snovi na podlagi tveganja, ki jo izvajajo proizvajalci ali uvozniki in Agencija pred postopkom 
registracije in predhodne registracije, in oblikuje podlago za zahteve po podatkih, odvisnih 
od tveganja. Razvrstitev zagotavlja tudi podlago za odločitve o prednostnem obravnavanju 
snovi.

Predlog spremembe, ki ga vloži Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 1096
PRILOGA IV a (novo)

PRILOGA IV a (novo)
Dodatna merila za pregledovanje snovi med 
1 tono in 10 tonami

Or. en

Obrazložitev

Sledi spremembi člena 43(a)(a)(5) (novo). To prilogo mora pozneje dokončati Agencija 
(predlog spremembe v zvezi s členom 5(4)).
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Predlog spremembe, ki ga vloži Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 1097
PRILOGA V, uvodni del, pododstavek 1

Stolpec 1 te priloge oblikuje standardne 
podatke, ki se zahtevajo za vse snovi, ki so 
izdelane ali uvožene v količinah 1 tone ali 
več, v skladu s členom 11(1)(a). Stolpec 2 te 
priloge navaja posebna pravila, po katerih se 
lahko zahtevani standardni podatki izpustijo, 
zamenjajo z drugimi podatki, zagotovijo na 
drugi stopnji ali drugače spremenijo. Če so 
izpolnjeni pogoji, v skladu s katerimi stolpec 
2 te priloge omogoča spremembe, prijavnik 
jasno navede to dejstvo in razloge za vsako 
spremembo v ustreznih naslovih dosjeja za 
registracijo.

Stolpec 1 te priloge oblikuje standardne 
podatke za snovi, ki so izdelane ali uvožene 
v količinah 1 tone ali več na leto. Podatki iz 
stolpca 1 se zahtevajo za vse snovi, ki so 
izdelane ali uvožene v količinah 10 ton ali 
več, v skladu s členom 11(1)(b) do (d). Za 
snovi v količinah med 1 tono in 10 tonami 
se vsi razpoložljivi podatki o lastnosti snovi 
zahtevajo za predložitev k dosjeju za 
registracijo, ki vključi najmanj podatke o 
fizikalno-kemijskih lastnostih glede na člen 
11(1)(a). Stolpec 2 te priloge navaja posebna 
pravila, po katerih se lahko zahtevani 
standardni podatki izpustijo, zamenjajo z 
drugimi podatki, zagotovijo na drugi stopnji 
ali drugače spremenijo. Če so izpolnjeni 
pogoji, v skladu s katerimi stolpec 2 te 
priloge omogoča spremembe, prijavnik 
jasno navede to dejstvo in razloge za vsako 
spremembo v ustreznih naslovih dosjeja za 
registracijo.

Or. en

Obrazložitev

Sledi predlogu spremembe člena 11(1)(a) (predlog spremembe v zvezi s členom 5(4)).

Predlog spremembe, ki ga vloži Chris Davies

Predlog spremembe 1098
PRILOGA V, uvodni del, pododstavek 1 a (novo)

Na ravni te priloge mora prijavnik 
predložiti predlog in časovni razpored za 
izpolnjevanje zahtev po podatkih v tej 
prilogi v skladu s členom 11(1)(a), kjer se 
zahtevajo preskusi na vretenčarjih.

Or. en
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Obrazložitev

Povezano s predlogi sprememb uvodne izjave 47 in člena 11 (1). Da se preprečijo poskusi na 
živalih in prihranijo stroški industrije in ker morajo biti podatki o preskusih na živalih 
zagotovljeni, le če je to potrebno za oceno varnosti snovi, je treba predložiti tudi predloge 
preskusov, ki zajemajo preskuse na vretenčarjih, za zagotovitev podatkov, določenih v Prilogi 
V.

Predlog spremembe, ki ga vloži Mojca Drčar Murko

Predlog spremembe 1099
PRILOGA V, del 5 a in b (novo)

Točka 5a vključuje:
– stanje snovi pri 20 °C in 101,3 kPa
– parni tlak
– topnost v vodi
– porazdelitveni koeficient n-

oktanol/voda
– točko vžiga
– vnetljivost
– eksplozivnost
– granulacijo (če je na voljo)

Točka 5b vključuje:
– tališče/ledišče
– vrelišče
– relativno gostoto
– površinsko napetost
– temperaturo samovžiga
– oksidativne lastnosti

Or. en

Obrazložitev

Točka 5 se razdeli na dva dela:
Točka 5a vključuje obvezne fizikalno-kemijske podatke;
točka 5b vključuje fizikalno-kemijske podatke, ki jih je mogoče dodatno zahtevati.

Predlog spremembe, ki ga vloži Caroline Lucas

Predlog spremembe 1100
PRILOGA V, del 6, stolpec 1, odstavek 6.3
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6. 3. Senzibilizacija kože 6. 3. Senzibilizacija kože
Ocena te končne točke zajema naslednje 
zaporedne korake:

Ocena te končne točke zajema naslednje 
zaporedne korake:

(1) ocena razpoložljivih podatkov o ljudeh in 
živalih,

(1) ocena razpoložljivih podatkov o ljudeh in 
živalih,

(2) lokalna analiza limfnih vozlov (LLNA) 
pri glodavcih.

(2) ocena teže dokaznega materiala, ki jo 
sestavljajo:
(i) računalniško podprt strokovni 
sistem/model (Q)SAR (npr. DEREK)
(ii) raziskava prehajanja skozi kožo in vitro 
(OECD 428)
(iii) raziskava vezave beljakovin (npr. 
humanega seruma albumina) in vitro
Če kemikalija nima strukturnih značilnosti, 
ne prodre v kožo in se ne more vezati na 
beljakovino, nima zmožnosti za 
senzibilizacijo in obratno. Strokovna 
presoja na podlagi načela previdnosti bi se 
zahtevala za mešane pozitivne in negativne 
rezultate.

Or. en

Obrazložitev

Direktiva 86/609 zahteva preskuse brez postopkov na živalih, kjer je to upravičeno in 
praktično izvedljivo. Preskusi na živalih v REACH niso v skladu s sodobnimi standardi in jih 
je zato treba nadomestiti, ker je uporaba nepotrjenih preskusov na živalih etično in 
znanstveno nesprejemljiva.  Raziskave, ki dokazujejo znanstvene slabosti teh preskusov in 
pojasnjujejo predlagano nadomestno strategijo, so navedene v „Preskusnih strategijah brez 
preskusov na živalih za REACH“ (glej www.reachnonanimaltests.org).  Nadomestna 
strategija je znanstveno zanesljiva. Negotovosti glede lastnosti snovi morajo biti predmet 
nadzornih ukrepov.

Predlog spremembe, ki ga vloži Caroline Lucas

Predlog spremembe 1101
PRILOGA V, del 6, stolpec 2, odstavek 6.3, korak 2

6.3. Koraka 2 ni treba izvesti, če: 6.3. Koraka 2 ni treba izvesti, če:

– je snov jedka, zelo strupena ali dražilna v 
stiku s kožo; ali



AM\565939SL.doc 41/3 PE 357.826v01-00

SL

– je snov močna kislina (pH < 2,0) ali baza 
(pH > 11,5); ali
– je snov vnetljiva na zraku pri sobni 
temperaturi.
Če je razvrstitev za senzibilizacijo kože 
mogoča z rezultati prvega koraka, se 
naslednji korak lahko izpusti in prijavnik 
razvrsti snov kot tako, ki povzroča 
preobčutljivost v stiku s kožo.

Če je razvrstitev za senzibilizacijo kože 
mogoča z rezultati prvega koraka, se 
naslednji korak lahko izpusti in prijavnik 
razvrsti snov kot tako, ki povzroča 
preobčutljivost v stiku s kožo.

Če lokalna analiza limfnih vozlov za 
zadevne snovi ni ustrezna, se lahko uporabi 
maksimizacijski preskus na morskih 
prašičkih (GPMT).

Or. en

Obrazložitev

Direktiva 86/609 zahteva preskuse brez postopkov na živalih, kjer je to upravičeno in 
praktično izvedljivo. Preskusi na živalih v REACH niso v skladu s sodobnimi standardi in jih 
je zato treba nadomestiti, ker je uporaba nepotrjenih preskusov na živalih etično in 
znanstveno nesprejemljiva. Raziskave, ki dokazujejo znanstvene slabosti teh preskusov in 
pojasnjujejo predlagano nadomestno strategijo, so navedene v „Preskusnih strategijah brez 
preskusov na živalih za REACH“ (glej www.reachnonanimaltests.org). Nadomestna 
strategija je znanstveno zanesljiva. Negotovosti glede lastnosti snovi morajo biti predmet 
nadzornih ukrepov.

Predlog spremembe, ki ga vloži Caroline Lucas

Predlog spremembe 1102
PRILOGA V, del 6, stolpec 2, odstavek 6.4

6.4 Nadaljnje raziskave mutagenosti pridejo 
v poštev v primeru pozitivnega rezultata.

6.4 Nadaljnje raziskave mutagenosti in vitro
pridejo v poštev v primeru pozitivnega 
rezultata.

Or. en

Obrazložitev

Nadaljnje raziskave mutagenosti morajo biti omejene na raziskave mutagenosti in vitro.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, Chris Davies, Lena Ek, 
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Anders Wijkman + Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + Mary Honeyball+ Dagmar Roth-
Behrendt, Jutta D. Haug

Predlog spremembe 1103
PRILOGA V, del 6, stolpca 1 in 2, odstavek 6.4.1 (a) (novo)

Stolpec 1 Stolpec 2
6.4.1.a. Citogenetska raziskava celic 
sesalcev in vitro

6.4.1.a. Raziskave ni treba izvesti,

– če so na voljo ustrezni podatki 
citogenetskega preskusa in vivo ali
– je znano, da snov spada v rakotvorno 
kategorijo 1 ali 2.

Or. en

Obrazložitev

Ponovna uvedba preskusa za snovi med 1–10 tonami na leto v skladu s tem, kar je Komisija 
predvidela v osnutku predloga. Ponovna uvedba tega preskusa bolje prikaže, ali je snov 
mutagena (zelo skrb vzbujajoča lastnost). Besedilo je vzeto neposredno iz Priloge VI. Če se ta 
predlog spremembe sprejme, je treba ustrezen del v Prilogi VI črtati. (Schlyter in drugi)

Ta predlog spremembe je posledica predloga spremembe Priloge VI, kot je razloženo zgoraj. 
Treba je ohraniti enake zahteve v zvezi s količinami, večjimi od 100 ton, v skladu s predlogom 
Komisije. Za mutagenost je zagotovljeno, da se v primeru pozitivnega rezultata raziskave in 
vitro preiskava nadaljuje. (Roth-Behrendt in drugi)

Predlog spremembe, ki ga vložijo Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller + Chris Davies

Predlog spremembe 1104
PRILOGA V, del 6, stolpec 1, odstavek 6.4.a (novo)

6.4.a.1. Citogenetska raziskava celic 
sesalcev in vitro (preskus brez postopkov na 
živalih za preverjanje 
rakotvornih/mutagenih lastnosti); 
6.4.a.2. Raziskava o zaviranju rasti alg 
(začetni znaki kronične strupenosti v 
vodnem okolju);
6.4.a.3. Preskusi razgradljivosti (podatki o 
tem, ali se kemikalije razgradijo v okolju) 
za zagotovitev, da se navedejo vsi 
pomembni obstoječi podatki o vseh 
kemikalijah REACH z vsemi podatki o 
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strupenosti, ki presegajo tiste končne točke, 
ki jih vključujejo zahteve po registraciji.

Or. en

Obrazložitev

Zahtevani podatki za kemikalije, izdelane v količini 1–10 ton, so sedaj neustrezni. Ne bodo 
opredelili kemikalij, ki izpolnjujejo merila za zelo veliko zaskrbljenost ali so tvegane za 
zdravje ljudi. (Davies) Ponovna uvedba teh 3 preskusov varnosti v Prilogi V (Standardne 
zahteve po podatkih za snovi, izdelane ali uvožene v količini 1 tone ali več) bo zagotovila 
določanje snovi, ki vzbujajo veliko skrb, za manj obsežne kemikalije, kar je predpogoj za 
primerno obvladovanje tveganja v REACH. (Jørgensen in drugi + Davies)

Predlog spremembe, ki ga vloži Richard Seeber

Predlog spremembe 1105
PRILOGA V, del 6, stolpec 1, odstavka 6.4.1 a in 6.4.1 b (novo)

6.4.1a. Citogenetska raziskava celic 
sesalcev in vitro ali
6.4.1b. Raziskava genske mutacije celic 
sesalcev in vitro […]

Or. de

Obrazložitev

Obstoječe pisno navodilo Technical Guidance Document (TGD) vključuje skrbno oblikovano 
strategijo preskušanja mutagenosti, ki pripravlja vse potrebno za drugo raziskavo (in vitro, 
vključuje celice sesalcev) za ta razpon tonaže. To strategijo je treba ohraniti v REACH: na 
uravnotežen način se upoštevajo različni možni načini, na katere lahko kemikalije napadejo 
genski material.

Predlog spremembe, ki ga vložita Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Predlog spremembe 1106
PRILOGA V, del 6, odstavek 6.4.3 (novo)

6.4.3. Raziskava genske mutacije celic 
sesalcev in vitro, v primeru negativnega 
rezultata iz Priloge V, 6.4.1. in Priloge VI, 
6.4.2.

6.4.3. Raziskave ni treba izvesti, če so na 
voljo ustrezni podatki iz zanesljivih 
preskusov genske mutacije in vivo na 
celicah sesalcev.
6.4. Ustrezne raziskave mutagenosti in vivo 
pridejo v poštev v primeru pozitivnega 
rezultata katere koli raziskave mutagenosti 
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iz Priloge V ali VI.
Če je rezultat katere koli raziskave 
mutagenosti iz Priloge V ali zgoraj 
omenjenih preskusov pozitiven in rezultati 
raziskav in vivo niso na voljo, prijavnik 
predlaga ustrezno raziskavo mutagenosti in 
vivo.
Če je na voljo pozitivni rezultat katere koli 
raziskave in vivo, se predlagajo nadaljnje
raziskave in vivo.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je posledica predloga spremembe Priloge VI, kot je razloženo zgoraj. 
Treba je ohraniti enake zahteve v zvezi s količinami, večjimi od 100 ton, v skladu s predlogom 
Komisije. Za mutagenost je zagotovljeno, da se v primeru pozitivnega rezultata raziskave in 
vitro preiskava nadaljuje. 

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

Predlog spremembe 1107
PRILOGA V, del 6, stolpca 1 in 2, odstavek 6.4 a (novo)

Stolpec 1 Stolpec 2
6.4.a Akutna strupenost 6.4.a Raziskave/raziskav ni treba izvesti, če:
6.4.1a Oceno teže dokaznega materiala 
sestavlja:

– se natančni odmerki snovi ne morejo 
preizkusiti in vitro zaradi kemijskih in 
fizikalnih lastnosti snovi; ali

(i)   Računalniško podprt strokovni 
sistem/modeliranje (Q)SAR (npr. TOPKAT)

– je snov jedka; ali

(ii)  Osnovni preskus citotoksičnosti in vitro 
(npr. z uporabo običajne celične linije 
človeške kože (NHK))

– je snov vnetljiva na zraku pri sobni 
temperaturi.

6.4.2a Raziskava metabolizma in vitro (npr. 
človeški mikrosomski encimi)
6.4.3a  Računalniško podprt biokinetični 
vzorec za ocene absorpcije, porazdelitve in 
izločanja prek različnih načinov 
izpostavljenosti

Or. en
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Obrazložitev

Snovi ni treba preskusiti le za vodno strupenost, ampak tudi za akutno strupenost. Za več 
podatkov o tem preskusu poglejte na www.reachnonanimaltests.org.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber and 
Richard Seeber

Predlog spremembe 1108
PRILOGA V, del 6, stolpca 1 in 2, odstavek 6.4.a (novo)

Stolpec 1 Stolpec 2
6.4a. Akutna strupenost
Za pline in hlapne tekočine (s parnim 
tlakom nad 10-2 Pa pri 20°°C) se podatki 
zagotovijo za vnos z vdihavanjem (6.5.2)

6.4a. Raziskave/raziskav ni treba izvesti, če:
se natančni odmerki snovi ne morejo 

vnesti zaradi kemijskih in fizikalnih 
lastnosti snovi; ali
je snov jedka; ali
je snov vnetljiva na zraku pri sobni 
temperaturi.

Za snovi, ki niso plini, se podatki, omenjeni 
v 6.5.1. do 6.5.3., zagotovijo za najmanj dva 
načina, od katerih je en oralni. Izbira 
drugega načina bo odvisna od narave snovi 
in verjetnega načina izpostavljenosti ljudi. 
Če obstaja le en način izpostavljenosti, je 
treba zagotoviti podatke le za ta način.

Ustrezen drugi način se izbere na podlagi:

6.4a.1. Oralno
6.4a.2. Z vdihavanjem 6.4a.2. Preskušanje z vdihavanjem je 

ustrezno, če:
(1) je izpostavljenost ljudi z vdihavanjem 
verjetna; in
(2) je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

snov ima parni tlak nad 10-2 Pa pri 20 °C; 
ali
snov je prašek, ki vsebuje več kot 1 % 
delcev na podlagi utežnega razmerja m/m, z 
velikostjo delcev s srednjim 
aerodinamičnim masnim premerom manj 
kot 100 μm; ali
snov se bo uporabljala na način, ki ustvarja 
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aerosole, delce ali kapljice v velikosti, da jih 
je mogoče vdihniti (> 1 % na podlagi 
utežnega razmerja m/m, z velikostjo delcev 
s srednjim aerodinamičnim masnim 
premerom manj kot 100 μm).

6.4a.3. Dermalno 6.4a.3. Dermalno preskušanje je ustrezno, 
če:
(1) je stik s kožo pri proizvodnji in/ali 
uporabi verjeten; in
(2) fizikalno-kemijske lastnosti nakazujejo 
znatno raven absorpcije skozi kožo; in
(3) je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:
strupenost je ugotovljena pri preskusu 
akutne oralne strupenosti pri nizkih 
odmerkih; ali
sistemski učinki ali drugi dokazi absorpcije 
so ugotovljeni pri raziskavah draženja kože 
in/ali oči; ali
preskusi in vitro kažejo znatno dermalno 
absorpcijo; ali
znatna dermalna strupenost ali dermalno 
prodiranje je ugotovljeno pri strukturno 
sorodnih snoveh.
Dermalno preskušanje ni ustrezno, če 
absorpcija kože ni verjetna, kakor kažeta 
molekulska teža (MW > 800 ali premer 
molekule > 15 Å) in nizka topnost lipidov 
(log Kow pod –1 ali nad 4).

Or. de

(Besedilo prestavljeno iz Priloge VI, del 6.5 Akutna strupenost)

Obrazložitev

Za opredelitev zahtev po podatkih iz Priloge IVa, ki temeljijo na tveganju, je potrebno 
poznavanje akutne strupenosti. (Elisabeth Jeggle in drugi)

Še zlasti za razpon tonaže med eno in 10 tonami predlog uredbe REACH zdaj ne zagotavlja 
dovolj podatkov, ki jih je treba predložiti. Zaradi razlogov varovanja zdravja in okolja je 
treba na to gledati posebej kritično, ker je treba predvidevati, da bo razpon tonaže pogojeval 
dve tretjini vseh izdelanih ali uvoženih snovi, za katere se zahteva registracija po REACH.

Razen tega v tem razponu tonaže ocena varnosti snovi z ukrepi obvladovanja tveganja še ni 
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obvezna, kar pomeni, da sta razvrstitev in označevanje najpomembnejša načina sporočanja 
podatkov o tveganjih in varni uporabi zadevnih snovi. Zanesljiv niz podatkov je bistvena 
podlaga za določanje nevarnih lastnosti.

Podatki o akutni strupenosti kemikalij za človeka so bistveni za varstvo na delovnem mestu in 
varstvo potrošnikov. Razprava o tem je pokazala, da se industrija sama zanima za zbiranje 
ustreznih podatkov, da lahko sprejme primerne ukrepe. Razen tega se ocenjuje, da že 
obstajajo rezultati preskusov za velik odstotek obstoječih snovi, ki so zdaj na trgu. (Richard 
Seeber)

Predlog spremembe, ki ga vložita Dagmar Roth-Behrendt + Anders Wijkman

Predlog spremembe 1109
PRILOGA V, del 6, stolpca 1 in 2, odstavek 6.4.a (novo)

Stolpec 1 Stolpec 2

6.4 a. Akutna strupenost 6.4a. Raziskave/raziskav ni treba izvesti, če:
Raziskava se izvede na en način, po 
možnosti oralni, razen če prijavnik meni, 
da je drug način bolj ustrezen.

– se natančnih odmerkov snovi ne more 
vnesti zaradi kemijskih ali
– fizikalnih lastnosti snovi; ali
– je snov jedka; ali
– je snov vnetljiva na zraku pri sobni 
temperaturi.

Za pline in hlapne tekočine (s parnim 
tlakom nad 10-2 Pa pri 20°°C) se podatki 
zagotovijo za vdihavanje (6.5.2).
Za snovi, ki niso plini, v količini 100 ton ali 
več na leto na proizvajalca ali uvoznika, se 
podatki, omenjeni v 6.5.1. do 6.5.3., 
zagotovijo za najmanj dva načina, od 
katerih je en oralni. Izbira drugega načina 
bo odvisna od narave snovi in verjetnega 
načina izpostavljenosti ljudi. Če obstaja le 
en način izpostavljenosti, je treba zagotoviti 
podatke le za ta način.

Ustrezen drugi način se izbere na podlagi:

6.4a.1. Oralno
6.4a.2. Z vdihavanjem 6.4a.2. Preskušanje z vdihavanjem je 

ustrezno, če:
(1) je izpostavljenost ljudi z vdihavanjem 
verjetna; in
(2) je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:
– snov ima parni tlak nad 10-2 Pa pri 20 
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°C; ali
– snov je prašek, ki vsebuje več kot 1 % 
delcev na podlagi utežnega razmerja m/m, z 
velikostjo delcev s srednjim 
aerodinamičnim masnim premerom manj 
kot 100 μm; ali
– snov se bo uporabljala na način, ki 
ustvarja aerosole, delce ali kapljice v 
velikosti, da jih je mogoče vdihniti (> 1 % 
na podlagi utežnega razmerja m/m, z 
velikostjo delcev s srednjim 
aerodinamičnim masnim premerom manj 
kot 100 μm).

6.4a.3. Dermalno 6.4a.3. Dermalno preskušanje je ustrezno, 
če:
(1) je stik s kožo pri proizvodnji in/ali 
uporabi verjeten; in
(2) fizikalno-kemijske lastnosti nakazujejo 
precejšnjo raven absorpcije skozi kožo; in
3) je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:
– strupenost je opažena pri preskusu 
akutne oralne strupenosti pri nizkih 
odmerkih; ali
– sistemski učinki ali drugi dokazi 
absorpcije so opaženi pri raziskavah 
draženja kože in/ali oči; ali
– preskusi in vitro kažejo znatno dermalno 
absorpcijo; ali
– znatna dermalna strupenost ali dermalno 
prodiranje je prepoznano za strukturno 
sorodne snovi.
Dermalno preskušanje ni ustrezno, če 
absorpcija kože ni verjetna, kakor kažeta 
molekulska teža (MW > 800 ali premer 
molekule > 15 Å) in nizka topnost lipidov 
(log Kow pod –1 ali nad 4). 

Or. en
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(Besedilo prestavljeno iz PRILOGE VI, 6.5 z dodanim novim prvim odstavkom v stolpcu 1)

Obrazložitev

Predlog Komisije zahteva podatke o akutni strupenosti le za snovi v količinah 10 ton ali več 
na leto. Podatke o akutni strupenosti za en način izpostavljenosti je treba vseeno zahtevati za 
izbrane prednostne snovi v tonaži 1 do 10 ton, ki bodo ugotovljene v preskusu, ki ga bo 
izvedla Agencija, kot je določeno v členu 43 (aa). Za neprednostne snovi je treba predložiti le 
podatke, ki so že na voljo. S tem ta bolj prožen sistem v celoti dosega boljše ravnotežje med 
potrebami po podatkih in stroškovno učinkovitostjo kot predlog Komisije. (predlog 
spremembe, povezan s predlogom spremembe člena 5(4)) (Roth-Behrendt)

Podatki o akutni strupenosti sestavljajo osnovne toksikološke podatke in zato morajo biti 
vključeni tudi pri manj obsežnih snoveh. Imajo osrednjo vlogo pri oceni zahtev za varnost 
delavcev in so razen tega sorazmerno poceni. Čeprav se moramo izogibati preskusom na 
živalih in si močno prizadevati za iskanje drugih metod preskušanja, morata biti zdravje ljudi 
in varstvo okolja na prvem mestu. (Wijkman)

Predlog spremembe, ki ga vložijo Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, Chris Davies, Lena Ek, 
Anders Wijkman + Mary Honeyball + Dagmar Roth-Behrendt + Caroline Lucas, Hiltrud 

Breyer

Predlog spremembe 1110
PRILOGA V, del 7, stolpca 1 in 2, odstavek 7.1.a (novo)

Stolpec 1 Stolpec 2

7.1.a Razgradnja
7.1a.1. Biotična 7.1a. Simulacijske raziskave (Priloga VII, 

7.2.1.2 do 7.2.1.4.) predlaga prijavnik ali
jih lahko zahteva pristojni organ iz 
ocenjujoče države članice v skladu s členi 
39, 40 ali 44, če ocena kemijske varnosti 
glede na Prilogo I kaže, da je potrebna 
nadaljnja raziskava razgradljivosti snovi. 
Izbira ustreznega/ustreznih 
preskusa/preskusov je odvisna od rezultatov 
ocene varnosti.

7.1a.1.1. Hitra biorazgradljivost 7.1a.1.1. Raziskave ni treba izvesti, če je 
snov anorganska.

Or. en
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Obrazložitev

Ponovna uvedba preskusa biorazgradljivosti za snovi med 1–10 tonami na leto v skladu s tem, 
kar je Komisija predvidela v osnutku predloga. Če se ta preskus ponovno ne uvede, se ključna 
lastnost, ki je zelo skrb vzbujajoča, ne bo ocenjevala za dve tretjini snovi po REACH. Besedilo 
je vzeto neposredno iz Priloge VI. Če se ta predlog spremembe sprejme, je treba ustrezen del 
v Prilogi VI črtati. (Schlyter in drugi + Honeyball)

Predlog Komisije zahteva podatke o biorazgradnji le za snovi v količinah 10 ton ali več na 
leto. Take podatke je treba zahtevati tudi za izbrane prednostne snovi v tonaži 1 do 10 ton, ki 
bodo ugotovljene v preskusu, ki ga bo izvedla Agencija, kot je določeno v členu 43 (aa). Za 
neprednostne snovi je treba predložiti le podatke, ki so že na voljo. (predlog spremembe, 
povezan s predlogom spremembe člena 5(4)) (Roth-Behrendt)

Predlog spremembe, ki ga vložijo Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, Chris Davies, Lena Ek, 
Anders Wijkman + Mary Honeyball  + Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 1111
PRILOGA V, del 7, stolpca 1 in 2, odstavek 7.1.1 a (novo)

Stolpec 1 Stolpec 2

7.1.1 a. Raziskava o zaviranju rasti alg 7.1.1. a. Raziskave ni treba izvesti, če:
– je snov izrazito netopna (topnost v vodi < 
10 μg/l); ali
– je malo verjetno, da snov prehaja skozi 
biološke membrane (MW > 800 ali premer 
molekule > 15 Å).

Or. en

Obrazložitev

Ponovna uvedba preskusa za snovi med 1–10 tonami na leto v skladu s tem, kar je Komisija 
predvidela v osnutku predloga. Ponovna uvedba tega preskusa bolje prikaže akutno 
strupenost snovi. Besedilo je vzeto neposredno iz Priloge VI.

Če se ta predlog spremembe sprejme, je treba ustrezen del v Prilogi VI črtati. (Schlyter in 
drugi)

Ponovna uvedba preskusa za snovi med 1–10 tonami na leto v skladu s tem, kar je Komisija 
predvidela v osnutku predloga. Predlog Komisije določa obveznost preskusov strupenosti 
vodne bolhe. Vendar preskus ne upošteva niti osnovne okoljske presoje, ker zagotavlja le 
preučitev učinkov snovi na živalske organizme. Da se oceni tudi vpliv na rastlinske 
organizme, je vključitev preskusa o zaviranju rasti alg bistvena. Ta preskus zagotavlja 
začetne znake kronične strupenosti v vodnem okolju. To je preskus brez postopkov na živalih. 
(Honeyball)
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Če se ta predlog spremembe sprejme, je treba ustrezen del v Prilogi VI črtati.

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

Predlog spremembe 1112
PRILOGA V, del 7, stolpca 1 in 2, odstavka 7.1.1 a in 7.1 a (novo)

Stolpec 1 Stolpec 2
7.1.1a. Raziskava o zaviranju rasti alg 7.1.1a. Raziskave ni treba izvesti, če:

je snov izrazito netopna (topnost v vodi < 10 
μg/l); ali
snov velja za hitro biorazgradljivo in so 
uporabljene preskusne koncentracije v 
razponu koncentracij, ki se lahko 
pričakujejo v dotoku naprave za čiščenje 
odplak.
Raziskava se lahko nadomesti s preskusom 
inhibicije nitrifikacije, če podatki, ki so na 
voljo, kažejo, da je snov lahko inhibitor 
mikrobske rasti ali funkcije.

7.1a. Razgradnja
7.1a.1. Biotična
7.1a.1.1. Hitra biorazgradljivost

7.1a. Simulacijske raziskave predlaga 
prijavnik ali jih lahko zahteva pristojni 
organ iz ocenjujoče države članice v skladu 
s členi 39, 40 ali 44, če ocena kemijske 
varnosti glede na Prilogo I kaže, da je 
potrebna nadaljnja raziskava 
razgradljivosti snovi. Izbira 
ustreznega/ustreznih preskusa/preskusov je 
odvisna od rezultatov ocene varnosti.
7.1a.1.1 Raziskave ni treba izvesti, če je 
snov anorganska.

Or. de

(Besedilo prestavljeno iz PRILOGE VI, 7.1.4)

Obrazložitev

Za opredelitev zahtev po podatkih, ki temeljijo na tveganju, iz Priloge IVa je potrebno 
poznavanje zaviranja rasti alg in biotične razgradnje.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Richard Seeber

Predlog spremembe 1113
PRILOGA V, del 7, stolpec 1, odstavek 7.1a (novo)

7.1a. Razgradnja
7.1a.1. Biotična
7.1a.1.1. Hitra biorazgradljivost
7.1a.2. Abiotična
7.1a.2.1. Hidroliza kot funkcija pH

Or. de

Obrazložitev

Podatki o razgradnji snovi so pomembna podlaga za ocenjevanje dolgoročnih učinkov v 
vodnih okoljih. Pridobivanje teh podatkov je sorazmerno poceni; in modeli QSAR lahko imajo 
pomembno vlogo še zlasti na tem področju.

Predlog spremembe, ki ga vložita Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Predlog spremembe 1114
Priloga Va (novo)

Predlog spremembe Parlamenta

Priloga V a
Prednost za registracijo snovi med 10 in 100 tonami

• Prednostno razvrščanje snovi mora biti odvisno od možne tveganosti snovi, vključno 
z njeno količino, vsebovanimi lastnostmi in izpostavljenostjo. Nujno je treba določiti 
snovi z možnim velikim tveganjem in dodeliti sredstva ustrezno, da se te snovi 
najprej obravnavajo. Prednostno razvrščanje na podlagi tveganja zagotavlja tudi 
oblikovanje podatkov/informacij o vseh snoveh v 5 letih in zgodnjo registracijo teh 
snovi z možnim večjim tveganjem. 

• Zbirka podatkov bo vključevala lastnosti in podatke o izpostavljenosti, ki 
opredeljujejo tveganje:
– fizikalno-kemijske lastnosti: fizikalna oblika (velikost delcev), tališče, vrelišče, 
relativna gostota, parni tlak, porazdelitveni koeficient oktanol/voda,  topnost v 
vodi, plamenišče; 
– biorazgradnja; 
– akutna strupenost (vodna bolha); 
– akutna strupenost – zaužitje, dermalno, vdihavanje (en način); 
– draženje kože; 
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– draženje oči; 
– senzibilizacija kože (kadar pomanjkanje znakov ni pomembno); 
– bakterijski preskus genotoksičnosti (Amesov test); 
– podatki o razvrstitvi in označevanju; 
– podatki o generični izpostavljenosti in uporabi.

• Te lastnosti in podatki o izpostavljenosti določajo razvrščanje v različne kategorije 
izpostavljenosti, katerih namen je zajeti kategorije uporabe.   

• Registracija po REACH mora vključevati enostavno orodje za prednostno 
razvrščanje, ki povezuje količino in možno veliko tveganje. Skupina za programe za 
izvajanje REACH (RIP) Komisije zdaj določa postopek prednostnega razvrščanja ne 
kot celovito ocenjevanje tveganja pri uporabi vseh snovi v nizkih količinah, ampak 
kot podporo pri določitvi tistih snovi, za katere bi zgodnejša vključenost v REACH 
pomenila korist.     

Osnovni koncept predloga je uporabiti sistem ocenjevanja možnega velikega resničnega 
tveganja snovi z njeno zmožnostjo povzročitve izpostavljenosti in njeno končno uporabo, kot 
jo določajo:

Merila tveganja
Razvrstitev                                E, F+, T+, T, N, R42, R43

Izpostavljenost (ljudi)
Potencial izpostavljenosti         Visok Srednji Nizek  
Parni tlak (hPa)   >100 10–100 5–10
Stopnja prahu Zelo prašno Prašno Nekoliko prašno
Analogija Moka Granulirana kroglica Sladkor

Izpostavljenost (okolje)
Ne hitro biorazgradljivo in možno, da se bioakumulira (log Kow >3)

Uporaba/Količina
Količina 10–100 ton in končna splošna ali poklicna uporaba

Sklep
Pozitivni znak tveganja in (potenciala izpostavljenosti ljudi ali okolja) ter uporabe/količine 
= zgodnejša registracija

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Chris Davies

Predlog spremembe 1115
Priloga VI, uvodni del, pododstavek 2 a (novo)
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Na ravni te Priloge mora prijavnik 
predložiti predlog in časovni razpored za 
izpolnjevanje zahtev po podatkih v tej 
Prilogi v skladu s členom 11(1)(b), kjer se 
zahtevajo preskusi na vretenčarjih.  

Or. en

Obrazložitev

Povezano s predlogi sprememb uvodne izjave 47, člen 11(1) in Priloge I. Da se preprečijo 
preskusi na živalih in prihranijo stroški industrije in ker morajo biti podatki o preskusih na 
živalih zagotovljeni le, če je to potrebno za oceno varnosti snovi, je treba predložiti tudi 
predloge za preskuse, ki vključujejo preskuse na vretenčarjih, za zagotovitev podatkov,
določenih v Prilogi VI.

Predlog spremembe, ki ga vložita Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Predlog spremembe 1116
Priloga VI, del 6, odstavki 6.1 do 6.4

6.1. Draženje kože črtano
6.2. Draženje oči črtano
6.4. Mutagenost črtano

Or. en

Obrazložitev

To je prvi predlog spremembe niza predlogov sprememb, ki določajo zahteve po podatkih za 
količine od 10 do 100 ton in zahtevajo od podjetij, da zagotovijo podatke, ki so potrebni za 
ustrezen nadzor tveganj za človekovo zdravje in okolje zaradi uporabe snovi ter v razmerah, v 
katerih so lahko zahteve v predlogu Komisije nesorazmerne.

Hkrati bodo ti predlogi sprememb zmanjšali zahteve za količine od 10 do 100 ton, kjer je 
večja verjetnost tveganja za umik snovi z negativnimi posledicami za uporabnike na nižji 
stopnji, zlasti MSP. Zato so ti predlogi sprememb ključni za inovacije, ker zmanjšujejo 
tveganje za umik snovi s posledično visokimi stroški sprememb.

Predlaga se, da se Priloga VI, ki vključuje dodatne podatke, razen podatkov, zahtevanih v 
skladu s Prilogo V, omeji na podatke o akutni strupenosti in biorazgradnji. Druge zahteve po 
podatkih, predvidene v Prilogi VI Predloga Komisije, se prestavijo v Prilogo VII, in sicer 
zahteve za snovi v večjih količinah (100 ton in več).
Te predloge sprememb je treba gledati kot nadaljevanje pristopa, predlaganega za zelo nizek 
razpon količine 1–10 t, kjer so predlagane posebne ureditve, in za večje količine nad 100 t, 
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kjer v splošnem cilju trajnostnega razvoja zmanjšanje zahtev po podatkih ni predlagano. 

Prvi predlog spremembe se osredotoča na te podatke, ki so najpomembnejši za razvoj 
ustreznih ukrepov za obvladovanje tveganja, ker obravnavajo znatno tveganje za umik snovi v 
količinah med 10 in 100 tonami, uvedeno s predlogom Komisije. Predlagani predlog 
spremembe zato prestavlja zahteve po podatkih iz točk 6.1–6.4 v Prilogo VII.

Predlog spremembe, ki ga vloži Caroline Lucas

Predlog spremembe 1117
Priloga VI, del 6, odstavek 6.1

6.1. Draženje kože 6.1. Draženje kože
6.1.1. Draženje kože in vivo 6.1.1. Draženje kože in vivo (klinični 

preskus z obližem na prostovoljcih)
6.1.1. Raziskave ni treba izvesti, če 6.1.1. Raziskava se ne izvede, če:

– je snov jedka; ali – je snov jedka; ali
– je snov močna kislina (pH < 2,0) ali 
baza (pH > 11,5); ali

– je snov močna kislina (pH < 2,0) ali 
baza (pH > 11,5); ali

– je snov vnetljiva na zraku pri sobni 
temperaturi; ali

– je snov vnetljiva na zraku pri sobni 
temperaturi; ali

– je snov zelo strupena v stiku s kožo; 
ali

– je snov zelo strupena v stiku s kožo; 
ali

– raziskava akutne dermalne 
strupenosti prek kože ne kaže na draženje 
kože do mejnega odmerka (2000 mg/kg 
telesne teže); ali

je snov pozitivna pri preskusih 
mutagenosti/genostrupenosti in vitro; ali

– so podatki, ki so na voljo za 
preskusno strategijo iz Priloge V, dela 6.1, 
ustrezni za določanje snovi kot jedkih ali 
dražilnih za kožo.

– so podatki, ki so na voljo za 
preskusno strategijo iz Priloge V, dela 6.1, 
ustrezni za določanje snovi, ki niso dražilne.

Or. en

Obrazložitev

Direktiva 86/609 zahteva preskuse brez postopkov na živalih, kjer je to upravičeno in 
praktično izvedljivo. Preskusi na živalih v REACH niso v skladu s sodobnimi standardi in jih 
je zato treba nadomestiti, ker je uporaba nepotrjenih preskusov na živalih etično in 
znanstveno nesprejemljiva.  Raziskave, ki dokazujejo znanstvene slabosti teh preskusov in 
pojasnjujejo predlagano nadomestno strategijo, so navedene v „Preskusnih strategijah brez 
preskusov na živalih za REACH“ (glej www.reachnonanimaltests.org).  Nadomestna 
strategija je znanstveno zanesljiva. Negotovosti glede lastnosti snovi morajo biti predmet 
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nadzornih ukrepov.

Predlog spremembe, ki ga vloži Caroline Lucas

Predlog spremembe 1118
Priloga VI, del 6, odstavek 6.2

6.2. Draženje oči črtano

Or. en

Obrazložitev

Ta preskus ni v skladu s sodobnimi standardi. Raziskave, ki dokazujejo znanstvene slabosti 
teh preskusov in pojasnjujejo predlagano nadomestno strategijo, so navedene v Preskusnih 
strategijah brez preskusov na živalih za REACH“ (glej www.reachnonanimaltests.org). Ker je 
uporaba neodobrenih preskusov na živalih etično in znanstveno nesprejemljiva, se preskusi 
strupenosti pri večkratnih odmerkih ne smejo izvajati. Izid je ustrezno zajet v preskusni 
strategiji za draženje oči v točki 6.2 Priloge V.

Predlog spremembe, ki ga vloži Caroline Lucas

Predlog spremembe 1119
Priloga VI, del 6, odstavek 6.4.3

6.4.3 Raziskava genske mutacije in vitro 
na celicah sesalcev, v primeru negativnega 
rezultata iz Priloge V, 6.4.1 in Priloge VI, 
6.4.2.

6.4.3. Raziskava genske mutacije in vitro 
na celicah sesalcev, v primeru negativnega 
rezultata iz Priloge V, 6.4.1 in 6.4.1.a.

6.4.3. Raziskave ni treba izvesti, če so na 
voljo ustrezni podatki iz zanesljivih 
preskusov genske mutacije in vivo na 
celicah sesalcev.

6.4.3. Raziskave ni treba izvesti, če so na 
voljo ustrezni podatki iz zanesljivih 
preskusov genske mutacije in vivo na 
celicah sesalcev.

Or. en

Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe, ki dodaja citogenetsko raziskavo in vitro na celicah 
sesalcev k Prilogi V istih avtorjev.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Caroline Lucas

Predlog spremembe 1120
Priloga VI, del 6, odstavek 6.4.4

6.4. Ustrezne raziskave mutagenosti in vivo
je treba obravnavati v primeru pozitivnega 
rezultata katere koli raziskave mutagenosti 
iz Priloge V ali VI.

6.4 Pozitivni rezultat katerih koli raziskav 
mutagenosti in vitro v Prilogi V ali VI se 
lahko potrdi z izvedbo drugega preskusa, ki 
potrdi verjetni mehanizem, in/ali s 
ponovitvijo raziskave z uporabo ustreznega 
eksogenega metaboličnega sistema (npr. 
človeških mikrosomskih encimov).

Or. en

Obrazložitev

Nadaljnje raziskave mutagenosti morajo biti omejene na raziskave mutagenosti in vitro.

Predlog spremembe, ki ga vloži Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 1121
PRILOGA VI, del 6, odstavek 6.5

6.5. Akutna strupenost črtano

Or. en

Obrazložitev

Ker so ti podatki sedaj vključeni v Prilogo V, se jih tu lahko izbriše. (predlog spremembe v 
zvezi s predlogom spremembe člena 5(4))

Predlog spremembe, ki ga vložita Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Predlog spremembe 1122
PRILOGA VI, del 6, stolpec 1, odstavek 6.5

6.5. Akutna strupenost 6.5. Akutna strupenost
Raziskava se izvede na en način, po 
možnosti oralni, razen če prijavnik meni, 
da je drug način bolj ustrezen.

Za pline in hlapljive tekočine (s parnim 
tlakom nad 10-2 Pa pri 20°°C) se podatki
zagotovijo za vnos z vdihavanjem (6.5.2).

Za pline in hlapljive tekočine (s parnim 
tlakom nad 10-2 Pa pri 20°°C) se podatki 
zagotovijo za vnos z vdihavanjem (6.5.2).
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Za snovi, ki niso plini, se podatki, omenjeni 
v 6.5.1 do 6.5.3, zagotovijo za najmanj dva 
načina, od katerih je en oralni. Izbira 
drugega načina bo odvisna od narave snovi 
in verjetnega načina izpostavljenosti ljudi. 
Če obstaja le en način izpostavljenosti, je 
treba zagotoviti podatke le za ta način.

Za snovi, ki niso plini, v količini 100 ton ali 
več na leto na proizvajalca ali uvoznika, se 
podatki, omenjeni v 6.5.1 do 6.5.3, 
zagotovijo za najmanj dva načina, od katerih 
je en oralni. Izbira drugega načina bo 
odvisna od narave snovi in verjetnega načina 
izpostavljenosti ljudi. Če obstaja le en način 
izpostavljenosti, je treba zagotoviti podatke 
le za ta način.

Or. en

Obrazložitev

Tveganje za umik snovi med 10 in 100 tonami, kot je določeno v Predlogu Komisije, zahteva 
zmanjšanje potreb po podatkih. Zato se ta predlog spremembe osredotoča na podatke, ki so 
najpomembnejši za razvoj ustreznih ukrepov za obvladovanje tveganja, in pri tem varuje 
zdravje in okolje. 

Predlog spremembe, ki ga vložita Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Predlog spremembe 1123
PRILOGA VI, del 6, odstavki 6–6.8

6.6 Strupenost pri ponovljenih odmerkih črtano
6.7 Reproduktivna strupenost črtano
6.8 Toksikokinetika črtano

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe se osredotoča na podatke, ki so najpomembnejši za razvoj ustreznih 
ukrepov za obvladovanje tveganja, ker obravnavajo znatno tveganje za umik snovi v količinah 
med 10 in 100 tonami, uvedeno s predlogom Komisije. Predlagani predlog spremembe zato 
prestavlja zahteve po podatkih iz točk 6.6–6.8 v Prilogo VII.

Predlog spremembe, ki ga vloži Caroline Lucas

Predlog spremembe 1124
PRILOGA VI, del 6, stolpca 1 in 2, odstavek 6.6

Stolpec 1 Stolpec 1
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6.6. Strupenost pri ponovljenih odmerkih 6.6. Strupenost glede na posamezne 
organe

6.6.1. Raziskava kratkoročne strupenosti 
pri ponovljenih odmerkih, (28 dni), ena 
vrsta, samci in samice, najbolj ustrezen 
način doziranja, ob upoštevanju verjetnega 
načina izpostavljenosti ljudi.

6.6.1. Računalniško zasnovan vzorec 
fiziološke biokinetike (PBBK) za oceno 
verjetne porazdelitve organov in tkiv in vivo

6.6.2.   Ciljno naravnani preskusi in vitro z 
uporabo ustreznih človeških celičnih linij 
(npr. jeter, ledvic, možganov itd.)
6.6.3 Raziskave metabolizma in vitro z 
uporabo človeških mikrosomskih encimov 
ali celičnih linij

Stolpec 2 Stolpec 2

6.6.1. Raziskave kratkoročne strupenosti 
(28 dni) ni treba izvesti, če:

6.6.1. Raziskav strupenosti glede na organe 
ni treba izvesti, če:

– je na voljo zanesljiva raziskava 
subkronične (90 dni) ali kronične 
strupenosti, ob upoštevanju, da so bile 
uporabljene ustrezne vrste in načini 
doziranja; ali

– so zanesljivi podatki o subakutni (28 dni), 
subkronični (90 dni) ali kronični 
strupenosti že zagotovljeni; ali

– je snov izpostavljena takojšnjemu 
razkrajanju in je na voljo dovolj podatkov o 
proizvodih njihovega razkrajanja; ali

je snov izpostavljena takojšnjemu 
razkrajanju in je na voljo dovolj podatkov o 
proizvodih njihovega razkrajanja; ali

– je mogoče izključiti ustrezno 
izpostavljenost ljudi.

– je mogoče izključiti ustrezno 
izpostavljenost ljudi.

Ustrezen način doziranja se izbere na 
podlagi:
Dermalno preskušanje je ustrezno, če:
(1) je stik s kožo pri proizvodnji in/ali 
uporabi verjeten; in
(2) fizikalno-kemijske lastnosti nakazujejo 
znatno raven absorpcije skozi kožo; in
(3) je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:
– strupenost se ugotavlja s preskusom 
akutne dermalne strupenosti pri nižjih 
odmerkih kot pri preskusu oralne 
strupenosti; ali
– sistemski učinki ali drugi dokazi 
absorpcije so ugotovljeni pri raziskavah 
draženja kože in/ali oči; ali
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– preskusi in vitro kažejo znatno 
dermalno absorpcijo; ali
– znatna dermalna strupenost ali 
dermalno prehajanje se ugotovi s 
strukturno sorodnimi snovmi.
Dermalno preskušanje ni ustrezno, če 
absorpcija kože ni verjetna, kakor kažeta 
molekulska teža (MW > 800 ali premer 
molekule > 15 Å) in nizka topnost lipidov 
(log Kow < –1 ali > 4).
Preskušanje z vnosom z vdihavanjem je 
ustrezno, če:
(1) je izpostavljenost ljudi z vdihavanjem 
verjetna; in
(2) je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:
– snov ima parni tlak nad 10-2 Pa pri 
20 °C; ali
– snov je prašek, ki vsebuje več kot 1 
% delcev na podlagi utežnega razmerja 
m/m, z velikostjo delcev s srednjim 
aerodinamičnim masnim premerom manj 
kot 100 μm; ali
– snov se bo uporabljala na način, ki 
ustvarja aerosole, delce ali kapljice v 
velikosti, da jih je mogoče vdihniti (> 1 % 
na podlagi utežnega razmerja m/m, z 
velikostjo delcev s srednjim 
aerodinamičnim masnim premerom manj 
kot 100 μm). Pri odsotnosti kontraindikacij 
se uporablja oralni način.
Raziskave subkronične strupenosti (90 dni) 
(Priloga VII, 6.6.2) predlaga prijavnik, če:
– pogostost in trajanje izpostavljenosti 
ljudi kažeta, da je potrebna ustreznejša 
dolgoročna raziskava; in je izpolnjen eden 
od naslednjih pogojev:
– drugi podatki, ki so na voljo, kažejo, 
da ima snov lahko nevarne lastnosti, ki jih 
ni mogoče odkriti z raziskavo kratkoročne 
strupenosti; ali
– ustrezno načrtovane 
toksičnokinetične raziskave razkrivajo 
kopičenje snovi ali njenih metabolitov v 
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nekaterih tkivih ali organih, ki jih 
raziskava kratkoročne strupenosti ne bi 
odkrila, vendar se lahko pokažejo kot 
škodljivi učinki po daljši izpostavljenosti.
Nadaljnje raziskave predlaga prijavnik ali 
jih zahteva pristojni organ za ocenjevanje v 
državi članici v skladu s členi 39, 40 ali 44 
v spodaj navedenih primerih:
– neuspešno prepoznavanje ravni brez 
opaznega škodljivega učinka v 28 dneh 
raziskave, razen če je razlog za neuspešno 
prepoznavo ravni brez opaznega 
škodljivega učinka odsotnost škodljivih 
učinkov; ali
– zlasti skrb vzbujajoča strupenost 
(npr. resni/hudi učinki); ali
– znakov učinka, za katerega dokazi, 
ki so na voljo, niso ustrezni za opis 
strupenosti in/ali tveganja; V takih 
primerih je bolj primerno, da se izvedejo 
posebne toksikološka raziskave, ki so 
načrtovane za preiskovanje teh učinkov 
(npr. imunotoksičnost, nevrotoksičnost); ali
– izpostavljenost, uporabljena na 
začetku raziskave ponovljenih odmerkov, ni 
bila ustrezna glede na pričakovan način 
izpostavljenosti ljudi in prav tako ni 
mogoče izvesti ekstrapolacije različnih 
načinov doziranja; ali
– zlasti zaskrbljenosti v zvezi z 
izpostavljenostjo (npr. uporaba v 
potrošniških izdelkih, ki povzroči raven 
izpostavljenosti, ki so blizu stopnjam 
odmerkov, pri katerih se lahko pričakuje 
strupenost pri ljudeh); ali
– učinki, prikazani pri snoveh z jasno 
sorodno molekularno strukturo snovi, ki je 
predmet raziskave, v 28-dnevni raziskavi 
niso bili odkriti.

Or. en

Obrazložitev

Direktiva 86/609 zahteva preskuse brez postopkov na živalih, kjer je to upravičeno in 
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praktično izvedljivo. Preskus na živalih ni v skladu s sodobnimi standardi. Uporaba 
nepotrjenih preskusov na živalih je etično in znanstveno nesprejemljiva. Raziskave, ki 
dokazujejo znanstvene slabosti teh preskusov in pojasnjujejo predlagano nadomestno 
strategijo, so navedene v „Preskusnih strategijah brez preskusov na živalih za REACH“ (glej 
www.reachnonanimaltests.org).). Predlagana nadomestna strategija je znanstveno zanesljiva. 
Negotovosti glede lastnosti snovi morajo biti predmet nadzornih ukrepov.

Predlog spremembe, ki ga vloži Caroline Lucas

Predlog spremembe 1125
PRILOGA VI, del 6, stolpca 1 in 2, odstavek 6.7

Stolpec 1 Stolpec 1

6.7. Reproduktivna strupenost 6.7. Reproduktivna strupenost
6.7.1. Pregled razvojne strupenosti, na eni 
vrsti (OECD 412), če podatki o strukturno 
sorodnih snoveh iz ocen (Q)SAR ali metod 
in vitro, ki kažejo, da je snov razvojno 
strupena, niso na voljo.

6.7.1 Pregled reproduktivne strupenosti ali 
razvojne strupenosti z uporabo 
računalniško podprtega strokovnega 
sistema/model (Q)SAR

6.7.1a Preskus embriostrupenosti z uporabo 
preskusa embrionalnih izvornih celic (EST) 
po metodah ECVAM

6.7.2. Razvojna raziskava strupenosti, z 
najbolj ustreznim načinom doziranja, ob 
upoštevanju verjetnega načina 
izpostavljenosti ljudi (Priloga X B. 31 ali 
OECD 414).

6.7.2 Raziskave metabolizma in vitro z 
uporabo človeških mikrosomskih encimov 
ali celičnih linij

Stolpec 2 Stolpec 2

6.7. Raziskav ni treba izvesti, če: 6.7. Raziskav ni treba izvesti, če:
– je znano, da je snov genotoksična in 
rakotvorna, in se izvajajo ustrezni ukrepi 
obvladovanja tveganja; ali

– je znano, da je snov genotoksična in 
rakotvorna, in se izvajajo ustrezni ukrepi 
obvladovanja tveganja; ali

– je znano, da je snov mutagena za 
zarodne celice, in se izvajajo ustrezni ukrepi 
obvladovanja tveganja; ali

– je znano, da je snov mutagena za 
zarodne celice, in se izvajajo ustrezni ukrepi 
obvladovanja tveganja; ali

– obstajajo dokazi, da se snov kopiči v 
tkivih živali ali ljudi (npr. v tkivu prsi ali 
maščobnem tkivu), in se izvajajo ustrezni 
ukrepi obvladovanja tveganja; ali

– ustrezno izpostavljenost ljudi je 
mogoče izključiti.

– ustrezno izpostavljenost ljudi je 
mogoče izključiti.

6.7.1. Pozitivni rezultat pregleda bo na tej 6.7.1. Ob upoštevanju rezultatov raziskav 
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ravni potrjen z raziskavo razvojne 
strupenosti, na eni vrsti, z najbolj ustreznim 
načinom doziranja, ob upoštevanju 
verjetnega načina izpostavljenosti ljudi 
(Priloga VI, 6.7.2).

metabolizma in vitro, se bo pozitivni 
rezultat preskusa embrionalnih izvornih 
celic štel za ustrezen dokaz 
embriostrupenosti, ki uvršča kemikalijo 
med možne reproduktivne strupe.

6.7.2. Raziskava bo na začetku izvedena na 
eni vrsti. Odločitev o potrebi po izvajanju 
raziskave na drugi vrsti mora temeljiti na 
izidu prvega preskušanja.

6.7.2. Ob upoštevanju rezultatov raziskav 
metabolizma in vitro, negativni rezultati 
preskusa embrionalnih izvornih celic in 
strokovnega sistema/model (Q)SAR kažejo 
na to, da kemikalija verjetno ni 
reproduktivni strup. To se lahko potrdi z 
nadaljnjimi mehaničnimi raziskavami in 
vitro.

Dvogeneracijsko raziskavo reproduktivne 
strupenosti (Priloga VII, 6.7.3) predlaga 
prijavnik, če obstajajo kazalci možne 
reproduktivne strupenosti v raziskavi 
strupenosti pri ponovljenih odmerkih (90 
dni) ali če je snov strukturno sorodna 
znanemu reproduktivnemu strupu.

Or. en

Obrazložitev

Direktiva 86/609 zahteva preskuse brez postopkov na živalih, kjer je to upravičeno in praktično 
izvedljivo. Preskusi na živalih v REACH niso v skladu s sodobnimi standardi in jih je zato treba 
nadomestiti, ker je uporaba nepotrjenih preskusov na živalih etično in znanstveno nesprejemljiva. 
Raziskave, ki dokazujejo znanstvene slabosti teh preskusov in pojasnjujejo predlagano nadomestno 
strategijo, so navedene v „Preskusnih strategijah brez preskusov na živalih za REACH“ (glej 
www.reachnonanimaltests.org). Nadomestna strategija je znanstveno zanesljiva. Negotovosti glede 
lastnosti snovi morajo biti predmet nadzornih ukrepov.

Predlog spremembe, ki ga vloži Richard Seeber

Predlog spremembe 1126
PRILOGA VI, del 6, stolpca 1 in 2, odstavek 6.7.2

6.7.2. Razvojna raziskava strupenosti, z 
najbolj ustreznim načinom doziranja, ob 
upoštevanju verjetnega načina 
izpostavljenosti ljudi (Priloga X B. 31 ali 
OECD 414).

6.7.2. Razvojna raziskava strupenosti, z 
najbolj ustreznim načinom doziranja, ob 
upoštevanju verjetnega načina 
izpostavljenosti ljudi (Priloga X B. 31 ali 
OECD 414).

in/ali (odvisno od rezultatov presejalnega 
testa)
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6.7.3. Dvogeneracijska raziskava 
reproduktivne strupenosti, ena vrsta, samci 
in samice, najbolj ustrezen način doziranja, 
ob upoštevanju verjetnega načina 
izpostavljenosti ljudi, če 28-dnevna ali 90-
dnevna raziskava razkrije škodljive učinke 
na reproduktivne organe ali tkiva.

Or. de

Obrazložitev

Zdaj se presejalni test izvaja (OECD 421, ni v Prilogi V k Direktivi 67/548/EGS) kot prvi 
ukrep za potrditev reproduktivne strupenosti. Priporočeno je, da se razen raziskave razvojne 
strupenosti izvede raziskava zmanjšanja plodnosti kot del nadaljnje preskusne strategije, ki je 
odvisna od vrste pozitivnih ugotovitev presejalnega testa. Po našem mnenju bi bilo še bolje 
ohraniti obstoječo preskusno strategijo TGD, ki je dokazala svojo vrednost.

Predlog spremembe, ki ga vložita Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Predlog spremembe 1127
PRILOGA VI, del 7, odstavki 7.1, 7.22, 7.3

7.1. Akutna strupenost črtano
7.22 Abiotična črtano
7.3. Vpliv in obnašanje v okolju črtano

Or. en

Obrazložitev

Tveganje za umik snovi med 10 in 100 tonami, kot je določeno v Predlogu Komisije, zahteva 
zmanjšanje potreb po podatkih. Predlagani predlog spremembe zato prestavlja zahteve po 
podatkih v točke 7.1, 7.2.2 in v Prilogo VII. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Caroline Lucas

Predlog spremembe 1128
Priloga VI, del 7, odstavek 7.1.3

Stolpec 1 Stolpec 1

7.1.3. Preskušanje kratkotrajne strupenosti 
na ribah: Prijavnik lahko izbere 
preskušanje dolgotrajne strupenosti 
namesto kratkotrajne.

7.1.3. Pregled kratkotrajne strupenosti na
ribah z uporabo preskusa TETRATOX 
in/ali preskusa ribjih jajčec DarT.
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Stolpec 2 Stolpec 2

7.1.3. Raziskave ni treba izvesti, če: 7.1.3. Raziskave ni treba izvesti, če:
– je snov izrazito netopna (topnost v 
vodi < 10 μg/l); ali

– je snov izrazito netopna (topnost v 
vodi < 10 μg/l); ali

– je malo verjetno, da snov prehaja 
skozi biološke membrane (MW > 800 ali 
premer molekule > 15 Å); ali

– je malo verjetno, da snov prehaja 
skozi biološke membrane (MW > 800 ali 
premer molekule > 15 Å); ali

– je na voljo raziskava o dolgotrajni 
strupenosti.

– izmerjen ali ocenjen porazdelitveni 
koeficient (log Kow) je < 4; ali
– podatki o kratkotrajni ali 
dolgotrajni strupenosti na ribah so že na 
voljo.

Raziskavo o dolgotrajni vodni strupenosti 
na ribah (Priloga VII, 7.1.6) predlaga 
prijavnik ali jo lahko zahteva pristojni 
organ iz ocenjujoče države članice v skladu 
s členi 39, 40 ali 44, če primerjava 
(predvidene) izpostavljenosti okolja z 
rezultati podatkov o kratkotrajni vodni 
strupenosti kaže, da je potrebna po 
nadaljnja raziskava učinkov na vodne 
organizme.
Raziskava o dolgotrajni vodni strupenosti 
na ribah (Priloga VII, 7.1.6) pride v poštev, 
če je snov slabo topna v vodi (topnost v vodi 
< 1 mg/l).

Or. en

Obrazložitev

Direktiva 86/609 zahteva preskuse brez postopkov na živalih, kjer je to upravičeno in 
praktično izvedljivo. Preskusi na živalih v REACH niso v skladu s sodobnimi standardi in jih 
je zato treba nadomestiti, ker je uporaba nepotrjenih preskusov na živalih etično in 
znanstveno nesprejemljiva. Raziskave, ki dokazujejo znanstvene slabosti teh preskusov in 
pojasnjujejo predlagano nadomestno strategijo, so navedene v „Preskusnih strategijah brez 
preskusov na živalih za REACH“ (glej www.reachnonanimaltests.org). Nadomestna 
strategija je znanstveno zanesljiva. Negotovosti glede lastnosti snovi morajo biti predmet 
nadzornih ukrepov.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Richard Seeber

Predlog spremembe 1129
PRILOGA VI, del 7, odstavek 7.1.4

7.1.4. Preskušanje inhibicije respiracije 
aktivnega blata, razen če obstaja majhna 
verjetnost emisije v sistem čiščenja odplak

7.1.4. Preskušanje inhibicije respiracije 
aktivnega blata, razen če obstaja majhna 
verjetnost emisije v sistem čiščenja odplak

Raziskava se lahko nadomesti s preskusom 
inhibicije nitrifikacije, če podatki, ki so na 
voljo, kažejo, da je snov lahko inhibitor 
mikrobske rasti ali funkcije.

Raziskavo je treba dopolniti s preskusom 
inhibicije nitrifikacije, če podatki, ki so na 
voljo, kažejo, da je snov lahko inhibitor 
mikrobske rasti ali funkcije.

Or. de

Obrazložitev

Če snov zavira rast bakterij, preskus inhibicije nitrifikacije ne sme biti izveden kot 
nadomestna raziskava, kot je predlagano, ampak kot dodatna raziskava.

Predlog spremembe, ki ga vloži Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 1130
PRILOGA VI, del 7, odstavek 7.2

7.2 Razgradnja črtano

Or. en

Obrazložitev

Ker so ti podatki sedaj vključeni v Prilogo V, se jih tu lahko izbriše. (predlog spremembe v 
zvezi s predlogom spremembe člena 5(4))

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

Predlog spremembe 1131
PRILOGA VI, del 7, odstavek 7.2 a (novo)

Stolpec 1 Stolpec 2

Ekotoksikološke podatkovne zahteve
7.2.a Razgradnja
Nadaljnje preskušanje razgradnje predlaga 
prijavnik, če je po oceni kemijske varnosti 
glede na Prilogo I potrebna nadaljnja 
preiskava razgradljivosti snovi. Izbira 



AM\565939SL.doc 67/3 PE 357.826v01-00

SL

ustreznega/ustreznih preskusa/preskusov je 
odvisna od rezultatov ocene varnosti.
7.2.a.1. Biotična
Podatke iz 7.2.1.3 in 7.2.1.4 prav tako 
predlaga prijavnik ali se zahtevajo od 
pristojnega organa za ocenjevanje v državi 
članici, v skladu s členi 39, 40 ali 44, v 
spodaj navedenih primerih.
7.2.a.1.2. Simulacijsko preskušanje popolne 
razgradnje v površinskih vodah

7.2.a.1.2. Raziskave ni treba izvesti, če:
je topnost snovi v vodi pod < 10 μg/l;
je snov biološko hitro razgradljiva.

7.2.a.1.3. Simulacijsko preskušanje tal 
(za snovi z visokim potencialom za 
adsorpcijo v tla)

7.2.a.1.3. Raziskave ni treba izvesti:
če je snov hitro biorazgradljiva; ali
če je neposredna ali posredna 
izpostavljenost tal malo verjetna.

7.2.a.1.4. Simulacijsko preskušanje 
usedline (za snovi z visokim potencialom za 
adsorpcijo v usedlino)

7.2.a.1.4. Raziskave ni treba izvesti:
če je snov hitro biorazgradljiva; ali
če je neposredna ali posredna 
izpostavljenost tal malo verjetna.

7.2.a.3. Prepoznavanje razpadnih 
produktov

7.2.a.3. Razen če je snov hitro 
biorazgradljiva
Nadaljnje preskušanje predlaga prijavnik, 
če je po oceni kemijske varnosti glede na 
Prilogo I potrebna nadaljnja preiskava o 
vplivu in porazdelitvi snovi. Izbira 
ustreznega/ustreznih preskusa/preskusov je 
odvisna od rezultatov ocene varnosti.

Or. en

(Besedilo, prestavljeno iz Priloge VII - 7.2.1)

Obrazložitev

S tem se študije o razgradnji, navedene v točki 7.2 Priloge VII, prenesejo v Prilogo VI. 
Podatki v zvezi z biološko in nebiološko razgradljivostjo so predhodni pogoji za pravilno 
vrednotenje varnosti katere koli kemikalije, ki je lahko sproščena v okolje. Takšne raziskave 
se lahko izvajajo za snovi v obsegu 10 ton.

Ta predlog spremembe je sprejet, ustrezen del v Prilogi VII je treba črtati.
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Predlog spremembe, ki ga vložita Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Predlog spremembe 1132
Priloga VII, del 6, odstavki 6.1 do 6.4

6.1. Draženje kože
6.1.1. Draženje kože in vivo
6.1.1. Raziskave ni treba izvesti, če:
– je snov jedka; ali
– je snov močna kislina (pH < 2.0) ali baza (pH > 11.5); ali
– je snov vnetljiva na zraku pri sobni temperaturi; ali
– je snov zelo strupena v stiku s kožo; ali
– raziskava akutne dermalne strupenosti prek kože ne kaže na draženje kože do mejnega 
odmerka (2000 mg/kg telesne teže); ali
– so podatki, ki so na voljo za preskusno strategijo iz Priloge V, dela 6.1, ustrezni za 
določanje snovi kot jedkih ali dražilnih za kožo.
6.2. Draženje oči
6.2.1. Draženje oči in vivo
6.2.1. Raziskave ni treba izvesti, če:
– je snov jedka; ali
– je snov močna kislina (pH < 2.0) ali baza (pH > 11.5); ali
– je snov vnetljiva na zraku pri sobni temperaturi, ali
– snov je opredeljena kot dražilna v stiku s kožo, ob upoštevanju, da je prijavnik opredelil 
snov kot dražilno za oči; ali
– so podatki, ki so na voljo za preskusno strategijo iz Priloge V, dela 6,2 so ustrezni za 
določanje snovi kot jedkih ali dražilnih za oči.
6.4. Mutagenost
6.4.2. Citogenetska raziskava in vitro na celicah sesalcev
6.4.2. Raziskave ni treba izvesti,
– če so na voljo ustrezni podatki citogenetskega preskusa in vivo ali
– je znano, da snov spada v rakotvorno kategorijo 1 ali 2.
6.4.3. Raziskava genske mutacije celic sesalcev in vitro, v primeru negativnega rezultata iz 
Priloge V, 6.4. in Priloge VI, 6.4.2.
6.4.3. Raziskave ni treba izvesti, če so na voljo ustrezni podatki iz zanesljivih preskusov 
genske mutacije na celicah sesalcev in vivo.
6.4. Ustrezne raziskave mutagenosti in vivo je treba obravnavati v primeru pozitivnega 
rezultata katere koli raziskave mutagenosti iz Priloge V ali VI.
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Or. en

Besedilo, preneseno iz Priloge VI zdajšnji stolpec 2 in vrstica 6.4 ostaneta nespremenjena

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je posledica predloga spremembe Priloge VI, kot je razloženo zgoraj. 
Treba je ohraniti enake zahteve v zvezi s količinami, večjimi od 100 ton, v skladu s predlogom 
Komisije. Za mutagenost je zagotovljeno, da se v primeru pozitivnega rezultata raziskave in 
vitro preiskava nadaljuje. (povezano s spremembo Priloge VI)

Predlog spremembe, ki ga vloži Caroline Lucas

Predlog spremembe 1133
Priloga VII, del 6, odstavek 6.4

6.4. Če je rezultat katere koli raziskave o 
mutagenosti iz Priloge V ali VI pozitiven in 
rezultati raziskav in vivo niso na voljo, 
prijavnik predlaga ustrezno raziskavo 
mutagenosti in vivo.
Če je na voljo pozitivni rezultat katere koli 
raziskave in vivo, se predlagajo nadaljnje 
raziskave in vivo.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Raziskav mutagenosti in vivo, ki so v skladu z modernimi standardi, ni. Raziskave, ki 
dokazujejo znanstvene slabosti teh preskusov in pojasnjujejo predlagano nadomestno 
strategijo, so navedene v „Preskusnih strategijah brez preskusov na živalih za REACH“ (glej 
www.reachnonanimaltests.org). Ker je uporaba nepotrjenih preskusov na živalih etično in 
znanstveno nesprejemljiva, se preskusi mutagenosti in vivo ne smejo uporabljati. Če je 
rezultat preskusov iz Priloge V ali VI pozitiven, je treba nadaljnje raziskave in vitro izvajati 
tako, kot je navedeno v predlogu spremembe točke 6.4 Priloge VI.
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Predlog spremembe, ki ga vložijo Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer + Dagmar 
Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Predlog spremembe 1134
Priloga VII, del 7, odstavek 6.4

6.4. Če je rezultat katere koli raziskave o 
mutagenosti iz Priloge V ali VI pozitiven in 
rezultati raziskav in vivo niso na voljo, 
prijavnik predlaga ustrezno raziskavo 
mutagenosti in vivo.
Če je na voljo pozitivni rezultat katere koli 
raziskave in vivo, se predlagajo nadaljnje 
raziskave in vivo.

Če je rezultat katere koli raziskave o 
mutagenosti iz Priloge V ali zgoraj 
omenjenih preskusov pozitiven in rezultati 
raziskav in vivo niso na voljo, prijavnik 
predlaga ustrezno raziskavo mutagenosti in 
vivo.

Če je na voljo pozitivni rezultat katere koli 
raziskave in vivo, se predlagajo nadaljnje 
raziskave in vivo.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je posledica predloga spremembe Priloge VI, kot je razloženo zgoraj. 
Treba je ohraniti enake zahteve v zvezi s količinami, večjimi od 100 ton, v skladu s predlogom 
Komisije. Za mutagenost je zagotovljeno, da se v primeru pozitivnega rezultata raziskave in 
vitro preiskava nadaljuje. (povezano s spremembo Priloge VI)

Predlog spremembe, ki ga vloži Caroline Lucas

Predlog spremembe 1135
Priloga VII, del 6, odstavek 6.6

6.6. Strupenost pri ponovljenih 
odmerkih

črtano

Or. en

Obrazložitev

Preskusi strupenosti pri ponovljenih odmerkih niso v skladu s sodobnimi standardi. 
Raziskave, ki dokazujejo znanstvene slabosti teh preskusov in pojasnjujejo predlagano 
nadomestno strategijo, so navedene v „Preskusnih strategijah brez preskusov na živalih za 
REACH“ (glej www.reachnonanimaltests.org). Ker je uporaba nepotrjenih preskusov na 
živalih etično in znanstveno nesprejemljiva, se preskusi strupenosti pri večkratnih odmerkih 
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ne smejo izvajati. Izid je ustrezno zajet v predlaganem posebnem preverjanju organov, s 
katerim se nadomesti preskušanje strupenosti pri ponovljenih odmerkih na živalih.

Predlog spremembe, ki ga vložita Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Predlog spremembe 1136
Priloga VII, del 6, odstavek 6.6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

6.6. Strupenost pri ponovljenih 
odmerkih

6.6.1. Raziskava kratkoročne 
strupenosti pri ponovljenih odmerkih 
(28 dni), ena vrsta, samci in samice, 
najbolj ustrezen način doziranja, ob 
upoštevanju verjetnega načina 
izpostavljenosti ljudi, razen če so 
zagotovljeni pogoji iz Priloge VI ali 
preskusi glede na točko 6.6.2. V tem 
primeru ne velja del 3 Priloge IX.

6.6.2. Raziskava subkronične 
strupenosti, (90 dni), ena vrsta, glodalci, 
samci in samice, najbolj ustrezen način 
doziranja, ob upoštevanju verjetnega 
načina izpostavljenosti ljudi.

6.6.2. Raziskave subkronične strupenosti (90 dni)
ni treba izvesti, če:

– je na voljo zanesljiva raziskava kratkoročne 
strupenosti (28 dni), ki kaže resne toksične 
učinke glede na merila za vrednotenje snovi, kot 
je R48, za katerega je raven brez opaznega 
škodljivega učinka 28 dni, ob upoštevanju 
faktorja negotovosti, ki omogoča ekstrapolacijo 
učinkov ravni brez opaznega škodljivega učinka 
do 90 dni za enak način doziranja; ali
– je na voljo zanesljiva raziskava kronične
strupenosti, ob upoštevanju, da so bile 
uporabljene ustrezne vrste in načini doziranja; ali

– je snov nereaktivna, netopljiva in 
neinhalacijska in ni dokazov adsorpcije ter 
strupenosti v obdobju 28 dni „preskusa zgornje 
meje“, še zlasti, če se tak vzorec združi z omejeno
izpostavljenostjo ljudi.

Ustrezen način doziranja se izbere na podlagi:
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Dermalno preskušanje je ustrezno, če:

(1) je stik s kožo pri proizvodnji in/ali uporabi 
verjeten; in

(2) fizikalno-kemijske lastnosti nakazujejo znatno 
raven absorpcije skozi kožo; in

(3) je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

– strupenost so ugotovljeni s preskusom akutne 
dermalne strupenosti pri nižjih odmerkih kot pri 
preskusu oralne strupenosti; ali
– sistemski učinki ali drugi dokazi absorpcije so 
ugotovljeni pri raziskavah draženja kože in/ali 
oči; ali

– preskusi in vitro kažejo znatno dermalno 
absorpcijo; ali

– znatna dermalna strupenost ali dermalno 
prehajanje se ugotavlja s strukturno sorodnimi 
snovmi.

Dermalno preskušanje ni ustrezno če absorpcija 
kože ni verjetna, kakor kažeta molekulska teža 
(MW > 800 ali premer molekule > 15 Å) in nizka 
topnost lipidov (log Kow < –1 ali > 4).

Preskušanje prek za vnos z vdihavanjem je 
ustrezno, če:
(1) je izpostavljenost ljudi z vdihavanjem 
verjetna; in

(2) je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

– snov ima parni tlak nad 10-2 Pa pri 20 °C; ali
– snov je prašek, ki vsebuje več kot 1 % delcev na 
podlagi utežnega razmerja m/m, z velikostjo 
delcev s srednjim aerodinamičnim masnim 
premerom manj kot 100 μm; ali
– snov se bo uporabljala na način, ki ustvarja 
aerosole, delce ali kapljice v velikosti, da jih je 
mogoče vdihniti (> 1 % na podlagi utežnega 
razmerja m/m, z velikostjo delcev s srednjim 
aerodinamičnim masnim premerom manj kot 100 
μma). Pri odsotnosti kontraindikacij se uporablja 
oralni način.

Nadaljnje raziskave predlaga prijavnik ali jih 
lahko zahteva pristojni organ iz ocenjujoče države 
članice v skladu s členi 39, 40 ali 44 v spodaj 
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navedenih primerih:

– neuspešno prepoznavanje ravni brez opaznega 
škodljivega učinka v 90 dneh raziskave, razen če 
je razlog za neuspešno prepoznavo ravni brez 
opaznega škodljivega učinka odsotnost škodljivih 
učinkov; ali

– zlasti skrb vzbujajoča strupenost (npr. resni/hudi 
učinki); ali

– znakov učinka, za katerega dokazi, ki so na 
voljo, ne ustrezajo opisu strupenosti in/ali 
tveganja; V takih primerih je bolj primerno, da se 
izvedejo posebne toksikološke raziskave, ki so 
načrtovane za preiskovanje teh učinkov (npr. 
imunotoksičnost, nevrotoksičnost); ali

– zlasti zaskrbljenosti v zvezi z izpostavljenostjo 
(npr. uporaba v potrošniških izdelkih, ki povzroči 
ravni izpostavljenosti, ki so v primerjavi s 
stopnjami odmerkov, pri katerih se lahko 
pričakuje strupenost pri ljudeh, visoke).

Predlog spremembe Parlamenta

6.6. Strupenost pri ponovljenih 
odmerkih

6.6.1. Raziskava kratkoročne 
strupenosti pri ponovljenih odmerkih 
(28 dni), ena vrsta, samci in samice, 
najbolj ustrezen način doziranja, ob 
upoštevanju verjetnega načina 
izpostavljenosti ljudi, razen če so 
zagotovljeni pogoji iz Priloge VI ali 
preskusi glede na točko 6.6.2. V tem 
primeru ne velja del 3 Priloge IX.

6.6.1. Raziskave kratkoročne strupenosti (28 dni)
ni treba izvesti, če:
– je na voljo zanesljiva raziskava subkronične 

ali kronične strupenosti, ob upoštevanju, da so 
bile uporabljene ustrezne vrste in načini 
doziranja; ali

– je snov izpostavljena takojšnjemu razkrajanju 
in je na voljo dovolj podatkov o proizvodih 
njihovega razkrajanja; ali

– je mogoče izključiti ustrezno izpostavljenost 
ljudi.

Ustrezen način doziranja se izbere na podlagi:

Dermalno preskušanje je ustrezno, če:

(1) je stik s kožo pri proizvodnji in/ali uporabi 
verjeten; in

(2) fizikalno-kemijske lastnosti nakazujejo znatno 
raven absorpcije skozi kožo; in
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(3) je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:
– strupenost se ugotavlja s preskusom akutne 
dermalne strupenosti pri nižjih odmerkih kot pri 
preskusu oralne strupenosti; ali

– sistemski učinki ali drugi dokazi absorpcije so 
ugotovljeni pri raziskavah draženja kože in/ali 
oči; ali
– preskusi in vitro kažejo znatno dermalno 
absorpcijo; ali
– znatna dermalna toksičnost ali dermalno 
prehajanje se ugotavlja s strukturno sorodnimi 
snovmi.

Dermalno preskušanje ni ustrezno če: absorpcija 
kože ni verjetna, kakor kažeta molekulska teža 
(MW > 800 ali premer molekule > 15 Å) in nizka 
topnost lipidov (log Kow < –1 ali > 4).

Preskušanje za vnos z vdihavanjem je ustrezno, 
če:

(1) je izpostavljenost ljudi z vdihavanjem 
verjetna; in

(2) je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

– snov ima parni tlak nad 10-2 Pa pri 20 °C; ali

– snov je prašek, ki vsebuje več kot 1 % delcev na 
podlagi utežnega razmerja m/m, z velikostjo 
delcev s srednjim aerodinamičnim masnim 
premerom manj kot 100 μm; ali

– snov se bo uporabljala na način, ki ustvarja 
aerosole, delce ali kapljice v velikosti, da jih je 
mogoče vdihniti (> 1 % na podlagi utežnega 
razmerja m/m, z velikostjo delcev s srednjim 
aerodinamičnim masnim premerom manj kot 100 
μma). Pri odsotnosti kontraindikacij se uporablja 
oralni način.

Raziskave subkronične strupenosti (90 dni) 
(Priloga VII, 6.6.2) predlaga prijavnik, če:
– pogostost in trajanje izpostavljenosti ljudi 
kažeta, da je potrebna ustreznejša dolgoročna 
raziskava; in je izpolnjen eden od naslednjih 
pogojev:
– drugi podatki, ki so na voljo, kažejo, da lahko 
ima snov nevarne lastnosti, ki jih ni mogoče 
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odkriti z raziskavo kratkoročne strupenosti; ali
– ustrezno načrtovane toksičnokinetične 
raziskave razkrivajo kopičenje snovi ali njenih 
metabolitov v nekaterih tkivih ali organih, ki jih 
raziskava kratkoročne strupenosti ne bi odkrila, 
vendar se lahko pokažejo kot škodljivi učinki po 
daljši izpostavljenosti.
Nadaljnje raziskave predlaga prijavnik ali jih 
zahteva pristojni organ za ocenjevanje v državi 
članici v skladu s členi 39, 40 ali 44 v spodaj 
navedenih primerih:
– neuspešno prepoznavanje ravni brez opaznega 
škodljivega učinka v 28 dneh raziskave, razen če 
je razlog za neuspešno prepoznavo ravni brez 
opaznega škodljivega učinka odsotnost škodljivih 
učinkov; ali

– zlasti skrb vzbujajoča strupenost (npr. resni/hudi 
učinki); ali

– znakov učinka, za katerega dokazi, ki so na 
voljo, ne ustrezajo opisu strupenosti in/ali 
tveganja; V takih primerih je bolj primerno, da se 
izvedejo posebne toksikološke raziskave, ki so 
načrtovane za preiskovanje teh učinkov (npr. 
imunotoksičnost, nevrotoksičnost); ali

– izpostavljenost, uporabljena na začetku 
raziskave ponovljenih odmerkov, ni bila ustrezna 
glede na pričakovan način izpostavljenosti ljudi 
in prav tako ni mogoče izvesti ekstrapolacije 
različnih načinov doziranja;  ali
– zlasti zaskrbljenosti v zvezi z izpostavljenostjo 
(npr. uporaba v potrošniških izdelkih, ki povzroči 
ravni izpostavljenosti, ki so blizu stopnjam 
odmerkov, pri katerih se lahko pričakuje 
strupenost pri ljudeh); ali

– učinki, prikazani pri snoveh z jasno sorodno 
molekularno strukturo snovi, ki je predmet 
raziskave, v 28-dnevni raziskavi niso bili odkriti.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je posledica predloga spremembe Priloge VI, kot je razloženo zgoraj. 
Treba je ohraniti enake zahteve v zvezi s količinami, večjimi od 100 ton, v skladu s predlogom 
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Komisije. (povezano s spremembo Priloge VI, točke 6.1 – 6.4)

Predlog spremembe, ki ga vložita Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Predlog spremembe 1137
Priloga VII, del 6, odstavek 6.7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

6.7. Reproduktivna strupenost 6.7. Raziskav ni treba izvesti, če:
– je znano, da je snov genotoksična in rakotvorna, 
in se izvajajo ustrezni ukrepi obvladovanja 
tveganja; ali

– je znano, da je snov mutagena za zarodne celice 
in se izvajajo ustrezni ukrepi obvladovanja 
tveganja;

6.7.2. Razvojna raziskava strupenosti
na eni vrsti, z najbolj ustreznim načinom 
doziranja, ob upoštevanju verjetnega 
načina izpostavljenosti ljudi (Priloga X 
B.31 ali OECD 414), razen če so 
zagotovljeni pogoji iz Priloge VI.

6.7.2 Raziskava bo na začetku izvedena na eni 
vrsti. Odločitev o potrebi po izvajanju raziskave 
na drugi vrsti mora temeljiti na izidu prvega 
preskušanja.

6.7.3. Dvogeneracijska raziskava 
reproduktivne strupenosti, ena vrsta,
samci in samice, najbolj ustrezen način 
doziranja, ob upoštevanju verjetnega 
načina izpostavljenosti ljudi, če 28-
dnevna ali 90-dnevna raziskava razkrije 
škodljive učinke na reproduktivne 
organe ali tkiva.

Predlog spremembe Parlamenta

6.7. Reproduktivna strupenost 6.7. Raziskav ni treba izvesti, če:
– je znano, da je snov genotoksična in rakotvorna, 
in se izvajajo ustrezni ukrepi obvladovanja 
tveganja; ali

– je znano, da je snov mutagena za zarodne celice 
in se izvajajo ustrezni ukrepi obvladovanja 
tveganja; 

6.7.1. Pregled reproduktivne/razvojne 
strupenosti, na eni vrsti (OECD 412), če 
podatki o strukturno sorodnih snoveh iz 

6.7.1. Pozitivni rezultat pregleda bo na tej ravni 
potrjen z raziskavo razvojne strupenosti, na eni 
vrsti, z najbolj ustreznim načinom doziranja, ob 
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ocen (Q)SAR ali metod in vitro, ki 
kažejo, da je snov razvojno strupena, 
niso na voljo.

upoštevanju verjetnosti izpostavljenosti ljudi 
(Priloga VI, 6.7.2).

6.7.2. Razvojna raziskava strupenosti
na eni vrsti, z najbolj ustreznim načinom 
doziranja, ob upoštevanju verjetnega 
načina izpostavljenosti ljudi (Priloga X 
B.31 ali OECD 414), razen če so 
zagotovljeni pogoji iz Priloge VI.

6.7.2. Raziskava bo na začetku izvedena na eni 
vrsti. Odločitev o potrebi po izvajanju raziskave 
na drugi vrsti mora temeljiti na izidu prvega 
preskušanja.

Dvogeneracijsko raziskavo reproduktivne 
strupenosti (6.7.3) predlaga prijavnik, če 
obstajajo kazalci možne reproduktivne 
strupenosti v raziskavi strupenosti pri 
ponovljenih odmerkih (90 dni) ali če je snov 
strukturno sorodna znanemu reproduktivnemu 
strupu.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je posledica predloga spremembe Priloge VI, kot je razloženo zgoraj. 
Treba je ohraniti enake zahteve v zvezi s količinami, večjimi od 100 ton, v skladu s predlogom 
Komisije. (povezano s spremembo Priloge VI, točke 6.1 – 6.4)

Predlog spremembe, ki ga vloži Caroline Lucas

Predlog spremembe 1138
Priloga VII, del 6, odstavek 6.7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

6.7. Reproduktivna strupenost 6.7. Raziskav ni treba izvesti, če:

– je znano, da je snov genotoksična in rakotvorna, 
in se izvajajo ustrezni ukrepi obvladovanja 
tveganja; ali
– je znano, da je snov mutagena za zarodne celice, 
in se izvajajo ustrezni ukrepi obvladovanja 
tveganja;

6.7.2. Razvojna raziskava strupenosti 
na eni vrsti, z najbolj ustreznim 
načinom doziranja, ob upoštevanju 

6.7.2 Raziskava bo na začetku izvedena na eni 
vrsti. Odločitev o potrebi po izvajanju raziskave 
na drugi vrsti mora temeljiti na izidu prvega 
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verjetnega načina izpostavljenosti ljudi 
(Priloga X B.31 ali OECD 414), razen 
če so zagotovljeni pogoji iz Priloge VI.

preskušanja.

6.7.3. Dvogeneracijska raziskava 
reproduktivne strupenosti, ena vrsta, 
samci in samice, najbolj ustrezen način 
doziranja, ob upoštevanju verjetnega 
načina izpostavljenosti ljudi, če 28-
dnevna ali 90 dnevna raziskava razkrije 
škodljive učinke na reproduktivne 
organe ali tkiva.

Predlog spremembe Parlamenta

6.7. Reproduktivna strupenost 6.7. Raziskav ni treba izvesti, če:
– je znano, da je snov genotoksična in rakotvorna, 
in se izvajajo ustrezni ukrepi obvladovanja 
tveganja; ali

– je znano, da je snov mutagena za zarodne celice 
in, se izvajajo ustrezni ukrepi obvladovanja 
tveganja; ali
– obstajajo dokazi, da se snov kopiči v tkivih 
živali in ljudi (npr. tkivo prsi ali maščobno 
tkivo), in če se izvajajo ustrezni ukrepi 
obvladovanja tveganja. 

6.7.2. Mehanske raziskave in vitro za 
ocenjevanje kemijskih učinkov na:
(i) Sintezo steroidnih hormonov (npr. 
celična linija H295R)
(ii) Viabilnost, motiliteto, morfologijo in 
biokemijo človeške sperme
(iii) Sertolijeve celice v kulturi
(iv) Celice folikla jajčnika v kulturi
(v) Druge veljavne metode in vitro ali in 
silico

Or. en

Obrazložitev

Direktiva 86/609 zahteva preskuse brez postopkov na živalih, kjer je to upravičeno in 
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praktično izvedljivo. Preskusi na živalih v REACH niso v skladu s sodobnimi standardi in jih 
je zato treba nadomestiti, ker je uporaba nepotrjenih preskusov na živalih etično in 
znanstveno nesprejemljiva. Študije, ki dokazujejo znanstvene slabosti teh preskusov in 
pojasnjujejo predlagano nadomestno strategijo, so navedene v „Preskusnih strategijah 
postopkov brez preskusov na živalih za REACH“ (glej www.reachnonanimaltests.org). 
Nadomestna strategija je znanstveno zanesljiva. Negotovosti glede lastnosti snovi morajo biti 
predmet nadzornih ukrepov.

Predlog spremembe, ki ga vložita Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Predlog spremembe 1139

Priloga VI, del 6, odstavek 6.7 a (novo)

Predlog spremembe Parlamenta

6.7a Toksikokinetika

6.7a.1. Ocenjevanje toksikokinetičnega 
obnašanja snovi v razponu, ki ga je 
mogoče izpeljati iz ustreznih podatkov, 
ki so na voljo

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je posledica predloga spremembe Priloge VI, kot je razloženo zgoraj. 
Treba je ohraniti enake zahteve v zvezi s količinami, večjimi od 100 ton, v skladu s predlogom 
Komisije.

Predlog spremembe, ki ga vloži Richard Seeber

Predlog spremembe 1140
Priloga VII, del 6, odstavek 6.7 a (novo)

Predlog spremembe Parlamenta

6.7a. Toksikokinetika

6.7a.1. Ocena toksikokinetičnega 
obnašanja snovi z uporabo dodatnih 
raziskav, vključno z biopretvorbo in 
farmakokinetiko, kadar je to nujno za 
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pojasnitev nadaljnje preskusne 
strategije in/ali izdelavo celotne 
toksikološke ocene.

Or. de

(Enako spremembi Priloge VIII, isti avtor)

Obrazložitev

V predlogu REACH ni zahteve v zvezi s toksikokinetičnim obnašanjem snovi. Ker je lahko, v 
posebnih primerih, znanje o tem obnašanju zelo pomembno za izbor ustrezne preskusne 
strategije, še zlasti za snovi CMR v večjih količinah, se priporoča, da se pripravi vse potrebno 
za takšno preskusno strategijo na podlagi posameznih primerov.

Predlog spremembe, ki ga vložita Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Predlog spremembe 1141
Priloga VII, del 7, odstavek 7.1.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

7.1. Vodna strupenost 7.1. Preskušanje dolgotrajne strupenosti 
predlaga prijavnik, če ocena kemijske varnosti v 
skladu s Prilogo I pokaže potrebo po nadaljnji 
preiskavi učinkov na vodne organizme. Izbira 
ustreznega/ustreznih preskusa/preskusov je 
odvisna od rezultatov ocene varnosti.

7.1.5. Preskušanje dolgotrajne 
strupenosti na vodnih bolhah (razen, če 
je že zagotovljeno kot del zahtev Priloge 
V)

7.1.5. Raziskave ni treba izvesti, če:
– je malo verjetno, da snov prehaja skozi 
biološke membrane (MW > 800 ali premer 
molekule > 15 Å); ali
– če je neposredna ali posredna izpostavljenost 
vodnega področja malo verjetna.

7.1.6. Preskušanje dolgotrajne 
strupenosti na ribah (razen, če je že 
zagotovljeno kot del zahtev Priloge VI)

7.1.6. Raziskave ni treba izvesti, če:
– je malo verjetno, da snov prehaja skozi 
biološke membrane (MW > 800 ali premer 
molekule > 15 Å); ali
– če je neposredna ali posredna izpostavljenost 
vodnega področja malo verjetna.

Podatki se zagotovijo za enega od 
naslednjih 7.1.6.1, 7.1.6.2 ali 7.1.6.3.

7.1.6.1 Preskus strupenosti (OECD 210) 7.1.6.1. Preskus strupenosti za zgodnje razvojne 
stopnje rib (FELS) predlaga prijavnik ali pa ga 
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za zgodnje razvojne stopnje rib (FELS)
7.1.6.2 Preskus kratkotrajne strupenosti 
na zarodkih in larvah pri ribah (Priloga 
X C.15 ali OECD 212)
7.1.6.3. Ribe, preskus rasti mladic 
(Priloga X C.14 ali OECD 215)

lahko zahteva pristojni organ iz ocenjujoče 
države članice v skladu s členom 39, 40 ali 44, če 
ima snov potencial za bioakumulacijo:

Predlog spremembe Parlamenta

7.1. Vodna strupenost
7.1.2. Raziskava o zaviranju rasti alg

7.1.2. Raziskave ni treba izvesti, če:
– je snov izrazito netopna (topnost v vodi < 10 
μg/l); ali
– je malo verjetno, da snov prehaja skozi 
biološke membrane (MW > 800 ali premer 
molekule > 15 Å).

7.1.3. Preskušanje kratkotrajne 
strupenosti na ribah: Prijavnik lahko 
izbere preskušanje dolgotrajne 
strupenosti namesto kratkotrajne. 

7.1.3. Raziskave ni treba izvesti, če:
– je snov izrazito netopna (topnost v vodi < 10 
μg/l); ali
– je malo verjetno, da snov prehaja skozi 
biološke membrane (MW > 800 ali premer 
molekule > 15 Å); ali
– je na voljo raziskava o dolgotrajni strupenosti.

Raziskavo o dolgotrajni vodni strupenosti na 
ribah (Priloga VII, 7.1.6.) predlaga prijavnik ali 
pa jo lahko zahteva pristojni organ iz ocenjujoče 
države članice v skladu s členom 39, 40 ali 44, če 
primerjava (predvidene) izpostavljenosti okolja z 
rezultati podatkov o kratkotrajni vodni 
strupenosti pokaže, da obstaja potreba po 
nadaljnji raziskavi učinkov na vodne organizme.
Raziskava o dolgotrajni vodni strupenosti na 
ribah (Priloga VII, 7.1.6) pride v poštev, če je 
snov slabo topna v vodi (topnost v vodi < 1 mg/l).

7.1.4. Preskušanje inhibicije 
respiracije aktivnega blata, razen če 
obstaja majhna verjetnost emisije v 
sistem čiščenja odplak

7.1.4. Raziskave ni treba izvesti, če:
– je snov izrazito netopna (topnost v vodi < 10 
μg/l); ali
– snov velja za hitro biorazgradljivo in 
uporabljene preskusne koncentracije so v 
razponu koncentracij, ki se jih lahko pričakuje v 
dotoku naprave za čiščenje odplak.
Raziskavo se lahko nadomesti s preskusom 
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inhibicije nitrifikacije, če podatki, ki so na voljo, 
kažejo, da je snov lahko inhibitor mikrobske 
rasti ali funkcije.

Or. en

Besedilo prestavljeno iz Priloge VI, dela 7, odstavka 7.1

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je posledica predloga spremembe Priloge VI, kot je razloženo zgoraj. 
Treba je ohraniti enake zahteve v zvezi s količinami, večjimi od 100 ton, v skladu s predlogom 
Komisije. (povezano s predlogom spremembe Priloge VI, 6.1 – 6.4).

Predlog spremembe, ki ga vloži Caroline Lucas

Predlog spremembe 1142
Priloga VII, del 7, odstavek 7.1.6.

7.1.6. Preskušanje dolgotrajne strupenosti na 
ribah

črtano

Or. en

Obrazložitev

Preskušanje dolgotrajne strupenosti na ribah ni v skladu s sodobnimi standardi. Raziskave, ki 
dokazujejo znanstvene slabosti teh preskusov in pojasnjujejo predlagano nadomestno 
strategijo, so navedene v „Strategijah testiranj brez preskusov na živalih za REACH“ (glej 
www.reachnonanimaltests.org). Ker je uporaba neodobrenih preskusov na živalih etično in 
znanstveno nesprejemljiva, se preskusov dolgotrajne strupenosti na ribah ne sme izvajati. 
Ciljni učinek je zadostno pokrit z drugim preskusom, ki nadomešča kratkotrajno strupenost v 
ribah iz točke 7.1.3 Priloge VI.



AM\565939SL.doc 83/3 PE 357.826v01-00

SL

Predlog spremembe, ki ga vložita Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Predlog spremembe 1143
Priloga VII, del 7, odstavek 7.2.1 a (novo)

Predlog spremembe Parlamenta

7.2.2. Abiotična
7.2.2.1. Hidroliza kot funkcija 
pH.

7.2.2.1. Raziskave ni treba izvesti, če:
je snov hitro biorazgradljiva; ali
je topnost snovi v vodi pod 10 μg/l.

Or. en

Besedilo prestavljeno iz Priloge VI, dela 7, odstavka 7.2.2

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je posledica predloga spremembe Priloge VI, kot je razloženo zgoraj. 
Treba je ohraniti enake zahteve v zvezi s količinami, večjimi od 100 ton, v skladu s predlogom 
Komisije. (povezano s predlogom spremembe Priloge VI, 6.1 – 6.4)

Predlog spremembe, ki ga vložita Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Predlog spremembe 1144
Priloga VII, del 7, odstavek 7.3.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

7.3. Vpliv in obnašanje v okolju

7.3.2. Biokoncentracija v (eni) vodni 
vrsti, po možnosti v ribah

7.3.2. Raziskave ni treba izvesti, če:
– ima snov nizek potencial za bioakumulacijo (tj. 
log Kow < 3); ali
– je malo verjetno, da snov prehaja skozi biološke 
membrane (MW > 800 ali premer molekule > 15 
Å); ali

– je neposredna ali posredna izpostavljenost 
vodnega področja malo verjetna.

7.3.3. Nadaljnje raziskave 
adsorpcije/desorpcije, odvisne od 
rezultatov raziskave, zahtevane v 
Prilogi VI

7.3.3. Raziskave ni treba izvesti, če:
– se na osnovi fizikalno-kemijskih lastnosti za 
snov lahko pričakuje, da ima nizek potencial za 
adsorpcijo (npr. snov ima nizek porazdelitveni 
koeficient oktanol/voda); ali
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– se snov hitro razgradi.

Predlog spremembe Parlamenta

7.3. Vpliv in obnašanje v okolju

7.3.1. Izločilna študija 
adsorpcije/desorpcije

7.3.1. Raziskave ni treba izvesti, če:
– se na osnovi fizikalno-kemijskih lastnosti za 

snov lahko pričakuje, da ima nizek potencial 
za adsorpcijo (npr. snov ima nizek 
porazdelitveni koeficient oktanol/voda); ali

– se snov hitro razgradi.

Or. en

Besedilo prestavljeno iz Priloge VI, dela 7, odstavka 7.3

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je posledica predloga spremembe Priloge VI, kot je razloženo zgoraj. 
Treba je ohraniti enake zahteve v zvezi s količinami, večjimi od 100 ton, v skladu s predlogom 
Komisije. (povezano s predlogom spremembe Priloge VI, 6.1 – 6.4)

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

Predlog spremembe 1145
Priloga VIII, uvod, odstavek 1

Na ravni te Priloge mora prijavnik predložiti 
predlog in časovni razpored za izpolnjevanje 
zahtev po podatkih te Priloge v skladu s 
členom 11(1)(d).

Na ravni te Priloge mora prijavnik predložiti 
predlog in časovni razpored za izpolnjevanje 
zahtev po podatkih te Priloge, ki vključujejo 
preskuse na vretenčarjih, v skladu s členom 
11(1)(d).

Or. en

Obrazložitev

Predlogi za preskuse morajo veljati le za zahteve za poskuse na vretenčarjih. Vse druge 
zahteve po podatkih je treba zagotoviti v skladu z roki, določenimi v členu 21.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Caroline Lucas

Predlog spremembe 1146
Priloga VIII, del 6, odstavek 6.4

6.4. Če je ustrezno, mora prijavnik v 
primeru pozitivnega rezultata v kateri koli 
prejšnji raziskavi mutagenosti predlagati 
nadaljnje raziskave mutagenosti.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ob tem mora biti na voljo dovolj podatkov, na podlagi katerih se sprejme odločitev v zvezi z 
razvrščanjem in urejanjem snovi glede na njeno morebitno mutagenost. Če je rezultat 
preskusov iz Priloge V ali VI pozitiven, je treba nadaljnje raziskave in vitro izvajati tako, kot 
je navedeno v predlogu spremembe točke 6.4 Priloge VI.

Predlog spremembe, ki ga vloži Caroline Lucas

Predlog spremembe 1147
Priloga VIII, del 6, odstavek 6.6.3.

6.6.3. Dolgoročno ponavljajočo se 
raziskavo strupenosti (≥ 12 mesecev) lahko 
predlaga prijavnik ali zahteva pristojni 
organ iz ocenjujoče države članice v skladu 
s členom 39, 40 ali 44, če pogostnost in 
trajanje izpostavljenosti ljudi pokažeta, da 
je ustrezna dolgoročnejša raziskava, in je 
izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

črtano

– posebej zaskrbljujoči resni ali hudi učinki 
strupenosti so bili opaženi v 28-dnevni ali 
90-dnevni raziskavi, za katere dokazi, ki so 
na voljo, niso zadovoljivi za opis strupenosti 
ali tveganja; ali

črtano

– učinki, ki so se pokazali pri snoveh z 
jasno sorodno molekularno strukturo 
snovi, ki je predmet raziskave, v 28-dnevni 
ali 90-dnevni raziskavi niso bili odkriti. ali

črtano

– snov ima lahko nevarno lastnost, ki je ni 
mogoče odkriti z 90-dnevno raziskavo.

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Dolgoročni preskusi strupenosti pri večkratnih odmerkih niso v skladu s sodobnimi standardi. 
Raziskave, ki dokazujejo znanstvene slabosti teh preskusov in pojasnjujejo predlagano 
nadomestno strategijo, so navedene v „Strategijah testiranj brez preskusov na živalih za 
REACH“ (glej www.reachnonanimaltests.org). Ker je uporaba neodobrenih preskusov na 
živalih etično in znanstveno nesprejemljiva, se preskusov strupenosti pri večkratnih odmerkih 
ne sme izvajati. Ciljni učinek je zadostno pokrit s predlagano posebno strategijo preverjanja 
organov, s katero se nadomesti preskuse strupenosti pri večkratnih odmerkih iz točke 6.6 
Priloge VI.

Predlog spremembe, ki ga vloži Caroline Lucas

Predlog spremembe 1148
Priloga VIII, del 6, odstavek 6.6.

6.6. Nadaljnje raziskave predlaga prijavnik 
ali pa jih lahko zahteva pristojni organ iz 
ocenjujoče države članice v skladu s 
členom 39, 40 ali 44 v primeru:

črtano

– posebej zaskrbljujoče strupenosti (npr. 
resni/hudi učinki); ali

črtano

– znakov učinka, za katerega dokazi, ki so 
na voljo, niso ustrezni za opis strupenosti 
in/ali tveganja; V takih primerih je lahko 
tudi bolj ustrezno, da se izvede posebne 
toksikološke raziskave, ki so oblikovane za 
preiskovanje teh učinkov (npr. 
imunotoksičnost, nevrotoksičnost); ali

črtano

– posebne zaskrbljenosti v zvezi z 
izpostavljenostjo (npr. uporaba v 
potrošniških proizvodih, ki pripelje do ravni 
izpostavljenosti, ki so blizu velikostim 
odmerkov, pri katerih je opažena 
strupenost).

črtano

Or. en

Obrazložitev

Dolgoročni preskusi strupenosti pri večkratnih odmerkih niso v skladu s sodobnimi standardi. 
Raziskave, ki dokazujejo znanstvene slabosti teh preskusov in pojasnjujejo predlagano 
nadomestno strategijo, so navedene v „Strategijah testiranj brez preskusov na živalih za 
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REACH“ (glej www.reachnonanimaltests.org). Ker je uporaba neodobrenih preskusov na 
živalih etično in znanstveno nesprejemljiva, se preskusov strupenosti pri večkratnih odmerkih 
ne sme izvajati. Ciljni učinek je zadostno pokrit s predlagano posebno strategijo preverjanja 
organov, s katero se nadomesti preskuse strupenosti pri večkratnih odmerkih iz točke 6.6 
Priloge VI.

Predlog spremembe, ki ga vloži Caroline Lucas

Predlog spremembe 1149
Priloga VIII, del 6, odstavek 6.7.

6.7.4. Dvo-generacijska raziskava 
reproduktivne toksičnosti, ena vrsta, samci 
in samice, najbolj ustrezen način vnosa, ob 
upoštevanju verjetnega načina 
izpostavljenosti ljudi, razen če je že 
zagotovljena kot del zahtev Priloge VII

črtano

6.7.4. Raziskave ni treba izvesti, če: črtano
– je znano, da je snov genotoksična 
rakotvorna, in se izvajajo ustrezni ukrepi 
obvladovanja tveganja; ali

črtano

– je znano, da je snov mutagena za zarodne 
celice, in se izvajajo ustrezni ukrepi 
obvladovanja tveganja; ali

črtano

– ima snov nizko toksikološko aktivnost (v 
nobenih razpoložljivih preskusih ni bilo 
najdenih dokazov o strupenosti), na podlagi 
toksikokinetičnih podatkov se lahko 
dokaže, da ne prihaja do sistemske 
absorpcije prek ustreznih načinov 
izpostavljanja (npr. koncentracije v 
plazmi/krvi pod mejo zaznavnosti ob 
uporabi občutljive metode in odsotnost 
snovi in metabolitov snovi v urinu, žolču ali 
izdihnjenem zraku), in ni ali ni velike 
izpostavljenosti ljudi.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Dvo-generacijske raziskave reproduktivne toksičnosti niso v skladu s sodobnimi standardi. 
Raziskave, ki dokazujejo znanstvene slabosti teh preskusov in pojasnjujejo predlagano 
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nadomestno strategijo, so navedene v „Strategijah testiranj brez preskusov na živalih za 
REACH“ (glej www.reachnonanimaltests.org). Ker je uporaba neodobrenih preskusov na 
živalih etično in znanstveno nesprejemljiva, se tega preskusa ne sme uporabljati. Ciljni učinek 
je zadostno pokrit s predlagano drugo strategijo preverjanja v točki 6.7. Priloge VI.

Predlog spremembe, ki ga vloži Richard Seeber

Predlog spremembe 1150
Priloga VIII, del 6, odstavek 6.7 a (novo)

6.7a Toksikokinetika
6.7a.1. Ocena toksikokinetičnega 
obnašanja snovi s pomočjo dodatnih 
raziskav, vključno z biotransformacijo in 
farmakokinetiko, kadar je to nujno za 
pojasnitev nadaljnje preskusne strategije 
in/ali izdelavo celotne toksikološke ocene.

Or. de

Obrazložitev

V predlogu REACH ni zahteve v zvezi s toksikokinetičnim obnašanjem snovi. Ker je lahko, v 
posebnih primerih, znanje o tem obnašanju zelo pomembno za izbor ustrezne preskusne 
strategije, še zlasti za snovi CMR v večjih količinah, se priporoča, da se pripravi vse potrebno 
za takšno preskusno strategijo na osnovi posameznih primerov.

Predlog spremembe, ki ga vloži Caroline Lucas

Predlog spremembe 1151
Priloga VIII, del 6, odstavek 6.9

6.9. Raziskavo rakotvornosti lahko predlaga 
ali zahteva pristojni organ iz ocenjujoče 
države članice v skladu s členom 39, 40 ali 
44, če:

6.9. Raziskave rakotvornosti lahko predlaga 
ali zahteva pristojni organ iz ocenjujoče 
države članice v skladu s členom 39, 40 ali 
44, če:

– ima snov široko razpršeno uporabo ali je 
dokazana pogosta ali dolgotrajna 
izpostavljenost ljudi; in

– ima snov široko razpršeno uporabo ali je 
dokazana pogosta ali dolgotrajna 
izpostavljenost ljudi; in

– je snov razvrščena kot mutagena kategorije 
3 ali je na podlagi raziskav(e) z večkratnim 
odmerkom dokazano, da snov lahko 
povzroči hiperplazijo in/ali preneoplastične 
lezije.

– je snov razvrščena kot mutagena kategorije 
3 ali je na podlagi raziskav(e) z večkratnim 
odmerkom dokazano, da snov lahko 
povzroči hiperplazijo in/ali preneoplastične 
lezije.
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Raziskave se izvedejo postopoma in 
zajemajo naslednje zaporedne korake:
(1) ocena razpoložljivih podatkov o ljudeh 
in živalih,
(2) ocena teže dokaznega materiala, ki jo 
sestavljajo:
(i) Podatki o mutagenosti in 
genotoksičnosti (Priloge V, VII in VIII)
(ii) Računalniško podprt strokovni 
sistem/model (Q)SAR
(iii) Analiza transformacije celic

Or. en

Obrazložitev

Direktiva 86/609 zahteva preskuse brez postopkov na živalih, kjer je to upravičeno in 
praktično izvedljivo. Preskusi na živalih v REACH-u niso v skladu s sodobnimi standardi in 
jih je zato treba nadomestiti, ker je uporaba nepotrjenih preskusov na živalih etično in 
znanstveno nesprejemljiva. Dagmar Roth-Behrendt Raziskave, ki dokazujejo znanstvene 
slabosti teh preskusov in pojasnjujejo predlagano nadomestno strategijo, so navedene v 
„Strategijah testiranj brez preskusov na živalih za REACH“ (glej 
www.reachnonanimaltests.org). Nadomestna strategija je znanstveno zanesljiva. Negotovosti 
glede lastnosti snovi morajo biti predmet nadzornih ukrepov.

Predlog spremembe, ki ga vloži Richard Seeber

Predlog spremembe 1152
Priloga VIII, del 7, odstavek 7.5.

7.5. Preskušanje dolgotrajne strupenosti 
predlaga prijavnik, če primerjava 
(predvidene) izpostavljenosti okolja z 
rezultati preskusa/preskusov kratkotrajne 
strupenosti pokaže potrebo po nadaljnji 
preiskavi učinkov na sedimentne organizme. 
Izbira ustreznega/ustreznih 
preskusa/preskusov je odvisna od rezultatov 
ocene varnosti.

7.5. Preskušanje dolgotrajne strupenosti 
predlaga prijavnik, če primerjava 
(predvidene) izpostavljenosti okolja z 
rezultati preskusa/preskusov kratkotrajne 
strupenosti na kopenskih organizmih
pokaže potrebo po nadaljnji preiskavi 
učinkov na sedimentne organizme. Izbira 
ustreznega/ustreznih preskusa/preskusov je 
odvisna od rezultatov ocene varnosti.

Or. de
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Obrazložitev

Besedilo se nejasno sklicuje na kratkotrajno strupenost, v zvezi s katero ni nobenih zahtev v 
kateri koli Prilogi.

Predlog spremembe, ki ga vloži Caroline Lucas

Predlog spremembe 1153
Priloga VIII, del 7, odstavek 7.6

7.6. Dolgotrajna ali reproduktivna 
strupenost za ptice

črtano

7.6. Raziskave ni treba izvesti, če je 
neposredna ali posredna izpostavljenost 
ptic malo verjetna.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ta preskus ni v skladu s sodobnimi standardi. Raziskave, ki dokazujejo znanstvene slabosti 
teh preskusov in pojasnjujejo predlagano nadomestno strategijo, so navedene v „Strategijah 
testiranj brez preskusov na živalih za REACH“ (glej www.reachnonanimaltests.org). Ker je 
uporaba neodobrenih preskusov na živalih etično in znanstveno nesprejemljiva, se tega 
preskusa ne sme uporabljati. Negotovosti glede lastnosti snovi morajo biti predmet nadzornih 
ukrepov.

Predlog spremembe, ki ga vloži Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 1154
Priloga IX, del 3

Preskušanje v skladu s Prilogama VII in
VIII se lahko izpusti na osnovi 
predvidenega/predvidenih poteka/potekov 
izpostavljenosti, izdelanega/izdelanih v 
poročilu o kemijski varnosti.
V vseh primerih se zagotovita ustrezna 
utemeljitev in dokumentacija.

Preskušanje v skladu s Prilogami VI do VIII 
se lahko izpusti na osnovi 
predvidenega/predvidenih poteka/potekov 
izpostavljenosti, izdelanega/izdelanih v 
poročilu o kemijski varnosti. 
V vseh primerih se zagotovita ustrezna 
utemeljitev in dokumentacija.

Preskušanje v skladu s Prilogo V se lahko 
izpusti, če je izpostavljenost neznatna in je 
zagotovljena ustrezna utemeljitev in 
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dokumentacija.

Or. en

Obrazložitev

Cilj REACH-a ni pridobivanje znanstvenih podatkov o vseh snoveh – ne glede na dejansko 
tveganje –, ampak osredotočenje na podatke, ki so potrebni za ustrezen nadzor tveganja 
zaradi uporabe snovi. 

Zato se za snovi med 10 in 100 tonami ne zahteva pridobivanja podatkov, če je izpostavljenost 
ljudi ali okolja neznatna.

Tudi za snovi pod 10 tonami, ki so na podlagi pregleda Agencije izbrane za prednostne snovi, 
se ne zahteva pridobivanja podatkov, če je izpostavljenost ljudi ali okolja neznatna. (predlog 
spremembe, povezan s predlogom spremembe člena 5(5))

Predlog spremembe, ki ga vloži Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 1155
Priloga XI, uvod, odstavek 1

Cilj te Priloge je določiti, kako uporabniki 
na drugi stopnji ocenijo in dokumentirajo, da 
so tveganja, ki izhajajo iz snovi, ki jo/jih 
uporabljajo, ustrezno nadzorovana med 
njihovo uporabo za uporabo, ki ni zajeta v 
varnostnem listu, ki so ga prejeli, in da drugi 
uporabniki na naslednjih stopnjah dobavne 
verige lahko ustrezno nadzirajo tveganja. 
Ocena zajema življenjski krog snovi, od 
takrat, ko jo je prejel uporabnik na nižji 
stopnji, za svojo lastno uporabo in za znane 
uporabe na naslednjih stopnjah dobavne 
verige. Ocena upošteva samostojno uporabo 
snovi, uporabo v pripravku ali v izdelku.

Cilj te Priloge je določiti, kako uporabniki 
na drugi stopnji ocenijo in dokumentirajo, da 
so tveganja, ki izhajajo iz snovi, ki jo/jih 
uporabljajo, ustrezno nadzorovana med 
njihovo uporabo za uporabo, ki ni zajeta v 
varnostnem listu, ki so ga prejeli, in da drugi 
uporabniki na naslednjih stopnjah dobavne 
verige lahko ustrezno nadzirajo tveganja. 
Ocena zajema življenjski krog snovi, od 
takrat, ko jo je prejel uporabnik na nižji 
stopnji, za svojo lastno uporabo in za znane 
uporabe v količini 1 tone ali več na leto na 
naslednjih stopnjah dobavne verige. Ocena 
upošteva samostojno uporabo snovi, 
uporabo v pripravku ali v izdelku.

Or. en

Obrazložitev

Izboljša uporabnost z omejitvijo uporab, ki so morale biti obravnavane v poročilu o kemijski 
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varnosti, na tiste v količini ene tone in več. V skladu s predlogom Komisije bi bilo treba 
obravnavati uporabo tudi v zelo majhnih količinah.

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

Mikolášik

Predlog spremembe 1156
Priloga XI, korak 2, odstavek 3

V primerih, kadar uporabnik na nižji stopnji 
meni, da so za izdelavo poročila o kemijski 
varnosti potrebni še dodatni podatki, poleg 
tistih, ki jih je zagotovil dobavitelj, 
uporabnik na nižji stopnji zbere te podatke. 
Kadar se te podatke lahko dobi le s 
preskušanjem na vretenčarjih, prijavnik 
Agenciji predloži predlog za preskusno 
strategijo v skladu s členom 35. Razloži, 
zakaj meni, da so dodatni podatki potrebni. 
Med čakanjem na rezultate nadaljnjih testov 
prijavnik zabeleži ukrepe za obvladovanje 
tveganja, ki jih je uvedel.

V primerih, kadar uporabnik na nižji stopnji 
meni, da so za izdelavo poročila o kemijski 
varnosti potrebni še dodatni podatki, poleg 
tistih, ki jih je zagotovil dobavitelj,
uporabnik na nižji stopnji zbere te podatke. 
Kadar se te podatke lahko dobi le s 
preskušanjem na vretenčarjih, prijavnik 
Agenciji predloži predlog za preskusno 
strategijo v skladu s členom 35. Razloži, 
zakaj meni, da so dodatni podatki potrebni. 
V primeru dodatnih preskusov, ki jih 
zahteva MSP, je take preskuse, če 
obstajajo, treba vrniti Agenciji, ki mora 
drugače dati navodilo državi članici 
podjetja, da prevzame odgovornost za 
izvajanje preskusov v skladu s členom 35a.
Med čakanjem na rezultate nadaljnjih testov 
uporabnik zabeleži ukrepe za obvladovanje 
tveganja, ki jih je uvedel.

Or. it

Obrazložitev

Uradi Agencije morajo upoštevati ad hoc postopek, ki MSP omogoča, da imajo koristi od 
poenostavitve tudi med pregledom ocene tveganja, ki ga izvaja dobavitelj.

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

Predlog spremembe 1157
Priloga XI, korak 2, odstavek 3

V primerih, kadar uporabnik na nižji stopnji 
meni, da so za izdelavo poročila o kemijski 

V primerih, kadar uporabnik na nižji stopnji 
meni, da so za izdelavo poročila o kemijski 
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varnosti potrebni še dodatni podatki, poleg 
tistih, ki jih je zagotovil dobavitelj, 
uporabnik na nižji stopnji zbere te podatke. 
Kadar se te podatke lahko dobi le s 
preskušanjem na vretenčarjih, prijavnik 
Agenciji predloži predlog za preskusno 
strategijo v skladu s členom 35. Razloži, 
zakaj meni, da so dodatni podatki potrebni. 
Med čakanjem na rezultate nadaljnjih testov 
prijavnik zabeleži ukrepe za obvladovanje 
tveganja, ki jih je uvedel.

varnosti potrebni še dodatni podatki, poleg 
tistih, ki jih je zagotovil dobavitelj, 
uporabnik na nižji stopnji zbere te podatke. 
Kadar se te podatke lahko dobi le s 
preskušanjem na vretenčarjih, prijavnik 
Agenciji predloži predlog za preskusno 
strategijo v skladu s členom 35. Razloži, 
zakaj meni, da so dodatni podatki potrebni. 
Kadar Agencija zahteva dodatne podatke 
od uporabnika na nižji stopnji, ki ustreza 
opredelitvi MSP, omenjena Agencija 
prevzame odgovornost za pridobivanje 
podatkov na podlagi obstoječih preskusov 
ali pa zahteva od države članice, v kateri je 
podjetje ustanovljeno, da izvede potrebne 
preskuse, v skladu s členom 35a. Med 
čakanjem na rezultate nadaljnjih testov 
uporabnik zabeleži ukrepe za obvladovanje 
tveganja, ki jih je uvedel.

Or. it

Obrazložitev

MSP, kot so opredeljena v členu 3(30), morajo imeti možnost pridobivanja koristi na podlagi 
poenostavljenega postopka zato, da niso oškodovana s sistemom REACH.

Ta predlog spremembe je povezan s predlogi sprememb členov 3(30) in 35a.

Predlog spremembe, ki ga vloži Johannes Blokland

Predlog spremembe 1158
Priloga XII a (novo)

PRILOGA XII a
MERILA ZA STOPNJO OBSTOJNOSTI, BIOAKUMULATIVNOSTI IN 

(EKO)TOKSIČNOSTI
Stopnja obstojnosti snovi se opredeli s pomočjo naslednjih štirih kategorij:
P1: „po naravi ni biorazgradljiva“ in ni hitre biorazgradnje;
P2: „po naravi biorazgradljiva“, počasna biorazgradnja;
P3: „po naravi biorazgradljiva“, prilagodljiva ali nepopolna biorazgradnja;
P4: „hitro biorazgradljiva“ ali drugače lahko biorazgradljiva.
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Bioakumulativnost snovi se opredeli s pomočjo naslednjih petih kategorij:
B1: BCF ≥ 5000;
B2: BCF ≥ 2000;
B3: BCF ≥ 500;
B4: BCF ≥ 100;
B5: BCF < 100.

(Eko)toksičnost snovi se opredeli s pomočjo naslednjih štirih kategorij:
T1: NOEC ≤ 0.01 mg/L
T2: NOEC ≤ 0.1 mg/L
T3: NOEC ≤ 1.0 mg/L
T4: NOEC > 1.0 mg/L

Or. nl

Obrazložitev

Priloga XII določa pogoje za razvrščanje snovi glede na obstojnost, bioakumulativnost in 
(eko)toksičnost. Ti pogoji določajo razvrščanje glede na stopnjo zaskrbljenosti (Bloklandov 
prednostni paket).

Predlog spremembe, ki ga vloži Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 1159
Priloga XII a (novo)

Seznam možnih snovi PBT in vPvB
Za naslednje nove snovi se registracija 
predloži 3 leta po začetku veljavnosti:
[potrebno dopolniti]

Or. en

Obrazložitev

Ta Priloga zagotavlja pravno varnost v zvezi s tem, katere snovi PBT in vPvB bodo morale 
biti registrirane v zgodnji fazi. Priloga je potrebna, ker drugače prijavniki lahko kršijo 
uredbo, ker so zamudili skrajni rok za registracijo. To velja v primeru, če pozneje – potem, ko 
so že pridobili podatke, – ugotovijo, da je njihova snov snov PBT ali vPvB. (predlog 
spremembe, povezan s predlogom spremembe člena 21(1)(c))
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Predlog spremembe, ki ga vložijo Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 1160
Priloga XIII 

PRILOGA XIII PRILOGA XIII

A. SEZNAM SNOVI, KI IZPOLNJUJEJO 
MERILA ZA AVTORIZACIJO
Snovi, naštete pod točkami 28, 29 in 30 
Priloge XVI.
Snovi, razvrščene kot snovi, ki povzročajo 
preobčutljivost, v skladu z Direktivo 
67/548/EEC.
Snovi, razvrščene kot zdravju škodljive v 
skladu z Direktivo 67/548/EEC in so zelo 
močno kronično strupene pri vdihavanju T, 
R 48.
Snovi, razvrščene kot prednostne nevarne 
ali preverjane prednostne nevarne v Prilogi 
X Direktive 2000/60/ES.

SEZNAM SNOVI, KI JIH JE TREBA 
ODOBRITI

B. SEZNAM SNOVI, KI JIH JE TREBA 
ODOBRITI

Or. en

Obrazložitev

Povezano s predlogi sprememb, ki vstavljajo nov člen 53a, in (deli) predlogov sprememb 
členov 54 in 56, ki uvajata Prilogi XIII(a) in XIII(b). 

Za povečanje preglednosti ter spodbuditev prostovoljnih ukrepov uporabnikov na nižji stopnji 
in inovacij za varnejše druge možnosti, je treba vse snovi, ki ustrezajo merilom za zelo veliko 
zaskrbljenost, takoj dodati na seznam snovi za avtorizacijo (=Priloga XIII(a)). 

Potem bodo, v skladu s prednostno razvrstitvijo Agencije, snovi prestavljene v Prilogo 
XIII(b), v kateri bodo točno določeni datumi preteka in skrajni roki za prošnje za odobritev.


