
AM\582323SL.doc PE 360.356v02-00

SL SL

EVROPSKI PARLAMENT
2004

«
«««

«
«
«««

«
«

«
2009

Odbor za okolje, javno zdravje in varno hrano

28.9.2005 PE 360.356v02-00

PREDLOGA SPREMEMB 25-26

Osnutek poročila (PE 353.529v02-00)
Guido Sacconi
o registraciji, vrednotenju, dovoljevanju in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi 
Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES in Uredbe (ES) št. 
.../...o obstojnih organskih onesnaževalih

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

SPORAZUMNI PREDLOGI SPREMEMB GLEDE SNOVI V IZDELKIH

Sporazumni predlog spremembe, ki ga vlagajo Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, 
Jonas Sjöstedt, Hans Blokland

Predlog spremembe 25
Člen 6

1. Proizvajalec ali uvoznik izdelkov predloži 
Agenciji vlogo za registracijo vseh snovi, ki 
jih vsebujejo ti izdelki, če so izpolnjeni vsi 
naslednji pogoji:

1. Proizvajalec ali uvoznik izdelkov predloži 
Agenciji vlogo za registracijo vseh snovi, ki 
jih vsebujejo ti izdelki, če so izpolnjeni vsi
naslednji pogoji:

(a) ti izdelki vsebujejo snov v količini, ki zna
ša 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 zna
ša 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;

(b) snov izpolnjuje merila za razvrstitev kot 
nevarna v skladu z Direktivo 67/548/EGS;
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(c) snov naj bi se sprostila pod običajnimi in 
razumno predvidljivimi pogoji uporabe.

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

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:

2. Proizvajalec ali uvoznik izdelkov prijavi 
pri Agenciji v skladu z odstavkom 3 vse 
snovi, navedene v Prilogi XIIIa, ki jih 
vsebujejo ti izdelki v skladu z odstavkom 3:

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

(a)) če presegajo mejno vrednost 0,1 %, za 
snovi iz člena 54(d), (e) in (f); 

(b) snov izpolnjuje merila za razvrstitev kot 
nevarna v skladu z Direktivo 67/548/EGS;

(b) če presegajo mejne vrednosti, določene 
v Direktivi 1999/45/ES, zaradi česar so 
pripravki razvrščeni kot nevarni, za vse 
druge snovi;

(c) proizvajalec ali uvoznik ve ali pa je bil o 
tem obveščen, da bo snov verjetno sproš
čena pod običajnimi in razumno 
predvidljivimi pogoji uporabe, čeprav ta 
sprostitev ni predvidena funkcija izdelka;

(c) če proizvajalec ali uvoznik ne more 
izključiti izpostavljenosti ljudi in okolja tej 
snovi v celotnem življenjskem ciklu 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:

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;

(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;

(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;

(c) podatke o snovi v skladu z oddelkom 2 
Priloge IV;

(d) razvrstitev snovi; (d) razvrstitev snovi;

(e) kratek opis uporabe (uporab) izdelka; (e) kratek opis uporabe (uporab) izdelka;
(f) količinski razpon snovi, kot na primer 
od 1 do 10 ton, od 10 do 100 ton itd.

(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.

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.
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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.

6. Odstavki 1 do 4 se uporabljajo tri mesece 
po poteku roka iz člena 21(3).

6. Odstavka 1 in 4 se uporabljata tri mesece 
po poteku roka iz člena 21(3).

Odstavka 2 in 3 se uporabljata za snovi, 
vsebovane v izdelkih, ki izpolnjujejo merila 
iz člena 54, 3 mesece po datumu, ko so te 
snovi navedene v Prilogi XIIIa.

6a. Ko se snov vključi v Prilogo XIIIb, 
Agencija obvesti vse proizvajalce in 
uvoznike izdelkov, ki vsebujejo to snov, o 
tem, da je bila vključena v omenjeno 
prilogo. Naslov VII te uredbe se smiselno 
uporablja za proizvajalca in uvoznika 
izdelkov, ki vsebujejo to snov, od datuma 
obvestila.

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

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

Or. en

Sporazumni predlog spremembe, ki ga vlagajo Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, 
Jonas Sjöstedt, Hans Blokland

Predlog spremembe 26
Uvodna izjava 20

(20) Ker morajo proizvajalci in uvozniki 
izdelkov odgovarjati za svoje izdelke, je 
primerno, da se uvede zahteva za 
registriranje snovi, ki naj bi se sprostile iz teh 
izdelkov. O snoveh, za katere je verjetno, 
da se bodo iz izdelkov sprostile v takšnih 
količinah in na takšen način, da bodo 
škodljivo vplivale na zdravje ljudi ali
okolje, je treba obvestiti Agencijo, ki jo je 
treba pooblastiti, da zahteva predložitev 
registracije.

(20) Ker morajo proizvajalci in uvozniki 
izdelkov odgovarjati za svoje izdelke, je 
primerno, da se uvede zahteva za 
registriranje snovi, ki naj bi se sprostile iz teh 
izdelkov. O snoveh, ki izpolnjujejo merila iz 
člena 54 in so zato bile vključene na 
seznam snovi, ki izpolnjujejo merila za 
pridobitev dovoljenja (Priloga XIIIa), je 
treba obvestiti Agencijo. Določbe v zvezi z 
dovoljenjem se morajo uporabljati za 
proizvajalce in uvoznike teh snovi, takoj ko 
so vključene na seznam snovi, za katere je 
treba pridobiti dovoljenje (Priloga XIIIb).
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Obrazložitev

Covers amendments 126, 127 and 128.


