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Guido Sacconi
o registraciji, ocenjevanju, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi 
Evropske agencije za kemikalije in spremembi Direktive 1999/45/ES in Uredbe (ES) / o 
obstojnih organskih onesnaževalih

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe, ki ga vloži Anders Wijkman

Predlog spremembe 1161
Uvodna izjava 7

(7) Pomemben cilj novega sistema, ki ga 
uvaja ta uredba, je ustvarjanje spodbud za 
nadomeščanje nevarnih snovi z manj 
nevarnimi snovmi ali tehnologijami, kjer so 
na voljo ustrezna nadomestila. Ta uredba ne 
vpliva na uporabo direktiv o varovanju 
delavcev, zlasti direktive Sveta 90/394/EGS 
z dne 28. junija 1990 o varovanju delavcev 
pred tveganji zaradi izpostavljenosti 
rakotvornim snovem pri delu (šesta 
posamična direktiva v skladu s členom 16(1) 
Direktive 89/391/EGS), ki od delodajalcev 
zahteva, da odstranijo nevarne snovi, kjer je 
tehnično mogoče, ali jih nadomestijo z manj 
nevarnimi.

(7) Pomemben cilj novega sistema, ki ga 
uvaja ta uredba, je zagotovitev 
nadomeščanja nevarnih snovi z manj 
nevarnimi snovmi ali tehnologijami, kjer so 
na voljo ustrezna nadomestila. Ta uredba ne 
vpliva na uporabo direktiv o varovanju 
delavcev, zlasti direktive Sveta 90/394/EGS 
z dne 28. junija 1990 o varovanju delavcev 
pred tveganji zaradi izpostavljenosti 
rakotvornim snovem pri delu (šesta 
posamična direktiva v skladu s členom 16(1) 
Direktive 89/391/EGS), ki od delodajalcev 
zahteva, da odstranijo nevarne snovi, kjer je 
tehnično mogoče, ali jih nadomestijo z manj 
nevarnimi.
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Or. en

Obrazložitev

Sprememba predloga spremembe 2 poročevalca. Načelo nadomeščanja mora biti pomemben 
del REACH. Predlagana druga možnost ima močnejši učinek kot besedilo Komisije. Načelo 
nadomeščanja je v švedskem pravu utemeljeno in deluje v veliko zadovoljstvo. Izkušnja 
Švedske kaže, da pristop, ki temelji na oceni tveganj vsake posamezne kemikalije, ni dovolj za 
splošno dosego varne uporabe kemikalij. Ta predlog spremembe sodi v celoten paket 
predlogov sprememb, katerih namen je okrepiti uporabo nadomestnih snovi in dolžnost 
skrbnega ravnanja.

Predlog spremembe, ki ga vloži Anders Wijkman

Predlog spremembe 1162
Uvodna izjava 12

(12) Odločbe o odobritvi snovi določajo, da 
Komisija odobri dajanje na trg in uporabo 
snovi, ki zbujajo veliko skrb, če je mogoče
tveganje pri njihovi uporabi ustrezno 
nadzorovati ali če je njihova uporaba 
upravičena s socialno-ekonomskimi razlogi.

(12) Odločbe o odobritvi snovi določajo, da 
Komisija odobri dajanje na trg in uporabo 
snovi, ki zbujajo veliko skrb, če ne obstajajo
manj zaskrbljujoči nadomestki ali 
tehnologije in če je njihovo uporabo 
mogoče ustrezno nadzorovati ter če je 
njihova uporaba upravičena s socialno-
ekonomskimi razlogi.

Or. en

Obrazložitev

V tej uvodni izjavi je treba podpreti cilj postopka za odobritev. Zahteva po odobritvi bo lahko 
zagotovila zahtevano visoko raven zaščite le, če se snovi, ki zbujajo veliko skrb, nadomestijo, 
če je to možno, z ustreznimi nadomestnimi snovmi ali tehnologijami. To ustreza primerljivim 
drugim predpisom (npr. za biocide, uredba o uporabi določenih nevarnih snovi in predpisi za 
varstvo zdravja delavcev). Ta predlog spremembe sodi v celoten paket predlogov sprememb, 
katerih namen je okrepiti uporabo nadomestnih snovi in dolžnost skrbnega ravnanja.

Predlog spremembe, ki ga vloži Anders Wijkman

Predlog spremembe 1163
Uvodna izjava 52

(52) Za zagotavljanje zadostno visoke ravni 
zaščite zdravja ljudi in okolja je treba s 
snovmi, katerih lastnosti zelo zbujajo skrb, 
ravnati previdno; to zahteva, da morajo
podjetja, ki jih uporabljajo, organu, ki odobri 
snovi, dokazati, da bodo tveganja ustrezno 
nadzorovana. Če ni tako, se lahko uporabo 

(52) Za zagotavljanje zadostno visoke ravni 
zaščite zdravja ljudi in okolja je treba s 
snovmi, katerih lastnosti zelo zbujajo skrb, 
ravnati previdno; te snovi se lahko odobri le, 
če lahko podjetja, ki jih uporabljajo, organu, 
ki odobri snovi, dokažejo, da ne obstajajo 
skrb vzbujajoči nadomestki ali tehnologije. 
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snovi prav tako odobri, če podjetja dokažejo, 
da koristi družbe prevladajo nad tveganjem 
pri uporabi snovi in da ne obstajajo ustrezne 
nadomestne snovi ali tehnologije. Organ, ki 
odobri snovi, mora v postopku odobritve na 
podlagi prošenj podjetij preveriti, ali so 
zahteve izpolnjene. Ker morajo odobritve 
zagotoviti visoko raven zaščite na celotnem 
notranjem trgu, se zdi primerno, da vlogo 
organa, ki odobri snovi, prevzame Komisija.

Če ni tako, se lahko uporabo snovi prav tako 
odobri, če podjetja dokažejo, da koristi 
družbe prevladajo nad tveganjem pri uporabi 
snovi in da bodo tveganja ustrezno 
nadzorovana. Organ, ki odobri snovi, mora 
v postopku odobritve na podlagi prošenj 
podjetij preveriti, ali so zahteve izpolnjene. 
Ker morajo odobritve zagotoviti visoko 
raven zaščite na celotnem notranjem trgu, se 
zdi primerno, da vlogo organa, ki odobri 
snovi, prevzame Komisija.

Or. en

Obrazložitev

Načelo nadomeščanja in previdnostno načelo sta zelo pomembna zlasti v zvezi s snovmi, ki 
vzbujajo veliko skrb. Ta predlog spremembe sodi v celoten paket predlogov sprememb, 
katerih namen je okrepiti uporabo nadomestnih snovi in dolžnost skrbnega ravnanja.

Predlog spremembe, ki ga vloži Anders Wijkman

Predlog spremembe1164
Člen 1, odstavek 3

3. Ta uredba temelji na načelu, da morajo 
proizvajalci, uvozniki in uporabniki na nižji 
stopnji zagotoviti, da bodo proizvajali, 
dajali v promet, uvažali in uporabljali 
snovi, ki ne škodujejo zdravju ljudi in 
okolju. Osnova njenih določb je 
previdnostno načelo.

3. Ta uredba temelji na previdnostnem 
načelu.

Or. en

Obrazložitev

Ker REACH potencialno izključuje številne kemikalije (približno 70.000 kemikalij v količini 
manj kot ena tona), je za varstvo zdravja ljudi in okolja pomembno, da se proizvajalcem 
kemikalij in uporabnikom na nižji stopnji naloži splošna dolžnost skrbnega ravnanja za 
dokumentiranje varne uporabe. Ta predlog spremembe sodi v celoten paket predlogov 
sprememb, katerih namen je okrepiti uporabo nadomestnih snovi in dolžnost skrbnega 
ravnanja.

Predlog spremembe, ki ga vloži Christofer Fjellner

Predlog spremembe 1165
Člen 3, odstavek 1, pododstavek 1 a (novo) 
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v naravi prisotnih snovi in zmesi, ki 
nastanejo predvsem iz takšnih snovi, pri 
katerih izkušnje že dalj časa jasno kažejo, 
da ne obstajajo tveganja v zvezi s 
škodovanjem zdravju ali škodljivimi vplivi 
na okolje ali pa so zelo majhna;

Or. sv

Obrazložitev

Za zajetje snovi, ki povzročajo dejanska tveganja za ljudi in okolje, je treba naše vire 
smiselno uporabiti. Preverjanje snovi, s katerimi imamo dobre izkušnje, ni smiselno.

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

Predlog spremembe 1166
Člen 3, odstavek 29 a (novo)

29 a. Kategorije uporabe in izpostavljenosti 
(KUI) združujejo predvidene poteke, ki so 
opredeljeni s primerljivimi uporabami v 
skladu s členom 3(12) in 3(25). Opisujejo 
vse pogoje, ki določajo izpostavljenost. 
Določujoči elementi KUI niso odvisni od 
področja:
– osnovna področja uporabe:

– industrijska uporaba
– trgovinska uporaba
– potrošniška uporaba

– načini izpostavljenosti:
– glavni načini sprejemanja pri 

ljudeh (z zaužitjem, vdihavanjem, 
 prek kože)

– načini vnašanja v
okolje (zrak, vodo, tla, 
med žive organizme)

– trajanje izpostavljenosti
– enkratno/kratkotrajno
– občasno
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– stalno/dolgotrajno
Kategorije uporabe in izpostavljenosti 
izhajajo iz primerljivih ukrepov 
obvladovanja tveganja.

Or. de

Obrazložitev

Kategorije uporabe in izpostavljenosti morajo v veliki meri poenostaviti postopke v zvezi z 
REACH, tako npr. postopek registracije in tudi obveščanje v verigi ter izvajanje ocen varnosti 
kemikalij, ne da bi to negativno vplivalo na cilje REACH.

Predlog spremembe, ki ga vloži Christofer Fjellner

Predlog spremembe 1167
Člen 4, odstavek 2, točka a)

a) snovi, navedene v Prilogi II; a) snovi, navedene v Prilogi II:

(i) Opredelitev
Ta priloga velja za snovi, izvzete iz zahteve 
po registraciji. Zajema v naravi prisotne 
snovi in zmesi, ki nastanejo predvsem iz 
takšnih snovi, pri katerih izkušnje že dalj 
časa jasno kažejo, da tveganja v zvezi s 
škodovanjem zdravju ali škodljivimi vplivi 
na okolje ne obstajajo ali pa so zelo 
majhna.
(ii) Preverjanje

( i) V zvezi s predčasno registracijo 
Agencija v Prilogo vključi snovi, ki 
ustrezajo opredelitvi.

 (ii) Po oceni Agencija v Prilogo 
vključi snovi, ki po njenih ocenah ne 
povzročajo tveganj v zvezi s škodovanjem 
zdravju ali škodljivimi vplivi na okolje ali 
so tveganja le majhna.

Or. sv

Obrazložitev

Zaenkrat še ni opredelitve za snovi, navedenih v Prilogi II, na primer voda in askorbinska 
kislina. S sprejetjem opredelitve bo besedilo bolj jasno. Razen tega bo možen tudi pregled. 

Tudi če v zakonodajnem postopku dodatno vključimo snovi v Prilogo II, smo prepričani, da v 
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njej ne bo vse zajeto. Zato si želimo zgodnji pregled, ki neprestano poteka, medtem ko 
dosegamo nova spoznanja. Brez naših sprememb bi za določene snovi še dolgo veljala 
zahteva po registraciji, čeprav pristojni organi vedo, da pri teh snoveh ne obstaja tveganje.

Predlog spremembe, ki ga vložita Jutta D. Haug in Karl-Heinz Florenz

Predlog spremembe 1168
Člen 5, odstavek 4 a (novo)

4a. Uvoznik pripravka pri Agenciji 
registrira neregistrirano/registrirane 
snov/snovi, če
a) je/so v pripravku vsebovana v vsaj enem 
masnem odstotku ali če so presežene mejne 
vrednosti iz ocene za nevarne snovi, 
navedene v Direktivi 1999/45/EGS in
b) skupna količina vsake neregistrirane 
snovi znaša na leto 1 tono ali več. 

Or. de

Obrazložitev

Za dosego ciljev registracije, zlasti za izboljšanje znanja o kemikalijah, je treba registrirati le 
tiste snovi v pripravku (zmesi, mešanice ali raztopine, ki so sestavljene iz dveh ali več snovi), 
ki še niso registrirane. Ustrezna zahteva po registraciji mora upoštevati količinske meje 
direktive o pripravkih in tudi količinsko mejo ene tone s tega naslova osnutka uredbe. Zahteva 
po registraciji snovi, ki so vsebovane v pripravku, velja le za uvoznike pripravkov. Ker 
sestavljalcem (proizvajalci pripravkov), ki imajo stalni sedež v EU, pa teh sploh ni treba 
registrirati. 

Predlog spremembe, ki ga vložita Jutta D. Haug in Karl-Heinz Florenz

Predlog spremembe 1169
Člen 10, odstavek 2 a (novo)

2a. a) V konzorciju, ki predloži podatke 
izključno za snovi, katerih 
proizvodna/uvozna količina je nižja od 10 
ton, plača vsak član delež stroškov, ki 
ustreza številu članov konzorcija. 
b) V konzorciju, ki predloži podatke 
izključno za snovi, katerih 
proizvodna/uvozna količina je istega 
razpona – 10 do 100 ton ali 100 do 1000 ton 
– plača vsak član delež stroškov, ki ustreza 
njegovi količini. 
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c) V konzorciju, ki mora predložiti podatke 
za snovi različnih razponov, plačajo člani 
deleže stroškov kot sledi:

i) stroške zbiranja podatkov za obseg od 
1 do 10 ton plača vsak član glede na število 
članov konzorcija;

ii) stroške zbiranja podatkov za obseg od 
10 do 100 ton plača vsak član, katerega 
proizvodna/uvozna količina je tudi v tem 
razponu, glede na svojo količino;

iii) stroške zbiranja podatkov za obseg od 
100 do 1000 ton plača vsak član, katerega 
proizvodna/uvozna količina je tudi v tem 
razponu, glede na svojo količino;

iv) stroške zbiranja podatkov za obseg 
nad 1000 tonami plača vsak član, katerega 
proizvodna/uvozna količina je tudi v tem 
razponu, glede na svojo količino. 
d) Količina, ki je osnova za delitev stroškov, 
vsakega člana konzorcija je začasno 
odvisna od količine, ki je pri obvezni 
ustanovitvi konzorcija ustrezna za 
posameznega člana. Zato je treba, če je to 
potrebno, opraviti predplačila za 
ustvarjanje podatkov.
Dokončna delitev stroškov je v skladu s 
količinami, ki so osnova registracije, 
skladne s predpisi. 
Pregled delitve stroškov se opravi tri leta po 
registraciji. Pri tem je treba vzeti za osnovo 
količine, ki so jih člani v obdobju teh treh 
let povprečno proizvajali ali uvažali. Če se 
delitev stroškov razlikuje od delitve, 
izračunane pri registraciji, je treba plačati 
nadomestila. V dogovoru z vsemi člani se je 
mogoče odpovedati pregledu. 
e) Delitev stroškov opravi Agencija ali 
neodvisna ustanova, ki jo imenuje 
Agencija, ali ustanova, s katero so soglašali 
vsi člani konzorcija. 
f) K stroškom, ki jih je treba deliti v skladu 
z obstoječimi pravili, spadajo tudi vsi tisti, 
ki nastanejo zaradi uprave konzorcija. 
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g) Če so podatki potrebni le zaradi 
posebnih uporab ali drugih posebnih 
dejavnikov, nosi te stroške le član, ki 
registrira posebne uporabe ali ki povzroči 
druge posebne dejavnike. Če mora več 
članov zbrati posebne podatke, poteka 
delitev stroškov v skladu s pravili iz 
odstavkov 1 do 3. 
h) Če člani konzorcija predložijo podatke, 
ki jih drugi člani nimajo, so pa potrebni za 
registracijo in jih Agencija sprejme, se 
fiktivni stroški takšnih podatkov, zbranih v 
času ustanavljanja konzorcija, zadevnim 
članom štejejo v dobro. Izravnava se izvede 
v okviru dokončne ali revidirane delitve 
stroškov, če je sprejetje podatkov ob 
prejšnjem datumu še negotovo. 
i) Po registraciji prek konzorcija se lahko 
konzorciju priključijo drugi 
proizvajalci/uvozniki, stroške si delijo, kot 
da so bili v konzorciju že ob registraciji, če 
dobijo ti poznejši člani odbitek v višini 10 % 
od njihovega fiktivnega deleža stroškov za 
vsako leto med registracijo in njihovo 
vključitvijo v konzorcij.

Or. de

Obrazložitev

Jasnost pri delitvi stroškov podjetjem olajša ustanavljanje konzorcijev.

Predlog spremembe, ki ga vloži Anders Wijkman

Predlog spremembe 1170
Člen 11, odstavek 1, točka a)

a) podatke iz Priloge V za snovi, ki se letno 
proizvajajo ali uvažajo v količini ene tone ali 
več na proizvajalca ali uvoznika;

a) podatke iz Priloge V za snovi, ki se letno 
proizvajajo ali uvažajo v količini ene tone ali 
več na proizvajalca ali uvoznika;

Razen tega se vključi podatke iz Priloge VI. 
Komisija lahko pri prvem preverjanju v 
skladu s členom 133(3) sklene, da namesto 
zahtev iz Priloge VI veljajo spremenjene 
zahteve po podatkih iz Priloge V, zlasti v 
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zvezi s snovmi, na katere se sklicuje v členu 
21(3).

Or. en

Obrazložitev

Zahteve za snovi majhnega obsega so premajhne. Ni mogoče ugotoviti, kakšno nevarnost 
predstavljajo za zdravje ljudi in okolje. 

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

Predlog spremembe 1171
Člen 13, odstavek 4, pododstavek 2

V oceni izpostavljenosti in opisu tveganja se 
obravnavajo vse navedene uporabe 
proizvajalca in uvoznika.

V oceni izpostavljenosti in opisu tveganja se 
obravnavajo vse navedene uporabe 
proizvajalca in uvoznika v smislu člena 
3(25) v obliki kategorij uporabe in
izpostavljenosti v smislu člena 3(29)(a).

Or. de

Obrazložitev

Kategorije uporabe in izpostavljenosti morajo v veliki meri poenostaviti postopke v zvezi z 
REACH, tako npr. postopek registracije in tudi obveščanje v verigi ter izvajanje ocen varnosti 
kemikalij, ne da bi to negativno vplivalo na cilje REACH.

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

Predlog spremembe 1172
Člen 21 a (novo)

Obveščanje o namenu, da se vnaprej 
registrirane snovi ne bodo registrirale
1. Če proizvajalec ali uvoznik snovi same 
ali v pripravku ne namerava vložiti prošnje 
za njeno registracijo, mora o tem obvestiti 
Agencijo in svoje uporabnike na nižji 
stopnji. 
2. Obvestilo iz odstavka 1 se izda 
najpozneje:
a) 12 mesecev pred rokom iz 
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člena 21(1) za nove snovi, proizvedene ali 
uvožene v količinah 1000 ton ali več na 
leto;
b) 24 mesecev pred rokom iz 
člena 21(2) za nove snovi, proizvedene ali 
uvožene v količinah 100 ton ali več na leto;
c) 36 mesecev pred rokom iz člena 21(3) za 
nove snovi, proizvedene ali uvožene v 
količinah 1 tone ali več na leto;
3. Če proizvajalec ali uvoznik Agencije ali 
svojih uporabnikov na nižji stopnji ni 
obvestil o nameri, da snovi ne bo 
registriral, vloži prošnjo za registracijo te 
snovi. 

Or. en

Obrazložitev

Sedanje določbe REACH so uporabnikom na nižji stopnji vzbudile skrb, da iz gospodarskih 
razlogov nekaterih ali veliko snovi ne bi mogli registrirati. V tem primeru sedanje določbe 
uporabnikom na nižjih stopnjah otežujejo, da se pripravijo na nove razmere, kot bi se lahko, 
če bi bili o tem prej natančno obveščeni, po izteku rokov za registracijo. Treba je vključiti nov 
člen, ki proizvajalce in uvoznike obvezuje, da uporabnike na nižjih stopnjah o tem predhodno 
obvestijo. Tako bi imeli uporabniki na nižjih stopnjah možnost, da se s proizvajalci ali 
uvozniki pogajajo. Uporabniki na nižjih stopnjah bi lahko izrekli svojo pripravljenost, da 
sprejmejo višjo ceno, da bi preprečili še višje stroške, ki nastajajo pri spreminjanju sestave 
svojih izdelkov in neregistraciji.

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

Predlog spremembe 1173
Člen 49, odstavek 6

6. Če Odbor držav članic v 60 dneh po 
naznanitvi soglasno doseže sporazum o 
osnutku sklepa, sprejme Agencija temu 
primerno odločitev.

6. Če Odbor držav članic v 60 dneh po 
naznanitvi z večino glasov svojih članov
doseže sporazum o osnutku sklepa, sprejme 
Agencija temu primerno odločitev.

Če Odbor držav članic sporazuma ne doseže 
soglasno, izda v roku 60 dneh po naznanitvi 
mnenje v skladu s členom 81(8). Agencija to 
mnenje pošlje Komisiji.

Če Odbor držav članic sporazuma ne doseže, 
izda v roku 60 dneh po naznanitvi mnenje v 
skladu s členom 81(8). Agencija to mnenje 
pošlje Komisiji.

Or. de
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Obrazložitev

Nadomestitev zahteve o soglasnosti z odločanjem večine bo poenostavila in pospešila 
postopek.

Predlog spremembe, ki ga vloži Anja Weisgerber

Predlog spremembe 1174
Člen 64, odstavek 1

1. Snov sama, v pripravku ali izdelku, za 
katerega se proizvaja, trži ali uporablja, če so 
upoštevani pogoji za to omejitev. To ne velja 
za proizvodnjo, trženje ali uporabo snovi v 
okviru znanstvenih raziskav in znanstvenega 
razvoja ali raziskav ter razvoja, usmerjenega 
v izdelek in postopek, v količini, ki ne 
presega ene tone na leto.

1. Snov sama, v pripravku ali izdelku, za 
katerega se proizvaja, trži ali uporablja, če so 
upoštevani pogoji za to omejitev. To ne velja 
za proizvodnjo, trženje ali uporabo snovi v 
okviru znanstvenih raziskav in znanstvenega 
razvoja ali raziskav ter razvoja, usmerjenega 
v izdelek in postopek, v količini, ki je 
potrebna za namene raziskav, usmerjenih v 
izdelek in postopek.

Or. de

Obrazložitev

Količinska meja ni ustrezna. Količinske omejitve morajo biti prilagojene namenu uporabe

Predlog spremembe, ki ga vloži Anders Wijkman

Predlog spremembe 1175
Člen 72, odstavek 1, točka c)

c) Odbor za oceno tveganja, ki je pristojen 
za pripravo mnenja Agencije o prošnjah za 
odobritev, predlogih omejitev in drugih 
vprašanjih o tveganju za zdravje ljudi in 
okolje, ki se porajajo ob uporabi te uredbe;

c) Odbor za oceno tveganja in nadomestnih 
snovi, ki je pristojen za pripravo mnenja 
Agencije o prošnjah za odobritev, predlogih 
omejitev, ocenjevanju razpoložljivosti 
nadomestnih snovi in drugih vprašanjih o 
tveganju za zdravje ljudi in okolje, ki se 
porajajo ob uporabi te uredbe;

Or. en

Obrazložitev

Ustreza predlogom sprememb, ki prednostno obravnavajo nadomestne snovi. Ta predlog 
spremembe sodi v celoten paket predlogov sprememb, katerih namen je okrepiti uporabo 
nadomestnih snovi in dolžnost skrbnega ravnanja.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Anja Weisgerber

Predlog spremembe 1176
Člen 73, odstavek 1 a (novo)

1a. Agencija opravlja zlasti prek svojega 
Odbora za oceno tveganja naloge, ki so bile 
nanjo prenesene v Naslovu VI.

Or. de

Obrazložitev

Predlog spremembe je povezan s predlogom spremembe člena 38. Odbor za oceno tveganja 
se mora kot znanstveni forum prednostno ukvarjati z nalogami Agencije v povezavi z oceno 
snovi.

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

Predlog spremembe 1177
Člen 75, odstavek 1

1. Upravni odbor je sestavljen iz šestih
predstavnikov držav članic, ki jih imenuje 
Svet, šestih predstavnikov, ki jih imenuje 
Komisija, in treh predstavnikov
zainteresiranih strank brez glasovalne 
pravice, ki jih imenuje Komisija.

1. Upravni odbor je sestavljen iz devetih
predstavnikov držav članic, ki jih imenuje 
Svet, devetih predstavnikov, ki jih imenuje 
Komisija, od katerih so najmanj trije 
predstavniki industrije.

Or. de

Obrazložitev

Sestava upravnega odbora mora biti ustrezno uravnotežena. Ni razloga, da se v upravnem 
odboru imenuje šest predstavnikov Komisije, vendar niti enega predstavnika zainteresiranih 
strank z glasovalno pravico. Ko upravni odbor ne sprejme nobene odločitve o posameznih 
zadevah, je nesprejemljivo, da zainteresirane stranke nimajo glasovalne pravice.

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

Predlog spremembe 1178
Člen 78

Upravni odbor določi pravila za postopek 
glasovanja, vključno s pogoji za člana, da 
glasuje v imenu drugega člana. Upravni 
odbor odloča z dvotretjinsko večino vseh 
članov z glasovalno pravico.

Upravni odbor določi pravila za postopek 
glasovanja, vključno s pogoji za člana, da 
glasuje v imenu drugega člana. Upravni 
odbor odloča z dvotretjinsko večino vseh 
članov.
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Or. de

Obrazložitev

Sprememba je povezana s predlogom spremembe člena 75(1).

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

Predlog spremembe 1179
Člen 81, odstavek 1

1. Vsaka država članica lahko imenuje
kandidate za članstvo v Odboru za oceno 
tveganja. Izvršni direktor sestavi seznam 
imenovanih oseb, ki se objavi na spletni 
strani Agencije. Upravni odbor imenuje 
člane Odbora s tega seznama; vključno z 
najmanj enim članom iz vsake države 
članice, ki je imenovala kandidate. Člani so 
imenovani na podlagi njihove vloge in 
izkušenj na področju urejanja kemikalij 
in/ali na podlagi njihovega tehničnega in 
znanstvenega strokovnega znanja o 
preučevanju ocen tveganja snovi.

1. Vsaka država članica lahko predlaga
največ tri kandidate za članstvo v Odboru za 
oceno tveganja. Izvršni direktor sestavi 
seznam imenovanih oseb, ki se objavi na 
spletni strani Agencije. Upravni odbor 
imenuje člane Odbora s tega seznama in 
zagotavlja kar najbolj obširno geografsko 
razporeditev. Člani so imenovani na podlagi 
njihove vloge in izkušenj na področju 
urejanja kemikalij in/ali na podlagi 
njihovega tehničnega in znanstvenega 
strokovnega znanja o preučevanju ocen 
tveganja snovi.

Or. de

Obrazložitev

Upravni odbor razpolaga s pravico izvolitve članov Odbora za oceno tveganja. Omejitev 
števila članov na 25 kot pri Odboru za socialno-ekonomske analize je tu nesmiselna, ker 
opravlja Odbor za oceno tveganja temeljne naloge ocene snovi glede na Naslov VI.

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

Predlog spremembe 1180
Člen 81, odstavek 2

2. Vsaka država članica lahko imenuje
kandidate za članstvo v Odboru za socialno-
ekonomske analize. Izvršni direktor sestavi 
seznam imenovanih oseb, ki se objavi na 
spletni strani Agencije. Upravni odbor 
imenuje člane Odbora s tega seznama; 
vključno z najmanj enim članom iz vsake 
države članice, ki je imenovala kandidate.
Člani so imenovani na podlagi njihove vloge 
in izkušenj na področju urejanja kemikalij 
in/ali na podlagi njihovega strokovnega 

2. Vsaka država članica lahko predlaga
največ tri kandidate za članstvo v Odboru za 
socialno-ekonomske analize. Izvršni direktor 
sestavi seznam imenovanih oseb, ki se 
objavi na spletni strani Agencije. Upravni 
odbor imenuje člane Odbora s tega seznama
in zagotavlja kar najbolj obširno 
geografsko razporeditev. Člani so 
imenovani na podlagi njihove vloge in 
izkušenj na področju urejanja kemikalij 
in/ali na podlagi njihovega strokovnega 
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znanja na področju socialno-ekonomskih 
analiz.

znanja na področju socialno-ekonomskih 
analiz.

Or. de

Obrazložitev

Upravni odbor razpolaga s pravico izvolitve članov Odbora za socialno-ekonomske analize. 
Razen tega je treba določiti največje število članov tega odbora, ki mora vsaki državi članici 
omogočati, da predlaga najmanj enega predstavnika.

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

Predlog spremembe 1181
Člen 85, odstavek 3

3. Upravni odbor imenuje predsednika, 
ostale člane in namestnike na podlagi 
zadevnih izkušenj in strokovnega znanja na 
področju varnosti kemikalij, naravoslovnih 
znanosti, ureditve ali pravnega postopka s 
seznama primernih kandidatov, ki ga je 
sprejela Komisija.

3. Upravni odbor imenuje predsednika, 
ostale člane in namestnike. Prav tako s 
seznama Komisije izbere primerne 
kandidate na podlagi javnega volilnega 
postopka z objavo zahteve o izjavah 
zainteresiranih v Uradnem listu Evropske 
unije, tisku in internetu. Člani zbornice, ki 
rešuje ugovore, so izvoljeni na podlagi 
zadevnih izkušenj in strokovnega znanja na 
področju varnosti kemikalij, naravoslovnih 
znanosti, ureditve ali pravnega postopka s 
seznama primernih kandidatov, ki ga je 
sprejela Komisija. Najmanj en član 
zbornice, ki rešuje ugovore, mora imeti 
zadevne izkušnje na področju pravnega 
postopka.

Or. de

Obrazložitev

Ob upoštevanju delovnega področja zbornice, ki rešuje ugovore, mora najmanj en član imeti 
zadevne izkušnje na področju pravnega postopka. Zaradi lastnosti nalog zbornice, ki rešuje 
ugovore, je treba uvesti pregleden postopek za oddajo prošenj.

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

Predlog spremembe 1182
Člen 106

Za zagotavljanje preglednosti Upravni odbor 
na osnovi predloga izvršnega direktorja in v 
dogovoru s Komisijo, sprejme pravila za 

Za zagotavljanje preglednosti Upravni odbor 
na osnovi predloga izvršnega direktorja in v 
dogovoru s Komisijo, sprejme pravila in 
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zagotavljanje javne dostopnosti urejevalnih, 
znanstvenih ali tehničnih podatkov v zvezi 
varnostjo kemikalij, ki niso zaupne narave.

sestavi register za zagotavljanje javne 
dostopnosti urejevalnih, znanstvenih ali 
tehničnih podatkov v zvezi varnostjo 
kemikalij, v skladu z Uredbo (ES) št. 
1049/2001.
Poslovnik Agencije, njenih odborov in 
delovnih skupin je javnosti na voljo v 
Agenciji in na njeni spletni strani.

Or. de

Obrazložitev

Preglednost dela Agencije je treba natančneje določiti.

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

Predlog spremembe 1183
Člen 116, odstavek 1, točka c)

c) v primeru opisa snovi, kot je navedeno v 
EINECS;

črtano

Or. de

Obrazložitev

Podatki o snoveh na seznamu EINECS so že javno dostopni. Zato se jih ne vključi v dodatno 
bazo podatkov. Tako se izognemo dvojnemu obravnavanju.
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Predlog spremembe, ki ga vložijo Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle in Thomas Ulmer
Predlog spremembe 433/sprememba

Člen 6

1. Proizvajalec ali uvoznik izdelkov vloži pri 
Agenciji za snovi v teh izdelkih prošnjo za 
registracijo, če so za posamezno snov 
izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

1. Proizvajalec ali uvoznik izdelkov vloži pri 
Agenciji za snovi v izdelkih prošnjo za 
registracijo, če so za vsako snov izpolnjeni 
naslednji pogoji:

a) vsebnost snovi v teh izdelkih znaša 
skupno več kot 1 tono letno na proizvajalca 
ali uvoznika (vsak tip izdelka se obravnava 
ločeno);

a) količina snovi v vsakem izdelku presega 
1 tono letno na proizvajalca ali uvoznika;

a) koncentracija snovi presega 0,1 odstotka 
teže v vsakem sestavnem delu vsakega 
izdelka;

b) snov izpolnjuje merila Direktive 
67/548/EGS za umestitev med nevarne 
snovi;

b) snov izpolnjuje merila Direktive 
67/548/EGS za umestitev med nevarne 
snovi;

c) snov se odobri pod normalnimi ali 
primerno predvidljivimi pogoji uporabe.

c) snov ni izvzeta iz obveze registracije.

2. Proizvajalec ali uvoznik izdelkov 
Agencijo v skladu z odstavkom 3 obvesti o 
snoveh v teh izdelkih, če so za posamezno 
snov izpolnjeni vsi naslednji pogoji:
a) vsebnost snovi v teh izdelkih znaša 
skupno več kot 1 tono letno na proizvajalca 
ali uvoznika;
b) snov izpolnjuje merila Direktive 
67/548/EGS za umestitev med nevarne 
snovi;
c) če proizvajalec ali uvoznik ve ali je 
obveščen, da bo snov pod normalnimi ali 
primerno predvidljivimi pogoji uporabe 
verjetno odobrena, tudi ko odobritev ni 
predvidena funkcija tega izdelka;
d) količina odobrene snovi lahko škoduje 
zdravju ljudi in okolju.
3. Če so pogoji iz odstavka 2 
izpolnjeni, je treba Agenciji v formatu, ki 
ga je določila v členu 108, predložiti 
naslednje podatke:
a) identiteto in kontaktne podatke 
proizvajalca ali uvoznika;
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b) a) registracijsko(registracijske) 
številko(številke) po členu 18(1), če je/so na 
razpolago;
c) identiteto snovi v skladu z 
odstavkom 2 Priloge IV;
d) razvrščanje snovi;
e) kratek opis uporabe izdelka;
f) tonažo snovi (kot je od 1 do 10 t, od 
10 do 100 t itd.).
4. Agencija lahko odloči, da proizvajalci ali 
uvozniki izdelka v skladu s tem naslovom 
registrirajo snovi, ki so prisotne v teh 
izdelkih, in so v skladu z odstavkom 3 
predmet obvestila.
5. Odstavki od 1 do 4 ne veljajo za snovi, ki 
jih je za to uporabo že registriral udeleženec 
v dobavni verigi.

5. Odstavek 1 ne velja za snovi, ki jih je za 
uporabo že registriral udeleženec v dobavni 
verigi.

5a. Izdelke, ki ne izpolnjujejo zahtev iz 
odstavka 1, ni mogoče proizvajati in 
uvažati.

6. Odstavki 1 do 4 veljajo tri mesece po 
preteku roka, ki je določen v členu 21(3).

6. Po odstavku 1 so v uporabi roki, določeni 
v členu 21(1) do 21(3).

7. Ukrepi za izvajanje odstavkov 1 do 6 se 
sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 
130(3).

Or. de

Obrazložitev

Člen 6 v okviru predloga Komisije predelovalni industriji s sedežem v Evropski uniji 
zagotavlja le neznatno zaščito pred nelojalno konkurenco zunaj EU. Ker mora enak uvožen 
izdelek izpolnjevati manjše zahteve, ni le cenejši; hkrati se morda proizvaja med uporabo 
širše palete surovin.

Predlogi sprememb uvajajo pravične okvirne pogoje za podjetja v in zunaj nje ter v največji 
meri zagotavljajo varstvo zdravja ljudi in okolja.
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POPRAVEK

VLOŽENI SO BILI TUDI NASLEDNJI PREDLOGI SPREMEMB:

Predlog spremembe 184 (člen 1 odstavek 3 a (novo)) Anders Wijkman
Predlog spremembe 740 (člen 37 odstavek –1 (novo)) Anne Laperrouze
Predlog spremembe 403 (člen 4 odstavek 1) Anne Laperrouze
Predlog spremembe 565 (člen 18) Erna Hennicot-Schoepges


