
AM\568623SL.doc PE 359.876v01-00

SL SL

EVROPSKI PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Odbor za pravice žensk in enakost spolov

30. 5. 2005 PE 359.876v01-00

PREDLOGI SPREMEMB 51–95

Osnutek mnenja (PE 357.536v01-00)
Hiltrud Breyer
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) {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 Eva-Britt Svensson

Predlog spremembe 51
Pravna podlaga

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti, zlasti člena 95 
Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti, zlasti člena 95 Pogodbe 
ter člena 175(1) Pogodbe v zvezi z naslovom 
VII o dovoljenju in naslovom VIII o 
omejitvah,

Or. en

Obrazložitev

Uredba temelji na členu 95, ki zadeva notranji trg. Glavni cilj naslovov o dovoljenju in 
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omejitvi v Uredbi je zaščititi okolje, zato je ustrezna pravna podlaga člen 175(1) Pogodbe.

Predlog spremembe, ki ga vloži Eva-Britt Svensson

Predlog spremembe 52
Uvodna izjava 2 a (novo)

(2a) Kljub temu je glavni cilj nekaterih 
delov Uredbe zagotavljanje visoke ravni 
varstva okolja, pravna podlaga je člen 
175(1).

Or. en

Obrazložitev

Člen 175(1), ki ureja varstvo okolja, je dodan kot pravna podlaga in ga je zato treba navesti 
tudi v uvodnih izjavah.

Predlog spremembe, ki ga vloži Eva-Britt Svensson

Predlog spremembe 53
Uvodna izjava 2 b (novo)

(2b) V telesih žensk se, enako kot pri 
moških, kopičijo sintetične kemikalije, tako 
da v telesu ženske do zanositve nastane 
mešanica neželenih kemikalij, ki jim je 
nerojeni otrok nehote izpostavljen.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Marta Vincenzi

Predlog spremembe 54
Uvodna izjava 12

(12) Določbe o izdaji dovoljenja 
predvidevajo, da Komisija izda dovoljenje 

(12) Določbe o izdaji dovoljenja 
predvidevajo, da Komisija izda začasno
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za promet s snovmi, ki zbujajo veliko skrb, 
in njihovo uporabo, če se tveganje, ki izhaja 
iz njihove uporabe, ustrezno nadzoruje, ali 
če se njihova uporaba lahko utemelji s 
socialno-ekonomskimi razlogi.

dovoljenje za promet s snovmi, ki zbujajo 
zelo veliko skrb, in njihovo uporabo, kjer ne 
obstajajo ustrezne nadomestne snovi ali 
tehnologije, kjer se uporaba takšnih snovi 
lahko utemelji s socialno-ekonomskimi
razlogi in kjer se tveganje, ki izhaja iz 
njihove uporabe, ustrezno nadzoruje.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da sta načelo nadomestitve in izdaja dovoljenja povezana.

Predlog spremembe, ki ga vloži Marta Vincenzi

Predlog spremembe 55
Uvodna izjava 34 a (novo)

(34a) Učinkovitejše usklajevanje sredstev 
na ravni Skupnosti bo prispevalo k 
povečanju znanstvenih spoznanj, ki so 
nujna za razvoj nadomestnih metod za 
preskuse na vretenčarjih. Za te namene je 
bistveno, da si Skupnost še naprej vztrajno 
prizadeva ter sprejme potrebne ukrepe za 
spodbujanje raziskovanja in razvoja novih 
nadomestnih metod, ki ne vključujejo 
živali, še zlasti v sedmem okvirnem 
programu za raziskave in tehnološki razvoj.

Or. en

Obrazložitev

Sklicuje se na dolžnost Skupnosti, da spodbuja nadomestne metode za preskuse na živalih, ki 
je bila že omenjena v Direktivi 2003/15/ES o kozmetiki.

Predlog spremembe, ki ga vloži Marta Vincenzi

Predlog spremembe 56
Uvodna izjava 41 a (novo)
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(41a) Razvoj ustreznega, skladnega in 
komunikacijskega sistema bo potrošnikom 
zagotovil informacije in nasvete, ki so 
potrebni za zagotovitev varnega in 
učinkovitega nadzorovanja tveganja pri 
uporabi kemičnih snovi, pripravkov ali 
proizvodov, ki so pridobljeni iz njih. Prav 
tako mora obstajati možnost dostopa do 
dodatnih informacij prek spletnih strani,da 
se uresničijo pravice potrošnikov, da so 
obveščeni o proizvodih, ki jih uporabljajo.

Or. en

Obrazložitev

Da se zagotovijo pravilne informacije.

Predlog spremembe, ki ga vloži Marta Vincenzi

Predlog spremembe 57
Uvodna izjava 52

(52) Da se zagotovi dovolj visoka raven 
varovanja zdravja ljudi in varstva okolja, je 
treba snovi, katerih lastnosti zbujajo veliko 
skrb, obravnavati previdno, kar pomeni, da 
morajo podjetja, ki jih uporabljajo, 
organom, ki izdajajo dovoljenja, dokazati, 
da je nevarnost ustrezno nadzorovana. 
Nasprotno se uporabe še vedno lahko 
dovolijo, če podjetja dokažejo, da koristi, ki 
jih ima družba zaradi uporabe snovi, 
prevladajo nad nevarnostjo, povezano z 
njihovo uporabo, ter da ni na voljo ustreznih 
nadomestnih snovi ali tehnologij. Organ za 
izdajo dovoljenja nato na podlagi vlog, ki jih 
predložijo podjetja, preveri, ali so te zahteve 
izpolnjene med celotnim postopkom izdaje 
dovoljenja. Ker je treba z izdajanjem 
dovoljenj zagotoviti visoko raven varstva na 
celotnem notranjem trgu, je ustrezno, da 
prevzame vlogo organa za izdajo dovoljenj 
Komisija. 

(52) Da se zagotovi dovolj visoka raven 
varovanja zdravja ljudi in varstva okolja, 
zlasti občutljivih skupin prebivalstva, je 
treba snovi, katerih lastnosti zbujajo zelo
veliko skrb, nadomestiti s snovmi, ki niso 
nevarne za zdravje ljudi in okolje.
Nasprotno se uporabe snovi, katerih 
lastnosti zbujajo zelo veliko skrb, (črtano)
lahko dovolijo le za omejeno časovno 
obdobje, če podjetja dokažejo, da koristi, ki 
jih ima družba zaradi uporabe snovi, 
prevladajo nad nevarnostjo, povezano z 
njihovo uporabo, ter da ni na voljo ustreznih 
nadomestnih snovi ali tehnologij. Organ za 
izdajo dovoljenja nato na podlagi vlog, ki jih 
predložijo podjetja, preveri, ali so te zahteve 
izpolnjene med celotnim postopkom izdaje 
dovoljenja. Ker je treba z izdajanjem 
dovoljenj zagotoviti visoko raven varstva na 
celotnem notranjem trgu, je ustrezno, da 
prevzame vlogo organa za izdajo dovoljenj 
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Komisija.

Or. en

Obrazložitev

Da se spodbujajo nadomestitve, morajo biti pravila jasna za podjetja in uporabnike.

Predlog spremembe, ki ga vloži Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Predlog spremembe 58
Uvodna izjava 79

(79) Pri Agenciji je treba ustanoviti 
Komisijo za pritožbe, ki bo zagotavljala 
zakonite pravice do pritožbe subjektom, ki 
jih prizadenejo odločitve Agencije. 

(79) Pri Agenciji je treba ustanoviti 
Komisijo za pritožbe, ki bo zagotavljala 
pravice do pritožbe vsaki stranki, ki izkaže 
pravni interes in jo prizadenejo odločitve 
Agencije.

Or. el

Obrazložitev

Izraz „vsaka stranka, ki izkaže pravni interes“ je širši od izraza „gospodarski subjekti“. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Marta Vincenzi

Predlog spremembe 59
Uvodna izjava 90 a (novo) 

(90a) REACH mora državljanom, delavcem 
in potrošnikom omogočati, da zaupajo, da 
je vsak proizvod, dan v promet v Skupnosti, 
varen in da ni nevaren zlasti za občutljive 
skupine prebivalstva, da so izpostavljene 
kemikalijam v količinah ali mešanicah, ki 
so nevarne za njihovo zdravje ali okolje.

Or. en
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Obrazložitev

Proizvodi v prodaji morajo biti varni za potrošnike. To je zagotovitev, ki jo mora dati 
REACH.

Predlog spremembe, ki ga vloži Marta Vincenzi

Predlog spremembe 60
Uvodna izjava 91 a (novo) 

(91a) Komisija mora presoditi zaželenost 
oblikovanja evropske oznake kakovosti, 
namenjene določitvi in oglaševanju 
izdelkov, ki so bili na kateri koli stopnji 
proizvodnega procesa izdelani v skladu z 
zahtevami, ki izvirajo iz te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Oznake, natisnjene na izdelkih, bi omogočile določitev in oglaševanje tistih izdelkov, ki so bili 
v proizvodnem postopku in so v skladu z zahtevami, ki izvirajo iz te uredbe.

Predlog spremembe, ki ga vloži Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Predlog spremembe 61
Uvodna izjava 93

(93) Za učinkovito delovanje sistema, 
vzpostavljenega s to uredbo, je treba na 
področju izvajanja zagotoviti dobro 
sodelovanje in usklajevanje med državami 
članicami, Agencijo in Komisijo. 

(93) Za učinkovito delovanje sistema, 
vzpostavljenega s to uredbo, je treba na 
področju izvajanja zagotoviti dobro 
sodelovanje in usklajevanje med pristojnimi 
organi, državami članicami, Agencijo in 
Komisijo.

Or. el
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Obrazložitev

Tesno sodelovanje med Agencijo, Komisijo in pristojnimi organi je bistveno za učinkovito 
izvajanje zakonodaje.

Predlog spremembe, ki ga vloži Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Predlog spremembe 62
Uvodna izjava 101a (novo) 

(101a) Ta uredba velja brez poseganja v 
splošno Direktivo Sveta 92/85/EGS z dne 
19. oktobra 1992 o uvedbi ukrepov za 
spodbujanje izboljšav na področju varnosti 
in zdravja pri delu nosečih delavk in 
delavk, ki so pred kratkim rodile ali dojijo 
(deseta posamezna direktiva v skladu s 
členom 16(1) Direktive 89/391/EGS)1, in 
posebno Direktivo Sveta 98/24/ES z dne 7. 
aprila 1998 o varovanju zdravja in 
zagotavljanju varnosti delavcev pred 
tveganjem zaradi izpostavljenosti kemičnim 
snovem pri delu (štirinajsta posamezna 
direktiva v skladu s členom 16(1) Direktive 
89/391/EGS)2. Direktiva 98/24/ES bo še 
naprej ključni pravni instrument za 
varovanje zdravja in zagotavljanje zaščite 
delavcev pred tveganjem zaradi 
izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu. 
Države članice in socialni partnerji so 
pozvani k zagotavljanju čimbolj 
učinkovitega izvajanja in uveljavljanja 
Direktive 98/24/ES.
1. UL L 348, 28.11.1992, str. 1.

2. UL L 131, 5.5.1998, str. 11.

Or. el

Obrazložitev

Ta uredba mora upoštevati tudi splošno direktivo o varnosti in zdravju pri delu nosečih 
delavk, delavk, ki so pred kratkim rodile, ter doječih delavk.



PE 359.876v01-00 8/28 AM\568623SL.doc

SL

Predlog spremembe, ki ga vloži Eva-Britt Svensson

Predlog spremembe 63
Člen 1, odstavek 3 a (novo) 

3a. Ta uredba si prizadeva za visoko raven 
varstva in načela, da je treba sprejeti 
preventivne ukrepe, da je treba okoljsko 
škodo prednostno odpravljati pri viru in da 
mora plačati onesnaževalec.

Or. en

Obrazložitev

To besedilo je podobno besedilu iz Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, člen 174(2), ki 
določa temeljna načela okoljske zakonodaje. REACH je pomemben del te zakonodaje.

Predlog spremembe, ki ga vloži Eva-Britt Svensson

Predlog spremembe 64
Člen 2, odstavek 2, točka (d a) (novo)

(da) okoljsko zakonodajo Skupnosti

Or. en

Obrazložitev

Namen REACH ni uskladiti določb o varstvu delavcev (glej točke (a), (b) in (c)) in zakonodaje 
Skupnosti o prevozu nevarnih snovi. REACH zagotavlja informacije o snoveh, ki bodo 
podpirale izvajanje varstva delavcev in prometno zakonodajo, ki se bo izvajala 
nespremenjeno. Enako velja za okoljsko zakonodajo, ki jo je zato treba dodati.

Predlog spremembe, ki ga vloži Amalia Sartori

Predlog spremembe 65
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Člen 2, odstavek 2 a (novo) 

2 a. Ta uredba velja za vsako snov, izdelek 
in pripravek, ki so uvoženi na ozemlje 
Evropske unije. 
Ta uredba nikakor ne sme spodbujati 
neskladij pri obravnavanju snovi, izdelkov 
in pripravkov, izdelanih v Evropski uniji, 
ter snovi, izdelkov in pripravkov, izdelanih 
v tretjih državah, ampak uvoženih na 
območje Evropske unije.
Komisija sestavi smernice za zagotovitev 
izvajanja te določbe.

Or. it

Obrazložitev

Sistem REACH, kot ga predlaga Komisija, nudi nizko raven varstva evropske proizvodnje 
pred nelojalno konkurenco iz držav zunaj Evrope. Obstoječa pravila EU določajo bistveno 
strožje parametre za evropske proizvajalce kemičnih snovi. Za uvoznike izdelkov v EU morajo 
veljati enaka pravila kot za evropske proizvajalce. Ta predlog spremembe zahteva, da se 
vzpostavi uravnotežen zakonodajni okvir za evropske in neevropske proizvajalce.

Predlog spremembe, ki ga vloži Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Predlog spremembe 66
Člen 3, odstavek 29a (novo)

29a.  Občutljive skupine prebivalstva so 
dovzetni ljudje, vključno z novorojenčki, 
dojenčki, otroki, nosečnicami, ženskami, ki 
so pred kratkim rodile in/ali dojijo, 
starejšimi osebami in invalidi.

Or. el

Obrazložitev

Ženske, ki so pred kratkim rodile, je treba tudi dodati k opredelitvi „občutljivih skupin 
prebivalstva“.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Marta Vincenzi

Predlog spremembe 67
Naslov I, poglavje 2, člen 3, odstavek 29 a (novo) 

29a. Občutljive skupine prebivalstva so 
dovzetni ljudje, vključno z novorojenčki, 
dojenčki, otroki, nosečnicami, doječimi 
materami, slabotnimi in imunsko 
oslabelimi, starejšimi osebami, 
posameznimi genetsko občutljivimi ljudmi 
in drugimi opredeljenimi zadevnimi 
skupinami.

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev občutljivih skupin prebivalcev je bistvena za zagotovitev, da se določijo dovzetni 
prebivalci in da se lahko skladno s tem sprejmejo ustrezni ukrepi za zmanjšanje tveganj in 
izpostavljenosti tega prebivalstva.

Predlog spremembe, ki ga vloži Amalia Sartori

Predlog spremembe 68
Člen 3, točka 29 a (novo)

29 a. Za mala in srednja podjetja velja 
opredelitev iz Priporočila Komisije 
2003/361/ES z dne 6. maja 20031.
_______________
1 UL L 124, 20.5.2003, str. 36.

Or. it

Obrazložitev

V korist pravilne uporabe zakonodaje je treba vključiti opredelitev „malih in srednjih 
podjetij“, saj postopek vpliva zlasti na njih. Ta predlog spremembe je povezan z drugimi 
predlogi sprememb, ki so predloženi k členom iz naslova I: Splošna vprašanja.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Amalia Sartori

Predlog spremembe 69
Člen 5, odstavek 4, pododstavek 1 a (novo)

Pristojbina mora biti sorazmerna z vrsto 
registracijske dokumentacije.

Or. it

Obrazložitev

Da se zadeve za MSP poenostavijo, mora biti pristojbina za registracijo sorazmerna z 
informacijami, ki so bile priskrbljene za namene registracije snovi. Ta predlog spremembe je 
povezan z drugimi predlogi sprememb členov iz naslova II: Registracija snovi.

Predlog spremembe, ki ga vloži Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Predlog spremembe 70
Člen 5, odstavek 4a (novo) 

(4a) Vse podatke za registracijo preveri 
neodvisen organ, ki zagotovi, da so popolni 
in ustrezne kakovosti, preden se predložijo 
Agenciji, revizija se predloži Agenciji 
skupaj z registracijo.

Or. el

Obrazložitev

Ker zdaj ni obveznega ocenjevanja kakovosti in obsežnosti vsebine registrske dokumentacije, 
je ključna zahteva po neodvisni reviziji pred predložitvijo dokumentov, da se zagotovi točnost 
registrske dokumentacije.

Predlog spremembe, ki ga vloži Marta Vincenzi

Predlog spremembe 71
Člen 5 a (novo)
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Člen 5a
Prijava snovi v manjših količinah
1. Vsak proizvajalec ali uvoznik snovi v 
količinah med 10 kg in 1 tono na leto 
predloži prijavo za to snov Agenciji.
2. Prijava snovi v količinah med 10 kg in 1 
tono na leto vključuje vse naslednje 
informacije v obliki, ki jo je opredelila 
Agencija v skladu s členom 108, v obsegu, 
ki ga lahko proizvajalec predloži brez 
dodatnega preskušanja:
(a) podatke o proizvajalcu, kot je 
opredeljeno v oddelku 1 Priloge IV;
(b) podatke o snovi, kot je opredeljeno v 
oddelku 2.1 Priloge IV;
(c) razvrstitev snovi;
(d) vse razpoložljive obstoječe informacije o 
fizikalno-kemijskih lastnostih snovi, o
lastnostih snovi, ki vplivajo na zdravje ljudi 
in na okolje.

Or. en

Obrazložitev

Preprosto zahtevo po prijavi snovi med 10 kg in 1 tono na leto je treba dodati v REACH, da 
bi končno vedeli skupno število obstoječih snovi, ki se dejansko proizvajajo, ter vse podatke o 
njih, ki so na voljo. Na podlagi REACH v njegovi sedanji obliki bi vedeli le za približno 
30.000 snovi, ki so proizvedene v količini nad 1 tono. Vseeno EINECS navaja več kot 100.000 
obstoječih snovi.

Predlog spremembe, ki ga vloži María Esther Herranz García

Predlog spremembe 72
Člen 6, odstavek 1, točka (a) 

(a) ti izdelki vsebujejo snov v količini, ki 
znaša skupaj več kot eno tono na leto na 
proizvajalca ali uvoznika, pri čemer se vsak 
izdelek upošteva ločeno;

(a) ti izdelki vsebujejo snov v količini, ki 
znaša skupaj več kot eno tono na leto na 
proizvajalca ali uvoznika, in
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Or. en

Obrazložitev

Ker manjka opredelitev vrste izdelkov, povzroča vključitev tega izraza pravno negotovost.

Predlog spremembe, ki ga vloži María Esther Herranz García

Predlog spremembe 73
Člen 6, odstavek 1, točka (c)

(c) snov naj bi se sprostila pod običajnimi in 
razumno predvidljivimi pogoji uporabe.

(c) sprostitev snovi je posebno določena 
funkcija izdelka pod običajnimi in razumno 
predvidljivimi pogoji uporabe; in

Or. en

Obrazložitev

Predlagano besedilo bolj jasno določa področje uporabe določbe.

Predlog spremembe, ki ga vloži María Esther Herranz García

Predlog spremembe 74
Člen 6, odstavek 1, točka (d) (novo)

(d) ta izdelek vsebuje snovi v 
koncentracijah, ki so enake najnižjim od 
naslednjih ali jih presegajo:
– koncentracije, določene v Prilogi I k 
Direktivi 67/548/ES, ali
– koncentracije, določene v delu A in B 
Priloge II k Direktivi 1999/45/ES, za katere 
v Prilogi I k Direktivi 67/548/ES ni 
navedena omejitev koncentracije za snov v 
pripravkih.
– 0,1 %, če snov izpolnjuje merila iz Priloge 
XII.

Or. en
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Obrazložitev

Pomanjkanje količinskih meril pomeni, da je treba preučiti prisotnost razvrščenih snovi v 
sledeh. Organi niso mogli preveriti snovi v sledeh v izdelkih, uvoženih v ES. Uvedba mejnih 
vrednosti je nujna za delovanje. Poročila so omejena na snovi, katerih koncentracije so nad 
mejno vrednostjo. To je v skladu z Direktivo o pripravkih (1999/45/EC) in projektom REACH 
(člen 13(2) in člen 53(7)). Člen 13(2) in člen 53(7) že uporabljata predlagane mejne 
vrednosti. 

Predlog spremembe, ki ga vloži María Esther Herranz García

Predlog spremembe 75
Člen 6, odstavek 5

5. Odstavki 1 do 4 se ne uporabljajo za 
snovi, ki jih je za to uporabo že registriral 
udeleženec dobavne verige na višji stopnji.

5. Odstavki 1 do 4 se ne uporabljajo za 
snovi, ki jih je za to uporabo že registriral 
udeleženec dobavne verige na višji stopnji 
ali ki so izvzete iz obveznosti po registraciji 
glede na Prilogo III.

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev določbe z zahtevami po registraciji snovi in snovi v pripravkih, ki veljajo za 
proizvajalce izdelkov v EU.

Predlog spremembe, ki ga vloži María Esther Herranz García

Predlog spremembe 76
Člen 6, odstavek 2, 3, 4

2. Proizvajalec ali uvoznik izdelkov prijavi 
pri Agenciji v skladu z odstavkom 3 vse 
snovi, ki jih vsebujejo ti izdelki, če so 
izpolnjeni vsi naslednji pogoji:
(a) ti izdelki vsebujejo snov v količini, ki 
znaša skupaj več kot eno tono na leto na 
proizvajalca ali uvoznika;
(b) snov izpolnjuje merila za razvrstitev kot 
nevarna v skladu z Direktivo 67/548/EGS;

črtano
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(c) proizvajalec ali uvoznik ve ali pa je bil o 
tem obveščen, da bo snov verjetno 
sproščena pod običajnimi in razumno 
predvidljivimi pogoji uporabe, čeprav ta 
sprostitev ni predvidena funkcija izdelka;
(d) količina sproščene snovi lahko škodljivo 
vpliva na zdravje ljudi ali okolje.
3. Če so izpolnjeni pogoji iz odstavka 2, 
morajo informacije, ki se sporočijo v obliki, 
ki jo določi Agencija v skladu s členom 108, 
vsebovati naslednje podatke:
(a) podatke o proizvajalcu ali uvozniku ter 
podatke za vzpostavitev stika z njim;
(b) številko (e) registracije (registracij) iz 
člena 18 (1), če je (so) na voljo;
(c) podatke o snovi v skladu z oddelkom 2 
Priloge IV;
(d) razvrstitev snovi;
(e) kratek opis uporabe (uporab) izdelka;
(f) količinski razpon snovi, kot na primer 
od 1 do 10 ton, od 10 do 100 ton itd.
4. Agencija se lahko odloči, da od 
proizvajalcev ali uvoznikov izdelkov 
zahteva, da v skladu s tem naslovom 
registrirajo vse snovi, ki jih vsebujejo ti 
izdelki in ki so bile prijavljene v skladu z 
odstavkom 3.

Or. en

Obrazložitev

Odstavkov 2 do 4 ni mogoče izvajati ali uveljavljati. Zahteve so preveč nejasne (npr. „je bil 
obveščen“ in „bo verjetno sproščena“).

Predlog spremembe, ki ga vloži Marta Vincenzi

Predlog spremembe 77
Člen 6 b (novo) 

Člen 6b
Evropska oznaka kakovosti

Komisija do .... * predloži Evropskemu 
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parlamentu in Svetu poročilo in, če je 
primerno, zakonodajni predlog o 
oblikovanju evropske oznake kakovosti, 
namenjene določitvi in oglaševanju 
izdelkov, ki so bili na kateri koli stopnji 
proizvodnega procesa izdelani v skladu z 
zahtevami, ki izvirajo iz te uredbe.
* Dve leti po začetku veljavnosti te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Oznake, natisnjene na izdelkih, bi omogočile določitev in oglaševanje tistih izdelkov, ki so bili 
v proizvodnem postopku in so v skladu z zahtevami, ki izvirajo iz te uredbe.

Predlog spremembe, ki ga vloži Amalia Sartori

Predlog spremembe 78
Člen 10, odstavek 1, pododstavek 1

Če naj bi snov v Skupnosti proizvajala dva 
ali več proizvajalcev in/ali uvažala dva ali 
več uvoznikov, lahko ti za namene 
registracije ustanovijo konzorcij. Sestavne 
dele registracijske dokumentacije predloži 
en proizvajalec ali uvoznik, ki na podlagi 
skupnega dogovora deluje v imenu drugih 
proizvajalcev in/ali uvoznikov v skladu z 
drugim, tretjim in četrtim pododstavkom.

Če naj bi snov v Skupnosti proizvajala dva 
ali več proizvajalcev in/ali uvažala dva ali 
več uvoznikov, lahko ti za namene 
registracije ustanovijo konzorcij. Zbiranje 
podatkov je obvezno za podatke, ki izvirajo 
iz preskusov na vretenčarjih, in za vse 
preskuse, ki so potrebni za namene 
registracije.
Oblikovanje javnih konzorcijev in mešanih 
javnih/zasebnih konzorcijev je treba 
pospeševati za zagotovitev dostopa MSP ter 
njihovih združenj.

Or. it

Obrazložitev

Ta predlog spremembe utemeljuje potreba po poenostavitvi postopka registracije, zlasti tako, 



AM\568623SL.doc 17/28 PE 359.876v01-00

SL

da se zmanjšajo in racionalizirajo stroški MSP in poskuša zagotoviti dostop MSP in njihovih 
združenj do konzorcijev, ne le zaradi preprečevanja zlorabe vodilnih položajev.

Predlog spremembe, ki ga vloži Amalia Sartori

Predlog spremembe 79
Člen 10, odstavek 2

2. Registracijski zavezanec, ki je član 
konzorcija, plača samo tretjino pristojbine
za registracijo.

2. Registracijski zavezanec, ki je član 
konzorcija, plača samo sorazmerno 
pristojbino za registracijo na podlagi meril, 
ki jih je določila Agencija.

Or. it

Obrazložitev

Agencija mora določiti merila za sorazmernost registracijske pristojbine, ne le da olajša 
stvari MSP, ki močno občutijo vpliv nove zakonodaje, višina registracijske pristojbine mora 
prav tako temeljiti na velikosti prijaviteljev in izdelanih/uvoženih količinah.

Predlog spremembe, ki ga vloži Amalia Sartori

Predlog spremembe 80
Člen 17, odstavek 2

2. Registracijski zavezanec, ki je član 
konzorcija, plača samo tretjino pristojbine.

2. Registracijski zavezanec, ki je član 
konzorcija, plača samo ustrezen delež 
pristojbine za registracijo.

Pristojbina, ki se plača, je sorazmerna in 
temelji na merilih, ki jih določi Agencija in 
ki upoštevajo tudi proizvedene ali uvožene 
količine.

Or. it

Obrazložitev

Za poenostavitev stvari za MSP mora Agencija pri določitvi višine registracijske pristojbine 
upoštevati tudi velikost prijaviteljev in proizvedene/uvožene količine registracijskega 
zavezanca.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Marta Vincenzi

Predlog spremembe 81
Člen 21, odstavek 1, točka (a)

(a) snovi v postopnem uvajanju, ki so v 
skladu z Direktivo 67/548/EGS razvrščene 
kot kancerogene, mutagene ali strupene za 
razmnoževanje v skupino 1 ali 2 in so bile 
vsaj enkrat po začetku veljavnosti te uredbe 
v Skupnosti proizvedene ali v Skupnost 
uvožene v količini, ki je znašala eno tono ali 
več na leto na proizvajalca ali uvoznika;

(a) snovi v postopnem uvajanju, ki so v 
skladu z Direktivo 67/548/EGS razvrščene 
kot kancerogene, mutagene ali strupene za 
razmnoževanje v skupino 1 ali 2, ali so 
dokazano obstojne in se lahko kopičijo v 
organizmih, in so bile vsaj enkrat po začetku 
veljavnosti te uredbe v Skupnosti 
proizvedene ali v Skupnost uvožene v 
količini, ki je znašala eno tono ali več na leto 
na proizvajalca ali uvoznika;

Or. en

Obrazložitev

Prvi rok za registracijo novih snovi, kot je predlagan po REACH, velja za kemikalije, izdelane 
v količinah nad 1000 ton in za snovi CMR v kategoriji 1 in 2. Za prednostno obravnavo 
najbolj spornih snovi je treba snovi, ki so obstojne in se kopičijo v organizmih, dodati v prvo 
fazo. Te lastnosti je mogoče z lahkoto določiti kot del predregistracije.

Predlog spremembe, ki ga vloži Marta Vincenzi

Predlog spremembe 82
Člen 31 a (novo)

Člen 31a
Dolžnost predložitve informacij o snoveh v 
izdelkih
Uporabniki na nižji stopnji, ki izdelku 
dodajo snov ali pripravek, za katerega je bil 
oblikovan seznam podatkov o varnosti, in 
tisti, ki pozneje rokujejo s tem izdelkom ali 
ga nadalje predelajo, predložijo seznam 
podatkov o varnosti vsem prejemnikom tega 
izdelka ali njegovega izvedenega proizvoda. 
Potrošnik ni prejemnik.
Potrošniki imajo pravico od proizvajalca ali 
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uvoznika zahtevati informacije o snoveh, 
prisotnih v izdelku, ki ga proizvaja ali 
uvaža. Proizvajalec ali uvoznik mora 
odgovoriti v 15 delovnih dneh.

Or. en

Obrazložitev

Proizvajalci izdelkov, trgovci na drobno in potrošniki morajo imeti možnost ugotoviti, katere 
posebne snovi so prisotne v končnem izdelku, in poiskati varnejše druge možnosti, če je to 
potrebno. Časovna omejitev petnajstih dni je določena v skladu z običajnim odzivnim časom 
iz Uredbe 1049/2001, ki zagotavlja dostop do dokumentov ustanov Skupnosti.

Predlog spremembe, ki ga vloži Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Predlog spremembe 83
Člen 52

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

Namen tega naslova je, da se zagotovi dobro 
delovanje notranjega trga ter hkrati da:
a) se snovi, ki zbujajo zelo veliko skrb, 

zamenjajo z ustreznimi snovmi ali 
tehnologijami z dokazano manjšim 
tveganjem; 
b) če ni mogoče zamenjati snovi, ki zbujajo 
zelo veliko skrb, in kjer socialne koristi 
izravnavajo tveganja, zadoščajo tudi 
pogosti pregledi, medtem ko se nadaljujejo 
raziskave v zvezi z njihovo prihodnjo 
zamenjavo.

Or. el

Obrazložitev

Ni mogoče varovati zdravja ljudi ali okolja, če namen naslova ni zamenjati snovi, ki zbujajo 
zelo veliko tveganje. Pri zamenjavi posebno nevarnih snovi z ustreznimi nadomestnimi snovmi 
je treba dokazati, da pomenijo manjše tveganje. Naravni rezultat potrebe po previdnostnem 
ukrepu je nadomestitev nevarnih kemičnih snovi. 
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Predlog spremembe, ki ga vloži Amalia Sartori

Predlog spremembe 84
Člen 58, odstavek 3, pododstavek 2

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

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

Or. it

Obrazložitev

Ni meril za določanje velike in neposredne nevarnosti, zato je ustrezno, da Komisija odloči na 
podlagi meril, ki so sorazmerna z dejanskimi okoliščinami, kdaj se med preverjanjem odloži, 
spremeni ali prekliče dovoljenje.

Predlog spremembe, ki ga vloži Eva-Britt Svensson

Predlog spremembe 85
Člen 70, odstavek 3 (novo)

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

Kadar osnutek predloga spremembe ni v 
skladu z mnenji Agencije, Komisija priloži 
podrobno obrazložitev razlogov za 
neskladja. 

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

Or. en
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Obrazložitev

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

Predlog spremembe, ki ga vloži Amalia Sartori

Predlog spremembe 86
Člen 73, odstavek 1

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

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

Or. it

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je pojasniti vlogo Agencije kot regulativnega organa, ki 
sprejema odločitve, kot je opisano v Sporočilu Komisije o delovanju okvira evropske 
regulativne agencije, KOM(2002) 718. Predlog spremembe je potreben za zapolnitev mogoče 
pravne praznine, ki bi vodila k stanju pravne negotovosti.

Predlog spremembe, ki ga vloži Amalia Sartori

Predlog spremembe 87
Člen 75, odstavek 1

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

1. Upravni odbor sestavljajo štirje 
predstavniki, ki jih imenuje Komisija, in 
deset članov, ki jih imenuje Svet po 
posvetovanju z Evropskim parlamentom, 
štirje od njih so izbrani enakovredno na 
podlagi izkušenj v združenjih, ki 
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predstavljajo potrošnike, občutljive dele 
prebivalstva, industrijo in MSP.

Or. it

Obrazložitev

Sestavo upravnega odbora je treba previdno uravnotežiti. Treba je zagotoviti vključenost vseh 
ustanov, vključno s posvetovanjem z Evropskim parlamentom, nedvomno morajo biti tudi 
člani, ki so izbrani na podlagi enakosti izmed organizacij potrošnikov, predstavnikov 
interesov občutljivih delov prebivalstva, industrije (velikoserijske industrije) in MSP: z 
drugimi besedami, predstavniki vseh ustanov, na katere vpliva zakonodaja. Sklicevanje na 
občutljive dele prebivalstva izhaja iz predlogov sprememb s strani Hiltrud Breyer in določa 
skupine, ki so posebno izpostavljene, kot so: dojenčki, majhni otroci, nosečnice, doječe 
matere in starejše osebe. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Amalia Sartori

Predlog spremembe 88
Člen 117

Ne glede na člena 115 in 116 se informacije, 
ki jih prejme Agencija v skladu s to uredbo, 
lahko razkrijejo vladi ali organu tretje 
države ali mednarodni organizaciji na 
podlagi sporazuma, sklenjenega med 
Skupnostjo in zadevno tretjo stranjo v skladu 
z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta1

(ES) št. 304/2003 ali členom 181a(3) 
Pogodbe ES, če sta izpolnjena oba naslednja 
pogoja:
(a) namen sporazuma je sodelovanje 

pri izvajanju ali upravljanju 
zakonodaje o kemikalijah iz te 
uredbe;

(b) tretja stran varuje zaupnost 
informacij na podlagi medsebojnega 
dogovora.

Ne glede na člena 115 in 116 se informacije, 
ki jih prejme Agencija v skladu s to uredbo, 
lahko razkrijejo vladi tretje države ali 
mednarodni vladni organizaciji na podlagi 
sporazuma, sklenjenega med Skupnostjo in 
zadevno tretjo stranjo v skladu z Uredbo 
Evropskega parlamenta in Sveta2 (ES) št. 
304/2003 ali členom 181a(3) Pogodbe ES, 
če sta izpolnjena oba naslednja pogoja:

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

(b) tretja stran varuje zaupnost 
informacij na podlagi medsebojnega 
dogovora.

  
1 UL L 63, 6.3.2003, str. 1.
2 UL L 63, 6.3.2003, str. 1.
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Or. it

Obrazložitev

Za preprečevanje zlorab informacij in zagotovitev varnosti pri prenosu podatkov je treba 
jasno navesti, da člen 117 – sodelovanje – zadeva le nacionalne in mednarodne vladne 
ustanove.

Predlog spremembe, ki ga vloži Amalia Sartori

Predlog spremembe 89
Člen 122, pododstavek 1 a (novo)

Države članice Agenciji dajo dovoljenje, da 
uvede nadzore in dejavnosti ter določi 
smernice za usklajevanje sistema nadzorov 
in poveča njegovo učinkovitost.

Or. it

Obrazložitev

Upravljanje sistema REACH je odvisno od usklajenega izvajanja njegovih določb na 
celotnem področju skupnega trga in od učinkovitega sistema nadzorov. Zato mora biti 
Agencija pristojna, da države članice pozove k izvajanju nadzorov ali drugih dejavnosti. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Amalia Sartori

Predlog spremembe 90
Člen 123, odstavek 1

1. Države članice predvidijo kazenske 
določbe, ki se uporabljajo za kršitve določb 
iz pričujoče uredbe, in sprejmejo vse 
potrebne ukrepe, da zagotovijo njihovo 
izvajanje. Predvidene sankcije morajo biti 
učinkovite, sorazmerne in odvračilne. 
Države članice najpozneje v 18 mesecih po 

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

odvračilne. Države članice najpozneje v 18 
mesecih po začetku veljavnosti te uredbe o
teh določbah obvestijo Komisijo in 
Agencijo, takoj pa ju obvestijo o vseh 
njihovih naknadnih spremembah. 

Or. it

Obrazložitev

Prepustitev kazenskega sistema v presojo državam članicam bi vodila do številnih različnih 
kazenskih sistemov v EU. Le usklajeni kazenski sistemi in njihovo izvajanje bo pomagalo 
doseči cilje REACH in zagotoviti učinkovitost kazni.

Predlog spremembe, ki ga vloži Eva-Britt Svensson

Predlog spremembe 91
Člen 125

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

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

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe, ki ga vloži María Esther Herranz García

Predlog spremembe 92
Priloga III, odstavek 8

8. Minerale, rude ali snovi, ki se pojavljajo v 8. Minerale, rude ali snovi, ki se pojavljajo v 
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naravi, če med predelavo niso kemično 
modificirani; razen če izpolnjujejo merila 
za razvrstitev kot nevarni v skladu z 
Direktivo 67/548;

naravi, in materiale, ki nastanejo iz njih po 
mineraloških postopkih (kot določa 
Direktiva Sveta 2003/96/ES1) ali v 
fizikalnih postopkih preoblikovanja;

Or. en

Obrazložitev

Osnovne surovine za sektor organskih kemikalij (zemeljski plin, surovo olje, premog) so 
izvzete iz obveznosti registracije. Če so razvrščene kot nevarne glede na 67/548, je potreba po 
registraciji nesorazmerna glede mineralov, rud in snovi, ki se pojavljajo v naravi.
Obdelovanje rud je izključno poklicno in splošna javnost nima nikoli stika z njimi. Možne 
nevarnosti za okolje, ki izvirajo iz mineralov in rud, obravnava Direktiva IPPC, možne 
nevarnosti za zdravje pa obstoječa zakonodaja EU o delovnem mestu.
Mineraloški postopki in fizični postopki preoblikovanja mineralov in rud ne spreminjajo 
kemijske sestave teh materialov. Materiali, ki nastanejo iz teh postopkov, so drugi materiali, 
ki temeljijo na mineralih in jih je treba prav tako izključiti iz registracije. Izraz „kemično 
modificiran„ ni opredeljen in zato vodi k pravni negotovosti.

Predlog spremembe, ki ga vloži Eva-Britt Svensson

Predlog spremembe 93
Priloga V, točka 6.4.1. (a) (novo)

STOLPEC 1
6.4.1.a. Citogenetska raziskava celic 
sesalcev in vitro
STOLPEC 2
6.4.1.a. Raziskave ni treba izvesti, če:
– so na voljo ustrezni podatki iz 
citogenetskega preskusa in vivo ali
– če je znano, da snov spada v kategorijo 
rakotvornosti 1 ali 2.

Or. en

  
1 UL L 283/51, 31.10.2003, str. 51.
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Obrazložitev

Ponovna uvedba preskusa za snovi med 1 in 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 zbujajoča lastnost). Besedilo je vzeto neposredno iz Priloge VI. Če se ta 
predlog spremembe sprejme, je treba črtati ustrezen del v Prilogi VI.

Predlog spremembe, ki ga vloži Eva-Britt Svensson

Predlog spremembe 94
Priloga V, točka 7.1.1. (a) (novo) Člen 3, alinea 3 a (novo)

STOLPEC 1
7.1.1 a. Raziskava o zaviranju rasti alg

STOLPEC 2
7.1.1. a. Raziskave ni treba izvesti, če:
– je snov izrazito netopna (topnost v vodi < 
10 μg/l); ali
– snov po vsej verjetnosti ne prehaja skozi 
biološke membrane (MW > 800 ali premer 
molekule > 15 A).

Or. en

Obrazložitev

Ponovna uvedba preskusa za snovi med 1 in 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 črtati ustrezen del v Prilogi VI.

Predlog spremembe, ki ga vloži Eva-Britt Svensson

Predlog spremembe 95
Priloga V, točka 7.1.1. (a) (novo) 

STOLPEC 1
7.1.a Razgradnja
7.1a.1. Biotska
7.1a.1.1. Hitra biorazgradljivost
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STOLPEC 2
7.1a. Simulacijske raziskave (Priloga VII, 
od 7.2.1.2 do 7.2.1.4.) predlaga 
registracijski zavezanec ali jih lahko 
zahteva pristojni organ iz ocenjujoče države 
članice v skladu s členom 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. en

Obrazložitev

Ponovna uvedba preskusa biorazgradljivosti za snovi med 1 in 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 
črtati ustrezen del v Prilogi VI.


