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Skupno stališče Sveta Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Philippe Busquin + Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud 
Breyer + Dan Jørgensen + Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 51
UVODNA IZJAVA 1

(1) Ta uredba bi morala zagotoviti visoko 
raven varovanja zdravja ljudi in okolja kot
tudi prosti pretok snovi kot takih, v 
pripravkih in izdelkih, ob pospeševanju 
konkurenčnosti in inovacij.

(1) Ta uredba bi morala zagotoviti visoko 
raven varovanja zdravja ljudi in okolja, 
prosti pretok snovi kot takih, v pripravkih in 
izdelkih, večjo preglednost in spodbujanje 
testiranja, ki ne vključuje živali, ob 
pospeševanju konkurenčnosti in inovacij.

Or. en

Obrazložitev

V skladu s predlogom spremembe 1, sprejetim v prvi obravnavi.

Povezano s predlogom spremembe člena 1(1). Ta cilja uredbe (iz obrazložitvenega 
memoranduma Komisije) je Svet črtal, vendar ju je treba ponovno vstaviti, saj je za vse 
interesne skupine in za evropske državljane pomembno oboje: da se s to uredbo poveča 
preglednost in da se spodbuja testiranje, ki ne vključuje živali. (Busquin + Jørgensen + 
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Oomen-Ruijten)

Svet je dodal to uvodno izjavo, da bi navedel cilje REACH, vendar je pozabil omeniti večjo 
preglednost in spodbujanje testiranja, ki ne vključuje živali, kot je bilo navedeno v 
obrazložitvenem memorandumu predloga Komisije. (Lucas, Schlyter in Breyer)

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Amalia Sartori + Chris Davies + Alessandro Foglietta, 
Adriana Poli Bortone

Predlog spremembe 52
UVODNA IZJAVA 4 A (novo)

(4a) REACH je treba zasnovati in 
uresničevati tako, da ne zmanjšuje 
konkurenčnosti evropske trgovine in 
industrije ali škodi trgovinskim odnosom s 
tretjimi državami. Uredba ne sme vsebovati 
nobenih drugih zahtev za trgovinske 
partnerje Evropske unije razen zahteve, da 
morajo delovati v skladu z veljavnimi načeli 
proste trgovine na osnovi določb STO.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe, sprejet v prvi obravnavi, namenjen spodbujanju konkurenčnosti 
evropske industrije. (Davies)

Namen je ohraniti konkurenčnost izdelkov evropskih podjetij v primerjavi z izdelki, uvoženimi 
iz tretjih držav. Ponovna vložitev predloga spremembe 416 iz prve obravnave. (Foglietta & 
Poli Bortone)

Predlog spremembe, ki ga vlagata Frédérique Ries, Chris Davies

Predlog spremembe 53
UVODNA IZJAVA 7

(7) Da se ohrani celovitost notranjega trga in 
zagotovi visoka raven varovanja zdravja 
ljudi, zlasti zdravja delavcev, in okolja, je 
treba zagotoviti, da je proizvodnja snovi v 
Skupnosti v skladu z zakonodajo Skupnosti, 
četudi se te snovi izvozijo.

(7) Da se ohrani celovitost notranjega trga in 
zagotovi visoka raven varovanja zdravja 
ljudi, zlasti zdravja delavcev in ranljivih 
skupin prebivalstva, in okolja, je treba 
zagotoviti, da so vse snovi, ki so 
proizvedene ali dane v promet v Skupnosti,
v skladu z zakonodajo Skupnosti, četudi se 
te snovi izvozijo.
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Or. en

Obrazložitev

Standarde varovanja zdravja ljudi je treba zastaviti tako, da bodo vključevali najbolj 
izpostavljene (delavce) kot tudi najbolj ranljive. Ponovna vložitev prvotnega predloga 
spremembe 6 Parlamenta.

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

Predlog spremembe 54
UVODNA IZJAVA 7

(7) Da se ohrani celovitost notranjega trga in 
zagotovi visoka raven varovanja zdravja 
ljudi, zlasti zdravja delavcev, in okolja, je 
treba zagotoviti, da je proizvodnja snovi v 
Skupnosti v skladu z zakonodajo Skupnosti, 
četudi se te snovi izvozijo.

(7) Da se ohrani celovitost notranjega trga in 
zagotovi visoka raven varovanja okolja in 
zdravja ljudi, zlasti zdravja delavcev in 
ranljivih skupin prebivalstva, je treba 
zagotoviti, da je proizvodnja vseh snovi v 
Skupnosti v skladu z zakonodajo Skupnosti, 
četudi se te snovi izvozijo.

Or. en

(Predlog spremembe 6 – prva obravnava)

Obrazložitev

Standarde varovanja zdravja ljudi je treba zastaviti tako, da bodo vključevali skupine 
prebivalstva, ki so najbolj izpostavljene kemičnim snovem.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 55
UVODNA IZJAVA 7

(7) Da se ohrani celovitost notranjega trga in 
zagotovi visoka raven varovanja zdravja 
ljudi, zlasti zdravja delavcev, in okolja, je 
treba zagotoviti, da je proizvodnja snovi v 
Skupnosti v skladu z zakonodajo Skupnosti, 
četudi se te snovi izvozijo.

(7) Da se ohrani celovitost notranjega trga in 
zagotovi visoka raven varovanja okolja in 
zdravja ljudi, zlasti zdravja delavcev in 
ranljivih skupin prebivalstva, je treba 
zagotoviti, da je proizvodnja ali dajanje v 
promet snovi v Skupnosti skladu z 
zakonodajo Skupnosti, četudi se te snovi 
izvozijo.

Or. en
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Obrazložitev

Standarde varovanja zdravja ljudi je treba zastaviti tako, da bodo vključevali najbolj 
izpostavljene (delavce) kot tudi najbolj ranljive. Ponovno se vloži predlog spremembe 6 
Evropskega parlamenta.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas 
Sjöstedt

Predlog spremembe 56
UVODNA IZJAVA 9

(9) Ocena delovanja štirih najpomembnejših 
pravnih instrumentov, ki urejajo področje 
kemikalij v Skupnosti, to so Direktiva Sveta 
67/548/EGS z dne 27. junija 1967 o 
približevanju zakonov in drugih predpisov v 
zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in 
označevanjem nevarnih snovi, Direktiva 
Sveta 76/769/EGS z dne 27. julija 1976 o 
približevanju zakonov in drugih predpisov 
držav članic v zvezi z omejitvami pri trženju 
in uporabi nekaterih nevarnih snovi in 
pripravkov, Direktiva 1999/45/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. 
maja 1999 o približevanju zakonov in drugih 
predpisov držav članic v zvezi z 
razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem 
nevarnih pripravkov, Uredbe Sveta (EGS) št. 
793/93 z dne 23. marca 1993 o oceni in 
nadzoru tveganja, ki ga predstavljajo 
obstoječe snovi , je opredelila številne 
težave pri uporabi zakonodaje Skupnosti o 
kemikalijah, zaradi česar prihaja do razlik 
med zakoni in drugimi predpisi držav članic, 
kar neposredno vpliva na delovanje 
notranjega trga na tem področju in potrebo, 
da se stori več za varovanje javnega zdravja 
in okolja v skladu z načelom previdnosti.

(9) The assessment of the operation of the 
four main legal instruments governing 
chemicals in the Community, i.e. Ocena 
delovanja štirih najpomembnejših pravnih 
instrumentov, ki urejajo področje kemikalij 
v Skupnosti, to so Direktiva Sveta 
67/548/EGS z dne 27. junija 1967 o 
približevanju zakonov in drugih predpisov v 
zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in 
označevanjem nevarnih snovi, Direktiva 
Sveta 76/769/EGS z dne 27. julija 1976 o 
približevanju zakonov in drugih predpisov 
držav članic v zvezi z omejitvami pri trženju 
in uporabi nekaterih nevarnih snovi in 
pripravkov, Direktiva 1999/45/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. 
maja 1999 o približevanju zakonov in drugih 
predpisov držav članic v zvezi z 
razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem 
nevarnih pripravkov, Uredbe Sveta (EGS) št. 
793/93 z dne 23. marca 1993 o oceni in 
nadzoru tveganja, ki ga predstavljajo 
obstoječe snovi , je opredelila številne 
težave pri uporabi zakonodaje Skupnosti o 
kemikalijah, zaradi česar prihaja do razlik 
med zakoni in drugimi predpisi držav članic, 
kar neposredno vpliva na delovanje 
notranjega trga na tem področju, in do
nezmožnosti preventivnega varovanja 
javnega zdravja in okolja.

Or. en
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(Predlog spremembe 7 – prva obravnava)

Obrazložitev

Jasno je treba navesti, da REACH zapolnjuje vrzeli v znanju, povezane z varovanjem javnega 
zdravja in okolja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 57
UVODNA IZJAVA 11

(11) Za zagotovitev izvedljivosti in 
ohranitev spodbud za recikliranje in 
predelavo odpadkov se takih odpadkov ne 
sme obravnavati kot snovi, pripravkov ali 
izdelkov v smislu te uredbe.

(11) Za zagotovitev izvedljivosti in 
ohranitev spodbud za recikliranje in 
predelavo odpadkov se takih odpadkov in 
sekundarnih surovin ne sme obravnavati 
kot snovi, pripravkov ali izdelkov v smislu 
te uredbe. Ustvarjanje vrednosti 
(„valorizacija“) iz odpadkov in materialov, 
uporabljenih kot sekundarne surovine ali 
vir energije v postopkih predelave, prispeva 
k doseganju ciljev trajnostnega razvoja EU 
in ta uredba ne vsebuje zahtev, ki 
zmanjšujejo pobude za tako recikliranje in 
predelavo.

Or. de

Obrazložitev

Predlog spremembe ustreza predlogu spremembe 424, sprejetemu v prvi obravnavi, v 
povezavi z uvodno izjavo 11 iz skupnega stališča. Na eni strani je njegov namen upoštevati 
trenutne razprave na področju odpadkov v zvezi s sekundarnimi surovinami, na drugi strani 
pa zagotoviti dodatne pobude za recikliranje odpadkov, kar je v prid trajnostnemu razvoju.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Françoise Grossetête, Anne Laperrouze, Vittorio Prodi + Ria 
Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 58
UVODNA IZJAVA 11 A (novo)

(11a) Zaradi učinkovite rabe in trajnosti 
virov je treba izvzeti sekundarne surovine, 
ki so z recikliranjem pridobljene iz 
proizvodnje in predelave odpadkov ali iz 
odpadkov, katerih življenjski cikel je 
končan. Ustvarjanje vrednosti 
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(„valorizacija“) iz materialov, uporabljenih 
kot sekundarne surovine, prispeva k 
doseganju ciljev trajnostnega razvoja EU in 
ta uredba ne sme uvesti zahtev, ki 
zmanjšujejo pobude za tako recikliranje in 
predelavo.

Or. en

Obrazložitev

Vključitev sekundarnih surovin v področje uporabe REACH bi lahko resno ovirala 
recikliranje in predelavo ter s tem povečala potrebo po neobnovljivih virih. Treba je 
pojasniti, da REACH v nobenem primeru ne ovira recikliranja in energetske učinkovitosti.
(Grossetête, Laperrouze & Prodi)

Predlog spremembe 424 iz prve obravnave. Z vključitvijo sekundarnih surovin v sistem 
REACH bi bilo močno ovirano dokončanje cikla snovi, zaradi česar bi se neizogibno 
povečalo povpraševanje po primarnih virih. Treba je zagotoviti, da REACH nikakor ne bo 
oviral recikliranja ali učinkovite rabe virov. (Oomen-Ruijten)

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 59
UVODNA IZJAVA 11 A (novo)

(11a) Zaradi izvedljivosti bi bilo treba 
izvzeti odpadke in materiale, ki se 
uporabljajo kot sekundarne surovine ali 
energetski viri. Ustvarjanje vrednosti 
(„valorizacija“) iz odpadkov in materialov, 
uporabljenih kot sekundarne surovine ali 
vir energije v postopkih predelave, prispeva 
k doseganju ciljev trajnostnega razvoja 
Evropske unije in ta uredba ne sme uvesti 
zahtev, ki zmanjšujejo pobude za tako 
recikliranje in predelavo.

Or. en

Obrazložitev

Ponovna vložitev predloga spremembe 424, sprejetega v prvi obravnavi.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 60
UVODNA IZJAVA 11 A (novo)

(11a) Cilj novega sistema, ki bo 
vzpostavljen s to uredbo, je prednostno 
obravnavati najbolj nevarne snovi. Pri 
presoji nevarnosti in oceni tveganja je treba 
upoštevati tudi učinke snovi na ranljive 
skupine prebivalstva.

Or. en

Obrazložitev

Da bi zaščitili prihodnje generacije, je treba v standarde varovanja zdravja ljudi vključiti 
skupine, ki so najbolj izpostavljene škodljivim učinkom umetnih kemikalij. S tem se ponovno 
vloži predlog spremembe 9 Evropskega parlamenta.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas 
Sjöstedt

Predlog spremembe 61
UVODNA IZJAVA 11 A (novo)

(11) Cilj novega sistema, ki bo vzpostavljen 
s to uredbo, je prednostno obravnavati 
najbolj nevarne snovi. Pri presoji 
nevarnosti in oceni tveganja je treba 
upoštevati tudi učinke snovi na razvoj 
zarodkov ter zdravje žensk in otrok.

Or. en

(Predlog spremembe 9 – prva obravnava)

Obrazložitev

Da bi zaščitili prihodnje generacije, je treba v standarde varovanja zdravja ljudi vključiti 
skupine, ki so najbolj izpostavljene škodljivim učinkom umetnih kemikalij.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Guido Sacconi

Predlog spremembe 62
UVODNA IZJAVA 12



PE 378.589v01-00 8/104 AM\629993SL.doc

SL

(12) Eden od pomembnih ciljev novega 
sistema, ki naj bi ga vzpostavila ta uredba, je 
spodbuditi in v nekaterih primerih
zagotoviti, da se snovi, ki zbujajo veliko 
skrb, končno nadomesti z manj nevarnimi 
snovmi ali tehnologijami, če so na voljo 
druge ustrezne ekonomsko in tehnično 
izvedljive možnosti. Ta uredba ne vpliva na 
uporabo direktiv o varstvu delavcev in 
okolju, zlasti Direktive 2004/37/EGS 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. 
aprila 2004 o varovanju delavcev pred 
nevarnostmi zaradi izpostavljenosti 
rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu 
(šesta posebna direktiva v skladu s členom 
16(1) Direktive Sveta 89/391/EGS) in 
Direktive Sveta 98/24/ES z dne 7. aprila 
1998 o varovanju zdravja in zagotavljanju 
varnosti delavcev pred tveganji zaradi 
izpostavljenosti kemičnim dejavnikom pri 
delu (štirinajsta posebna direktiva v smislu 
člena 89/391/EGS), v skladu s katero se od 
delodajalcev zahteva, da odstranijo nevarne 
snovi, če je to tehnično izvedljivo, ali jih 
nadomestijo z manj nevarnimi snovmi.

(12) Eden od pomembnih ciljev novega 
sistema, ki naj bi ga vzpostavila ta uredba, je 
zagotoviti, da se nevarne snovi nadomestijo 
z manj nevarnimi snovmi ali tehnologijami, 
če so na voljo druge ustrezne ekonomsko in 
tehnično izvedljive možnosti. Ta uredba ne 
vpliva na uporabo direktiv o varstvu 
delavcev in okolju, zlasti Direktive 
2004/37/EGS Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 29. aprila 2004 o varovanju 
delavcev pred nevarnostmi zaradi 
izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim 
snovem pri delu (šesta posebna direktiva v 
skladu s členom 16(1) Direktive Sveta 
89/391/EGS) in Direktive Sveta 98/24/ES z 
dne 7. aprila 1998 o varovanju zdravja in 
zagotavljanju varnosti delavcev pred 
tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim 
dejavnikom pri delu (štirinajsta posebna 
direktiva v smislu člena 89/391/EGS), v 
skladu s katero se od delodajalcev zahteva, 
da odstranijo nevarne snovi, če je to 
tehnično izvedljivo, ali jih nadomestijo z 
manj nevarnimi snovmi.

Or. en

(Predlog spremembe 8 – prva obravnava)

Obrazložitev

V REACH bi moralo biti načelo nadomestitve pomemben element.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Frédérique Ries, Chris Davies

Predlog spremembe 63
UVODNA IZJAVA 12 A (novo)

(12a) Cilj novega sistema, ki bo 
vzpostavljen s to uredbo, je prednostno 
obravnavati najbolj nevarne snovi. Pri 
presoji nevarnosti in oceni tveganja je treba 
upoštevati tudi učinke snovi na ranljive 
skupine prebivalstva.

Or. en
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Obrazložitev

Da bi zaščitili prihodnje generacije, je treba v standarde varovanja zdravja ljudi vključiti 
skupine, ki so najbolj izpostavljene. S tem se ponovno vloži predlog spremembe 9 Evropskega 
parlamenta.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Guido Sacconi

Predlog spremembe 64
UVODNA IZJAVA 18

(18) Določbe o odobritvi bi morale 
zagotoviti dobro delovanje notranjega trga 
in hkrati jamčiti, da se tveganja zaradi 
snovi, ki zbujajo veliko skrb, ustrezno 
nadzorujejo. Odobritev za dajanje v promet 
in uporabo bi morala Komisija izdati le, če 
se tveganje, ki izhaja iz njihove uporabe, 
ustrezno nadzoruje, kjer je to mogoče, ali če 
se lahko njihova uporaba utemelji s 
socialno-ekonomskimi razlogi in ni na voljo 
ustreznih drugih možnosti, ki so 
ekonomsko in tehnično izvedljive.

(18) Določbe o odobritvi predvidevajo, da 
Komisija začasno odobri dajanje v promet 
in uporabo snovi, ki zbujajo veliko skrb, če 
ne obstajajo ustrezne nadomestne snovi ali 
tehnologije, če se lahko njihova uporaba
utemelji s socialno-ekonomskimi razlogi in 
če se tveganje, ki izhaja iz njihove uporabe, 
ustrezno nadzoruje.

Or. en

(Predlog spremembe 15 – prva obravnava)

Obrazložitev

Pomembno je, da sta načelo nadomestitve in odobritev povezana.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Chris Davies in Lena Ek

Predlog spremembe 65
UVODNA IZJAVA 18

(18) Določbe o odobritvi bi morale 
zagotoviti dobro delovanje notranjega trga 
in hkrati jamčiti, da se tveganja zaradi 
snovi, ki zbujajo veliko skrb, ustrezno 
nadzorujejo. Odobritev za dajanje v promet 
in uporabo bi morala Komisija izdati le, če 
se tveganje, ki izhaja iz njihove uporabe, 
ustrezno nadzoruje, kjer je to mogoče, ali če 
se lahko njihova uporaba utemelji s 
socialno-ekonomskimi razlogi in ni na voljo 

(18) Določbe o odobritvi bi morale 
zagotoviti dobro delovanje notranjega trga.
Odobritev za dajanje v promet in uporabo bi 
morala Komisija izdati le, če se tveganje, ki 
izhaja iz njihove uporabe, ustrezno 
nadzoruje, kjer je to mogoče, in če se lahko 
njihova uporaba utemelji s socialno-
ekonomskimi razlogi in ni na voljo ustreznih 
drugih možnosti, ki so ekonomsko in 
tehnično izvedljive.
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ustreznih drugih možnosti, ki so ekonomsko 
in tehnično izvedljive.

Or. en

Obrazložitev

S predlogom spremembe je pojasnjeno, da je namen odobritev nadomestiti nevarne 
kemikalije. Povezan s predlogom spremembe člena 52. Ponovno se vloži predlog spremembe 
15 Evropskega parlamenta.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas 
Sjöstedt

Predlog spremembe 66
UVODNA IZJAVA 31

(31) Države članice, Agencija in vse 
zainteresirane strani bi morali v celoti 
upoštevati rezultate RIP, zlasti z ozirom na 
registracijo snovi, ki se nahajajo v naravi.

(31) Države članice, Agencija in vse 
zainteresirane strani bi morali v celoti 
upoštevati rezultate RIP, zlasti z ozirom na 
registracijo snovi, ki se nahajajo v naravi, 
saj bi zaradi zapletene in spremenljive 
sestave snovi, ki se nahajajo v naravi, 
morda bila potrebna prilagoditev zahtev po 
informacijah.

Or. en

Nov predlog spremembe – člen 62(2)(c)

Obrazložitev

Treba je pojasniti, da bi lahko bilo zaradi posebnega značaja naravnih snovi treba prilagoditi 
zahtevane informacije.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-
Schoepges, Péter Olajos, Avril Doyle + Amalia Sartori + Ria Oomen-Ruijten + Alessandro 

Foglietta, Adriana Poli Bortone + Chris Davies + Lena Ek

Predlog spremembe 67
UVODNA IZJAVA 35 A (novo)

(35a) Glede na posebne okoliščine MSP je 
priporočljivo, da države članice sprejmejo 
ukrepe, s katerimi tem podjetjem zagotovijo 
posebno podporo pri opravljanju testov, 
potrebnih za zbiranje podatkov, ki jih 
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zahteva ta uredba.

Or. en

Obrazložitev

Treba je upoštevati potrebe MSP in jim zagotoviti posebno podporo. (Wijkman & drugi + 
Oomen-Ruijten)

Ustreza predlogu spremembe 21, sprejetemu v prvi obravnavi. (Oomen-Ruijten)

Da bi olajšali izvajanje te uredbe, je treba zagotoviti ustrezne ukrepe pomoči, še posebej za 
MSP. Predlog spremembe 363 iz prve obravnave. (Foglietta & Poli Bortone)

Predlog spremembe, sprejet v prvi obravnavi. (Davies)

MSP potrebujejo posebno pomoč. Enako predlogu spremembe 363 iz prve obravnave. (Ek)

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Lena Ek + Chris Davies + Ria Oomen-Ruijten + 
Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone

Predlog spremembe 68
UVODNA IZJAVA 35 B (novo)

(35b) Da bi države članice pomagale 
podjetjem, zlasti MSP, pri izpolnjevanju 
zahtev te uredbe, morajo v sodelovanju s 
Komisijo vzpostaviti obsežno podporno 
mrežo.

Or. en

Obrazložitev

MSP potrebujejo posebno pomoč. Enako predlogu spremembe 22 iz prve obravnave. (Ek)

Predlog spremembe, sprejet v prvi obravnavi. (Davies)

Ustreza predlogu spremembe 22, ki je bil sprejet v prvi obravnavi. Dodatna obrazložitev ni 
potrebna. (Oomen-Ruijten)

Ponovna vložitev predloga spremembe 22 iz prve obravnave, da bi pomagali MSP pri 
izvajanju te uredbe. (Foglietta & Poli Bortone)

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Amalia Sartori + Frieda Brepoels, Anders Wijkman + 
Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt + Alessandro Foglietta, Adriana 
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Poli Bortone

Predlog spremembe 69
UVODNA IZJAVA 43 A (novo)

(43a) Za spodbujanje testiranja, ki ne 
vključuje živali, morajo Komisija, države 
članice in industrija dodeliti več sredstev za 
razvoj, potrjevanje in večjo sprejetost testov, 
ki niso opravljeni na živalih. Del pristojbin, 
ki se plačajo Agenciji, mora biti dodeljen za 
ta namen.

Or. en

Justification

In order to achieve the objective of this Regulation to promote non-animal testing, it is 
necessary to make available more resources for the development, validation and acceptance 
of non-animal test methods that can be used to meet the information requirements of this 
Regulation. Amendment first reading 25. (Brepoels & Wijkman)

The use of non-animal tests is preferable from both an ethical and a scientific view. To 
promote non-animal testing to meet the information requirements of this Regulation, it is 
necessary to make available more resources for the development, validation and acceptance 
of non-animal test methods. (Lucas & others)

Efforts to phase out tests on animals can be effective only by means of research into and 
development of alternative methodologies. Reinstates Amendment 25 at first reading. 
(Foglietta & Poli Bortone)

Predlog spremembe, ki ga vlaga Amalia Sartori

Predlog spremembe 71
UVODNA IZJAVA 46 A (novo)

(46a) Če lastnik študije, ki vključuje 
testiranje na vretenčarjih, ali druge študije, 
ki lahko prepreči testiranje na živalih, 
študije ne da na razpolago Agenciji in/ali 
drugim možnim registracijskim
zavezancem, ne more registrirati svoje 
snovi.

Or. en
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Obrazložitev

Predlog spremembe 28 iz prve obravnave.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Amalia Sartori

Predlog spremembe 72
UVODNA IZJAVA 50 A (novo)

(50a) Če potencialni registracijski 
zavezanec in/ali udeleženec foruma za 
izmenjavo informacij o snoveh (SIEF) ne 
poravna svojega deleža stroškov študije, ki 
vključuje testiranje na vretenčarjih, ali 
druge študije, ki lahko prepreči testiranje 
na živalih, ne more registrirati svoje snovi.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe 27 iz prve obravnave.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Chris Davies + Amalia Sartori

Predlog spremembe 73
UVODNA IZJAVA 51 A (novo)

(51a) Če proizvajalec snovi ali uvoznik 
snovi, kot take ali v pripravku, ne 
namerava predložiti registracije za snov, o 
tem ustrezno obvesti Agencijo in svoje 
uporabnike na nižji stopnji.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe 34, sprejet v prvi obravnavi. Obveščanje o neregistraciji je pomembno 
zato, da so uporabniki na nižji stopnji seznanjeni z umikom nekaterih snovi iz prometa.
(Davies)
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Ria Oomen-Ruijten, Vittorio Prodi + Chris Davies + 
Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

Predlog spremembe 74
UVODNA IZJAVA 51 A (novo)

(51a) Obveščanje o tveganju je pomemben 
del postopka obveščanja in svetovanja 
ljudem o tem, kako lahko obvladujejo 
možna tveganja in tako varno in učinkovito 
uporabijo snov ali pripravek. Obveščanje o 
tveganju zahteva razumevanje potreb 
uporabnikov po podatkih s strani 
proizvajalca ter zagotovitev teh podatkov, 
nasvetov in pomoči za podporo varne 
uporabe snovi ali pripravka s strani 
končnega uporabnika. Treba si je 
prizadevati za razvoj ustreznega sistema 
obveščanja o tveganju, vključno z 
zagotovitvijo dodatnih informacij, na 
primer z uporabo spletnih strani in 
izobraževalnih kampanj, da bi zadostili 
pravici potrošnikov, da so obveščeni o 
snoveh in pripravkih, ki jih uporabljajo. To 
bo dodatno okrepilo varno uporabo snovi in 
pripravkov ter zaupanje vanje. Takšen 
sistem bo pomemben za potrošniške 
organizacije pri oblikovanju okvira, ki bo 
prek REACH obravnaval dejanske skrbi 
potrošnikov, ter za industrijo pri krepitvi 
zaupanja potrošnikov v uporabo snovi in 
pripravkov, ki vsebujejo kemikalije.

Or. en

Justification

Corresponds to Amendment 30 First Reading. 
An appropriate and consistent communication system based on risk will provide consumers 
with the necessary information and advice to enable them to manage their risk safely and 
effectively when using a substance or preparation. (Oomen-Ruijten & Prodi)

Successful First Reading amendment. (Davies)

Linked to the amendment to Recital 21. An appropriate and consistent communication system 
based on risk will provide consumers with the necessary information and advice to enable 
them to manage safely and effectively the risks involved in using a substance or preparation.
Tabling of Amendment 30 at first reading. (Lienemann & Ferreira)
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan 
Jørgensen, Åsa Westlund + Lena Ek + Urszula Krupa

Predlog spremembe 75
UVODNA IZJAVA 54

(54) Podrobno bi bilo treba predpisati tudi 
zahteve za ocene kemijske varnosti, ki jih 
izvedejo uporabniki na nižji stopnji, da ti 
lahko izpolnijo svoje obveznosti. Te zahteve 
bi morale veljati samo nad skupno količino 
eno tono za snov ali pripravek. Vendar pa bi 
moral uporabnik na nižji stopnji v vsakem 
primeru premisliti o uporabi in določiti ter 
uporabiti ustrezne ukrepe za obvladovanje 
tveganja. Uporabniki na nižji stopnji bi 
morali Agenciji posredovati določene 
osnovne informacije o uporabi.

(54) Podrobno bi bilo treba predpisati tudi 
zahteve za ocene kemijske varnosti, ki jih 
izvedejo uporabniki na nižji stopnji, da ti 
lahko izpolnijo svoje obveznosti. Vendar pa 
bi moral uporabnik na nižji stopnji v vsakem 
primeru premisliti o uporabi in določiti ter 
uporabiti ustrezne ukrepe za obvladovanje 
tveganja. Uporabniki na nižji stopnji morajo 
obveščati o tveganju, kot je poudarjeno v 
oceni kemijske varnosti, na najučinkovitejši 
in najustreznejši možni način za 
uporabnika snovi ali pripravka v nekem 
trenutku v dobavni verigi/življenjskem ciklu 
ter potrošnikom zagotoviti nasvete za varno 
uporabo.

Or. en

Obrazložitev

S predlogom spremembe se zagotovita hiter in učinkovit pretok informacij v dobavni verigi 
ter varno ravnanje s predmeti za potrošnike in uporabnike, vključno s tistimi, ki snovi 
uporabljajo na delovnem mestu. Ponovno se vloži ustrezni del predloga spremembe 33 
Evropskega parlamenta.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas 
Sjöstedt

Predlog spremembe 76
UVODNA IZJAVA 54

(54) Podrobno bi bilo treba predpisati tudi 
zahteve za ocene kemijske varnosti, ki jih 
izvedejo uporabniki na nižji stopnji, da ti 
lahko izpolnijo svoje obveznosti. Te zahteve 
bi morale veljati samo nad skupno količino 
eno tono za snov ali pripravek. Vendar pa
bi moral uporabnik na nižji stopnji v vsakem 
primeru premisliti o uporabi in določiti ter 
uporabiti ustrezne ukrepe za obvladovanje 
tveganja. Uporabniki na nižji stopnji bi 
morali Agenciji posredovati določene 

(54) Podrobno bi bilo treba predpisati tudi 
zahteve za ocene kemijske varnosti, ki jih 
izvedejo uporabniki na nižji stopnji, da ti 
lahko izpolnijo svoje obveznosti. Uporabnik 
na nižji stopnji bi moral v vsakem primeru 
premisliti o uporabi in določiti ter uporabiti 
ustrezne ukrepe za obvladovanje tveganja.
Uporabniki na nižji stopnji morajo 
sporočiti tveganje, kot je poudarjeno v 
oceni kemijske varnosti, na najučinkovitejši 
in najustreznejši možni način za 
uporabnika snovi ali pripravka v nekem 
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osnovne informacije o uporabi. trenutku v dobavni verigi/življenjskem ciklu 
ter potrošnikom zagotoviti nasvete za varno 
uporabo. Uporabniki na nižji stopnji bi 
morali Agenciji posredovati določene 
osnovne informacije o uporabi.

Or. en

(Nov predlog spremembe – člen 62(2)(c) in predlog spremembe 33 iz prve obravnave)

(Povezano z odstavkom 36(4)(c))

Obrazložitev

Z določitvijo mejne vrednosti za poročilo o kemijski varnosti (CSR) uporabnikov na nižji 
stopnji bi ustvarili slabo pobudo za proizvajalce, da bi izključili uporabo pod eno tono iz 
CSR, ker ne bi bilo nobenih obveznosti za uporabnike na nižji stopnji. S tem nastane velika 
vrzel glede podatkov o varnosti za manjšo uporabo.

Poleg tega je v predlogu spremembe določena obveznost uporabnikov na nižji stopnji, da 
obveščajo člene v dobavni verigi ter potrošnike.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas 
Sjöstedt + Frieda Brepoels, Anders Wijkman + Dan Jørgensen

Predlog spremembe 77
UVODNA IZJAVA 58 A (novo)

(58a) Za preprečitev testiranja na živalih in 
prihranek stroškov se je pri obravnavanju 
predlogov za teste na vretenčarjih treba 
posvetovati z Evropskim centrom za 
validacijo alternativnih metod (ECVAM).

Or. en

(Predlog spremembe 37 – prva obravnava)

Obrazložitev

ECVAM je vodilni organ EU za alternativne testne metode. Ker se nenehno razvijajo nove 
alternativne testne metode, bi se bilo treba o predlogih za testiranje na vretenčarjih 
posvetovati z ECVAM-om, saj se s tem zagotovi, da se upoštevajo najnovejša spoznanja.
(Lucas & drugi)

Zaradi vedno novih spoznanj na področju alternativnih testnih metod bi se morala agencija 
posvetovati s strokovnjaki, ki imajo najnovejše znanje, izkušnje in podatke o alternativnih 
testih. Predlog spremembe 37 iz prve obravnave. (Brepoels & Wijkman + Jørgensen)
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Guido Sacconi

Predlog spremembe 78
UVODNA IZJAVA 63

(63) Da se zagotovi dovolj visoka raven 
varovanja zdravja ljudi, vključno ob 
upoštevanju ustreznih skupin populacije in 
morebiti določenih občutljivih
podpopulacij, in varstva okolja, je treba 
snovem, ki zbujajo veliko skrb, v skladu z 
načelom previdnosti nameniti posebno 
pozornost. Odobritev bi bilo treba dodeliti, 
če fizične ali pravne osebe, ki zaprosijo za 
odobritev, organom za dodelitev odobritve 
dokažejo, da so tveganja za zdravje ljudi ali 
okolje, ki izhajajo iz uporabe snovi, 
ustrezno nadzorovana. Uporabo se lahko 
vseeno odobri, če se dokaže, da socialno-
ekonomske koristi zaradi uporabe snovi 
prevladajo nad tveganjem, povezanim z 
njihovo uporabo, in da ni na voljo 
ustreznih alternativnih snovi ali tehnologij, 
ki so ekonomsko in tehnično izvedljive. Ob 
upoštevanju dobrega delovanja notranjega 
trga je primerno, da bi bil organ za dodelitev 
odobritve Komisija.

(63) Da se zagotovi dovolj visoka raven 
varovanja zdravja ljudi, zlasti ranljivih 
skupin prebivalstva, in varstva okolja, je 
treba snovi, katerih lastnosti zbujajo veliko 
skrb, obravnavati previdno ter jih odobriti 
le, če podjetja, ki jih uporabljajo, dokažejo, 
da ni na voljo ustreznih nadomestnih snovi 
ali tehnologij, da koristi, ki jih ima družba 
zaradi uporabe snovi, prevladajo nad 
nevarnostjo, povezano z njihovo uporabo, 
ter da so tveganja ustrezno nadzorovana.
Organ za dodelitev odobritve nato na 
podlagi vlog, ki jih predložijo podjetja, 
preveri, ali so te zahteve izpolnjene med 
celotnim postopkom odobritve. Ker je treba 
z odobritvami zagotoviti visoko raven 
varstva na celotnem notranjem trgu, je 
primerno, da bi bil organ za dodelitev 
odobritve Komisija.

Or. en

(Predlog spremembe 41 – prva obravnava)

Obrazložitev

Zelo nevarne snovi je treba vedno, kadar je to mogoče, nadomestiti z varnejšimi, pri njihovi 
uporabi je treba upoštevati socialno-ekonomske koristi, tveganja pa je treba ustrezno 
nadzorovati.

Pri dodeljevanju odobritve je treba posebno pozornost nameniti ranljivim skupinam 
prebivalstva.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Chris Davies + Lena Ek

Predlog spremembe 79
UVODNA IZJAVA 63

(63) Da se zagotovi dovolj visoka raven (63) Da se zagotovi dovolj visoka raven 
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varovanja zdravja ljudi, vključno ob 
upoštevanju ustreznih skupin populacije in 
morebiti določenih občutljivih podpopulacij, 
in varstva okolja, je treba snovem, ki zbujajo 
veliko skrb, v skladu z načelom previdnosti 
nameniti posebno pozornost. Odobritev bi 
bilo treba dodeliti, če fizične ali pravne 
osebe, ki zaprosijo za odobritev, organom za 
dodelitev odobritve dokažejo, da so tveganja
za zdravje ljudi ali okolje, ki izhajajo iz 
uporabe snovi, ustrezno nadzorovana.
Uporabo se lahko vseeno odobri, če se 
dokaže, da socialno-ekonomske koristi 
zaradi uporabe snovi prevladajo nad 
tveganjem, povezanim z njihovo uporabo, 
in da ni na voljo ustreznih alternativnih 
snovi ali tehnologij, ki so ekonomsko in 
tehnično izvedljive. Ob upoštevanju dobrega 
delovanja notranjega trga je primerno, da bi 
bil organ za dodelitev odobritve Komisija.

varovanja zdravja ljudi, vključno ob 
upoštevanju ustreznih skupin populacije in 
morebiti določenih občutljivih podpopulacij, 
in varstva okolja, je treba snovem, ki zbujajo 
veliko skrb, v skladu z načelom previdnosti 
nameniti posebno pozornost. Odobritev bi 
bilo treba dodeliti, če fizične ali pravne 
osebe, ki zaprosijo za odobritev, organom za 
dodelitev odobritve dokažejo, da ni na voljo 
ustreznih nadomestnih snovi ali tehnologij, 
da koristi, ki jih ima družba zaradi uporabe 
snovi, prevladajo nad nevarnostjo, in da so
tveganja ustrezno nadzorovana. Ob 
upoštevanju dobrega delovanja notranjega 
trga je primerno, da bi bil organ za dodelitev 
odobritve Komisija.

Or. en

Obrazložitev

Proaktivna podjetja, ki vlagajo v varnejše rešitve, so na trgu trenutno v slabšem položaju.
Vedno je treba najprej upoštevati razpoložljivost varnejših nadomestnih snovi, s čimer se 
izboljšajo konkurenčnost, inovacije in nadomeščanje nevarnih kemikalij. Ponovno se vloži 
ustrezni del predloga spremembe 41 Evropskega parlamenta.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Frédérique Ries, Chris Davies

Predlog spremembe 80
UVODNA IZJAVA 63

(63) Da se zagotovi dovolj visoka raven 
varovanja zdravja ljudi, vključno ob 
upoštevanju ustreznih skupin populacije in 
morebiti določenih občutljivih 
podpopulacij, in varstva okolja, je treba 
snovem, ki zbujajo veliko skrb, v skladu z 
načelom previdnosti nameniti posebno 
pozornost. Odobritev bi bilo treba dodeliti, 
če fizične ali pravne osebe, ki zaprosijo za 
odobritev, organom za dodelitev odobritve 
dokažejo, da so tveganja za zdravje ljudi ali 
okolje, ki izhajajo iz uporabe snovi, 
ustrezno nadzorovana. Uporabo se lahko 

(63) Da se zagotovi dovolj visoka raven 
varovanja zdravja ljudi, zlasti ranljivih 
skupin prebivalstva, in varstva okolja, je 
treba snovi, katerih lastnosti zbujajo veliko 
skrb, obravnavati previdno ter jih odobriti 
le, če podjetja, ki jih uporabljajo, organom 
za dodelitev odobritve dokažejo, da ni na 
voljo ustreznih nadomestnih snovi ali 
tehnologij, da koristi, ki jih ima družba 
zaradi uporabe snovi, prevladajo nad 
nevarnostjo, povezano z njihovo uporabo, 
ter da so tveganja ustrezno nadzorovana.
Ob upoštevanju dobrega delovanja 
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vseeno odobri, če se dokaže, da socialno-
ekonomske koristi zaradi uporabe snovi 
prevladajo nad tveganjem, povezanim z 
njihovo uporabo, in da ni na voljo 
ustreznih alternativnih snovi ali tehnologij, 
ki so ekonomsko in tehnično izvedljive. Ob 
upoštevanju dobrega delovanja notranjega 
trga je primerno, da bi bil organ za dodelitev 
odobritve Komisija.

notranjega trga je primerno, da bi bil organ 
za dodelitev odobritve Komisija. Organ za 
dodelitev odobritve nato na podlagi vlog, ki 
jih predložijo podjetja, preveri, ali so te 
zahteve izpolnjene med celotnim postopkom 
odobritve. Ker je treba z odobritvami 
zagotoviti visoko raven varstva na celotnem
notranjem trgu, je primerno, da bi bil 
organ za dodelitev odobritve Komisija.

Or. en

Obrazložitev

Da se zagotovi dovolj visoka raven varovanja zdravja ljudi, je treba vključiti tudi ranljive 
skupine prebivalstva. Različica, ki jo predlaga Svet, je glede tega veliko šibkejša kot predlog 
spremembe 41 iz prve obravnave Evropskega parlamenta.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Guido Sacconi + Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna 
Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Avril Doyle + Chris Davies

Predlog spremembe 81
UVODNA IZJAVA 64

(64) Metodologije za določanje pragov za 
rakotvorne in mutagene snovi se lahko 
oblikujejo ob upoštevanju rezultatov RIP.
Ustrezna priloga se lahko spremeni na 
podlagi teh metodologij, s čimer se po 
potrebi omogoči uporaba pragov v smislu 
odobritve uporabe rakotvornih in 
mutagenih snovi.

črtano

Or. en

Justification

Deletes a new provision in the common position, since one single procedure should be used 
for the authorisation of substances of high concern. (Sacconi) 

For substances, substitution should always be the first option, taking social economic aspects 
and adequate control into account. The Coucil focuses to a too large degree upon adequate 
control. It is not advisable to start to try to develop "safe" threshold levels for continued use 
of substances that can lead to cancer and change the DNA. (Wijkman & others)

The European Parliament should be involved in any decision to agree ‘acceptable death 
limits’ from chemicals that cause cancer and/or damage DNA. Such a change to the definition 
of ‘adequate control’ would allow almost all substances of high concern to claim ‘adequate 
control’, thereby fundamentally undermining REACH and the European Parliament’s view. 
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(Davies)

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Ria Oomen-Ruijten, Vittorio Prodi + Marie-Noëlle 
Lienemann, Anne Ferreira

Predlog spremembe 82
UVODNA IZJAVA 85

(85) Organiziranost Agencije bi morala 
ustrezati nalogam, ki naj bi jih opravljala..
Izkušnje s podobnimi agencijami Skupnosti 
so lahko smernice, vendar pa je treba 
organiziranost prilagoditi, da se izpolnijo 
posebne potrebe iz te uredbe.

(85) Organiziranost Agencije bi morala 
ustrezati nalogam, ki naj bi jih opravljala..
Izkušnje s podobnimi agencijami Skupnosti 
so lahko smernice, vendar pa je treba 
organiziranost prilagoditi, da se izpolnijo 
posebne potrebe iz te uredbe. V zvezi s tem 
je treba v okviru Agencije ustanoviti center 
odličnosti za obveščanje o tveganjih in 
nevarnostih, povezanih z nekaterimi 
snovmi in pripravki.

Or. en

Obrazložitev

Ustreza predlogu spremembe 45 iz prve obravnave. (Oomen-Ruijten & Prodi)

Povezano s predlogom spremembe uvodne izjave 84. Vložitev predloga spremembe 45 iz prve 
obravnave. (Lienemann & Ferreira)

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Frieda Brepoels, Anders Wijkman + Chris Davies

Predlog spremembe 83
UVODNA IZJAVA 88 A (novo)

(88a) V skladu s ciljem za spodbujanje 
testiranja, ki ne vključuje živali, mora biti 
del pristojbine namenjen razvoju testnih 
metod brez živali.

Or. en

Justification

In order to achieve the objective of this Regulation to promote non-animal testing, it is 
necessary to make available more resources through the Agency for the development of non-
animal test methods that can be used to meet the information requirements of this Regulation, 
also in view of the current lack of resources, the fact that companies have much to gain from 
alternative methods in terms of costs and accuracy, and that much research still needs to be 
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done that companies are unable or unwilling to fund. Amendment first reading 47. (Brepoels 
& Wijkman)

Reducing non-animal tests. Successful first reading amendment. Development of non-animal 
testing methods has been often delayed by the refusal of companies to contribute towards the 
costs, even though the alternatives may prove cheaper and more accurate. (Davies)

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer + Dan 
Jørgensen

Predlog spremembe 84
UVODNA IZJAVA 92

(92) Treba je zagotoviti tesno sodelovanje 
med Agencijo in pristojnimi organi, ki 
delujejo v državah članicah, da bodo 
znanstvena mnenja Odbora za oceno 
tveganja in Odbora za socialno-ekonomsko 
analizo temeljila na najširšem mogočem 
ustreznem znanstvenem in tehničnem 
znanju, ki je na voljo v Skupnosti. Zato bi 
bilo treba odboroma omogočiti, da se lahko 
opreta na dodatno posebno strokovno 
znanje.

Treba je zagotoviti tesno sodelovanje med 
Agencijo in pristojnimi organi, ki delujejo v 
državah članicah, da bodo znanstvena 
mnenja Odbora za oceno tveganja, Odbora 
za socialno-ekonomsko analizo in Odbora 
za alternativne testne metode temeljila na 
najširšem mogočem ustreznem znanstvenem 
in tehničnem znanju, ki je na voljo v 
Skupnosti. Zato bi bilo treba odboroma 
omogočiti, da se lahko opreta na dodatno 
posebno strokovno znanje.

Or. en

(Nov predlog spremembe, katerega namen je doseči usklajenost s predlogom spremembe 27 
poročevalca (Lucas in drugi))

Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe člena 27 poročevalca, katerega namen je zagotoviti 
usklajenost. Če je bil v okviru Agencije ustanovljen nov odbor, ga je treba omeniti tudi tukaj, 
ker so določbe v tej uvodni izjavi enako pomembne za delo Odbora za alternativne testne 
metode. (Lucas in drugi)

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 85
UVODNA IZJAVA 92 A (novo)

(92a) Za spodbujanje testiranja, ki ne 
vključuje živali, mora biti Agencija 
zadolžena, da razvije in izvaja politiko, s 
katero bo zagotovila ustrezno uporabo 
testnih metod brez živali, da pridobi 
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podatke za oceno tveganja, s čimer izpolni 
zahteve te uredbe. Zato mora Agencija 
tesno sodelovati z obstoječimi strukturami, 
kot so Evropski center za validacijo 
alternativnih metod (ECVAM) in njegov 
Znanstveni svetovalni odbor (ESAC) ter 
Evropsko partnerstvo za alternativne 
pristope k testiranju na živalih (European 
Partnership for Alternative Approaches to 
animal testing - EPAA), da bi imela dostop 
do najširšega možnega ustreznega 
znanstvenega in tehničnega znanja, ki je na 
voljo v Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Osnovano na predlogu spremembe 361, sprejetem v prvi obravnavi. Besedilo predloga 
spremembe je popravljeno z namenom, da bi bilo tako olajšano sprejetje v Svetu. Poleg tega 
so upoštevane novejše spremembe, kot je vzpostavitev Evropskega partnerstva za alternativne 
pristope k testiranju na živalih, da bi se izognili dvojnim strukturam. Povezano s predlogom 
spremembe člena 76 istega avtorja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Philippe Busquin

Predlog spremembe 86
UVODNA IZJAVA 104

(104) Redna poročila držav članic in 
Agencije o uporabi te uredbe bodo 
nepogrešljivo sredstvo za spremljanje 
izvajanja te uredbe in trendov na tem 
področju. Zaključki, sprejeti na podlagi 
ugotovitev iz poročil, bodo koristno in 
praktično sredstvo za preverjanje te uredbe 
in po potrebi za oblikovanje predlogov za 
njeno spremembo.

(104) Redna poročila držav članic in 
Agencije o uporabi te uredbe bodo 
nepogrešljivo sredstvo za spremljanje 
izvajanja te uredbe in trendov na tem 
področju. Zaključki, sprejeti na podlagi 
ugotovitev iz poročil, bodo koristno in 
praktično sredstvo za preverjanje te uredbe 
in po potrebi za oblikovanje predlogov za 
njeno spremembo. V ta namen mora 
Komisija opraviti naknadno oceno učinka 
uredbe po prvih petih letih njenega 
izvajanja, da bi ocenila, ali so bili 
uresničeni prvotno določeni cilji ter ali sta
bila zagotovljena delovanje notranjega trga 
in konkurenčnost na njem.

Or. en
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Obrazložitev

Ob upoštevanju pomembnosti regulativnega sistema, ki ga vzpostavlja REACH, je treba 
oceniti rezultate, dosežene v prvih letih izvajanja, da se preveri, ali je uresničitev prvotnih 
ciljev mogoča, in če ni, da se izvedejo potrebne prilagoditve. Predlog spremembe 51, prva 
obravnava.

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

Predlog spremembe 87
UVODNA IZJAVA 104 A (novo)

(104a) V svojem mnenju z dne 10. marca 
2006 o primernosti obstoječih metod za 
ocenjevanje možnih tveganj, povezanih s 
prilagojenimi in naključnimi 
nanotehnološkimi proizvodi, je Znanstveni 
odbor za nastajajoča in na novo odkrita 
zdravstvena tveganja (Scientific Committee 
on Emerging and Newly Identified Health 
Risks - SCENIHR) opozoril na največje 
vrzeli v znanju, potrebnem za oceno 
tveganj, vključno z opredelitvijo 
nanodelcev, odkrivanjem in meritvami 
nanodelcev, odzivom v odvisnosti od 
količinskega odmerka, vplivom in 
obstojnostjo nanodelcev pri ljudeh in v 
okolju, ter vsemi vidiki toksikologije in 
okoljske toksikologije v povezavi z 
nanodelci. Odbor je zaključil, da je treba 
obstoječe metode za oceno tveganja 
nekoliko spremeniti, da bi lahko 
obravnavali nevarnosti, povezane z 
nanotehnologijo, ter zlasti, da obstoječe 
toksikološke in ekotoksikološke metode 
morda ne zadostujejo za reševanje vseh 
problematik v zvezi z nanodelci. Z 
določbami te uredbe je treba zagotoviti 
ustrezno oceno varnosti nanodelcev kot 
predpogoj za njihovo proizvodnjo in 
dajanje v promet.

Or. en
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(Nov predlog spremembe - člen 62(2)(d), z namenom, da se upošteva mnenje odbora 
SCENIHR z dne 10. marca 2006)

Obrazložitev

Odbor SCENIHR navaja, da je treba največje vrzeli v znanju za oceno tveganja pri 
nanodelcih izrecno omeniti, kar je razvidno tudi iz sklepov omenjenega odbora, v katerih je 
izražena potreba po spremembi obstoječih metod. To vpliva tudi na oceno tveganja 
nanodelcev in bi moralo privesti do posebnih določb kot tudi do posebnega pregleda 
nanodelcev v okviru te uredbe.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 88
UVODNA IZJAVA 112 A (novo)

(112a) V naravi prisotne snovi, 
reproducirane s proizvodnim postopkom, bi 
morale veljati za enake svojim 
ekvivalentom, prisotnim v naravi, če so 
stopnja čistoče, vrsta nečistoč in profil 
strupenosti podobni.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi izvedljivosti je v tej uvodni izjavi pojasnjeno, da je treba naravne snovi in 
enakovredne sintetične snovi šteti za enake, ker imajo enako kemično in fizično sestavo.
Nobene razlike ni – zlasti za varstvo zdravja ali okolja – če je na primer apnenec (tj. kalcijev 
karbonat) pridobljen iz naravnih virov ali proizveden s kemičnim postopkom. Proizvodni 
postopek pokriva druga zakonodaja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anja Weisgerber

Predlog spremembe 89
UVODNA IZJAVA 113 A (novo)

(113a) Komisija mora do ...* predložiti 
predlog skupnega seznama odobrenih 
sestavin za tobačne izdelke, v skladu s 
členom 12 Direktive 2001/37/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. 
junija 2001 o približevanju zakonov in 
drugih predpisov držav članic o izdelavi, 
predstavitvi in prodaji tobačnih izdelkov1.
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* Šest mesecev po začetku veljavnosti te 
uredbe.
1 UL L 194, 18. 7. 2001, str. 26.

Or. en

Obrazložitev

Za dodatke v tobačnih izdelkih se že nekaj let opravlja postopek registracije in odobritve iz 
okvirne tobačne direktive, 2001/37/ES. Komisija bi morala do konca leta 2004 predložiti 
predlog za skupni seznam odobrenih sestavin v tobačnih izdelkih na podlagi podatkov, ki so 
jih zagotovile države članice. Komisija še vedno ni predložila seznama. Zdaj je Komisija 
pozvana, da končno spodbudi države članice, da v celoti izvajajo direktivo o tobačnih izdelkih 
in poleg tega izpolnijo obveznosti, ki sta jim jih v omenjeni direktivi naložila Parlament in 
Svet.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Alessandro Foglietta in Adriana Poli Bortone

Predlog spremembe 90
UVODNA IZJAVA 114 A (novo)

(114a) Za pomoč potrošnikom, da varno in 
trajnostno uporabljajo snovi in pripravke, 
morajo proizvajalci prek oznake na 
embalaži vsake enote, dane v promet za 
prodajo potrošnikom, dati na razpolago 
informacije, ki temeljijo na oceni tveganja 
in določajo tveganje, povezano s 
priporočeno uporabo ali predvidljivimi 
situacijami, v katerih bi lahko bili napačno 
uporabljeni. Oznake na embalaži bodo po 
potrebi dopolnjevala še druga 
komunikacijska sredstva, kot so spletne 
strani, ki bodo zagotovila podrobnejše 
informacije v zvezi z varnostjo in uporabo 
snovi ali pripravkov.
Direktivi 1999/45/ES in 67/548/EGS bosta 
ustrezno spremenjeni.

Or. it

Obrazložitev

Razvoj ustreznega in skladnega sistema obveščanja o tveganjih, bo potrošnikom zagotovil 
potrebne informacije in nasvete, da bodo lahko varno in učinkovito uporabljali kemikalije in 
pripravke, ki jih vsebujejo.
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer + Dan 
Jørgensen + Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 91
ČLEN 1, ODSTAVEK 1

1. Namen te uredbe je zagotoviti visoko 
raven zaščite zdravja ljudi in okolja kot tudi
prosti pretok snovi na notranjem trgu ob
pospeševanju konkurenčnosti in inovacij.

1. Namen te uredbe je zagotoviti visoko 
raven zaščite zdravja ljudi in okolja, prosti 
pretok snovi na notranjem trgu, večjo 
preglednost in spodbujanje testiranja, ki ne 
vključuje živali, ob pospeševanju 
konkurenčnosti in inovacij.

Or. en

(Nov predlog spremembe, katerega namen je doseči usklajenost s spremembami 
odgovarjajoče uvodne izjave (Lucas in drugi))

Obrazložitev

Povezano z uvodno izjavo 1 istih avtorjev. (Lucas in drugi)

Povezano s predlogom spremembe k uvodni izjavi 1. Ta cilja uredbe (iz obrazložitvenega 
memoranduma Komisije) je Svet črtal, vendar ju je treba ponovno vstaviti, saj je za vse 
interesne skupine in za evropske državljane pomembno oboje: da se s to uredbo poveča 
preglednost in da se spodbujajo testni postopki brez živali. (Jørgensen + Oomen-Ruijten)

Predlog spremembe, ki ga vlaga Chris Davies

Predlog spremembe 92
ČLEN 1, ODSTAVEK 1

1.Namen te uredbe je zagotoviti visoko 
raven zaščite zdravja ljudi in okolja kot tudi
prosti pretok snovi na notranjem trgu ob 
pospeševanju konkurenčnosti in inovacij.

1.Namen te uredbe je zagotoviti visoko 
raven zaščite zdravja ljudi in okolja, prosti 
pretok snovi na notranjem trgu, preglednost 
odločanja in spodbujanje testiranja, ki ne 
vključuje živali, ob pospeševanju 
konkurenčnosti in inovacij.

Or. en

Obrazložitev

Ta cilja uredbe je Svet črtal, vendar bi jih bilo treba ponovno dodati.
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Amalia Sartori + Ria Oomen-Ruijten, Vittorio Prodi + 
Chris Davies + Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

Predlog spremembe 93
ČLEN 1, ODSTAVEK 3

3. Ta uredba temelji na načelu, da morajo 
proizvajalci, uvozniki in uporabniki na nižji 
stopnji zagotoviti, da proizvajajo, dajejo v 
promet ali uporabljajo takšne snovi, ki 
nimajo neugodnega učinka na zdravje ljudi 
ali okolje. Njene določbe temeljijo na načelu 
previdnosti..

3. Ta uredba temelji na načelu, da morajo 
proizvajalci, uvozniki in uporabniki na nižji 
stopnji zagotoviti, da proizvajajo, dajejo v 
promet ali uporabljajo takšne snovi, ki 
nimajo neugodnega učinka na zdravje ljudi 
ali okolje pod običajnimi ali razumno 
predvidljivimi pogoji uporabe. Njene 
določbe temeljijo na načelu previdnosti.

Or. en

Obrazložitev

Ustreza predlogu spremembe 60, sprejetem v prvi obravnavi.

Besedilo je skladno z opredelitvijo „varnega proizvoda” iz Direktive o splošni varnosti 
proizvodov (2001/95/ES) in je potrebno za opredelitev okvira in omejitev znotraj katerih se 
vsebina te uredbe uporablja. (Oomen-Ruijten in Prodi)

Predlog spremembe, sprejet v prvi obravnavi. (Davies)

Besedilo je skladno z opredelitvijo „varnega proizvoda” iz Direktive o splošni varnosti 
proizvodov (2001/95/ES) in je potrebno za opredelitev okvira in omejitev znotraj katerih se 
vsebina te uredbe uporablja.

Vložitev predloga spremembe 60, sprejetega v prvi obravnavi. (Lienemann in Ferreira)

Predlog spremembe, ki ga vlagata Johannes Blokland, Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 94
ČLEN 1, ODSTAVEK 3 A (novo)

3a. Uredba ne sme preprečiti posameznim 
državam članicam, da ohranijo ali uvedejo 
strožje varstvene ukrepe.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi obstoječih razlik med državami članicami v zvezi z nadzorom stopenj onesnaževanja s 
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kemikalijami je treba državam članicam dati možnost, da ohranijo in uvedejo strožje ukrepe, 
da bi zagotovili visoko raven varstva zdravja ljudi in okolja. Namen tega je izpolniti merila iz 
členov 95, odstavek 3, 152, odstavek 1 in 153, odstavek 2 iz Pogodbe.

Če se bo uredba izvajala brez tega zagotovila, bodo nekatere države članice imele nižjo raven 
varstva, kot jo imajo sedaj.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Chris Davies + Amalia Sartori

Predlog spremembe 95
ČLEN 1, ODSTAVEK 3 A (novo)

3a. Izvajanje in delovanje določb te uredbe 
ne smeta pod nobenim pogojem vključevati 
povečanja upravnih obremenitev za mala in 
srednja podjetja.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe 63, sprejet v prvi obravnavi, katerega namen je izogniti se nepotrebni 
birokraciji za podjetja, zlasti MSP. (Davies)

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-
Schoepges, Péter Olajos, Avril Doyle

Predlog spremembe 96
ČLEN 1, ODSTAVKI 3 A, 3 B IN 3 C (novo)

3a. Vsak proizvajalec, uvoznik ali 
uporabnik na nižji stopnji, ki izvaja ali 
namerava izvajati postopke, ki vključujejo 
snov, pripravek ali izdelek, ki vsebuje 
takšno snov ali pripravek, vključno z 
njihovim proizvajanjem, uvažanjem in 
uporabo, ki ve ali lahko upravičeno 
predvideva, da bi lahko ti postopki škodljivo 
vplivali na zdravje ljudi ali okolje, si 
prizadeva, kolikor se od njega ali nje lahko 
upravičeno pričakuje, da prepreči, omeji ali 
odpravi takšne vplive, po možnosti z 
načrtom nadomestitve. Proizvajalci in 
uporabniki na nižjih stopnjah izberejo snov 
za proizvodnjo in uporabo na podlagi 
najbolj varnih snovi, ki so na razpolago. Ko 
nadomestnih snovi ni na voljo, si še naprej 
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prizadevajo za nadomestitev snovi, ki imajo 
škodljive učinke na zdravje ljudi ali okolje.
3b. Vsak proizvajalec, uvoznik ali 
uporabnik na nižji stopnji, ki pri izvajanju 
poklica ali dejavnosti dobavlja snov ali 
pripravek ali izdelek, ki vsebuje takšno snov 
ali pripravek, mora proizvajalcu, uvozniku 
ali uporabniku na nižji stopnji, kolikor je 
mogoče to upravičeno zahtevati, zagotoviti 
ustrezno obveščanje in izmenjavo 
informacij, skupaj s tehnično pomočjo, kjer 
je primerna, ki je upravičeno potrebna za 
preprečevanje, omejevanje ali odpravljanje 
škodljivih vplivov na zdravje ljudi ali 
okolje.
3c. To vključuje dolžnost na primeren in 
pregleden način opisati, zabeležiti in 
uradno obvestiti o tveganjih, ki izvirajo iz 
proizvodnje, uporabe in odstranjevanja 
posamezne snovi.

Or. en

Obrazložitev

Potrebno je splošno načelo dolžnosti skrbnega ravnanja. Predlog spremembe 364 iz prve 
obravnave. Nekoliko spremenjeno besedilo je skladnejše s predlogi sprememb, ki se nanašajo 
na nadomestitev.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lena Ek

Predlog spremembe 97
ČLEN 1, ODSTAVKA 3 A IN 3 B (novo)

3a. Vsak proizvajalec, uvoznik ali 
uporabnik na nižji stopnji:
(a) ki izvaja ali namerava izvajati postopke, 
ki vključujejo snov, pripravek ali izdelek, ki 
vsebuje takšno snov ali pripravek, vključno 
z njihovim proizvajanjem, uvažanjem in 
uporabo, ki ve ali lahko upravičeno 
predvideva, da bi lahko ti postopki škodljivo 
vplivali na zdravje ljudi ali okolje:
(i) si prizadeva, kolikor se od njega lahko 
upravičeno pričakuje, da prepreči, omeji ali 
odpravi take učinke, in



PE 378.589v01-00 30/104 AM\629993SL.doc

SL

(ii) ustrezno in pregledno opiše, zabeleži ter 
uradno obvesti o tveganjih, ki izvirajo iz 
proizvodnje, uporabe in odstranjevanja 
posamezne snovi;
(b) ki pri izvajanju poklica ali dejavnosti 
dobavlja snov ali pripravek ali izdelek, ki 
vsebuje takšno snov ali pripravek, mora 
proizvajalcu, uvozniku ali uporabniku na 
nižji stopnji, kolikor je to mogoče 
upravičeno zahtevati:
(i) zagotoviti primerno obveščanje in 
izmenjavo informacij, skupaj s tehnično 
pomočjo, kjer je primerna, ki je upravičeno 
potrebna za preprečevanje, omejevanje ali 
odpravljanje škodljivih vplivov na zdravje 
ljudi ali okolje, in
(ii) na primeren in pregleden način opisati, 
zabeležiti in uradno obvestiti o tveganjih, ki 
izvirajo iz proizvodnje, uporabe in 
odstranjevanja posamezne snovi.
3b. Proizvajalci in uporabniki na nižjih 
stopnjah izberejo snov za proizvodnjo in 
uporabo na podlagi najbolj varnih snovi, ki 
so na razpolago.

Or. en

Obrazložitev

Pomembni deli predloga spremembe 364 iz prve obravnave so ponovno vloženi. Obveznost 
skrbnega ravnanja je kritični del prve obravnave Evropskega parlamenta in jo je zato treba 
ponovno vložiti. Vendar pa je bil predlog spremembe nekoliko spremenjen, tako da je sedaj 
jasnejši in lažji za razumevanje.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Lena Ek + Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone + 
Amalia Sartori

Predlog spremembe 98
ČLEN 1, ODSTAVEK 3 C (novo)

3c. Pri izvajanju te uredbe Evropska unija 
vzpostavi mehanizme za zagotavljanje 
pomoči ter podpore malim in srednjim 
podjetjem.

Or. en
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Obrazložitev

MSP so finančno in tehnično šibkejša od velikih podjetij in potrebujejo posebno pomoč.
Enako predlogu spremembe 64 iz prve obravnave. (Ek)

Pomembno je, da operativni del uredbe REACH upošteva tudi poseben značaj MSP, ki 
potrebujejo dodatno pomoč, če naj bi izpolnjevala zahteve te uredbe. Predlog spremembe 64 
na prvi obravnavi. (Foglietta in Poli Bortone)

Predlog spremembe 106 v prvi obravnavi. (Sartori)

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie-Noëlle Lienemann

Predlog spremembe 99
ČLEN 2, ODSTAVEK 1, TOČKA C A (novo)

(ca) snovi v baterijah, razen tistih, ki so bile 
izvzete v skladu s členom 4(2) in 3 
[Direktive 2006/xx/ES];

Or. en

Obrazložitev

Namen je ohraniti skladnost z direktivo o baterijah in akumulatorjih, v kateri je bilo 
ugotovljeno, da sta načeloma kadmij in živo srebro neškodljivi snovi.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Georgs Andrejevs, Mojca Drčar Murko, Holger Krahmer, 
Anne Laperrouze, Marios Matsakis, Vittorio Prodi + Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 100
ČLEN 2, ODSTAVEK 1, TOČKA C A (novo)

(cc) snovi v baterijah na področju uporabe 
Direktive 91/157/EGS (spremenjeno z 
Direktivama 91/86/ES in 98/101/ES);

Or. en

Justification

A directive on batteries has just been adopted and will come into force soon. Therefore, there 
is no need for REACH to cover it. We need to avoid double legislation. (Andrejevs & others + 
Krahmer & Laperrouze)

Corresponds to Amendment 464 adopted in First Reading.
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Following the agreement on the revision of the batteries directive reached in the conciliation 
committee, the main purpose of the batteries directive is now to ban the marketing of batteries 
containing dangerous substances (Article 1(1) of the batteries directive). So far the focus has 
been only on the heavy metals mercury, cadmium and lead. With this new objective of the 
batteries directive, it will in future be possible for all aspects of risks associated with 
substances, risks in handling and possibilities of substitution to be regulated by means of 
further revisions of the batteries directive when necessary, in the case of all battery 
constituents.
The exception applies only to the use of substances in batteries, not their production. The 
production of current and future battery constituents will in any case be subject to the 
forthcoming REACH Regulation. That means that manufacturers (and importers) of battery 
constituents (which may be the battery industry itself) will in any case be required to register 
these substances under REACH and assess them with reference to their intrinsic properties, 
so that no lacunae arise here. The actual risks associated with use will then be assessed under 
the batteries directive. Insofar as the substances are put to use other than in batteries, the 
REACH Regulation will apply in full. (Oomen-Ruijten)

Predlog spremembe, ki ga vlagata Ria Oomen-Ruijten + Françoise Grossetête

Predlog spremembe 101
ČLEN 2, ODSTAVEK 1, TOČKA D A (novo)

(da) letala, če je tako izvzetje potrebno za 
zagotovitev skladnosti z bistvenimi 
zahtevami za plovnost in varnost potnikov 
civilnega letalstva iz Uredbe (ES) št. 
1592/2002 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 15. julija 2002 o skupnih predpisih na 
področju civilnega letalstva in ustanovitvi 
Evropske agencije za varnost v letalstvu1.
1 UL L 240, 7.9.2002, str 1. Uredba, kakor 
je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) 
št. 1701/2003 (UL L 243, 27.9.2003, str. 5).

Or. en

Obrazložitev

Predlagana izvzetja za letala bodo dovoljena samo, če bo možno dokazati, da je to potrebno 
za zagotovitev skladnosti z varnostnimi zahtevami skupnosti na področju civilnega letalstva.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 102
ČLEN 2, ODSTAVEK 2

2. Odpadki, kakor je opredeljeno v Direktivi
2006/12/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta, ne pomenijo snovi, pripravka ali
izdelka v smislu člena 3 te uredbe.

2. Ta uredba ne velja za odpadke, kakor je 
opredeljeno z Direktivo 2006/12/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta;

Or. en

Obrazložitev

Delno obnavlja predlog spremembe 55, sprejet v prvi obravnavi. Veliko odpadkov predstavlja 
pomembne surovine za številne industrije. Vključitev odpadkov v REACH bi lahko pomenila 
veliko grožnjo za sektor, ki se ukvarja z reciklažo.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Urszula Krupa + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud 
Breyer, Jonas Sjöstedt

Predlog spremembe 103
ČLEN 2, ODSTAVEK 3

3. Države članice smejo v posebnih 
primerih za določene snovi kot take, v 
pripravku ali izdelku dovoliti odstopanja od 
te uredbe, kjer je to potrebno v interesu 
obrambe.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ta odstavek nasprotuje zamisli o enakih konkurenčnih možnostih. Če bi države članice lahko 
same odločale o izvzetjih, bi to privedlo do izkrivljanja notranjega trga. Poleg tega je enako 
pomembno zaščititi delavce in okolje pred proizvedenimi snovmi v obrambnem sektorju kot 
pred katerimi koli drugimi snovmi. (Krupa) 

Ni opravičila za tako nejasno in široko izvzetje. Delavce, potrošnike in okolje bi bilo treba
zaščititi tudi pred nevarnimi snovmi, ki se uporabljajo v obrambnem sektorju. (Schlyter in 
drugi)

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Philippe Busquin, Vittorio Prodi + Chris Davies

Predlog spremembe 104
ČLEN 2, ODSTAVEK 4
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4. Ta uredba se uporablja brez poseganja v 
zakonodajo Skupnosti v zvezi z zaposlitvijo 
in okoljem, vključno z Direktivo Sveta 
89/391/EGS z dne 12. junija 1989 o uvajanju 
ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in 
zdravja delavcev pri delu, Direktivo Sveta 
96/61/ES z dne 24. septembra 1996 o 
celovitem preprečevanju in nadzorovanju 
onesnaževanja, Direktivo Sveta 98/24/ES, 
Direktivo 2000/60/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2000 
o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na 
področju vodne politike in Direktivo 
2004/37/ES.

4. Ta uredba se uporablja brez poseganja v 
zakonodajo Skupnosti v zvezi z zaposlitvijo 
in okoljem, vključno z Direktivo Sveta 
89/391/EGS z dne 12. junija 1989 o uvajanju 
ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in 
zdravja delavcev pri delu, Direktivo Sveta 
96/61/ES z dne 24. septembra 1996 o 
celovitem preprečevanju in nadzorovanju 
onesnaževanja, Direktivo Sveta 98/24/ES, 
Direktivo 2000/60/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2000
o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na 
področju vodne politike in Direktivo 
2004/37/ES, in brez poseganja v Uredbo 
(ES) št. 1592/2002, kjer je to potrebno za 
vzpostavitev in vzdrževanje visoke enotne 
ravni varnosti civilnega letalstva v Evropi.

Or. en

Justification

The words "without prejudice to" must be understood as meaning "shall not affect" 
Community legislation. In other words, the implementation of REACH shall not prevent the 
achievement of objectives laid down by the Community legislation that is referred to in 
provision. In that respect, it must be noted that the main objective pursued by the EC 
Regulation 1592/2002 is to establish and maintain a high uniform level of civil aviation safety
in Europe. In implementing REACH, the Commission and Member States' national competent 
authorities shall take account of the obligation incumbent to aircraft manufacturers to comply 
with safety standards established by the EASA, in particular with regard to suitable 
alternatives and maintenance constraints. (Busquin & Prodi) 

The words “without prejudice to” must be understood as meaning “shall not affect” 
Community legislation. In implementing REACH account must be taken of the obligation 
incumbent to aircraft manufacturers to comply with safety standards established by the 
European Aviation Safety Agency, in particular with regard to suitable alternatives and 
maintenance constraints. This amendment should be read in parallel with the proposed 
amendment to Article 59§8. (Davies)

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anders Wijkman

Predlog spremembe 105
ČLEN 2, ODSTAVEK 4

4. Ta uredba se uporablja brez poseganja v 
zakonodajo Skupnosti v zvezi z zaposlitvijo 
in okoljem, vključno z Direktivo Sveta 
89/391/EGS z dne 12. junija 1989 o 

4. Ta uredba se uporablja brez poseganja v 
zakonodajo Skupnosti v zvezi z zaposlitvijo 
in okoljem, in v strožje nacionalne določbe 
za izvajanje omenjene zakonodaje, vključno 
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uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav 
varnosti in zdravja delavcev pri delu, 
Direktivo Sveta 96/61/ES z dne 24. 
septembra 1996 o celovitem preprečevanju 
in nadzorovanju onesnaževanja, Direktivo 
Sveta 98/24/ES, Direktivo 2000/60/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. 
oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe 
Skupnosti na področju vodne politike in
Direktivo 2004/37/ES.

z:
(a) Direktivo Sveta 89/391/EGS,

(b) Direktivo Sveta 90/394/EGS,
(c) Direktivo Sveta 98/24/ES;

(d) Direktivo Sveta 96/61/ES,
(e) Direktivo Sveta 2000/60/ES,
(f) Direktivo Sveta 2004/37/ES.

Or. en

Obrazložitev

V primerjavi z drugimi državami ima Švedska strožje zahteve za varnost delavcev. Namen 
predlaganega besedila je pojasniti, da obstaja možnost, da se te strožje zahteve ohrani.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Dan Jørgensen in Åsa Westlund

Predlog spremembe 106
ČLEN 2, ODSTAVEK 4

4. Ta uredba se uporablja brez poseganja v 
zakonodajo Skupnosti v zvezi z zaposlitvijo 
in okoljem, vključno z Direktivo Sveta 
89/391/EGS z dne 12. junija 1989 o 
uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav 
varnosti in zdravja delavcev pri delu,
Direktivo Sveta 96/61/ES z dne 24. 
septembra 1996 o celovitem preprečevanju 
in nadzorovanju onesnaževanja, Direktivo 
Sveta 98/24/ES, Direktivo 2000/60/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. 
oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe 
Skupnosti na področju vodne politike in 
Direktivo 2004/37/ES.

4. Ta uredba se uporablja brez poseganja v 
zakonodajo Skupnosti v zvezi z zaposlitvijo 
in okoljem, in v strožje nacionalne določbe 
za izvajanje omenjene zakonodaje, vključno 
z:

(a) Direktivo Sveta 89/391/EGS,
(b) Direktivo Sveta 90/394/EGS,
(c) Direktivo Sveta 98/24/ES, 
(d) Direktivo Sveta 96/61/ES, 
(e) Direktivo Sveta 2000/60/ES.

Or. en

Obrazložitev

Te direktive ES o zakonodaji v zvezi z zaposlitvijo temeljijo na členu 137 Rimske pogodbe. V 
členu 137 je zapisano, da izvajane minimalne direktive državam članicam ne bi smele 
preprečiti, da ohranijo ali ustvarijo strožjo zakonodajo v zvezi z zaposlitvijo in okoljem.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Chris Davies + Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud 
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Breyer, Jonas Sjöstedt + Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 107
ČLEN 2, ODSTAVEK 4 A (novo)

4a. Ta uredba se uporablja brez poseganja 
v prepovedi in omejitve, določene v 
Direktivi Sveta 76/768/EGS z dne 27. julija 
1976 o približevanju zakonodaj držav 
članic v zvezi s kozmetičnimi izdelki(1), v 
zvezi s:
(i) prepovedjo testiranja na živalih za 
končne kozmetične proizvode in sestavine 
ali za kombinacije njihovih sestavin; in
(ii) trženjem kozmetičnih proizvodov, pri 
katerih so bile nekatere ali vse sestavine ali 
končna sestava testirane na živalih.
Če so snovi, ki se uporabljajo le kot 
kozmetične sestavine, vključene v to 
uredbo, ni dovoljena nobena oblika 
testiranja na živalih, ki je prepovedana na 
podlagi Direktive 76/768/EES, kakor je bila 
spremenjena za namene enake evalvacije, 
ki jo zahteva ta uredba v zvezi s takšnimi 
snovmi;
(1) UL L 262, 27.7.1976, str. 169. Direktiva, 
kakor je bila spremenjena z Direktivo 
003/15/ES (UL L 66, 11.3.2003, str. 26) in 
kot je bila nazadnje spremenjena z 
Direktivo Komisije 2006/65/ES (UL L 198, 
20.7.2006)

Or. en

Obrazložitev

Successful First Reading amendment 65. Ensures that relevant provisions of the Cosmetics 
Directive, intended to curb animal testing, will still apply under this Regulation. (Davies)

Cosmetic products and ingredients are covered by Council Directive 76/768/EEC. Article 4a 
of Directive 2003/15/EC of the European Parliament and of the Council, amending Directive 
76/768/EEC, prohibits animal testing of cosmetic ingredients in the Community after 11 
March 2009 and restricts the marketing in the Community of cosmetic products that have 
been tested on animals. This amendment ensures that the provisions of Directive 76/768/EEC 
as amended will apply under this Regulation. (Lucas & others)

Partly reinstates amendment 65 as adopted in first reading. The 7th amendment to the 
Cosmetic Directive aims at stepwise removing animal testing from the Cosmetic sector. This 
should not be undermined by REACH. (Roth-Behrendt)
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 108
ČLEN 2, ODSTAVEK 5, TOČKE (B) A, (B) B IN (B) C (novo)

(ba) v medicinskih pripomočkih na 
področju uporabe Direktiv 90/385/EGS, 
93/42/EGS ali 98/79/ES;
(bb) v fitofarmacevtskih sredstvih na 
področju uporabe Direktive 91/414/EGS;
(bc) v biocidnih proizvodih na področju 
uporabe Direktive 98/8/ES;

Or. en

Obrazložitev

Ustreza predlogu spremembe 466, sprejetem v prvi obravnavi.  

Izboljšuje in izpopolnjuje stališče Sveta ter odraža glasovanje iz prve obravnave.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Philippe Busquin

Predlog spremembe 109
ČLEN 2, ODSTAVEK 5, TOČKA (B) A (novo)

(ba) v letalih za namene izpolnjevanja 
bistvenih zahtev za plovnost in varnost 
potnikov v civilnem letalstvu iz Uredbe (ES) 
št. 1592/2002 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 15. julija 2002 o skupnih 
predpisih na področju civilnega letalstva in 
ustanovitvi Evropske agencije za varnost v 
letalstvu.

Or. en

Obrazložitev

Predlagana izvzetja za letala bodo dovoljena samo, če bo možno dokazati, da so potrebna za 
zagotovitev izpolnjevanja varnostnih zahtev Skupnosti v civilnem letalstvu.
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Mojca Drčar Murko + Holger Krahmer + Dagmar Roth-
Behrendt

Predlog spremembe 110
ČLEN 2, ODSTAVEK 5, TOČKA (B) A (novo)

(ba) v medicinskih pripomočkih na 
področju uporabe Direktiv 90/385/EGS, 
93/42/EGS ali 98/79/ES;

Or. en

Obrazložitev

Glede na obstoj posebnih direktiv in ocene tveganja ali orodij za upravljanje, je treba za 
medicinske pripomočke dovoliti izvzetje iz REACH-a. S tem stališčem se je strinjala večina v 
prvi obravnavi Evropskega parlamenta. (Drčar Murko) 

Delna ponovna vložitev predloga spremembe 466, sprejetega v prvi obravnavi. (Roth-
Behrendt)

Predlog spremembe, ki ga vlagata Dagmar Roth-Behrendt + Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 111
ČLEN 2, ODSTAVEK 5, TOČKA (B) A (novo)

(ba) v baterijah na področju uporabe 
Direktive [2006/…/EC].

Or. en

Obrazložitev

Partly reinstates amendment 464 as adopted in first reading. Other than the amendment 
adopted in first reading, this amendment excludes the recently revised batteries directive not 
from the entire scope of the Regulation. This should open the way to a compromise with 
Council. (Roth-Behrendt)

Following the agreement on the revision of the batteries directive reached in the conciliation 
committee, the main purpose of the batteries directive is now to ban the marketing of batteries 
containing dangerous substances (Article 1(1) of the batteries directive). So far the focus has 
been only on the heavy metals mercury, cadmium and lead. With this new objective of the 
batteries directive, it will in future be possible for all aspects of risks associated with 
substances, risks in handling and possibilities of substitution to be regulated by means of 
further revisions of the batteries directive when necessary, in the case of all battery 
constituents.
The exception applies only to the use of substances in batteries, not their production. The 
production of current and future battery constituents will in any case be subject to the 
forthcoming REACH Regulation. That means that manufacturers (and importers) of battery 
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constituents (which may be the battery industry itself) will in any case be required to register 
these substances under REACH and assess them with reference to their intrinsic properties, 
so that no lacunae arise here. The actual risks associated with use will then be assessed under 
the batteries directive. Insofar as the substances are put to use other than in batteries, the 
REACH Regulation will apply in full. (Oomen-Ruijten)

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 112
ČLEN 3, ODSTAVEK 2

2. Pripravek: pomeni zmes ali raztopino, 
sestavljeno iz dveh ali več snovi.

2. Pripravek: pomeni zmes ali raztopino, 
sestavljeno iz dveh ali več snovi. Posebni 
pripravki (kot so kovine v zlitinah) so 
pripravki, ki se jih lahko oceni na podlagi 
njihovih posebnih lastnosti;

Or. de

Obrazložitev

Ta predlog spremembe ustreza predlogu spremembe 67, sprejetim v prvi obravnavi.
Sprememba je potrebna, da se v glavno besedilo vključi namero iz uvodne izjave 27 skupnega 
stališča in bolje upošteva lastnosti posebnih pripravkov (kot so kovine v zlitinah, ampak, po 
možnosti vključuje tudi steklo).

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas 
Sjöstedt

Predlog spremembe 113
ČLEN 3, TOČKA 3

3. Izdelek: pomeni predmet, ki med 
proizvodnjo dobi posebno obliko ali 
površino, ki bolj določa njegovo funkcijo 
kot njegova kemična sestava.

3. Izdelek: pomeni umeten predmet, 
sestavljen iz enega ali več delov, ki je vsak 
sestavljen iz enega ali več homogenih 
materialov, ki vsebujejo snov(i) in/ali 
pripravek/pripravke, ki med proizvodnjo 
dobi posebno obliko ali površino, ki bolj 
določa njegovo končno uporabo kot njegova 
kemična sestava;

Or. en
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(Kombinacija predloga spremembe 479/rev in 352 - prva obravnava, in novega predloga 
spremembe, člen 62(2(d) – končno poročilo RIP 3.8. o zahtevah za snovi v izdelkih, 

sprejetega 26. maja 2006, predstavlja novo dejstvo)

Obrazložitev

Opredelitev izdelka se mora nanašati izrecno na to, da je sestavljen iz enega ali več delov, ki 
je vsak sestavljen iz enega ali več homogenih snovi, ki lahko vsebujejo snovi ali pripravke, 
zlasti kar zadeva mejno vrednost 0,1 % v členu 7(2). To je potrebno za upoštevanje RIP 3.8..
Mejno vrednost je treba uporabljati za snovi v homogenih materialih v izdelku in ne za 
celoten izdelek v skladu z drugo zakonodajo Skupnosti (npr. RoHS). Drugače bi bil člen 7(2) 
skoraj brezpredmeten in bi ustvarjal neenake konkurenčne pogoje med proizvajalci in 
uvozniki EU.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Urszula Krupa + Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne 
Ferreira, Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Predlog spremembe 114
ČLEN 3, TOČKA 3

3. Izdelek: pomeni predmet, ki med 
proizvodnjo dobi posebno obliko ali 
površino, ki bolj določa njegovo funkcijo 
kot njegova kemična sestava.

3. Izdelek: pomeni predmet, sestavljen iz 
homogenega materiala, ki med proizvodnjo 
dobi posebno obliko ali površino, ki bolj 
določa njegovo funkcijo kot njegova 
kemična sestava.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe zagotavlja spoštovanje obstoječe zakonodaje EU (Dir. 76/769/EGS o 
omejitvah, Dir. 2000/53/ES o izrabljenih vozilih in RoHS). Poleg tega bi besedilo Sveta 
škodovalo industriji EU in bi povzročilo omejitve konkurenčnosti za proizvajalce kompleksnih 
izdelkov iz EU v primerjavi z uvozniki kompleksnih izdelkov.

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

Predlog spremembe 115
ČLEN 3, ODSTAVEK 5 A (novo)

5a. Nanodelec: pomeni prirejeno snov z 
eno ali več dimenzijami 100 nanometrov ali 
manj;

Or. en

(Nov predlog spremembe - pravilo 62(2)(d), ki upošteva spremenjeno mnenje Znanstvenega 
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odbora za nastajajoča in na novo ugotovljena zdravstvena tveganja z dne 10. marca 2006 o 
ustreznosti obstoječih metod za ocenjevanje možnega tveganja, povezanega s prirejenimi in 

naključnimi proizvodi nanotehnologij.

Obrazložitev

V povezavi s predlogi sprememb istih avtorjev členov 14, 56, 57 in priloge III. A je 
opredelitev nanodelcev potrebna za pojasnitev področja uporabe na novo uvedenih določb o 
nanodelcih.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 116
ČLEN 3, TOČKA 22

22. Znanstvene raziskave in razvoj: pomeni 
znanstvene preskuse, analize ali kemijske 
raziskave, ki potekajo pod nadzorovanimi 
pogoji s količino, ki je manjša od ene tone 
na leto.

22. Znanstvene raziskave in razvoj: pomeni 
znanstvene preskuse, analize ali kemijske 
raziskave, ki potekajo pod nadzorovanimi 
pogoji.

Or. en

Obrazložitev

Ustreza predlogu spremembe 75, sprejetem v prvi obravnavi. 

Omejitev na eno tono pretirano omejuje svobodo na področju znanosti in raziskav.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lena Ek

Predlog spremembe 117
ČLEN 3, ODSTAVEK 23 A (novo)

23a. Nepodprta uporaba: pomeni uporabo 
uporabnikov na nižji stopnji, ki jo 
registracijski zavezanec odsvetuje z 
znanstveno utemeljenimi razlogi proti 
varnosti te uporabe.

Or. en

Obrazložitev

Za upravičenje nepodprte uporabe je treba navesti razloge. Ustreza predlogoma sprememb 
76 in 77 iz prve obravnave.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 118
ČLEN 3, TOČKA 25

25. Opredeljena uporaba: pomeni uporabo 
snovi kot take ali v pripravku ali uporabo 
pripravka, ki jo določi udeleženec 
dobavne verige, vključno z njegovo 
lastno uporabo, ali ki jo pisno sporoči 
neposredni uporabnik na nižji stopnji.

25. Opredeljena uporaba: pomeni uporabo 
snovi kot take ali v pripravku ali uporabo 
pripravka, ki jo določi udeleženec dobavne 
verige, vključno z njegovo lastno uporabo, 
ali ki jo pisno sporoči neposredni uporabnik 
na nižji stopnji in ki se jo sporoči 
zadevnemu uporabniku na nižji stopnji.

Or. en

Obrazložitev

Proizvajalec in dobavitelji morajo uporabniku na nižji stopnji sporočiti, katere uporabe so 
podprte in katere niso, saj v nasprotnem primeru uporabnik na nižji stopnji ne ve, ali bi se 
moral registrirati.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Lena Ek + Amalia Sartori

Predlog spremembe 119
ČLEN 3, TOČKA 29

29. Na leto: pomeni na koledarsko leto, če ni 
drugače navedeno.

29. Na leto pomeni na koledarsko leto.
Razen če ni v primeru novih snovi drugače 
navedeno, se letne količine izračunajo na 
podlagi povprečja obsega proizvodnje iz 
treh neposredno predhodnih koledarskih 
let, v katerih je proizvajalec snov dejansko 
proizvedel.

Or. en

Obrazložitev

Nihanja na trgu je treba upoštevati zato, da se jim prepreči vpliv na pogoje za registracijo, 
evalvacijo in odobritev (za obstoječe snovi). Enako predlogu spremembe 78 iz prve 
obravnave. (Ek)
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas 
Sjöstedt + Frédérique Ries, Chris Davies + Urszula Krupa

Predlog spremembe 120
ČLEN 3, ODSTAVEK 30 A (novo)

30a. Ranljive skupine prebivalstva: pomeni 
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

(Predlog spremembe 80 – prva obravnava)

Obrazložitev

The Council wording of Article 3 has no definition of the term vulnerable populations 
although is used in the text. A definition is essential to ensure that susceptible populations are 
identified and that measures can be taken accordingly to reduce the risks to and exposures of 
these populations. (Schlyter & others)

The Council wording of Article 3 has no definition of the term 'vulnerable populations' which 
is used in the text. The EP amendment adopted at 1st reading (Am. 80) specifies the meaning 
of this term, and this amendment simply retables the Parliament's definition. (Ries, Davies) 

The Council wording of Article 3 has no definition of the term ’vulnerable populations’ 
although it is used in the text. EP amendment 80 providing this definition is re-tabled. 
(Krupa)

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 121
ČLEN 3, TOČKA 35

35. Scenarij izpostavljenosti: pomeni sklop 
pogojev, ki opisujejo, kako se snov proizvaja 
ali uporablja v svojem življenjskem ciklu in 
kako proizvajalec ali uvoznik nadzira 
izpostavljenost ljudi in okolja ali pa takšen 
nadzor priporoča uporabnikom na nižji 
stopnji. Ti scenariji izpostavljenosti lahko 
zajemajo določen proces ali uporabo oz. več 
procesov ali uporab, kakor je primerno.

35. Scenarij izpostavljenosti: pomeni sklop 
pogojev, vključno z ukrepi za obvladovanje 
tveganja, ki opisujejo, kako se snov 
proizvaja ali uporablja v svojem 
življenjskem ciklu in kako proizvajalec in
uvoznik nadzira izpostavljenost ljudi in 
okolja ali pa uporabnikom na nižji stopnji
priporoča, da lahko izvajajo takšen nadzor.
Ti scenariji izpostavljenosti lahko zajemajo 
določen proces ali uporabo oz. več procesov 
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ali uporab, kakor je primerno, kadar je te 
procese ali uporabe možno opisati z 
opredeljenimi kategorijami uporabe in 
izpostavljenosti.

Or. en

Obrazložitev

Ustreza predlogu spremembe 376, sprejetem v prvi obravnavi.

Opredelitev pojasnjuje, da je obvladovanje tveganja pomemben del scenarija izpostavljenosti, 
kot je določeno v PRILOGI I, in da je več uporab in procesov možno opisati tudi z uporabo 
kategorij izpostavljenosti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 122
ČLEN 3, TOČKA 36

36. Kategorija uporabe in izpostavljenosti:
pomeni scenarij izpostavljenosti, ki zajema 
številne procese in uporabe.

36. Kategorija uporabe in izpostavljenosti:
pomeni glavne kategorije uporabe (npr. 
industrijska uporaba, poklicna uporaba, 
potrošniška uporaba), pomembne načine 
izpostavljenosti (npr. oralna, dermalna, 
vdihavanje, okoljska) in vzorce 
izpostavljenosti (npr. pogosta, naključna, 
občasna, trajna).

Or. en

Obrazložitev

Ustreza predlogu spremembe 377, sprejetem v prvi obravnavi.

Ta opredelitev opisuje strukturo kategorij uporabe in izpostavljenosti, kot je določena v 
PRILOGI VI, št. 6.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 123
ČLEN 3, ODSTAVEK 36 a IN 36 b (novo)

36a. Kategorije uporabe: pomeni razvrstitev 
uporab, ki razlikuje med: industrijsko 
uporabo, poklicno uporabo in potrošniško 
uporabo;
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36b. Kategorije izpostavljenosti: pomeni 
razvrstitev izpostavljenosti v skladu z 
ustreznimi načini izpostavljenosti ljudi, z 
načini emisije v okolje ter s trajanjem in 
pogostostjo izpostavljenosti.

Or. de

Obrazložitev

Ta predlog spremembe ustreza predlogoma sprememb 434 in 435, sprejetima v prvi 
obravnavi, in kot dopolnitev člena 3(36) skupnega stališča pojasnjuje, kaj pomeni kategorija 
uporabe in kategorija izpostavljenosti. Ta jasna opredelitev v samem besedilu uredbe bi bila 
po eni strani lahko potrebna pri predregistraciji, da bi se uporabniki na nižji stopnji tako 
lahko lažje odločili o tem, ali prejšnji dobavitelj predvideva registracijo tudi za predvideno 
uporabo. Po drugi strani je jasna in preprosta opredelitev potrebna tudi za oceno 
izpostavljenosti in za komunikacijo v dobavni verigi s pomočjo razširjenega varnostnega lista, 
nepogrešljiva pa je ravno za uporabnike na nižji stopnji.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 124
ČLEN 3, ODSTAVEK 39 A (novo)

39a. Mineral: pomeni kombinacijo 
anorganskih sestavin, kot se nahajajo v 
zemeljski skorji, z značilnim sklopom 
kemijskih sestav, kristaliničnih oblik in 
fizikalno-kemijskih lastnosti.

Or. en

Obrazložitev

Ponovna vložitev predloga spremembe 676, sprejetega v prvi obravnavi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 125
ČLEN 6, ODSTAVEK 1

1. Razen če ta uredba določa drugače, vsak 
proizvajalec ali uvoznik snovi kot take ali v 
enem ali več pripravkih v količini, ki znaša 
eno tono ali več na leto, Agenciji predloži 
registracijo.

1. Razen če ta uredba določa drugače, vsak 
proizvajalec ali uvoznik snovi kot take ali v 
enem ali več pripravkih v količini, ki znaša 
eno tono ali več na leto, Agenciji predloži 
registracijo. Namesto predložitve več 
registracij za vsako snov določenega 
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pripravka lahko proizvajalec ali uvoznik 
pripravka predloži registracijo za 
pripravek; v tem primeru zahteve, ki veljajo 
za snovi, veljajo za pripravek.

Or. en

Obrazložitev

Pripravki so za proizvodnjo določenih izdelkov nepogrešljivi. Ker se v enem pripravku 
pogosto nahaja več kot 10 posameznih snovi, bi moralo biti v posameznih primerih možno 
registrirati pripravek kot celoto. Poprejšnje testiranje in registracija vseh neznanih 
posameznih snovi (z obsežnim testiranjem na živalih) samo zato, da se potem vse informacije 
povzamejo v eno samo evalvacijo za pripravek, nima velikega smisla. Nova ubeseditev 
omogoča znatno zmanjšanje testiranja na živalih. Podjetja imajo pogostokrat informacije in 
podatke za pripravke, ne pa za vsako posamezno snov v pripravkih.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 126
ČLEN 6, ODSTAVEK 1

1. Razen če ta uredba določa drugače, vsak 
proizvajalec ali uvoznik snovi kot take ali v 
enem ali več pripravkih v količini, ki znaša 
eno tono ali več na leto, Agenciji predloži 
registracijo.

1. Razen če ta uredba določa drugače, vsak 
proizvajalec ali uvoznik snovi kot take v 
količini, ki znaša eno tono ali več na leto, 
Agenciji predloži registracijo.

Razen če ta uredba določa drugače, vsak 
proizvajalec ali uvoznik snovi v enem ali 
več pripravkih v količini, ki znaša eno tono 
ali več na leto, Agenciji predloži 
registracijo, če ni že registrirana v skladu s 
prvim pododstavkom.

Or. en

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je najti kompromis s Svetom ob delni ponovni vložitvi 
končnega besedila iz prve obravnave.

Sedanja ubeseditev povzroča zmedo med proizvajalci in uvozniki pripravkov v zvezi z 
njihovimi obveznostmi. Ni namreč jasno, ali morajo registracije za snovi v njihovih 
pripravkih predložiti ne glede na to, ali so bile snovi kot take že registrirane, in obratno. To 
pojasnilo je potrebno zaradi pravne varnosti.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Holger Krahmer

Predlog spremembe 127
ČLEN 6, ODSTAVEK 3

3. Vsak proizvajalec ali uvoznik polimera 
predloži Agenciji registracijo monomerne(-
ih) snovi ali druge(-ih) snovi, ki jih 
udeleženec po dobavni verigi navzgor še ni 
registriral, če sta izpolnjena oba naslednja 
pogoja:

3. Vsak proizvajalec ali uvoznik polimera 
predloži Agenciji prijavo neregistrirane(-ih)
monomerne(-ih) snovi, ki je/(jih) udeleženec 
dobavne verige na višji stopnji ni registriral, 
ali druge(-ih) neregistrirane(-ih) snovi, 
razen če te monomerne snovi nastanejo pri 
sintezi in se jih ne da izolirati, če sta 
izpolnjena oba naslednja pogoja:

(a) polimer vsebuje 2 % mas.m/m ali več 
takšne(-ih) monomerne(-ih) ali druge(-ih) 
snovi v obliki monomernih enot in kemijsko 
vezane(-ih) snovi;

(a) polimer vsebuje 2 % mas.m/m ali več 
takšne(-ih) monomerne(-ih) ali druge(-ih) 
snovi;

(b) skupna količina takšne(-ih) monomerne(-
ih) ali druge(-ih) snovi znaša eno tono ali 
več na leto.

(b) skupna količina takšne(-ih) monomerne(-
ih) ali druge(-ih) snovi znaša eno tono ali 
več na leto.

Prijava takšnega monomera/snovi 
vključuje naslednje informacije v obliki, ki 
jo določi Agencija v skladu s členom 110:
(i) podatke o proizvajalcu ali uvozniku ter 
podatke za vzpostavitev stika z njim;
(ii) identiteto monomera/snovi, kakor je 
določeno v oddelku 2 Priloge VI;
(iii) razvrstitev snovi;
(iv) kratek opis uporabe polimera;
Registracija v skladu s tem naslovom se 
opravi za neregistrirano monomerno snov, 
proizvedeno ali uvoženo v količini, ki 
presega 1000 ton na leto. Ta registracija 
poleg zgoraj zahtevanih informacij 
vključuje tudi informacije iz Priloge VII.
Neregistrirane monomerne snovi ali druge 
neregistrirane snovi so snovi, ki jih 
proizvajalec, ki takšne snovi dobavlja 
proizvajalcu polimerov, ni registriral.
Vendar pa lahko proizvajalec polimera, če 
je prvotni proizvajalec ali njegov imenovani 
zastopnik registriral neregistrirane 
monomerne snovi ali druge snovi, to 
registracijo uporabi pod pogojem, da je 
registracijski zavezanec navedel, da se 



PE 378.589v01-00 48/104 AM\629993SL.doc

SL

uporablja pri proizvodnji polimerov.

Or. en

Obrazložitev

Re-tabling of Amendment 433 / 584 (first reading). Importers/manufacturers of polymers do 
not place monomer substances or other substances used to make polymers on the EU market. 
The purpose of monomers is to react with other monomers to form polymers. As a result, 
monomers no longer exist in the end-product, i.e. the polymer. Polymers, which are 
temporarily exempted from REACH, are recognised as being generally safe, posing limited 
risks to human health and the environment.

Requiring full registration of reacted monomers, or of substances that no longer exist in 
polymers, is therefore disproportionate to the potential risks that these monomers may 
present to health or the environment. To ensure proportionality and consistency with 
provisions on Substances in Articles, a notification of the monomer substances used to make 
polymers should be submitted to the Agency. The Agency may, in turn, require manufacturers
or importers of polymers to submit a registration for any residual monomers or monomers 
that have only incompletely reacted to form the polymer if they present a risk to health and/or 
the environment.

In addition, and consistent with the underlying tonnage/exposure philosophy of REACH, 
where the 1000 tonne threshold is exceeded, manufacturers and importers should register 
monomer substances used to make polymers in accordance with the set conditions.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Chris Davies, Holger Krahmer, Anne Laperrouze, Vittorio 
Prodi

Predlog spremembe 128
ČLEN 6, ODSTAVEK 3

3. Vsak proizvajalec ali uvoznik polimera 
predloži Agenciji registracijo monomerne(-
ih) snovi ali druge(-ih) snovi, ki jih 
udeleženec po dobavni verigi navzgor še ni 
registriral, če sta izpolnjena oba naslednja 
pogoja:

3. Vsak proizvajalec ali uvoznik polimera 
predloži Agenciji prijavo monomerne(-ih) 
snovi ali druge(-ih) snovi, ki še niso bile 
prijavljene ali registrirane, če sta izpolnjena 
oba naslednja pogoja:

(a) polimer vsebuje 2 % mas.m/m ali več 
takšne(-ih) monomerne(-ih) ali druge(-ih) 
snovi v obliki monomernih enot in kemijsko 
vezane(-ih) snovi;

(a) polimer vsebuje 2 % mas.m/m ali več 
takšne(-ih) monomerne(-ih) ali druge(-ih) 
snovi v obliki monomernih enot in kemijsko 
vezane(-ih) snovi;

(b) skupna količina takšne(-ih) monomerne(-
ih) ali druge(-ih) snovi znaša eno tono ali 
več na leto.

(b) skupna količina takšne(-ih) monomerne(-
ih) ali druge(-ih) snovi znaša eno tono ali 
več na leto.

Prijava takšne(-ih) monomerne(-ih) snovi 
ali drugih snovi vključuje naslednje 
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informacije v obliki, ki jo določi Agencija v 
skladu s členom 110:
(i) podatke o proizvajalcu ali uvozniku 
polimerov ter podatke za vzpostavitev stika z 
njim;
(ii) identiteto monomerne(-ih) snovi ali 
druge snovi, kakor je določeno v oddelku 2 
Priloge VI;
(iii) razvrstitev snovi;
(iv) kratek opis uporabe polimera(-ov);
(v) navedbo o tem, ali je snov prisotna kot 
nečistoča v polimeru v koncentraciji 0,1 % 
mas. m/m ali več.
3a. Agencija lahko sprejme odločitev, da od 
izdelovalcev ali uvoznikov polimerov 
zahteva, da predložijo registracijo za 
vsako/vse monomerno(-e) snov(-i) ali 
drugo(-e) snov(-i), prijavljeno(-e) v skladu z 
odstavkom 3 člena 6, če so izpolnjeni vsi 
naslednji pogoji:
(a) monomerna snov ali druga snov je 
prisotna v obliki nečistoče kot posledica 
reakcije, pri kateri se tvorijo polimeri;
(b) takšna nečistoča je prisotna v količini, 
ki je višja od koncentracije 0,1% mas. m/m;
(c) Agencija lahko utemeljeno domneva, da 
se iz polimera sprošča nečistoča in da to 
sproščanje predstavlja tveganje za zdravje 
ljudi ali za okolje.

Or. en

Obrazložitev

(glede na kompromis s Svetom)

Cilj monomerov je reagirati z drugimi monomeri in s tem tvoriti polimere. Ko monomeri 
enkrat reagirajo, v polimeru ne obstajajo več. Zahteva po popolni registraciji reagiranih 
monomerov je nesorazmerna potencialnemu tveganju, ki ga ti monomeri lahko predstavljajo 
za zdravje in okolje. Za zagotovitev sorazmernosti in skladnosti s členom 7 je treba Agenciji 
predložiti prijavo monomerov, ki so bili uporabljeni pri izdelavi polimerov. Agencija lahko 
potem od proizvajalcev ali uvoznikov polimerov zahteva predložitev registracije za vse 
ostanke monomerov, če ti ogrožajo zdravje ali okolje.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 129
ČLEN 6, ODSTAVEK 3

3. Vsak proizvajalec ali uvoznik polimera 
predloži Agenciji registracijo monomerne(-
ih) snovi ali druge(-ih) snovi, ki jih 
udeleženec po dobavni verigi navzgor še ni 
registriral, če sta izpolnjena oba naslednja 
pogoja:

3. Vsak proizvajalec ali uvoznik polimera 
predloži Agenciji registracijo monomerne(-
ih) snovi ali druge(-ih) snovi, ki jih 
udeleženec po dobavni verigi navzgor še ni 
registriral, razen če te monomerne snovi 
nastanejo pri sintezi in se jih ne da izolirati,
če sta izpolnjena oba naslednja pogoja:

(a) polimer vsebuje 2 % mas.m/m ali več 
takšne(-ih) monomerne(-ih) ali druge(-ih) 
snovi v obliki monomernih enot in kemijsko 
vezane(-ih) snovi;

(a) polimer vsebuje 2% mas.m/m ali več 
takšne(-ih) monomerne(-ih) ali druge(-ih) 
snovi v obliki monomernih enot in kemijsko 
vezane(-ih) snovi;

(b) skupna količina takšne(-ih) monomerne(-
ih) ali druge(-ih) snovi znaša eno tono ali 
več na leto.

(b) skupna količina takšne(-ih) monomerne(-
ih) ali druge(-ih) snovi znaša eno tono ali 
več na leto.

Prijava takšnega(-ih) monomera(-ov) ali 
druge(-ih) snovi vključuje naslednje 
informacije v obliki, ki jo določi Agencija v 
skladu s členom 110:
(i) podatke o proizvajalcu ali uvozniku ter 
podatke za vzpostavitev stika z njim;
(ii) identiteto monomera/snovi, kakor je 
določeno v oddelku 2 Priloge VI;
(iii) razvrstitev snovi;
(iv) kratek opis uporabe polimera.
Registracija v skladu s tem naslovom se 
opravi za neregistriran(-e) monomer(-e) ali 
drugo(-e) snov(-i), proizvedeno(-e) ali 
uvoženo(-e) v količini, ki presega 1000 ton 
na leto. Ta registracija poleg zgoraj 
zahtevanih informacij vključuje tudi 
informacije iz Priloge VII.

Or. en

Obrazložitev

In line with Amendments 584 & 433 adopted in First Reading. 

Polymers, which are temporarily exempted from REACH, are recognised as being generally 
safe.

Requiring full registration of reacted monomers, is therefore disproportionate to the potential 
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risks that these monomers may present to health or the environment once they have been 
converted into polymers. To ensure proportionality and consistency with provisions on 
Substances in Articles, a notification of the monomer substances used to make polymers 
should be submitted to the Agency. 

In addition, and consistent with the underlying tonnage/exposure philosophy of REACH, 
where the 1000 tonne threshold is exceeded, manufacturers and importers should register 
monomer substances used to make polymers in accordance with the set conditions.
Further, some monomers are formed in the production process and immediately continue to 
react. Registration is thus impossible except at an indefensibly high cost.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Lena Ek + Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna 
Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Avril Doyle +Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne 

Ferreira, Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Predlog spremembe 130
ČLEN 7

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

1. Izdelovalec ali uvoznik izdelkov predloži 
Agenciji registracijo vseh 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;

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

(b) snov naj bi se sprostila pod običajnimi ali 
razumno predvidljivimi pogoji uporabe.

(b) snov naj bi se sprostila pod običajnimi ali 
razumno predvidljivimi pogoji uporabe.

Ob predložitvi registracije se plača 
pristojbina v skladu z naslovom IX.

Ob predložitvi registracije se plača 
pristojbina v skladu z naslovom IX.

2. Izdelovalec ali uvoznik izdelkov prijavi 
pri Agenciji v skladu z odstavkom 4 tega 
člena, če snov izpolnjuje kriterije iz člena 56 
in je opredeljena v skladu s členom 58(1), če
sta izpolnjena naslednja pogoja:

2. Izdelovalec ali uvoznik izdelkov prijavi 
pri Agenciji v skladu z odstavkom 4 tega 
člena, če snov izpolnjuje kriterije iz člena 56 
in je opredeljena v skladu s členom 58(1), 
če:

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

črtano

(b) ti izdelki vsebujejo snov v količini, ki je 
višja od koncentracije 0,1 % mas. m/m.

(b) ti izdelki vsebujejo snov v količini, ki je 
višja od koncentracije 0,1 % mas. m/m v 
homogenem delu izdelka;
(ba) omejitve koncentracije za posamezno 
snov pod 0,1 % se lahko sprejmejo v skladu 
s postopkom iz člena 130(3);
(bb) proizvajalec ali uvoznik ne more 
izključiti izpostavljenosti ljudi in okolja tej 
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snovi v celotnem življenjskem ciklu izdelka.
3. Odstavek 2 se ne uporablja, kjer 
proizvajalec ali uvoznik lahko izključi 
možnost izpostavljenosti ljudi ali okolja pod 
normalnimi ali razumno predvidljivimi 
pogoji uporabe, vključno pri 
odstranjevanju. V takih primerih 
proizvajalec ali uvoznik priskrbi 
prejemniku izdelka ustrezna navodila v 
skladu s členom 32(4).

črtano

4. Sporočene informacije morajo vsebovati: 4. Sporočene informacije morajo vsebovati:
(a) podatke o proizvajalcu ali uvozniku ter 
podatke za vzpostavitev stika z njim, kakor 
je določeno v oddelku 1 Priloge VI, razen 
njihovih mest uporabe;

(a) podatke o proizvajalcu ali uvozniku ter 
podatke za vzpostavitev stika z njim, kakor 
je določeno v oddelku 1 Priloge VI, razen 
njihovih mest uporabe;

(b) številko(e) registracije (registracij) iz 
člena 20(1), če je(so) na voljo;

(b) številko(e) registracije (registracij) iz 
člena 20(1), če je(so) na voljo;

(c) identiteto(-e) o snovi(-eh) v skladu z 
oddelki 2.1 do 2.3.4 Priloge VI;

(c) identiteto(-e) o snovi(-eh) v skladu z 
oddelki 2.1 do 2.3.4 Priloge VI;

(d) razvrstitev snovi, kakor je določeno v 
oddelkih 4.1 in 4.2 Priloge VI;

(d) razvrstitev snovi, kakor je določeno v 
oddelkih 4.1 in 4.2 Priloge VI;

(e) kratek opis uporabe (uporab) snovi, 
vsebovane v izdelku, kakor je določeno v 
oddelku 3.5 Priloge VI ter uporab izdelka (-
ov);

(e) kratek opis uporabe (uporab) snovi, 
vsebovane v izdelku, kakor je določeno v 
oddelku 3.5 Priloge VI ter uporab izdelka (-
ov);

5. Agencija lahko sprejme odločitev, da od 
izdelovalcev ali uvoznikov izdelkov zahteva, 
da v skladu s tem naslovom predložijo 
registracijo za vse snovi v teh izdelkih, če so 
izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

5. Agencija lahko sprejme odločitev, da od 
izdelovalcev ali uvoznikov izdelkov zahteva, 
da v skladu s tem naslovom predložijo 
registracijo za vse snovi v teh izdelkih, 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;

črtano

(b) Agencija lahko utemeljeno domneva, da: (b) Agencija lahko utemeljeno domneva, da:

(i) se snov sprošča iz izdelkov in (i) se snov sprošča iz izdelkov in
(ii) sprostitev snovi iz izdelkov predstavlja 
tveganje za zdravje ljudi ali za okolje;

(ii) sprostitev snovi iz izdelkov predstavlja 
tveganje za zdravje ljudi ali za okolje;

(c) za snov ne velja odstavek 1. (c) za snov ne velja odstavek 1.

Ob predložitvi registracije se plača 
pristojbina v skladu z naslovom IX.

Ob predložitvi registracije se plača 
pristojbina v skladu z naslovom IX.

6. Odstavki 1 do 5 se ne uporabljajo za 
snovi, ki so za to uporabo že bile 
registrirane.

6. Odstavki 1 do 5 se ne uporabljajo za 
snovi, ki so za to uporabo že bile 
registrirane, če ima obseg uporabe v 
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izdelkih enak ali manjši količinski razpon 
kot registrirani obseg.

7. Od …se odstavki 2, 3 in 4 uporabljajo šest 
mesecev po določitvi snovi v skladu s 
členom 58(1).

7. Od …se odstavki 2, 3 in 4 uporabljajo šest 
mesecev po določitvi snovi v skladu s 
členom 58(1).

8. Vsi ukrepi za izvajanje odstavkov 1 do 7 
se sprejmejo v skladu s postopkom iz 
člena 132(3).

8. Vsi ukrepi za izvajanje odstavkov 1 do 7 
se sprejmejo v skladu s postopkom iz 
člena 132(3).

Or. en

Obrazložitev

This amendment is a compromise between EP and Council and is in line with the compromise 
package on substances in articles agreed by a majority of political groups (first reading 
amendment 357). It simplifies the work for producers and importers. 

This amendment helps to protect the competitiveness of EU producers of articles by providing 
the same level playing field within the framework of the WTO agreements. It will also provide 
a high level protection for consumer. (Ek)

It is very important to ensure that not only the whole car is viewed as an article, but also the 
steering wheel to give an example. If the definition of articles is not clarified, almost no 
information will be made available for articles. Amendment 357 from first reading. (Wijkman 
& others)

This amendment is a compromise between EP and Council and is in line with the compromise 
package on substances in articles agreed by a majority of political groups (EP amendment 
357). It simplifies the work for producers and importers. 

This amendment helps to protect the competitiveness of EU producers of articles by providing 
the same level playing field within the framework of the WTO agreements. It will also provide 
a high level protection for consumers. (Hegyi & others)

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas 
Sjöstedt

Predlog spremembe 131
ČLEN 7

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

1. Izdelovalec ali uvoznik izdelkov predloži 
Agenciji registracijo vseh 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;

(a) ti izdelki vsebujejo snov v količini, ki 
znaša skupaj več kot eno tono na leto na 
proizvajalca ali uvoznika;
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(b) snov naj bi se sprostila pod običajnimi ali 
razumno predvidljivimi pogoji uporabe.

(b) snov naj bi se sprostila pod običajnimi ali 
razumno predvidljivimi pogoji uporabe.

Ob predložitvi registracije se plača 
pristojbina v skladu z naslovom IX.

Ob predložitvi registracije se plača 
pristojbina v skladu z naslovom IX.

2. Izdelovalec ali uvoznik izdelkov prijavi 
pri Agenciji v skladu z odstavkom 4 tega 
člena, če snov izpolnjuje kriterije iz člena 56 
in je opredeljena v skladu s členom 58(1), če 
sta izpolnjena naslednja pogoja:

2. Izdelovalec ali uvoznik izdelkov prijavi 
pri Agenciji v skladu z odstavkom 4 tega 
člena, če snov izpolnjuje kriterije iz člena 56 
in je opredeljena v skladu s členom 58(1), 
če:

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

črtano

(b) ti izdelki vsebujejo snov v količini, ki je 
višja od koncentracije 0,1 % mas. m/m.

(b) ti izdelki vsebujejo snov v količini, ki je 
višja od koncentracije 0,1 % mas. m/m v 
homogeni snovi;
(ba) proizvajalec ali uvoznik ne more 
izključiti izpostavljenosti ljudi in okolja tej 
snovi v celotnem življenjskem ciklu izdelka.

3. Odstavek 2 se ne uporablja, kjer 
proizvajalec ali uvoznik lahko izključi 
možnost izpostavljenosti ljudi ali okolja pod 
normalnimi ali razumno predvidljivimi 
pogoji uporabe, vključno pri 
odstranjevanju. V takih primerih 
proizvajalec ali uvoznik priskrbi 
prejemniku izdelka ustrezna navodila v 
skladu s členom 32(4).

črtano

4. Sporočene informacije morajo vsebovati: 4. Sporočene informacije morajo vsebovati:

(a) podatke o proizvajalcu ali uvozniku ter 
podatke za vzpostavitev stika z njim, kakor 
je določeno v oddelku 1 Priloge VI, razen 
njihovih mest uporabe;

(a) podatke o proizvajalcu ali uvozniku ter 
podatke za vzpostavitev stika z njim, kakor 
je določeno v oddelku 1 Priloge VI, razen 
njihovih mest uporabe;

(b) številko(e) registracije (registracij) iz 
člena 20(1), če je(so) na voljo;

(b) številko(e) registracije (registracij) iz 
člena 20(1), če je(so) na voljo;

(c) identiteto(-e) o snovi(-eh) v skladu z 
oddelki 2.1 do 2.3.4 Priloge VI;

(c) identiteto(-e) o snovi(-eh) v skladu z 
oddelki 2.1 do 2.3.4 Priloge VI;

(d) razvrstitev snovi, kakor je določeno v 
oddelkih 4.1 in 4.2 Priloge VI;

(d) razvrstitev snovi, kakor je določeno v 
oddelkih 4.1 in 4.2 Priloge VI;

(e) kratek opis uporabe (uporab) snovi, 
vsebovane v izdelku, kakor je določeno v 
oddelku 3.5 Priloge VI ter uporab izdelka (-
ov);

(e) kratek opis uporabe (uporab) snovi, 
vsebovane v izdelku, kakor je določeno v 
oddelku 3.5 Priloge VI ter uporab izdelka (-
ov);

(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.
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5. Agencija lahko sprejme odločitev, da od 
izdelovalcev ali uvoznikov izdelkov zahteva, 
da v skladu s tem naslovom predložijo 
registracijo za vse snovi v teh izdelkih, če so 
izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

5. Agencija lahko sprejme odločitev, da od 
izdelovalcev ali uvoznikov izdelkov zahteva, 
da v skladu s tem naslovom predložijo 
registracijo za vse snovi v teh izdelkih, 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;

črtano

(b) Agencija lahko utemeljeno domneva, da: (b) Agencija lahko utemeljeno domneva, da:
(i) se snov sprošča iz izdelkov in (i) se snov sprošča iz izdelkov in

(ii) sprostitev snovi iz izdelkov predstavlja 
tveganje za zdravje ljudi ali za okolje;

(ii) sprostitev snovi iz izdelkov predstavlja 
tveganje za zdravje ljudi ali za okolje;

(c) za snov ne velja odstavek 1. (c) za snov ne velja odstavek 1.
Ob predložitvi registracije se plača 
pristojbina v skladu z naslovom IX.

Ob predložitvi registracije se plača 
pristojbina v skladu z naslovom IX.

6. Odstavki 1 do 5 se ne uporabljajo za 
snovi, ki so za to uporabo že bile 
registrirane.

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

7. Od …se odstavki 2, 3 in 4 uporabljajo šest 
mesecev po določitvi snovi v skladu s 
členom 58(1).

7. Od …se odstavki 2, 3 in 4 uporabljajo šest 
mesecev po določitvi snovi v skladu s 
členom 58(1).

8. Vsi ukrepi za izvajanje odstavkov 1 do 7 
se sprejmejo v skladu s postopkom iz 
člena 132(3).

8. Vsi ukrepi za izvajanje odstavkov 1 do 7 
se sprejmejo v skladu s postopkom iz 
člena 132(3).

Or. en

Obrazložitev
The use of substances of very high concern in articles should be notified as soon as it exceeds 
0,1%, no matter the total quantity, or when exposure cannot be excluded, to facilitate 
calculations and to provide a high level of protection. 

The addition "in a homogeneous material" is needed to counter RIP 3.8., otherwise the whole 
article would be almost meaningless and create an uneven playing field between EU 
manufacturers and importers. The threshold should apply to homogenous materials in an 
article, and not to the whole article, in line with other Community legislation (e.g. RoHS, 
ELV).

The derogation from the notification requirement of substances in articles in the Council text 
only refers to exposure during use and disposal, whereas the derogation adopted by 
Parliament (see Art. 7 (2)(ba) refers to the full lifecycle. Exposure from manufacture should 
be included as well.

The Agency should be able to require a registration as soon as it has ground for suspecting a 
risk, irrespective of the total quantity, to avoid cumbersome calculations and to provide a 
high level of protection.
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If the reference to "an actor up the supply chain" is not added, importers would not need to 
inform the agency anymore about the presence of substances of very high concern in their 
article as soon as anyone else has registered such a use. As a result, the agency would have 
no information about the presence of such substances in imported articles, even if present in 
high concentrations. However, such information may be essential for authorisation or 
restriction purposes with a view to protect human health and the environment.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 132
ČLEN 7, ODSTAVEK 1 A (novo)

1a. Odstavek 1(a) se ne uporablja za snovi, 
ki so sestavine, dodane tobačnim izdelkom 
v smislu člena 2(1) in člena 2(5) Direktive 
2001/37 o približevanju zakonov, predpisov 
in upravnih določb držav članic o 
proizvodnji, predstavitvi in prodaji tobačnih 
izdelkov.

Or. en

Obrazložitev

Ustreza predlogu spremembe 88, sprejetem v prvi obravnavi.

Niti predviden scenarij izpostavljenosti niti škodljivi učinki, ki so posledica tobačnih aditivov, 
ne upravičuje kakršnega koli izvzetja iz obveznosti registriranja teh snovi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anja Weisgerber

Predlog spremembe 133
ČLEN 7, ODSTAVEK 1 A (novo)

1a. Odstavek 1(a) se ne uporablja za snovi, 
ki so sestavine, dodane cigaretam v smislu 
člena 4 Direktive 95/59 o davkih, razen 
prometnih davkov, ki vplivajo na porabo 
tobačnih izdelkov.

Or. en

Obrazložitev

Sporazumni predlog spremembe med predlogom spremembe 88 Parlamenta iz prve 
obravnave in skupnim stališčem Sveta.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 134
ČLEN 7, ODSTAVEK 7

7. Od …* se odstavki 2, 3 in 4 uporabljajo 
šest mesecev po določitvi snovi v skladu s 
členom 58(1).

7. Odstavka 1 in 5 se uporabljata 3 mesece 
po poteku roka iz člena 23(3).
Odstavki 2,3, 3 in 4 tega člena se 
uporabljajo šest mesecev po določitvi snovi 
v skladu s členom 58(1), pod pogojem, da je 
preteklo 3 mesece od roka iz člena 23(3).

Or. en

Obrazložitev

Ponovna vložitev ustreznih rokov iz prvotnega predloga Komisije. Povezano s predlogom 
spremembe člena 23 istega avtorja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Holger Krahmer

Predlog spremembe 135
ČLEN 7, ODSTAVEK 7

7. Od …* se odstavki 2, 3 in 4 uporabljajo 
šest mesecev po določitvi snovi v skladu s 
členom 58(1).

7. Odstavka 1 in 5 se uporabljata 3 mesece 
po poteku roka iz člena 23(3).
Odstavki 2, 3 in 4 tega člena se uporabljajo 
šest mesecev po določitvi snovi v skladu s 
členom 58(1), pod pogojem, da je preteklo 
6 mesecev od roka iz člena 23(3).

Or. en

Obrazložitev

Za olajšanje izvajanja določb glede snovi v izdelkih in za omejitev potencialnih prekinitev v 
dobavni verigi, se odgovornost proizvajalca ne bi smela prenesti po dobavni verigi navzdol, 
tj. na uporabnike na nižji stopnji. Uporabniki na nižji stopnji so lahko istočasno tudi 
proizvajalci izdelkov; večina izmed njih so mala in srednja podjetja. Zaradi izvedljivosti člena 
7, bi morali proizvajalci izdelkov imeti možnost, kot je predvideno v členu 7(6), da svoje 
registracije/prijave utemeljijo na prejšnjih registracijah in se s tem izognejo prenosu 
obveznosti s proizvajalca snovi na uporabnika na nižji stopnji.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 136
ČLEN 7, ODSTAVEK 7

7. Od …* se odstavki 2, 3 in 4 uporabljajo 
šest mesecev po določitvi snovi v skladu s 
členom 58(1).

7. Od …* se odstavki 2, 3 in 4 tega člena 
uporabljajo 18 mesecev po določitvi snovi v 
skladu s členom 58(1).

Or. en

Obrazložitev

Trgovci na drobno in podjetja s kataloško prodajo naročajo blago do 18 mesecev pred 
uvozom. Uvozniku izdelka bi moralo biti že pred oddajo naročil omogočeno, da dobavitelju 
zagotovi pozitivni seznam snovi, s katerimi je treba med proizvodnjo previdno ravnati ali pa 
se jim izogniti. Za takšen pozitivni seznam bo služil seznam možnih snovi – skupaj s Prilogo 
XIV k uredbi REACH. Če je rok iz člena 7(7) prekratek in ne upošteva dejanskih ciklov 
nakupovanja, uvoznik poleg soočenja s pravno negotovostjo tudi ne bo mogel imeti 
ustreznega vpliva na postopke proizvodnje. Rok je zato treba podaljšati.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Ria Oomen-Ruijten + Chris Davies

Predlog spremembe 137
ČLEN 7, ODSTAVEK 7 A (novo)

7a. Agencija bo zagotovila smernice za 
pomoč proizvajalcem in uvoznikom 
izdelkov ter pristojnim organom.

Or. en

Obrazložitev

REACH represents a huge organisational challenge for importers of articles. The Council 
proposal foresees several sector specific guidelines; however, the sector specific guidelines 
for producers and importers of articles, on which the EP agreed in 1st plenary reading, are no 
longer mentioned. Project 3.8 (initially supposed to replace the guidelines for the consumer 
goods sector) has not produced a workable result. Nonetheless the sector depends on 
professional and knowledgeable help– just as the different authorities involved in the import 
procedures. Guidelines drafted by the agency would provide a uniform level of support for 
companies and authorities in all EU Member States and likewise for non-European 
companies who may lack a thorough knowledge of the REACH legislation. (Oomen-Ruijten)

Successful first reading amendment ensuring the leading role of the Agency in providing 
guidelines. (Davies)
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 138
ČLEN 8 A (novo)

Člen 8a
Prenos in delitev registracij ter „skupinska 

registracija“
1. Zakonita pravica, pridobljena z 
registracijo, je prenosljiva in deljiva.
Prevzemnik prevzame pravice in obveznosti 
prvotnega registracijskega zavezanca. V 
primeru delitve registracije dodeli Agencija 
novemu lastniku novo registracijsko 
številko.
2. Če je proizvajalec hčerinska družba 
druge pravne osebe (tako imenovane 
„matične družbe“), lahko matična družba v 
imenu hčerinske opravi registracijo in jo 
hrani. Obratno pa lahko tudi hčerinska 
družba za svojo matično družbo ali druge 
hčerinske družbe opravi registracijo in jo 
hrani. V takšnih primerih je potrebna le 
ena registracija. Pravna oseba, imenovana 
za skupinsko registracijo, je v skladu s to 
uredbo odgovorna za izpolnjevanje 
obveznosti.
3. Odstavek 2 velja tudi, če matična ali 
hčerinska družba nima sedeža v Evropski 
uniji. Pravna oseba, imenovana za 
skupinsko registracijo, mora imeti sedež v 
Uniji.

Or. en

Obrazložitev

Corresponds to Amendments 593,594,595 & 596 adopted in First Reading.

1. If a registrant no longer wishes to make use of his registration it must be possible for him 
to transfer the rights arising from the registration. The divisibility of rights arising from a 
registration is necessary in cases in which only part of a firm is transferred to a new owner. 
Since each manufacturer or importer must have a registration number as evidence of 
registration status, in such cases the Agency must assign a new registration number to the 
new owner.

2. Within conglomerates products are delivered from changing production plants to 
downstream users within the European Union who may belong to different subsidiaries. The 
delivery of products within a conglomerate is often coordinated by a unit which may be part 
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of either the parent company or a subsidiary. The proposed group registration would be an 
appropriate way of reducing costs and bureaucracy.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 139
ČLEN 9, ODSTAVEK 2

2. Za namen odstavka 1 proizvajalec ali 
uvoznik ali proizvajalec izdelkov Agenciji 
sporoči naslednje informacije:

2. Za namen odstavka 1 proizvajalec ali 
uvoznik ali proizvajalec izdelkov Agenciji 
sporoči naslednje informacije za snovi, ki so 
dane v promet:

(a) podatke o proizvajalcu ali uvozniku ali 
izdelovalcu izdelkov, kakor je določeno v
oddelku 1 Priloge VI; 

(a) podatke o proizvajalcu ali uvozniku ali 
izdelovalcu izdelkov, kakor je določeno v 
oddelku 1 Priloge VI; 

(b) identiteto snovi, kakor je določeno v 
oddelku 2 Priloge VI;

(b) identiteto snovi, kakor je določeno v 
oddelku 2 Priloge VI;

(c) razvrstitev snovi, če obstaja, kakor je 
določeno v oddelku 4 Priloge VI;

(c) razvrstitev snovi, če obstaja, kakor je 
določeno v oddelku 4 Priloge VI;

(d) ocenjeno količino, kakor je določeno v 
oddelku 3.1 Priloge VI;

(d) ocenjeno količino, kakor je določeno v 
oddelku 3.1 Priloge VI;

(e) seznam kupcev iz odstavka 1 ter njihova 
imena in naslove.

(e) če je to primerno, seznam kupcev, ki se 
jim snov dobavlja.

Ob prijavi se plača pristojbina v skladu z 
naslovom IX.

Ob prijavi se plača pristojbina v skladu z 
naslovom IX.

Obdobje iz odstavka 1 začne teči, ko 
Agencija prejme obvestilo z informacijami.

Obdobje iz odstavka 1 začne teči, ko 
Agencija prejme obvestilo z informacijami.

Or. en

Obrazložitev

Obveznost prijave snovi, ki se proizvajajo ali so pomembne za raziskave in razvoj, bi morala 
veljati le, če se jih da v promet. To bi veljalo s sedanjo zakonodajo EU o kemikalijah. V 
nasprotnem primeru bi bilo treba prijaviti tudi dejavnosti raziskav in razvoja v podjetju, kar 
pa vodi do nepotrebnih birokratskih postopkov in tako dejavnostim raziskav in razvoja nalaga 
nepotrebno breme.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 140
ČLEN 9, ODSTAVEK 7

7. Agencija se lahko odloči, da na zahtevo 7. Agencija lahko na zahtevo proizvajalca 
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petletno obdobje izvzetja podaljša za največ 
dodatnih pet let, v primeru snovi, 
namenjenih izključno razvoju zdravil za 
humano in veterinarsko uporabo, pa za 
največ dodatnih deset let, če proizvajalec ali 
uvoznik ali proizvajalec izdelkov lahko na 
podlagi raziskovalnega in razvojnega 
programa dokaže, da je takšno podaljšanje 
upravičeno.

ali uvoznika petletno obdobje izvzetja 
podaljša za največ dodatnih deset let, če 
proizvajalec ali uvoznik ali proizvajalec 
izdelkov lahko na podlagi raziskovalnega in 
razvojnega programa dokaže, da je takšno 
podaljšanje upravičeno.

Or. en

Obrazložitev

Obveznost prijave snovi, ki se proizvajajo ali so pomembne za raziskave in razvoj, bi morala 
veljati le, če se jih da v promet. To bi veljalo s sedanjo zakonodajo EU o kemikalijah. V 
nasprotnem primeru bi bilo treba prijaviti tudi dejavnosti raziskav in razvoja v podjetju, kar 
pa vodi do nepotrebnih birokratskih postopkov in tako dejavnostim raziskav in razvoja nalaga 
nepotrebno breme.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 141
ČLEN 9, ODSTAVEK 9

9. Agencija in pristojni organi zadevnih 
držav članic vedno obravnavajo vse 
informacije, predložene v skladu z odstavki 
1 do 8, kot zaupne.

9. Agencija in pristojni organi zadevnih 
držav članic vedno obravnavajo vse 
informacije, predložene v skladu z 
odstavkom 1, kot zaupne. Agencija teh 
informacij ne odstopi nobenemu drugemu 
pristojnemu organu.

Or. en

Obrazložitev

Obveznost prijave snovi, ki se proizvajajo ali so pomembne za raziskave in razvoj, bi morala 
veljati le, če se jih da v promet. To bi veljalo s sedanjo zakonodajo EU o kemikalijah. V 
nasprotnem primeru bi bilo treba prijaviti tudi dejavnosti raziskav in razvoja v podjetju, kar 
pa vodi do nepotrebnih birokratskih postopkov in tako dejavnostim raziskav in razvoja nalaga 
nepotrebno breme.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas 
Sjöstedt

Predlog spremembe 142
ČLEN 10, ODSTAVEK (A), POINT (VIII) A (novo)
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 (viiia) izjavo o tem, ali so bile informacije 
pridobljene s testiranjem na vretenčarjih ali 
ne, vključno s tem, kateri testi na 
vretenčarjih so bili opravljeni in število 
uporabljenih živali;

Or. en

(Predlog spremembe EP 96 – prva obravnava)

Obrazložitev

Na voljo morajo biti podatki o izvedenih testih na živalih in številu uporabljenih živali.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas 
Sjöstedt

Predlog spremembe 143
ČLEN 10, ODSTAVEK (A), POINT (XI)

(xi) zahtevek glede informacij iz člena 
118(2), za katere proizvajalec ali uvoznik 
meni, da naj ne bi bile na voljo na spletu v 
skladu s členom 76(2)(d), vključno z 
utemeljitvijo, zakaj naj bi objava škodila 
njegovim poslovnim interesom ali interesom 
katere koli zadevne strani.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. en

Obrazložitev

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 144
ČLEN 2, ODSTAVEK (A) A (novo) 

(aa) Predložijo se lahko informacije, 
potrebne po odstavku 1 ter ustvarjene in 
preverjene v skladu z drugo zakonodajo 
EU, OECD ali enakovredno zakonodajo 
in/ali programi v zvezi s kemikalijami; 
predpostavlja se, da izpolnjujejo zahteve iz 
tega člena.
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Or. en

Obrazložitev

Corresponds to Amendment 575/600 adopted in First Reading. 

Data already collected or reports already compiled on a substance under other EU or 
international programmes or legislation should be permitted and presented as such, without 
the need for modification and/or unnecessary redrafting or re-testing. Examples of such 
programmes are: the OECD programme for the production of internationally agreed 
Screening Information Data Sets (SIDS), the International Chemical Council Association 
High Production Volume (ICCA/HPV) assessments of chemicals, the Human and 
Environmental Risk Assessment Project (HERA) of chemicals used in the home for laundry 
and household cleaning, the monographs of the European Toxicology & Ecotoxicology 
Centre (ECETOC) on individual chemicals, or the EPA HPV Challenge.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Lena Ek + Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 145
ČLEN 10, ODSTAVEK (B) A (novo)

(ba) Prednost imajo metode in vitro in 
uporaba odnosov (količinske) strukturne 
dejavnosti ((Q)SAR). V ta namen da 
Komisija podjetjem na voljo seznam testov, 
podatkovnih baz in odobrenih modelov.

Or. en

Obrazložitev

Metode in vitro omejujejo nepotrebno testiranje na živalih. Enako predlogu spremembe 106 iz 
prve obravnave. (Ek)

Ustreza predlogu spremembe 106, sprejetem v prvi obravnavi.  

Metode in vitro omejujejo nepotrebno testiranje na živalih. (Oomen-Ruijten) 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Chris Davies

Predlog spremembe 146
ČLEN 11, ODSTAVEK 3, UVODNI DEL

3. Proizvajalec ali uvoznik lahko predloži 
informacije iz člena 10(a)(iv), (vi), (vii) ali 
(ix) ločeno, če:

3. Proizvajalec ali uvoznik lahko brez 
poseganja v naslov III predloži informacije 
iz člena 10(a)(iv), (vi), (vii) ali (ix) ločeno, 
če:
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Or. en

Obrazložitev

Za zmanjšanje podvajanja testiranja na živalih, so podjetja, ki ne sodelujejo pri skupni 
predložitvi podatkov, še vedno zavezana k izmenjavanju podatkov o testiranju na živalih.
Zahteve v zvezi z izmenjavo podatkov iz naslova III morajo veljati ne glede na to, ali so bili 
podatki predloženi skupaj ali posebej.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas 
Sjöstedt

Predlog spremembe 147
ČLEN 11, ODSTAVEK 3, UVODNI DEL

3. Proizvajalec ali uvoznik lahko predloži 
informacije iz člena 10(a)(iv), (vi), (vii) ali 
(ix) ločeno, če:

3. Proizvajalec ali uvoznik lahko razen pri 
zadevah, ki zahtevajo podatke o testih na 
živalih, predloži informacije iz člena 
10(a)(iv), (vi), (vii) ali (ix) ločeno, če:

Or. en

(Ustrezni del predloga spremembe 379 – prva obravnava)

Obrazložitev

Izrecno je treba prepisati, da je izmenjavanje podatkov o testiranju na živalih neobhodno 
potrebno.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Chris Davies

Predlog spremembe 148
ČLEN 12, ODSTAVEK 2 A (novo)

2a. (ba) Prednost imajo metode in vitro ter 
uporaba odnosov (količinske) strukturne 
dejavnosti ((Q)SAR) in toksikogenomiko. V 
ta namen da Agencija podjetjem na voljo 
seznam testov, podatkovnih baz in 
odobrenih modelov.

Or. en

Obrazložitev

Namenjeno zmanjšanju nepotrebnega testiranja na živalih z zagotavljanjem obveščenosti 
podjetij, zlasti malih in srednjih podjetij, o informacijah, ki so že na voljo. Predlog 
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spremembe (106 in del 549), sprejet v prvi obravnavi.

Predlog spremembe 149
ČLEN 12, ODSTAVEK 2 A (novo)

2a. Prednost imajo metode in vitro in 
uporaba odnosov (količinske) strukturne 
dejavnosti ((Q)SAR). V ta namen omogoči 
Agencija podjetjem seznam testov, 
podatkovnih baz in odobrenih modelov.

Or. en

(Predlog spremembe 106 - prva obravnava)

Obrazložitev

V luči etičnih in znanstvenih prizadevanj, povezanih s testi na živalih, je treba dati prednost 
drugim strategijam. Agencija mora dati podjetjem vse potrebne informacije.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 150
ČLEN 12, ODSTAVEK 2 A (novo)

2a. Količina na leto za snovi v postopnem 
uvajanju je določena na podlagi povprečno 
proizvedene ali uvožene količine v prejšnjih 
treh letih pred predložitvijo registracijske 
dokumentacije.

Or. en

Obrazložitev

Ustreza predlogu spremembe 611, sprejetem v prvi obravnavi.

Izjemna nihanja obsega proizvodnje lahko povečajo zahteve za informacije, kadar je presežen 
količinski prag. Zato je treba dovoliti stopnjo prilagodljivosti za snovi z nizko tonažo, zlasti 
pri iskanju virov. Povprečje treh let zagotavlja, da širše zahteve za registracijo veljajo le, 
kadar registracijski zavezanec stalno presega naveden količinski prag.

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

Predlog spremembe 151
ČLEN 13, ODSTAVEK 1
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1. Informacije o intrinzičnih lastnostih snovi 
se lahko pridobijo tudi na druge načine in ne 
samo s testi, zlasti z uporabo kvalitativnih in 
kvantitativnih modelov razmerja med 
strukturo in aktivnostjo snovi ali iz 
informacij o strukturno sorodnih snoveh, če 
so izpolnjeni pogoji iz Priloge IX. Testiranja 
v skladu z oddelkoma 8.6 in 8.7 Priloge 
VIII, Prilogo IX in Prilogo X se lahko 
izpustijo, kjer to utemeljujejo informacije o 
izpostavljenosti in ukrepi za obvladovanje 
tveganj, izvedeni, kot je določeno v oddelku 
3 Priloge XI.

1. Informacije o intrinzičnih lastnostih snovi, 
zlasti o toksičnosti za ljudi se pridobijo, 
kadarkoli je mogoče tudi na druge načine in 
ne samo s testi na vretenčarjih, zlasti z 
uporabo kvalitativnih in kvantitativnih 
modelov razmerja med strukturo in 
aktivnostjo snovi ali iz informacij o 
strukturno sorodnih snoveh, če so izpolnjeni 
pogoji iz Priloge IX. Testiranja v skladu z 
oddelkoma 8.6 in 8.7 Priloge VIII, Prilogo 
IX in Prilogo X se lahko izpustijo, kjer to 
utemeljujejo informacije o izpostavljenosti 
in ukrepi za obvladovanje tveganj, izvedeni, 
kot je določeno v oddelku 3 Priloge XI.

Or. en

Obrazložitev

Poleg etičnih vprašanj, povezanih s testi na vretenčarjih, je veliko znanstvenih vprašanj glede 
veljavnosti testov na živalih za ljudi. Pri podatkih o lastnostih snovi se zato ne uporabljajo le 
drugi možni načini, kot je QSAR, ampak tudi novi in obetajoči načini testiranja kemikalij z 
oceno njihovega vpliva s pomočjo reakcije markerskih genov.      

(Predlog spremembe 549 EP, prva obravnava)

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas 
Sjöstedt

Predlog spremembe 152
ČLEN 13, ODSTAVEK 1

1. Informacije o intrinzičnih lastnostih snovi 
se lahko pridobijo tudi na druge načine in ne 
samo s testi, zlasti z uporabo kvalitativnih in 
kvantitativnih modelov razmerja med 
strukturo in aktivnostjo snovi ali iz 
informacij o strukturno sorodnih snoveh 
(združevanje v skupine ali navzkrižno 
branje), če so izpolnjeni pogoji iz Priloge 
XI. Testiranja v skladu z oddelkoma 8.6 in 
8.7 Priloge VIII, Prilogo IX in Prilogo X se 
lahko izpustijo, kjer to utemeljujejo 
informacije o izpostavljenosti in ukrepi za 
obvladovanje tveganj, izvedeni, kot je 
določeno v oddelku 3 Priloge XI.

1. Informacije o intrinzičnih lastnostih snovi, 
zlasti o toksičnosti za ljudi se pridobijo, 
kadarkoli je mogoče tudi na druge načine in 
ne samo s testi na vretenčarjih, zlasti z 
uporabo kvalitativnih in kvantitativnih 
modelov razmerja med strukturo in 
aktivnostjo snovi ali iz informacij o 
strukturno sorodnih snoveh (združevanje v 
skupine ali navzkrižno branje), če so 
izpolnjeni pogoji iz Priloge XI, ali s 
toksikogenomiko. Testiranja v skladu z 
oddelkoma 8.6 in 8.7 Priloge VIII, 
Prilogo IX in Prilogo X se lahko izpustijo, 
kjer to utemeljujejo informacije o 
izpostavljenosti in ukrepi za obvladovanje 
tveganj, izvedeni, kot je določeno v oddelku 



AM\629993SL.doc 67/104 PE 378.589v01-00

SL

3 Priloge XI.

Or. en

(Predlog spremembe 549 - prva obravnava)

Obrazložitev

Poleg etičnih vprašanj, povezanih s testi na vretenčarjih, je veliko znanstvenih vprašanj glede 
veljavnosti testov na živalih za ljudi. Pri podatkih o lastnostih snovi se zato ne uporabljajo le 
drugi možni načini, kot je QSAR, ampak tudi novi in obetajoči načini testiranja kemikalij z 
oceno njihovega vpliva s pomočjo reakcije markerskih genov.      

Predlog spremembe, ki ga vlaga Guido Sacconi

Predlog spremembe 153
ČLEN 13, ODSTAVEK 2

2. Če se za pridobitev informacij o 
intrinzičnih lastnostih snovi zahtevajo testi, 
se ti izvedejo v skladu s testnimi metodami 
iz uredbe Komisije, sprejete v skladu s 
postopkom iz člena 132(3), ki bodo po 
potrebi ustrezno spremenjene, predvsem 
zaradi izboljšanja, zmanjšanja ali 
nadomestitve testiranja na živalih, ali v 
skladu z drugimi mednarodnimi testnimi 
metodami, ki jih Komisija ali Agencija 
priznava kot enakovredne.
Informacije o intrinzičnih lastnostih snovi se 
lahko pridobijo v skladu z drugimi testnimi 
metodami, če so izpolnjeni pogoji iz Priloge 
XI.

2. Če se za pridobitev informacij o 
intrinzičnih lastnostih snovi zahtevajo testi, 
se ti izvedejo v skladu s testnimi metodami 
iz uredbe Komisije, sprejete v skladu s 
postopkom iz člena 132(3a), ki bodo po 
potrebi ustrezno spremenjene, predvsem 
zaradi izboljšanja, zmanjšanja ali 
nadomestitve testiranja na živalih, ali v 
skladu z drugimi mednarodnimi testnimi 
metodami, ki jih Komisija ali Agencija 
priznava kot enakovredne.
Informacije o intrinzičnih lastnostih snovi se 
lahko pridobijo v skladu z drugimi testnimi 
metodami, če so izpolnjeni pogoji iz Priloge 
XI.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe se mora prilagoditi besedilu določb novega sklepa o "komitologiji" in še 
zlasti mora nadomestiti običajni postopek "regulativnega odbora" z "regulativnim odborom z 
nadzorom", če so zadevni ukrepi splošne narave, namenjeni nebistvenim elementom osnutka 
zakonodaje.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 154
ČLEN 13, ODSTAVEK 3

3. Ekotoksikološki in toksikološki testi ter 
analize se opravijo v skladu z načeli dobre 
laboratorijske prakse iz Direktive 
2004/10/ES ali drugih mednarodnih 
standardov, ki jih Komisija ali Agencija 
priznava kot enakovredne, in ob 
upoštevanju določb Direktive 86/609/EGS, 
če je primerno.

3. Novi laboratorijski testi na vretenčarjih
se opravijo v skladu z načeli dobre 
laboratorijske prakse iz Direktive 
87/18/EGS in ob upoštevanju določb 
Direktive 86/609/EGS.

Or. en

Obrazložitev

Ustreza predlogu spremembe 375, sprejetem v prvi obravnavi.

Dobra laboratorijska praksa (DLP) je sistem vodenja certificiranja laboratorijev in 
dokumentacije. Na zadeva testnih metod ali kakovosti rezultatov testov. Vseeno je DLP zelo 
draga in lahko vodi v nesorazmerne stroške testiranja, zlasti pri snoveh v majhnih količinah, 
brez izboljšanja rezultata. Zato se DLP uporablja le za teste na vretenčarjih.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 155
ČLEN 13, ODSTAVEK 4

4. Če je bila snov že registrirana, se novi 
registracijski zavezanec lahko sklicuje na 
povzetke študij ali grobe povzetke študij, ki 
so bili za enako snov že prej predloženi, če 
lahko dokaže, da je snov, ki jo želi 
registrirati, enaka predhodno registrirani 
snovi, vključno s stopnjo čistot in vrsto 
nečistot, ter če mu je (so mu) predhodni 
registracijski zavezanec(-ci), dovolil(-i) 
sklicevanje na celovito poročilo o študiji za 
namene registracije. Novi registracijski 
zavezanec se na takšne študije ne sklicuje 
pri zagotavljanju informacij iz oddelka 2 
Priloge VI.

4. Če je bila snov že registrirana, se novi 
registracijski zavezanec lahko sklicuje na 
študije in poročila o testranjih, v 
nadaljevanju „študije“, ki so bili za enako 
snov že prej predloženi, če lahko dokaže, da 
je snov, ki jo želi registrirati, enaka 
predhodno registrirani snovi, vključno s 
stopnjo čistot in vrsto nečistot, ter če 
predloži izjavo o dostopnosti od
predhodnega registracijskega zavezanca (-
cev).

Or. en
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Obrazložitev

Ustreza predlogu spremembe 615, sprejetem v prvi obravnavi.

Dostop do podatkov o testiranjih, ki se ne opravljajo na živalih, mora biti zagotovljen, kot je 
že zagotovljeno v zvezi s testi, ki so opravljeni na živalih. Nanaša se na varstvo lastninskih 
pravic lastnikov študij. 

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Lena Ek + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, 
Jonas Sjöstedt

Predlog spremembe 156
ČLEN 14, ODSTAVEK 1, PODODSTAVEK 1

1. Brez poseganja v člen 4 Direktive 
98/24/ES se izvede ocena kemijske varnosti 
in pripravi poročilo o kemijski varnosti za 
vse snovi, ki jih je treba registrirati v skladu 
s tem poglavjem, če registracijski zavezanec 
proizvaja ali uvaža ali registrira v skladu s 
členom 7(1) takšno snov v količini, ki znaša 
10 ton ali več na leto.

1. Brez poseganja v člen 4 Direktive 
98/24/ES se izvede ocena kemijske varnosti 
in pripravi poročilo o kemijski varnosti za 
vse snovi, ki jih je treba registrirati v skladu 
s tem poglavjem.

Or. en

Obrazložitev

The intention of amendment 110 from the first reading was to secure basic safety data also for 
low volume chemicals. This should apply for all chemicals subject to registration. (Ek)

The industry and the institutions do not tire to stress the need for a "risk-based approach" of 
REACH. Risk is the combination of hazard and exposure. However, an assessment of a) 
hazard and b) exposure is only required in the chemical safety report. To limit the safety 
assessments to substances above 10 tonnes would exclude two-thirds of the substances from 
both those assessments. As a consequence, it would be near impossible to identify the 
appropriate risk management measures to protect workers or consumers against hazardous 
substances. A data graveyard serves nobody. (Schlyter & others)

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Evangelia Tzampazi + Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne 
Ferreira, Dan Jørgensen, Åsa Westlund + Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-

Schoepges, Péter Olajos, Avril Doyle + Urszula Krupa

Predlog spremembe 157
ČLEN 14, ODSTAVEK 1, PODODSTAVEK 1

1. Brez poseganja v člen 4 Direktive 
98/24/ES se izvede ocena kemijske varnosti 

1. Brez poseganja v člen 4 Direktive 
98/24/ES se izvede ocena kemijske varnosti 
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in pripravi poročilo o kemijski varnosti za 
vse snovi, ki jih je treba registrirati v skladu 
s tem poglavjem, če registracijski zavezanec 
proizvaja ali uvaža ali registrira v skladu s 
členom 7(1) takšno snov v količini, ki znaša 
10 ton ali več na leto.

in pripravi poročilo o kemijski varnosti za 
vse snovi, ki jih je treba registrirati v skladu 
s tem poglavjem, če registracijski zavezanec 
proizvaja ali uvaža ali registrira v skladu s 
členom 7(1) takšno snov v količini, ki znaša 
1 tono ali več na leto.

Or. en

Obrazložitev

REACH ne sme biti pokopališče podatkov. Ocena kemijske varnosti je pomembna za sistem, 
ki temelji na tveganju in za obvladovanje tveganja ter uporabnikom kemikalij preprosto 
priporoča varno ravnanje. Predlog spremembe zagotavlja, da bo obvladovanje tveganja na 
voljo za snovi nad 1 tono na leto in opredeljene bodo kemikalije, ki zbujajo zelo veliko skrb.
Ponovno se vloži ustrezni del predloga spremembe 110 Evropskega parlamenta. (Tzampazi, 
Hegyi in drugi ter Krupa)

Podatki so potrebni zato, da s pomočjo ocene tveganja zagotovijo pripravo poenostavljene 
ocene kemijske varnosti. Ponovno se vloži ustrezni del predloga spremembe 110 Evropskega 
parlamenta. (Wijkman in drugi)

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

Predlog spremembe 158
ČLEN 14, ODSTAVEK 2, PODOSTAVEK 1 A (novo)

Ta odstavek ne velja za nanodelce.

Or. en

(Nov predlog spremembe - upošteva se člen 62(2)(d) spremenjenega mnenja Znanstveni 
odbor za nastajajoča in na novo ugotovljena zdravstvena tveganja (SCENIHR) z dne 10. 

marca 2006)) 

Obrazložitev

Nanodelci imajo zaradi majhne velikosti precej večjo površino v primerjavi s svojo maso kot 
običajni delci. Površina zato določa reaktivnost, ki ima ključni pomen pri oceni toksičnosti.
Po mnenju SCENIHR se zaradi večjega težišče na proizvodnji, ki se izraža kot masa, kot na 
velikosti delca lahko močno podcenjuje morebitni prispevek nanodelcev k celotnemu 
tveganju, ki ga predstavlja snov. Vrednosti praga odstopanja od zahtev poročil o kemijski 
varnosti na podlagi mase ali gostote zato ne more veljati za prirejene nanodelce. 
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Dagmar Roth-Behrendt + Anne Laperrouze, Vittorio Prodi 
+ Cristina Gutiérrez-Cortines + Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 159
ČLEN 14, ODSTAVEK 2 A (novo)

2a. Ocene kemijske varnosti in poročila o 
kemijski varnosti v skladu z odstavkom 1 ni 
potrebno opraviti za snovi, razvrščene med 
nevarne v skladu z Direktivo 67/548/EGS, 
ali snovi PBT ali vBvP, ki so prisotne v 
trdnih pripravkih, izvzetih iz označevanja v 
skladu s členom 12(2) Direktive 
1999/45/ES, členom 12(2) in členom 9(3) 
Priloge VI k Direktivi 67/548/EGS.

Or. en

Obrazložitev

Reinstates amendments 422 and 960 as adopted in first reading. The risk for human health or 
the environment from substances bound in massive preparations is very limited and, 
accordingly, no labelling is required by existing legislation. Therefore, the obligation to 
perform chemical safety assessments and -reports can be dispensed under the same 
conditions as the labelling. (Roth-Behrendt)

Certain preparations, such as mixtures of rubber, are exempt from labelling pursuant to 
Directive 1999/45/EC, Article 12(2), because they do not present any danger to the 
environment or human health through inhalation, ingestion or contact with the skin.

Incorporating the proposed amendment into Article 14 would harmonise the provisions of 
REACH with Recital 28, with the provisions of Directive 1999/45/EC and with the regulation 
itself, which does not require a chemical safety assessment for substances in preparations 
which are not dangerous. (Laperrouze & Prodi)

This amendment reinstates amendments 422 and 960 tabled to the plenary and approved in 
first reading.

CSA of a dangerous substance in preparations is not required by REACH when the 
preparation is not classified as dangerous. Additionally Recital 28 indicates that these 
provisions should equally apply to preparations that are solid mixtures of substances until a 
specific shape is given to such a preparation that transforms it into an article.

Some massive preparations are exempted from labelling according to directive 1999/45/EC 
Art.12.2 exempt massive preparation because they don't pose any danger to the environment 
or human health. (Gutierrez-Cortines + Oomen-Ruijten)
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 160
ČLEN 14, ODSTAVEK 4, UVODNI DEL 

4. Če proizvajalec ali uvoznik na podlagi 
izvedenih faz (a) do (d) odstavka 3 ugotovi, 
da snov izpolnjuje kriterije za razvrstitev kot 
nevarna v skladu z Direktivo 67/548/EGS ali 
da gre za PBT ali vPvB, je treba v oceno 
kemijske varnosti vključiti še naslednje 
dodatne faze:

4. Za nanodelce ali če proizvajalec ali 
uvoznik na podlagi izvedenih faz (a) do (d) 
odstavka 3 ugotovi, da snov izpolnjuje 
kriterije za razvrstitev kot nevarna v skladu z 
Direktivo 67/548/EGS ali da gre za PBT ali 
vPvB, je treba v oceno kemijske varnosti 
vključiti še naslednje dodatne faze:

Or. en

(Nov predlog spremembe - upošteva se člen 62(2)(d) spremenjenega mnenja Znanstvenega 
odbora za nastajajoča in na novo ugotovljena zdravstvena tveganja (SCENIHR) marca 

2006)) 

Obrazložitev

Po mnenju SCENIHR  velja, da "z vidika posebnih lastnosti, ki so se pokazale pri nanodelcih 
in pri njihovi formulaciji, preizkušanja, ki se opravljajo za določanje toksičnosti proizvodov 
niso dovolj za odkrivanje vseh možnih stranskih učinkov nanodelcev". Zato ni primerno 
opirati se le na standardno testiranje za določanje nevarnosti kot predpogoja za pripravo 
ocene izpostavljenosti. Ocena izpostavljenosti se pripravi za vse prirejene nanodelce, ne 
glede na rezultate standardnega testiranja toksičnosti.  

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 161
ČLEN 15

1. Aktivne snovi in pomožne snovi v 
formulaciji, proizvedene ali uvožene 
izključno za uporabo v fitofarmacevtskih 
sredstvih, ki so vključene v Prilogo I k 
Direktivi 91/414/EGS  ali Uredbo (EGS) št. 
3600/92, Uredbo (ES) št. 703/2001, Uredbo 
(ES) št. 1490/2002, Odločbo 2003/565/ES, 
ter snovi, za katere je Komisija v skladu s 
členom 6 Direktive 91/414/EGS sprejela 
odločitev o popolnosti dokumentacije, se 
štejejo, da so bile registrirane in da je 
njihova registracija zaključena za 
proizvodnjo ali uvoz za uporabo kot 
fitofarmacevtsko sredstvo ter tako 
izpolnjujejo zahteve iz poglavij 1 in 5 tega 

1. Aktivne snovi v obsegu, kot so 
proizvedene ali uvožene izključno za 
uporabo v fitofarmacevtskih sredstvih, ki so 
vključene v Prilogo I k Direktivi 
91/414/EGS ali Uredbo (EGS) št. 3600/92, 
Uredbo (ES) št. 703/2001, Uredbo (ES) št. 
1490/2002, Odločbo 2003/565/ES, ter snovi, 
za katere je Komisija v skladu s členom 6 
Direktive 91/414/EGS in pomožne snovi v 
formulaciji v obsegu, kot so proizvedene ali 
uvožene za uporabo kot fitofarmacevtsko 
sredstvo v skladu z Direktivo 91/414/EGS se 
štejejo, da so bile registrirane in da je 
njihova registracija zaključena za 
proizvodnjo ali uvoz za uporabo kot 
fitofarmacevtsko sredstvo ter tako 
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naslova. izpolnjujejo zahteve iz poglavij 1 in 5 tega 
naslova.

2. Aktivne snovi, proizvedene ali uvožene 
izključno za uporabo v biocidnih proizvodih, 
ki so bile vključene v priloge I, IA ali IB k 
Direktivi 98/8/ES ali v Uredbo Komisije 
(ES) št. 2032/2003 o drugi fazi desetletnega 
delovnega programa iz člena 16(2) Direktive 
98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta v 
zvezi z dajanjem biocidnih proizvodov v 
promet   do datuma odločitve iz drugega 
pododstavka člena 16(2) Direktive 98/8/ES, 
se štejejo, da so bile registrirane za 
proizvodnjo ali uvoz za uporabe iz takšne 
vključitve ter tako izpolnjujejo zahteve iz 
poglavij 1 in 5 tega naslova.

2. Aktivne snovi v obsegu, kot so 
proizvedene ali uvožene za uporabo v 
biocidnih proizvodih, ki so bile vključene v 
priloge I, IA ali IB k Direktivi 98/8/ES ali v 
Uredbo Komisije (ES) št. 2032/2003 o drugi 
fazi desetletnega delovnega programa iz 
člena 16(2) Direktive 98/8/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta v zvezi z dajanjem 
biocidnih proizvodov v promet do datuma 
odločitve iz drugega pododstavka člena 
16(2) Direktive 98/8/ES, se štejejo, da so 
bile registrirane za proizvodnjo ali uvoz za 
uporabe iz takšne vključitve ter tako 
izpolnjujejo zahteve iz poglavij 1 in 5 tega 
naslova.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe daje potrebno pojasnilo k skupnemu stališču Sveta. Snovi se štejejo kot 
registrirane, če se uporabljajo kot fitofarmacevtska sredstva ali biocidni proizvodi. Druge 
uporabe je treba registrirati (glej predlog spremembe 466, kot je bil sprejet v prvi obravnavi, 
ki izključuje snovi, ki se med drugim uporabljajo v fitofarmacevtskih sredstvih in biocidnih 
proizvodih iz poglavja o registraciji). 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Laperrouze

Predlog spremembe 162
ČLEN 17, ODSTAVEK 3, ALINEA 1

3. Odstavek 2 se za na mestu izolirane 
intermediate uporablja le, če proizvajalec 
potrdi, da se snov proizvaja in uporablja le 
pod strogo nadzorovanimi pogoji, in sicer, 
da je snov v svojem celotnem življenjskem 
ciklusu dosledno nadzorovana s tehničnimi 
sredstvi. Postopki in tehnologije nadzora se 
uporabljajo za zmanjšanje emisije in 
izpostavljenosti zaradi te na najmanjšo mero.

3. Odstavek 2 se za na mestu izolirane 
intermediate uporablja le, če proizvajalec 
potrdi, da se snov proizvaja in uporablja le 
pod strogo nadzorovanimi pogoji, in sicer, 
da je snov v svojem celotnem življenjskem 
ciklusu dosledno nadzorovana s tehničnimi 
sredstvi ali da je izvedel ustrezne ukrepe za 
obvladovanje tveganja, ki je opredeljeno na 
podlagi ocene tveganja za zdravje in okolje.
Postopki in tehnologije nadzora se 
uporabljajo za zmanjšanje emisije in 
izpostavljenosti zaradi te na najmanjšo mero.

Or. fr
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Obrazložitev

Možno je nadzorovati tveganja, povezana z izdelavo ali uporabo postopka s pomočjo stroge 
konfinacije, kot je z izvajanjem ustreznih ukrepov za obvladovanje tveganja, opredeljenega na 
podlagi ocene tveganja za zdravje in okolje.

Predlog spremembe, ki ga vlaga María Sornosa Martínez

Predlog spremembe 163
ČLEN 19, ODSTAVEK 2, TOČKA C)

(c) z glavnim registracijskim zavezancem ne 
soglaša glede izbire teh informacij.

(c) z glavnim registracijskim zavezancem ne 
soglaša glede izbire teh informacij.

Agencija presodi obrazložitev in odloči, ali 
jo sprejme ali ne. V primeru, da je ne 
sprejme, je za skupno predložitev podatkov 
potrebno jamstvo. 

Or. es

Obrazložitev

Sedaj oblikovana merila glede informacij, ki jih morajo proizvajalci in uvozniki predložiti 
ločeno, so dokaj nejasna in jih je težko utemeljiti in oceniti. Čeprav naslednji členi določajo, 
da je Agencija pristojna za oceno te vrste utemeljitve, ni navedeno, kakšen ukrep naj se 
sprejme, če utemeljitev ni ustrezna.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Amalia Sartori

Predlog spremembe 164
ČLEN 22, ODSTAVEK 1, TOČKA C)

c) sprememba letnih ali skupnih količin, ki 
jih proizvede ali uvozi, če imajo za 
posledico spremembo količinskega razpona, 
vključno s prenehanjem proizvodnje ali 
uvoza;

c) sprememba količin, izračunanih na 
podlagi povprečnega obsega proizvodnje 
zadnjih treh let, ki jih proizvede ali uvozi, 
če imajo za posledico spremembo 
količinskega razpona, vključno s 
prenehanjem proizvodnje ali uvoza;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata Dagmar Roth-Behrendt + Holger Krahmer

Predlog spremembe 165
ČLEN 23
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1. Člen 5, člen 6, člen 7(1) in člen 21 se ne 
uporabljajo za naslednje snovi do …*:

1. Člen 5, člen 6 in člen 21 se ne uporabljajo 
za naslednje snovi do …*:

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

(b) snovi v postopnem uvajanju, ki so v 
skladu z Direktivo 67/548/EGS razvrščene 
kot zelo strupene za vodne organizme, ki 
lahko povzročijo dolgoročne neugodne 
posledice v vodnem okolju (R50/53), in so 
bile vsaj enkrat po …** v Skupnosti 
proizvedene ali v Skupnost uvožene v 
količini, ki je znašala 100 ton ali več na leto 
na proizvajalca ali uvoznika; 

(b) snovi v postopnem uvajanju, ki so v 
skladu z Direktivo 67/548/EGS razvrščene 
kot zelo strupene za vodne organizme, ki 
lahko povzročijo dolgoročne neugodne 
posledice v vodnem okolju (R50/53), in so 
bile vsaj enkrat po …** v Skupnosti 
proizvedene ali v Skupnost uvožene v 
količini, ki je znašala 100 ton ali več na leto 
na proizvajalca ali uvoznika; 

(c) snovi v postopnem uvajanju, ki so bile 
vsaj enkrat po …* v Skupnosti proizvedene 
ali v Skupnost uvožene v količini, ki je 
znašala 1000 ton ali več na leto na 
proizvajalca ali uvoznika.

(c) snovi v postopnem uvajanju, ki so bile 
vsaj enkrat po …* v Skupnosti proizvedene 
ali v Skupnost uvožene v količini, ki je 
znašala 1000 ton ali več na leto na 
proizvajalca ali uvoznika.

2. Členi 5, 6, 7(1) in 21 se ne uporabljajo do 
…** za snovi v postopnem uvajanju, ki so 
bile vsaj enkrat po …* proizvedene v 
Skupnosti ali v Skupnost uvožene v količini, 
ki je znašala 100 ton ali več na leto na 
proizvajalca ali uvoznika.

2. Členi 5, 6 in 21 se ne uporabljajo do …** 
za snovi v postopnem uvajanju, ki so bile 
vsaj enkrat po …* proizvedene v Skupnosti 
ali v Skupnost uvožene v količini, ki je 
znašala 100 ton ali več na leto na 
proizvajalca ali uvoznika.

3. Členi 5, 6, 7(1) in 21 se ne uporabljajo do 
…*** za snovi v postopnem uvajanju, ki so 
bile vsaj enkrat po …**** proizvedene v 
Skupnosti ali v Skupnost uvožene v količini, 
ki je znašala eno tono ali več na leto na 
proizvajalca ali uvoznika.

3. Členi 5, 6 in 21 se ne uporabljajo do 
…*** za snovi v postopnem uvajanju, ki so 
bile vsaj enkrat po …**** proizvedene v 
Skupnosti ali v Skupnost uvožene v količini, 
ki je znašala eno tono ali več na leto na 
proizvajalca ali uvoznika.

* Tri leta po začetku veljavnosti te uredbe.
**Dan začetka veljavnosti te uredbe.

* Tri leta po začetku veljavnosti te uredbe.
**Dan začetka veljavnosti te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Ponovna vložitev ustreznih rokov iz prvotnega predloga Komisije. Povezano s predlogom 
spremembe člena 7 istega avtorja. (Roth-Behrendt)

Namen predloga spremembe člena 23 je uskladitev s predlaganim rokom za izvajanje člena 7 
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in ne izpodbija načela postopnega začetka veljavnosti REACH  za snovi v postopnem 
uvajanju. (Krahmer)

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 166
ČLEN 23, ODSTAVEK 1, UVODNI DEL

1. Člen 5, člen 6, člen 7(1) in člen 21 se ne 
uporabljajo za naslednje snovi do …*:

1. Člen 5, člen 6, člen 7(1), člen 14, člen 17, 
člen 18 in člen 21 se ne uporabljajo za 
naslednje snovi do …*:

Or. en

Obrazložitev

Dodaja se prehodno obdobje za registracijo vmesnih snovi in za ocene kemijske varnosti 
(CSA). 

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas 
Sjöstedt + Urszula Krupa + Evangelia Tzampazi + Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne 

Ferreira, Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Predlog spremembe 167
ČLEN 23, ODSTAVEK 2

2. Členi 5, 6, 7(1) in 21 se ne uporabljajo do 
…** za snovi v postopnem uvajanju, ki so 
bile vsaj enkrat po …* proizvedene v 
Skupnosti ali v Skupnost uvožene v količini, 
ki je znašala 100 ton ali več na leto na 
proizvajalca ali uvoznika.

2. Členi 5, 6, 7(1) in 21 se ne uporabljajo do 
…** za snovi v postopnem uvajanju, ki so v 
skladu z Direktivo 67/548/EGS razvrščene 
med zelo strupene za vodne organizme, ki 
imajo lahko dolgoročne škodljive posledice 
za vodno okolje (R50-53) ter so proizvedene 
v Skupnosti ali uvožene v Skupnost v 
količini, ki znaša 1 tono ali več letno na 
proizvajalca ali uvoznika; ali za snovi v 
postopnem uvajanju, ki so bile vsaj enkrat 
po datumu začetka veljavnosti te uredbe v 
Skupnosti proizvedene ali vanjo uvožene v 
količini 100 ton ali več letno na 
proizvajalca ali uvoznika.

Or. en
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(Predlog spremembe 374 – prva obravnava)

Obrazložitev

Dodatni prednostni seznam na podlagi tveganja: v drugo fazo registracije se dodajo snovi - v 
količinah, manjših od 100 ton - ki so strupene za vodne organizme in imajo lahko dolgoročne 
škodljive posledice. Drugače bi registracija teh nevarnih snovi trajala do 11 let. (Schlyter in 
drugi)

Predlog spremembe povečuje v registracijskem postopku prednostni seznam na podlagi 
tveganja ter izboljšuje usklajenost z obstoječo zakonodajo. Ponovno se vloži predlog 
spremembe 374. (Krupa, Tzampaz,i Hegyi in drugi)

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 168
ČLEN 25, ODSTAVEK -1 (novo)

-1. Proizvajalci ali uvozniki si za namene 
registracije medsebojno izmenjujejo in 
dajejo na razpolago informacije iz člena 10 
(a) (vi) in (vii), da se prepreči podvajanje 
študij.
V okoliščinah (razen pri zadevah, ki 
zahtevajo podatke iz testiranj na živalih), 
ko:
(a) bi bili stroški izmenjave informacij 
nesorazmerni; 
(b) podatki niso bistveni za snov ali
(c) so informacije poslovna skrivnost in 
zavezanec za registracijo upravičeno 
presodi, da bi lahko zaradi zahteve za 
njihovo izmenjavo utrpel poslovno škodo,
zavezanec za registracijo Agenciji 
posreduje obrazložitev, zakaj informacij 
delno ali v celoti ni izmenjal.
Na zahtevo drugega potencialnega 
zavezanca za registracijo in ob plačilu 
pristojbine Agencija presodi, če je 
obrazložitev utemeljena. Mala in srednja 
podjetja plačajo samo znižano pristojbino.
Če Agencija ugotovi, da obrazložitev ni 
utemeljena, prvotnemu registracijskemu 
zavezancu ne bo dovolila, da je izvzet iz 
izmenjave informacij, povrniti pa bo moral 
tudi stroške, ki jih je Agencija imela s 
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preučevanjem njegove obrazložitve. V 
takšnih primerih se pristojbina povrne.
Utemeljitev ni potrebna v primeru, ko se ne 
izmenjava fizikalno-kemijskih informacij, 
določenih v oddelku 5 Prilog VII in VIII.     

Or. en

Obrazložitev

Ustreza predlogu spremembe 379, sprejetem v prvi obravnavi.

Uskladi se s členom 11(3) skupnega stališča. Namen predloga spremembe je, da postanejo 
stroški izmenjave podatkov bolj stvarni; izmenjava podatkov je še vedno obvezna, razen, če je 
breme za vpletene strani nesorazmerno.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 169
ČLEN 25, ODSTAVEK 3

3. Vsi povzetki študij ali grobi povzetki 
študij, predloženi v okviru registracije v 
skladu s to uredbo vsaj deset let prej, se 
lahko uporabijo za registracijo s strani 
drugega proizvajalca ali uvoznika.

3. Vse povzetke študij ali grobe povzetke 
študij v zvezi s testi na živalih in testi, ki ne 
vključujejo živali, predložene v okviru 
registracije vsaj petnajst let prej, lahko 
Agencija da prosto na razpolago drugim 
registracijskim zavezancem ali možnim 
registracijskim zavezancem.

Or. en

Obrazložitev

Ustreza predlogu spremembe 383, sprejetem v prvi obravnavi.

Usklajuje REACH z drugimi uredbami EU (kot je uredba o biocidnih proizvodih).  

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Amalia Sartori + Alessandro Foglietta, Adriana Poli 
Bortone

Predlog spremembe 170
ČLEN 25 A (novo)

1. Proizvajalci ali uvozniki snovi kot take 
ali v pripravku, ki ne nameravajo predložiti 
vloge za registracijo snovi, o tem ustrezno 
obvestijo Agencijo in uporabnike na nižji 
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stopnji.
2. Obvestilo iz odstavka 1 je obvezno:
(a) 12 mesecev pred iztekom roka iz 
člena 23(1) za snovi v postopnem uvajanju, 
ki so proizvedene ali uvožene v količinah 
1.000 ton ali več na leto;
(b) 24 mesecev pred iztekom roka iz 
člena 23(2) za snovi v postopnem uvajanju, 
ki so proizvedene ali uvožene v količinah 
100 ton ali več na leto;
(c) 36 mesecev pred iztekom roka iz 
člena 23(3) za snovi v postopnem uvajanju, 
ki so proizvedene ali uvožene v količinah 
1 tone ali več na leto;
3. Če proizvajalec ali uvoznik ne obvesti 
Agencije ali uporabnikov na nižji stopnji o 
svoji nameri, da ne bo registriral snovi, 
predloži vlogo za registracijo te snovi.

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je zaščita uporabnikov na nižji stopnji pred nevarnostmi, ki 
izvirajo iz neregistrirane uporabe snovi (predlog spremembe 121 v prvi obravnavi).
(Foglietta in Poli Bortone)

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 171
ČLEN 27, ODSTAVEK 1

1. Pri snoveh, ki so bile registrirane manj 
kot deset let prej, kot je navedeno v 
členu 26(3), potencialni registracijski 
zavezanec:
(a) v primeru informacij, ki vključujejo
teste na vretenčarjih, in
(b) v primeru informacij, ki ne vključujejo 
teste na vretenčarjih, lahko
zahteva od predhodnega(-ih) 
registracijskega(-ih) zavezanca(-ev)
informacije, ki jih v skladu s členom 
10(a)(vi) in (vii) potrebuje za registracijo.

1. Pri snoveh, ki so bile registrirane manj 
kot petnajst let prej, potencialni 
registracijski zavezanec predhodnega(e) 
registracijskega(e) zavezanca(e) zaprosi za 
informacije, ki jih potrebuje, ob upoštevanju 
člena 10(a)(vi) in (vii), za registracijo.
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Or. en

Obrazložitev

Usklajuje REACH z drugimi uredbami EU (kot je uredba o biocidnih proizvodih).  Drage 
študije imajo v skladu z Direktivo 67/548/ES o prijavi novih snovi celo neomejeno varstvo 
lastninskih pravic.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Lena Ek + Amalia Sartori

Predlog spremembe 172
ČLEN 27, ODSTAVEK 5 A (novo)

5a. Če potencialni registracijski zavezanec 
ne plača svojega deleža stroškov študije s 
testiranji na vretenčarjih ali druge študije, 
ki lahko prepreči testiranje na živalih, ne 
more registrirati svoje snovi.

Or. en

Obrazložitev

Registracijski zavezanec, ki ne plača, se ne more registrirati. Enako predlogu spremembe 135 
iz prve obravnave. (Ek)

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 173
ČLEN 27, ODSTAVEK 6

6. Agencija v enem mesecu po prejemu 
informacij iz odstavka 5 potencialnemu 
registracijskemu zavezancu dovoli 
sklicevanje na informacije, ki jih je 
zahteval v svoji registracijski 
dokumentaciji. Predhodni registracijski 
zavezanec(-ci) ima(-jo) do potencialnega 
registracijskega zavezanca terjatev enakega 
deleža stroškov, ki jih je ta imel in ki je 
izterljiva na nacionalnih sodiščih, pod 
pogojem, da potencialnemu 
registracijskemu zavezancu da na 
razpolago celovito poročilo o študiji.

6. Po prejemu informacij iz odstavka 5 ima(-
jo) predhodni registracijski zavezanec(-ci) 
na voljo en mesec, da obvesti(-jo) 
potencialnega registracijskega zavezanca in 
Agencijo o stroških, ki jih je imel (so jih 
imeli) z zadevno študijo. Na zahtevo 
potencialnega registracijskega zavezanca se 
Agencija odloči, da mu po prejemu 
dokazila, da je predhodnemu(-im) 
registracijskemu(-im) zavezancu(-em) 
plačal delež prikazanih stroškov, izračunan 
v skladu z odstavkom 5a (po smernici o 
delitvi stroškov, ki jo je sprejela Agencija v 
skladu s členom 76(3)(f)), da na razpolago 
povzetke študij ali povzetke študij 
robustnosti, odvisno od primera, zadevnih 
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študij ali njihove ugotovitve.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe varuje lastninske pravice lastnika podatkov. V primeru nesporazuma med 
lastnikom podatkov in povpraševalcem po njih, se stroški delijo na podlagi smernic Agencije.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Johannes Blokland + Lena Ek + Alessandro Foglietta, 
Adriana Poli Bortone

Predlog spremembe 174
ČLEN 28, ODSTAVEK 1, TOČKI D) A IN D) B (novo)

(da) kratek splošen opis opredeljenih oblik 
uporabe, kar so minimalne začetne 
informacije o skupinah uporabe in 
izpostavljenosti, kot so opredeljene v 
oddelku 6 Priloge IV;
(db) seznam uporab, ki jih namerava 
podpirati z registracijo.

Or. en

(Ponovna vložitev predlogov sprememb 139 in 368, sprejetih v prvi obravnavi)

Obrazložitev

A downstream user (DU) requires the following data of a substance he uses in his 
preparations: 

- is the substance going to be registered, 
- who will register the substance, 
- when will it be registered 
- which uses are identified

If the DU has no access to all of these data or only in a very late stage he may be confronted 
with a ’non-registration’ or a ’not identified use’ and therewith left with a too short time 
frame to make his supplier reconsider the registration or identified use, or run the cycle of 
reformulation (without the non-registered substance) (Blokland)

This is necessary to enable downstream users access to adequate pre-registration data, thus 
enabling them to fulfil their obligations under REACH on time. Minor changes from first 
reading amendments 368 and 139. (Ek)

The development of an appropriate and consistent communication system based on risk will 
provide consumers with the necessary information and advice to enable them to use 
chemicals and preparations containing them safely and effectively. (Am. 368; 139). (Foglietta 
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& Poli Bortone)

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 175
ČLEN 28, ODSTAVEK 1, TOČKA D) A (novo)

(da) kratek splošen opis opredeljenih oblik 
uporabe, kar so minimalne začetne 
informacije o skupinah uporabe in 
izpostavljenosti, kot so opredeljene v 
oddelku 6 Priloge VI;

Or. en

Obrazložitev

Ustreza predlogu spremembe 368, sprejetem v prvi obravnavi.

V okviru REACH uporabnik na nižji stopnji zahteva podatke o snovi (ki jo uporablja v svojih 
pripravkih), kot so, kdo in kdaj registrira snov ter katere nezaupne uporabe so bile 
opredeljene. Če uporabnik na nižji stopnji nima dostopa do teh podatkov ali pa zelo pozno, se 
lahko sooči z 'neregistrirano' ali 'neopredeljeno uporabo' in je zato premalo časa, da njegov 
dobavitelj ponovno pregleda registracijo, ali za vključitev dodatne opredeljene uporabe, ter 
za ponovno formulacijo in odobritev naslednji stranki.       

Predlog spremembe, ki ga vlaga Avril Doyle

Predlog spremembe 176
ČLEN 28, ODSTAVEK 3 A (novo)

3a. Agencija:
(a) V enem mesecu po poteku rokov iz 
odstavka 2 sestavi seznam snovi, ki so bile 
predhodno registrirane v skladu s temi 
odstavki, ki so javno dostopni prek spleta.
Seznam vsebuje le imena snovi, vključno s 
številkama EINECS in CAS, če sta na 
voljo;
(b) če je bila enaka snov registrirana pred 
manj kot desetimi leti, potencialnemu(im) 
registracijskemu(im) zavezancu(em) takoj 
sporoči ime(na) in naslov(e) 
predhodnega(ih) registracijskega(ih) 
zavezanca(ev) ter ustrezne povzetke študij 
ali povzetke študij robustnosti, odvisno od 
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primera, ki so jih ti predložili.
Dostopne raziskave je treba deliti s 
potencialnim(i) registracijskim(i) 
zavezancem(i).

Or. en

Obrazložitev

Ponovno uvaja predlog spremembe 142 iz prve obravnave.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lena Ek

Predlog spremembe 177
ČLEN 28, ODSTAVEK 5

5. Agencija do …* na svoji spletni strani 
objavi seznam snovi iz odstavkov 1(a) in 
(d). Ta seznam vsebuje le imena snovi, 
vključno z njihovo številko EINECS in 
CAS, če sta na voljo, in drugimi oznakami.

5. Agencija bo vodila register snovi, ki 
vsebuje informacije iz člena 28(1).

5a. En mesec po poteku roka, določenega v 
členu 28(2), Agencija na svoji spletni strani 
objavi register snovi, ki vsebuje:
(a) ime snovi in, kjer je ustrezno, skupino 
snovi, vključno s številko EINECS in CAS, 
če sta na voljo;
(b) ime in naslov proizvajalca ali uvoznika 
ter po potrebi ime in naslov osebe, ki ga 
zastopa v skladu s členom 4, kakor je 
določeno v oddelku 1 Priloge VI; 
(c) splošen opis opredeljenih uporab; kot 
minimalne začetne informacije o uporabi 
in izpostavljenosti v skladu s členom 28,1 
(e) in (f);
(d) prvi rok za registracijo posamezne snovi 
v skladu s členom 23.

Or. en

Obrazložitev

To je potrebno, da imajo uporabniki na nižji stopnji dostop do ustreznih predregistracijskih 
podatkov, ki jim omogočajo pravočasno izpolnjevanje njihovih obveznosti v okviru REACH.
Malo predrugačeno besedilo prve obravnave predloga spremembe 371 ob upoštevanju 
pojasnila, da mora Svet dati na voljo register. 
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 178
ČLEN 28, ODSTAVEK 5

5. Agencija do …* na svoji spletni strani 
objavi seznam snovi iz odstavkov 1(a) in 
(d). Ta seznam vsebuje le imena snovi, 
vključno z njihovo številko EINECS in 
CAS, če sta na voljo, in drugimi oznakami.

5. Agencija bo vodila register snovi, ki 
vsebuje informacije iz člena 28(1).

5a. En mesec po poteku roka, določenega v 
členu 28(2), agencija objavi vse predhodno 
registrirane snovi v registru snovi, ki 
vsebuje:
(a) ime snovi in, kjer je ustrezno, skupino 
snovi, vključno s številko EINECS in CAS, 
če sta na voljo;
(b) ime in naslov proizvajalca ali uvoznika 
ter po potrebi ime in naslov osebe, ki ga 
zastopa v skladu s členom 4, kakor je 
določeno v oddelku 1 Priloge VI; 
(c) splošen opis opredeljenih uporab; kot 
minimalne začetne informacije o uporabi 
in izpostavljenosti v skladu s členom 28,1 
(e) in (f);
(d) prvi rok za registracijo posamezne snovi 
v skladu s členom 23.

Or. en

Obrazložitev

Ustreza predlogu spremembe 371, sprejetem v prvi obravnavi.

Uporabnik na nižji stopnji v okviru REACH zahteva dostop uporabnikov do ustreznih 
predregistracijskih podatkov, da lahko njegov dobavitelj ponovno pregleda registracijo ali 
vključitev dodatno opredeljene uporabe v primeru, če dobavitelj ni predhodno registriral 
snovi za določeno uporabo. 

Predlog spremembe, ki ga vlagata Amalia Sartori + Chris Davies

Predlog spremembe 179
ČLEN 28, ODSTAVEK 5

5. Agencija do …* na svoji spletni strani 
objavi seznam snovi iz odstavkov 1(a) in (d). 
Ta seznam vsebuje le imena snovi, vključno 

Agencija do …* na svoji spletni strani 
objavi seznam snovi iz odstavkov 1(a) in (d).
Ta seznam vsebuje le imena snovi, vključno 
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z njihovo številko EINECS in CAS, če sta 
na voljo, in drugimi oznakami.

z njihovo številko EINECS in CAS, če sta 
na voljo, in drugimi oznakami.

Če je bila enaka snov registrirana pred 
manj kot desetimi leti, Agencija 
potencialnemu(-im) registracijskemu(-im) 
zavezancu(-em) takoj sporoči ime(-na) in 
naslov(-e) predhodnega(ih) 
registracijskega(-ih) zavezanca(-ev) ter 
ustrezne povzetke študij ali povzetke študij 
robustnosti, odvisno od primera, ki so jih ti 
predložili. Dostopne raziskave je treba deliti 
s potencialnim(-i) registracijskim(-i) 
zavezancem(-i).

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe 142, sprejet v prvi obravnavi, ki po desetih letih zagotavlja sprostitev 
podatkov o testiranjih. To podjetjem daje dovolj časa, da zadržijo svoja vlaganja ter malim in 
srednjim podjetjem zagotavlja dostop do podatkov o testiranjih, ki jih potrebujejo za 
preživetje. (Davies)

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas 
Sjöstedt + Frieda Brepoels, Anders Wijkman

Predlog spremembe 180
ČLEN 28, ODSTAVEK 5

5. Agencija do …* na svoji spletni strani 
objavi seznam snovi iz odstavkov 1(a) in (d).
Ta seznam vsebuje le imena snovi, vključno
z njihovo številko EINECS in CAS, če sta 
na voljo, in drugimi oznakami.

5. Agencija do …* na svoji spletni strani 
objavi seznam snovi iz odstavkov 1(a) in (d).
Ta seznam vsebuje imena snovi, njihove 
številke EINECS in CAS, če sta na voljo, in 
druge oznake ter informacijo, ki je na voljo 
po členih 28(1a) in (4a), ter, kjer je 
ustrezno, skupino snovi.

Or. en

(Amendment 371 relevant part - first reading)

Obrazložitev

Linked to amendments 14 and 16 of the rapporteur of Article 28(1a) and (4a). Existing data 
from animal tests and other information that could prevent animal experimentation should be 
published as early as possible in order to prevent duplicate animal testing and save costs for 
industry, particularly SMEs. (Lucas & others)
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Linked to Amendments of Article 28(1a) and (4a). Conform EP Amendment 371, the chemical 
group to which a substance belongs as well as existing data from animal tests and other 
information that could prevent animal experimentation should be published as early as 
possible in order to prevent duplicate animal testing and save costs for industry, particularly 
SMEs. This would also allow for ‘cross-SIEF’ data sharing. (Brepoels & Wijkman)

Predlog spremembe 181
ČLEN 28, ODSTAVEK 5 A (novo)

5a. Agencija do …* na svoji spletni strani 
objavi tudi seznam snovi v postopnem 
uvajanju, ki so bile že registrirane brez 
predhodne registracije. Ta seznam vsebuje 
imena snovi, njihove številke EINECS in 
CAS, če so na voljo, in druge oznake, ter, 
kjer je ustrezno, skupino snovi.
* 19 mesecev po začetku veljavnosti te 
uredbe.

Or. en

Justification

Successful first reading amendment linked to the amendment of Article 28(5) intended to 
ensure data sharing and, where applicable, read-across from the grouping of substances in 
order to prevent duplicate animal testing and save costs for industry, particularly SMEs.
(Davies)

Linked to the amendment by the same authors to Article 28(5). A list of phase-in substances 
that have been registered without pre-registration, and the chemical group to which such 
substances belong should also be published as early as possible to ensure data sharing and, 
where applicable, read-across from the grouping of substances in order to prevent duplicate
animal testing and save costs for industry, particularly SMEs. (Lucas & others)

Predlog spremembe, ki ga vlaga Johannes Blokland

Predlog spremembe 182
ČLEN 28 A (novo)

Seznam snovi
1. Agencija vodi seznam snovi, v katerem so 
podatki, ki jih opredeljuje člen 28.
2. En mesec po poteku roka, določenega v 
členu 28(2), Agencija objavi vse predhodno 
registrirane snovi v seznamu snovi, ki 
vsebuje:
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(a) ime snovi in, kjer je ustrezno, skupino 
snovi, vključno s številkama EINECS in 
CAS, če sta na voljo; 
(b) kjer je to primerno, ime in naslov 
proizvajalca ali uvoznika ali predstavnika 
tretje strani, če je bilo dano soglasje v 
skladu s členom 28(1)(ba);
(c) kratek splošen opis opredeljenih oblik 
uporabe v skladu s členom 28(1)(ca);
(d) prvi rok za registracijo posamezne snovi 
v skladu s členom 23.
3. Agencija objavi ime snovi in, kjer je to 
primerno, skupine snovi, vključno s 
številkama EINECS in CAS, če sta na 
voljo, upoštevajoč prošnje za poznejšo 
prijavo, in sicer takoj po prejetju takšnih 
prošenj.
4. V skladu s členom 28(2) Agencija v enem 
mesecu po izteku roka za poznejšo prijavo 
prilagodi seznam snovi, s tem da vključi 
tiste snovi, za katere so bile pridobljene 
poznejše predregistracije.
5. Agencija skupaj z objavo seznama snovi 
v skladu z odstavkoma 1 in 4 izda prošnjo, 
da vsakdo, ki poseduje študije o 
vretenčarjih, ki niso javno dostopne, 
predloži podatke o tem, kako priti do študij. 
6. Vsakdo, ki poseduje takšne študije, lahko 
Agenciji pošlje podatke o tem, kako priti do 
študij, v šestih mesecih od objave seznama 
snovi v skladu z odstavkom 4, Agencija pa 
bo v skladu s členom 28(5) te informacije 
vključila v bazo podatkov. Takšne študije 
bodo uporabljene v skladu s členom 30.

Or. en

(Delna ponovna vložitev predloga spremembe 371, sprejetega v prvi obravnavi)

Obrazložitev

Uporabnik na nižji stopnji zahteva naslednje podatke o snovi, ki jo uporablja v svojih 
pripravkih: 

• ali bo snov registrirana, 
• kdo bo registriral snov, 
• kdaj bo registrirana 
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• in katere uporabe so opredeljene.

Če uporabnik na nižji stopnji nima dostopa do vseh teh podatkov ali pride do njih zelo pozno, 
se lahko sooči z 'neregistrirano' ali 'neopredeljeno uporabo' in je premalo časa, da njegov 
dobavitelj ponovno pregleda registracijo ali opredeljeno uporabo ali izvede ponovno 
formulacijo (brez neregistrirane snovi).

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Chris Davies, Frédérique Ries + Ria Oomen-Ruijten + 
Richard Seeber

Predlog spremembe 183
ČLEN 29, ODSTAVEK 1

1. Vsi proizvajalci in uvozniki, ki so 
Agenciji predložili informacije v skladu s 
členom 28 za enako snov v postopnem 
uvajanju, so udeleženci foruma za izmenjavo 
informacij o snoveh (SIEF).

1. Vsi proizvajalci, uvozniki in uporabniki 
na nižji stopnji, ki so Agenciji predložili 
informacije v skladu s členom 28 za enako 
snov v postopnem uvajanju, so udeleženci 
foruma za izmenjavo informacij o snoveh 
(SIEF).

Or. en

Justification

Successful First Reading amendment. (Davies)

Downstream Users who have shared data should also overtly be recognised as having access 
to SIEF. This right is actually implicitly recognised in Art 28 paragraph 6, which states that 
manufacturers, importers and downstream users may submit information on substances “with 
the intention of being part of the substance information exchange forum…” It is further 
implicitly recognised in Art 30 paragraph 2 where “the Agency shall specify which registrant 
or downstream user shall perform the test” when SIEF participants cannot agree on which 
participant will conduct a test. (Oomen-Ruijten)

For downstream users who, pursuant to Art. 28(6) of the common position, provide necessary 
data for registration, comparable participation in SIEFs should be possible. In Article 30(2), 
likewise, downstream users are specifically mentioned in connection with registration. This 
amendment therefore serves only to achieve the necessary consistency of the text of the 
regulation and to correct an error which evidently occurred in making the numerous changes 
involved in producing the common position. (Seeber)

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

Predlog spremembe 184
ČLEN 29, ODSTAVEK 1
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1. Vsi proizvajalci in uvozniki, ki so 
Agenciji predložili informacije v skladu s 
členom 28 za enako snov v postopnem 
uvajanju, so udeleženci foruma za izmenjavo 
informacij o snoveh (SIEF).

1. Vsi proizvajalci, uvozniki in formulatorji, 
ki so Agenciji predložili informacije v 
skladu s členom 28 za enako snov v 
postopnem uvajanju, so udeleženci foruma 
za izmenjavo informacij o snoveh (SIEF).

Or. fr

Obrazložitev

Tudi „formulatorji“ morajo imeti dostop do SIEF, da lahko izmenjujejo svoje podatke o 
tveganju in izpostavljenosti.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas 
Sjöstedt

Predlog spremembe 185
ČLEN 30, ODSTAVEK 1, PODODSTAVEK 1

1. Preden se opravi test za pridobitev 
informacij, zahtevanih za registracijo, 
udeleženec SIEF v okviru svojega SIEF 
preveri, ali je na voljo ustrezna študija. Če je 
v okviru SIEF na voljo ustrezna študija, ki 
vključuje teste na vretenčarjih, udeleženec 
tega SIEF zanjo zaprosi do …**. Če je v 
okviru SIEF na voljo ustrezna študija, ki ne 
vključuje testov na vretenčarjih, udeleženec 
tega SIEF zanjo zaprosi do …**.

1. Preden se opravi test za pridobitev 
informacij, zahtevanih za registracijo, 
udeleženec SIEF v okviru svojega SIEF 
preveri, ali je na voljo ustrezna študija, in 
pregleda sezname, ki jih je Agencija 
objavila v skladu s členom 28(5) in (5a). Če 
je v okviru SIEF na voljo ustrezna študija, ki 
vključuje teste na vretenčarjih, udeleženec 
tega SIEF zanjo zaprosi do …**. Če je v 
okviru SIEF na voljo ustrezna študija, ki ne 
vključuje testov na vretenčarjih, udeleženec 
tega SIEF zanjo zaprosi do …**.

Or. en

(Spremenjena ponovna vložitev besedila Komisije)

Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe člena 28(5) in 28(5a). Za preprečitev podvajanja 
testiranja na živalih in prihranek stroškov za industrijo ter zlasti za mala in srednja podjetja 
mora SIEF tudi pregledati sezname, ki jih je objavila Komisija, da zagotovi izmenjavo 
podatkov in, kjer je ustrezno, navzkrižno branje pri razvrščanju snovi.
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Lena Ek + Amalia Sartori

Predlog spremembe 186
ČLEN 30, ODSTAVEK 1, PODODSTAVEK 1

1. Preden se opravi test za pridobitev 
informacij, zahtevanih za registracijo, 
udeleženec SIEF v okviru svojega SIEF 
preveri, ali je na voljo ustrezna študija. Če je 
v okviru SIEF na voljo ustrezna študija, ki 
vključuje teste na vretenčarjih, udeleženec 
tega SIEF zanjo zaprosi do …**. Če je v 
okviru SIEF na voljo ustrezna študija, ki ne 
vključuje testov na vretenčarjih, udeleženec 
tega SIEF zanjo zaprosi do …**.

1. Preden se opravi test za pridobitev 
informacij, zahtevanih za registracijo, 
udeleženec SIEF v okviru svojega SIEF 
preveri, ali je na voljo ustrezna študija. Če je 
v okviru SIEF na voljo ustrezna študija, ki 
vključuje teste, udeleženec tega SIEF zanjo 
zaprosi do …**.

Or. en

Obrazložitev

Izmenjati je treba vse podatke, pridobljene pri testih (na vretenčarjih in nevretenčarjih). 
Enako predlogu spremembe 149 iz prve obravnave.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 187
ČLEN 30, ODSTAVEK 1

1. Preden se opravi test za pridobitev 
informacij, zahtevanih za registracijo, 
udeleženec SIEF v okviru svojega SIEF 
preveri, ali je na voljo ustrezna študija. Če je 
v okviru SIEF na voljo ustrezna študija, ki 
vključuje teste na vretenčarjih, udeleženec 
tega SIEF zanjo zaprosi dvajset mesecev po 
začetku veljavnosti te uredbe. Če je v okviru 
SIEF na voljo ustrezna študija, ki ne 
vključuje testov na vretenčarjih, udeleženec 
tega SIEF zanjo zaprosi do dvajset mesecev 
po začetku veljavnosti te uredbe.

1. Preden se opravi test za pridobitev 
informacij, zahtevanih za registracijo, 
udeleženec SIEF v okviru svojega SIEF 
preveri, ali je na voljo ustrezna študija. Če je 
v okviru SIEF na voljo ustrezna študija, ki 
vključuje teste na vretenčarjih, udeleženec 
tega SIEF zaprosi zanjo. Če je v okviru SIEF 
na voljo ustrezna študija, ki ne vključuje 
testov na vretenčarjih, udeleženec tega SIEF 
zaprosi zanjo.

V dveh tednih po oddaji zahtevka lastnik 
študije zagotovi udeležencu (em), ki je (so) 
to zahteval(i), dokazilo o svojih stroških. 
Udeleženec (ci) in lastnik storijo vse za 
zagotovitev, da se stroški souporabe 
informacij določijo na pošten, pregleden in 
nediskriminatoren način. To se lahko olajša 
z upoštevanjem navodil za delitev stroškov, 

V enem mesecu po oddaji zahtevka lastnik 
študije zagotovi udeležencu (em), ki je (so) 
to zahteval(i), dokazilo o svojih stroških. 
Udeleženec (ci) in lastnik storijo vse za 
zagotovitev, da se stroški souporabe 
informacij določijo na pošten, pregleden in 
nediskriminatoren način. To se lahko olajša 
z upoštevanjem navodil za delitev stroškov, 
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ki temeljijo na omenjenih načelih in jih je 
Agencija sprejela v skladu s členom 
73(2)(f). Če takšnega sporazuma ne morejo 
doseči, se stroški razdelijo enakomerno. 
Lastnik dovoli sklicevanje na celovito 
poročilo o študiji za namene registracije v 
dveh tednih po prejemu plačila. 
Registracijski zavezanci morajo deliti le 
stroške tistih informacij, ki jih morajo 
pridobiti za izpolnitev zahtev za svojo 
registracijo.

ki temeljijo na omenjenih načelih in jih je 
Agencija sprejela v skladu s členom 
73(2)(f). Če takšnega sporazuma ne morejo 
doseči, se stroški razdelijo enakomerno. 
Lastnik dovoli sklicevanje na celovito 
poročilo o študiji za namene registracije v 
dveh tednih po prejemu plačila. 
Registracijski zavezanci morajo deliti le 
stroške tistih informacij, ki jih morajo 
pridobiti za izpolnitev zahtev za svojo 
registracijo.

Or. en

Obrazložitev

Podjetja in druge zadevne strani v dvajsetih mesecih po objavi seznama predhodno 
registriranih snovi ne morejo zaprositi za ustrezne študije vseh drugih udeležencev SIEF. Pri 
snoveh v postopnem uvajanju bodo odločitve o možnem testiranju sprejete šele, ko poteče 
določen rok za registracijo snovi. Zato ni treba določiti roka.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Chris Davies

Predlog spremembe 188
ČLEN 30, ODSTAVEK 1, PODODSTAVEK 1

1. Preden se opravi test za pridobitev 
informacij, zahtevanih za registracijo, 
udeleženec SIEF v okviru svojega SIEF 
preveri, ali je na voljo ustrezna študija. Če je 
v okviru SIEF na voljo ustrezna študija, ki 
vključuje teste na vretenčarjih, udeleženec 
tega SIEF zanjo zaprosi do …**. Če je v 
okviru SIEF na voljo ustrezna študija, ki ne 
vključuje testov na vretenčarjih, udeleženec 
tega SIEF zanjo zaprosi do …**.

1. Preden se opravi test za pridobitev 
informacij, zahtevanih za registracijo, 
udeleženec SIEF v okviru svojega SIEF 
preveri, ali je na voljo ustrezna študija, in 
pregleda sezname, ki jih je Agencija 
objavila v skladu s členom 28(5) in (5a). Če 
je na voljo ustrezna študija, ki vključuje teste 
na vretenčarjih, udeleženec SIEF zanjo 
zaprosi do …**. Če je v okviru SIEF na 
voljo ustrezna študija, ki ne vključuje testov 
na vretenčarjih, udeleženec tega SIEF zanjo 
zaprosi do …**. 

Or. en

Obrazložitev

Zmanjšanje podvajanja testiranja na živalih. Povezano s predlogi sprememb člena 28(5) in 
(5a).
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Amalia Sartori + Lena Ek

Predlog spremembe 189
ČLEN 30, ODSTAVEK 1 A (novo)

1a. Če morebitni registracijski zavezanci 
Agenciji ne omogočijo dostopa do podatkov 
o testiranju na vretenčarjih ali do drugih 
informacij, ki bi lahko preprečile testiranje 
na živalih, izgubijo pravico do registracije 
zadevne snovi.

Or. en

Obrazložitev

Ta zahteva utrjuje načelo obvezne izmenjave podatkov. Enako predlogu spremembe 151 iz 
prve obravnave. (Ek)

Predlog spremembe, ki ga vlaga Amalia Sartori + Lena Ek

Predlog spremembe 190
ČLEN 30, ODSTAVEK 1 B (novo)

1b. Če drug(i) udeleženec(ci) ne plača(jo) 
svojega deleža stroškov, ne bo(do) mogel(li) 
registrirati svoje snovi.

Or. en

Obrazložitev

Registracijski zavezanec, ki ne plača, se ne more registrirati. Enako predlogu spremembe 152 
iz prve obravnave. (Ek)

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Frieda Brepoels, Anders Wijkman + Chris Davies

Predlog spremembe 191
ČLEN 30, ODSTAVEK 2

2. Če zadevna študija, ki vključuje teste, v 
okviru SIEF ni na voljo, eden od njegovih 
udeležencev v imenu ostalih v okviru 
posameznega SIEF izvede eno samo študijo 
na zahtevano informacijo. Sprejmejo vse 
razumne ukrepe, da se v roku, ki ga je 
določila Agencija, dogovorijo o tem, kdo bo 
opravil test v imenu drugih udeležencev, in 

2. Če zadevna študija, ki vključuje teste, ni 
na voljo, eden od njegovih udeležencev v 
imenu ostalih v okviru posameznega SIEF 
izvede eno samo študijo na zahtevano 
informacijo. Sprejmejo vse razumne ukrepe, 
da se v roku, ki ga je določila Agencija, 
dogovorijo o tem, kdo bo opravil test v 
imenu drugih udeležencev, in povzetek ali 
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povzetek ali grob povzetek študije predložijo 
Agenciji. Če dogovor ni dosežen, Agencija 
določi registracijskega zaveznika ali 
uporabnika na nižji stopnji, ki opravi test. K 
stroškom izvajanja študije prispevajo vsi 
udeleženci SIEF, ki zahtevajo študijo, njihov 
delež pa je sorazmeren s številom udeleženih 
potencialnih registracijskih zaveznikov. 
Udeleženci, ki študije ne izvajajo, imajo 
pravico prejeti celovito poročilo o študiji v 
dveh tednih po plačilu udeležencu, ki je 
izvedel študijo.

grob povzetek študije predložijo Agenciji. 
Če dogovor ni dosežen, Agencija določi 
registracijskega zaveznika ali uporabnika na 
nižji stopnji, ki opravi test. K stroškom 
izvajanja študije prispevajo vsi udeleženci 
SIEF, ki zahtevajo študijo, njihov delež pa je 
sorazmeren s številom udeleženih 
potencialnih registracijskih zaveznikov. 
Udeleženci, ki študije ne izvajajo, imajo 
pravico prejeti celovito poročilo o študiji v 
dveh tednih po plačilu udeležencu, ki je 
izvedel študijo.

Or. en

Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe člena 30(1). (Brepoels in Wijkman)

Zmanjšanje podvajanja testiranja na živalih. Povezano s predlogom spremembe člena 30(1). 
(Davies)

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lena Ek

Predlog spremembe 192
ČLEN 32, ODSTAVEK 4

4. Vsak proizvajalec ali uvoznik izdelka, ki 
vsebuje snov v koncentraciji nad 0,1% mas. 
m/m, ki izpolnjuje kriterije iz člena 56 in je 
opredeljena v skladu s členom 58(1), 
zagotovi prejemniku pripravka dovolj 
informacij za varno uporabo pripravka, 
najmanj vključno z imenom snovi. Ta 
obveznost se razširi na vse prejemnike 
izdelkov v dobavni verigi.

4. Vsak proizvajalec ali uvoznik izdelka, ki v 
homogenem delu vsebuje snov v 
koncentraciji nad 0,1% mas. m/m, ki 
izpolnjuje kriterije iz člena 56 in je 
opredeljena v skladu s členom 58(1), 
zagotovi prejemniku pripravka dovolj 
informacij za varno uporabo pripravka, 
najmanj vključno z imenom snovi. Ta 
obveznost se razširi na vse prejemnike 
izdelkov v dobavni verigi.

Or. en

Obrazložitev

To pojasnjuje, kako naj se tolmači prag 0,1 %. Po analogiji z ustreznim delom predloga 
spremembe XX odstavka 7(2)(b).
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-
Schoepges, Péter Olajos

Predlog spremembe 193
ČLEN 33 A (novo)

1. Proizvajalec ali uvoznik snovi iz Priloge 
XIII ali pripravka ali izdelka, ki vsebuje 
tako snov, bo na zahtevo uporabnika na 
nižji stopnji, v kolikor je zahteva razumna, 
priskrbel potrebne podatke za oceno 
učinkov snovi na zdravje ljudi in okolje, 
glede na delovanje in uporabo, ki sta 
navedena v zahtevi.
2. Zahteve za podatke iz odstavka I veljajo s 
potrebnimi spremembami vzdolž dobavne 
verige.
3. Uporabniki na nižji stopnji, ki v izdelek 
dodajo snov ali pripravek, za katerega je bil 
pripravljen varnostni list, in tisti, ki pozneje 
ravnajo s tem izdelkom ali ga nadalje 
predelujejo, predložijo varnostni list vsem 
prejemnikom tega izdelka ali njegovega 
izvedenega izdelka. Potrošnik ni prejemnik.
Potrošniki imajo pravico od proizvajalca ali 
uvoznika zahtevati informacije o snoveh, 
prisotnih v izdelku, ki ga proizvaja ali 
uvaža.
Proizvajalci ali uvozniki omogočijo, na 
zahtevo in v 30 delovnih dneh, kateremu 
koli posameznemu potrošniku brezplačen 
dostop do vseh podrobnosti o varnosti in 
informacij o uporabi, ki zadevajo prisotnost 
snovi v katerem koli izdelku, ki so ga 
proizvedli ali uvozili.

Or. en

Obrazložitev

Ta člen je potreben, da se uporabnikom na nižji stopnji ali potrošnikom zagotovi dostop do 
potrebnih informacij o snoveh ali izdelkih, ki vsebujejo takšno snov. Šele ko je informacija na 
voljo, je mogoče oceniti učinke snovi na zdravje ljudi ali okolje glede na delovanje in 
uporabo, ki sta navedena v zahtevi. Predlog spremembe 366 iz prve obravnave. 
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-
Schoepges, Péter Olajos

Predlog spremembe 194
ČLEN 33 A (novo)

1. Dobavitelji, ki v izdelek dodajo snov ali 
pripravek, in tisti, ki pozneje ravnajo s tem 
izdelkom ali ga nadalje predelujejo, na 
zahtevo in brez poseganja v člen 32(4) 
predložijo naslednje informacije vsem 
prejemnikom tega izdelka. Enaka obveznost 
velja tudi za uvoznike izdelkov. 
(i) varnostni(e) list(e) v skladu s členom 31; 
in/ali
(ii) če varnostni list ni pripravljen, vse 
pomembne informacije iz člena 32(1).
2. Vsak proizvajalec ali uvoznik izdelka na 
zahtevo potrošnika predloži informacije o 
snoveh, prisotnih v izdelku, ki ga proizvaja 
ali uvaža.
Proizvajalci ali uvozniki omogočijo 
kateremu koli posameznemu potrošniku, na 
zahtevo in v 30 delovnih dneh, brezplačen 
dostop do vseh podrobnosti o varnosti in 
informacij o uporabi, ki zadevajo prisotnost 
snovi v katerem koli izdelku, ki so ga 
proizvedli ali uvozili.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe člena 166 in 366 iz prve obravnave. 

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Urszula Krupa + Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne 
Ferreira, Dan Jørgensen, Åsa Westlund + Lena Ek

Predlog spremembe 195
ČLEN 33 A (novo)

1. Dobavitelji, ki v izdelek dodajo snov ali 
pripravek, in tisti, ki pozneje ravnajo s tem 
izdelkom ali ga nadalje predelujejo, na 
zahtevo in brez poseganja v člen 32(4) 
predložijo naslednje informacije vsem 
prejemnikom tega izdelka. Ta obveznost 
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velja tudi za uvoznike izdelkov. 
(i) varnostni(e) list(e) v skladu s členom 31; 
in/ali
(ii) če varnostni list ni pripravljen, vse 
pomembne informacije iz člena 32(1).
2. Vsak proizvajalec ali uvoznik izdelka na 
zahtevo potrošnika predloži informacije o 
snoveh, prisotnih v izdelku, ki ga proizvaja 
ali uvaža.
Proizvajalci ali uvozniki omogočijo 
kateremu koli posameznemu potrošniku, na 
zahtevo in v 15 delovnih dneh, brezplačen 
dostop do vseh podrobnosti o varnosti in 
informacij o uporabi, ki zadevajo prisotnost 
snovi v katerem koli izdelku, ki so ga 
proizvedli ali uvozili.

Or. en

Obrazložitev

Proizvajalci, trgovci na drobno in potrošniki morajo imeti dostop do informacije, ali izdelek 
vsebuje posebne snovi. Dostop do informacije bo mogoč le na zahtevo, kar bo omogočilo 
enostaven in obvladljiv postopek.

Sistemu ne bo naloženo dodatno breme, saj bodo trgovci na drobno in potrošniki imeli le 
pravico, da zaprosijo za informacijo, ki je bila že pridobljena v okviru REACH. 

Ta predlog spremembe je izboljšana različica sporazumnega paketa o dostopu do 
informacij/preglednosti, o katerem se je dogovorila večina političnih strank (predlog 
spremembe EP 366).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 196
ČLEN 36, ODSTAVEK 3

3. Pri registriranih snoveh mora 
proizvajalec, uvoznik ali uporabnik na nižji 
stopnji izpolniti obveznost iz člena 14, 
preden naslednjič dobavi snov kot tako ali v 
pripravku uporabniku na nižji stopnji, ki ga 
je obvestil o uporabi iz odstavka 2 tega 
člena, če je bilo obvestilo poslano vsaj en 
mesec pred dobavo ali pa v enem mesecu po 
obvestilu, kar nastopi pozneje.

3. Pri registriranih snoveh mora 
proizvajalec, uvoznik ali uporabnik na nižji 
stopnji izpolniti obveznost iz člena 14, 
preden naslednjič dobavi snov kot tako ali v 
pripravku uporabniku na nižji stopnji, ki ga 
je obvestil o uporabi iz odstavka 2 tega 
člena, če je ta uporaba podprta in če je bilo
obvestilo poslano vsaj en mesec pred dobavo 
ali pa v enem mesecu po obvestilu, kar 
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nastopi pozneje.
Pri snoveh v postopnem uvajanju 
proizvajalec, uvoznik ali uporabnik na nižji 
stopnji izpolnjuje to zahtevo in obveznosti iz 
člena 14 pred potekom zadevnega roka iz 
člena 23, če uporabnik na nižji stopnji pošlje 
obvestilo vsaj 12 mesecev pred potekom 
zadevnega roka. 

Pri snoveh v postopnem uvajanju 
proizvajalec, uvoznik ali uporabnik na nižji 
stopnji izpolnjuje to zahtevo in obveznosti iz 
člena 14 pred potekom zadevnega roka iz 
člena 23, če je ta uporaba podprta in če 
uporabnik na nižji stopnji pošlje obvestilo 
vsaj 12 mesecev pred potekom zadevnega 
roka.

Or. en

Obrazložitev

Proizvajalec ali dobavitelj mora izpolnjevati le obveznosti iz člena 14 za uporabe, ki jih 
dejansko podpira. V nasprotnem primeru bi moral upoštevati vse uporabe, ki jih navede 
uporabnik na nižji stopnji, ne glede na to, ali jih podpira ali ne. 

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas 
Sjöstedt + Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan Jørgensen, Åsa Westlund + 

Lena Ek

Predlog spremembe 197
ČLEN 36, ODSTAVEK 4, TOČKA (C)

(c) uporabnik na nižji stopnji snov ali 
pripravek uporablja v skupni količini manj 
kot 1 tono na leto;

črtano

Or. en

(New amendment - Rule 62(2)(c)), linked to recital 54)

Justification

As a result of the 1 tonne threshold introduced by Council, downstream users would only have 
to prepare a chemical safety report (CSR) for uses >1 tonne, if not covered by the CSR of the 
manufacturer. No such use threshold is foreseen for the CSR by manufacturers. This new 
clause would create a perverse incentive for manufacturers to exclude uses below 1 tonne 
from their CSR, as it would not result in any obligations for downstream users. This creates a 
serious loophole with regard to safety information for small uses. (Schlyter & others)

Establishing a 1 tpa threshold would create a serious loophole for many uses of chemicals.
Deleting the threshold of 1 tpa ensures that the downstream users have the right to obtain the 
safety information from the manufacturers in order to handle the substance safely and 
improve their products. (Hegyi & others + Ek)
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Predlog spremembe, ki ga vlagata John Bowis, Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 198
ČLEN 36, ODSTAVEK 8 A (novo)

8a. Brez poseganja v odstavke 1 do 8 in v 
Naslov IX se morajo uporabniki na nižji 
stopnji izogniti uporabi snovi, ki zbujajo 
veliko skrb, kot takimi, v pripravkih ali v 
izdelkih za javno uporabo in določenimi v 
skladu s postopkom iz člena 58, razen če 
lahko dokažejo, da: 
a) vsebovana snov ne presega mejne 
koncentracije 0,1 % ali
b) iz uporabe ne izhaja nesprejemljivo 
tveganje za zdravje ljudi ali okolje ali
c) tehnično in ekonomsko izvedljivih ter 
veljavnih alternativnih snovi, ki pri 
predvideni uporabi manj ogrožajo ljudi ali 
okolje, ni na voljo.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 199
ČLEN 36, ODSTAVEK 8 A (novo)

Brez poseganja v odstavke 1 do 8 in v 
Naslov IX se morajo uporabniki na nižji 
stopnji izogniti uporabi snovi, ki zbujajo 
veliko skrb, kot takimi, v pripravkih ali v 
izdelkih za javno uporabo in določenimi v 
skladu s postopkom iz člena 58, razen če 
lahko dokažejo, da:
a) vsebovana snov v skladu s členoma 14(2) 
in 55(6) te uredbe ne presega mejne 
koncentracije 0,1 % ali
b) iz uporabe ne izhaja nesprejemljivo 
tveganje za zdravje ljudi ali okolje, kot je 
navedeno v varnostnem listu ali
c) tehnično in ekonomsko izvedljivih 
alternativnih snovi, ki manj ogrožajo ljudi 
ali okolje, ni na voljo ali
(d) alternativno snov dobavlja le en 
dobavitelj.
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Or. en

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je najti kompromis s Svetom v zvezi z uporabo alternativnih 
snovi.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Avril Doyle + Amalia Sartori

Predlog spremembe 200
ČLEN 37 A (novo)

Postopek obveznega sporočanja informacij 
za mala in srednja podjetja

1. Kjer je uporabnik na nižji stopnji malo 
ali srednje podjetje v smislu člena 3(34), se 
uporablja postopek sporočanja iz člena 37, 
razen odstavkov 2(f), 3, 4 in 5.
2. Kjer je mogoče, Agencija med 
obstoječimi testi določi nadaljnje 
podrobnejše testiranje na vretenčarjih in 
nevretenčarjih, kadar se to na podlagi 
njene ocene izkaže za potrebno.
3. Če testi iz prejšnjega odstavka še ne 
obstajajo, Agencija naroči državi članici, v 
kateri imajo mala ali srednja podjetja 
sedež, da opravi testiranje. Rezultati, ki so 
koristni za oceno varnosti, se sporočijo 
malemu ali srednjemu podjetju po 
zaključku testiranja.
4. Če so rezultati testiranja negativni, 
Agencija čim prej obvesti registracijskega 
zavezanca (mala in srednja podjetja) in 
državo članico, v kateri ima sedež, da se 
zaustavi uporaba snovi, ki je bila testirana. 
5. Uporabnik na nižji stopnji (mala in 
srednja podjetja) mora posodobiti 
informacije, ki se sporočajo v skladu s 
členom 1, takoj ko se pojavijo spremembe 
teh informacij.
6. Uporabnik na nižji stopnji (mala in 
srednja podjetja) obvesti Agencijo v obliki, 
ki jo določi Agencija v skladu s členom 108, 
če se njegova razvrstitev snovi razlikuje od 
razvrstitve njegovega dobavitelja.
7. Poročanja v skladu z odstavki 1 do 6 se 
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ne zahteva za snov kot tako ali v pripravku, 
ki ga uporabnik na nižji stopnji uporablja v 
količini, ki ne doseže ene tone na leto.

Or. en

Obrazložitev

Ta poseben postopek malim in srednjim podjetjem omogoča varstvo industrijskih skrivnosti o 
posebni uporabi kemikalij; ker bo Agencija prevzela posebno vlogo, se bo omejilo nepotrebno 
testiranje. (Doyle)

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Chris Davies + Frieda Brepoels + Caroline Lucas, Carl 
Schlyter, Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 201
ČLEN 39, ODSTAVEK 1

1. Agencija preuči vse predloge za testiranje 
iz registracije ali poročila uporabnika na 
nižji stopnji za pridobitev informacij o snovi 
iz prilog IX in X. Prednost imajo registracije 
snovi, ki imajo ali lahko imajo lastnosti 
PBT, vPvB, povzročijo preobčutljivost in/ali 
imajo lastnosti, ki so rakotvorne, mutagene 
ali strupene za razmnoževanje (CMR), ali 
snovi, ki so razvrščene kot nevarne v skladu 
z Direktivo 67/548/EGS v količinah nad 100 
ton na leto, katerih uporaba se odraža v 
splošni in razpršeni izpostavljenosti.

1. Agencija preuči vse predloge za testiranje 
iz registracije ali poročila uporabnika na 
nižji stopnji za pridobitev informacij o snovi 
iz prilog VII do X, ki vključujejo testiranje 
na vretenčarjih. Prednost imajo registracije 
snovi, ki imajo ali lahko imajo lastnosti 
PBT, vPvB, povzročijo preobčutljivost in/ali 
imajo lastnosti, ki so rakotvorne, mutagene 
ali strupene za razmnoževanje (CMR), ali 
snovi, ki so razvrščene kot nevarne v skladu 
z Direktivo 67/548/EGS v količinah nad 100 
ton na leto, katerih uporaba se odraža v 
splošni in razpršeni izpostavljenosti.

Or. en

Obrazložitev

Spodbujanje testiranja, ki ne vključuje živali. Predlog spremembe 175, sprejet v prvi 
obravnavi, katerega namen je zagotoviti, da se testiranje na živalih opravlja le, kadar je 
nujno potrebno. (Davies)

Da se prepreči testiranje na živalih in prihranijo stroški industrije, zlasti malih in srednjih 
podjetij, in ker morajo biti podatki o testiranju na živalih zagotovljeni le, če je to potrebno za 
oceno varnosti snovi, mora Komisija pregledati tudi vse predloge za testiranje za pridobitev 
informacij iz Prilog VII in VIII. Predlog spremembe 175 iz prve obravnave. (Brepoels + 
Lucas in drugi)
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas 
Sjöstedt

Predlog spremembe 202
ČLEN 39, ODSTAVEK 2, UVODNI DEL

2. Na podlagi preučitve v skladu z 
odstavkom 1 Agencija pripravi osnutek ene 
od naslednjih odločitev, ki se sprejme v 
skladu s postopkom iz členov 49 in 50:

2. Na podlagi preučitve v skladu z odstavki 
1, 1a in 1b Agencija pripravi osnutek ene od 
naslednjih odločitev, ki se sprejme v skladu 
s postopkom iz členov 49 in 50:

Or. en

(Spremenjena ponovna vložitev besedila Komisije)

Obrazložitev

Za zagotovitev usklajenosti s predlogi spremembe 22 in 23, ki jih predlaga poročevalec.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan 
Jørgensen, Åsa Westlund + Evangelia Tzampazi + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud 

Breyer, Jonas Sjöstedt + Urszula Krupa

Predlog spremembe 203
ČLEN 40, ODSTAVEK 4

4. Registracijski zavezanec predloži 
Agenciji informacije v določenem roku.

4. Registracijski zavezanec predloži 
Agenciji informacije v razumnem roku, ki 
ga določi Agencija. Ta rok ne presega 
šestih mesecev. Agencija prekliče 
registracijsko številko, če registracijski 
zavezanec v določenem roku ne predloži 
ustreznih informacij.

Or. en

Obrazložitev

Svetu ni uspelo določiti jasnega roka za predložitev informacij, kot je Parlament predlagal v 
predlogu spremembe 180. (Hegyi in drugi + Tzampazi + Krupa)

Četudi je registracijski zavezanec je opravil pregled popolnosti iz člena 20, zahteve po 
informacijah morda vseeno niso izpolnjene. Neizpolnjevanje zahtev po informacijah mora 
imeti jasne posledice. Registracijski zavezanci morajo imeti le eno možnost, da v največ šestih 
mesecih popravijo pomanjkljive registracije. S tem bi zagotovili dobro kakovost in preprečili 
stalne spore med organi in registracijskimi zavezanci. Besedilo je v skladu z določbami za 
pregled popolnosti iz člena 20. (Schlyter in drugi)
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Guido Sacconi

Predlog spremembe 204
ČLEN 40, ODSTAVEK 7

7. Komisija se lahko po posvetovanju z 
Agencijo odloči, da bo spremenila odstotek 
izbrane dokumentacije ter dopolnila ali 
vključila nadaljnje kriterije v odstavku 5 v 
skladu s postopkom iz člena 132(3).

7. Komisija se lahko po posvetovanju z 
Agencijo odloči, da bo spremenila odstotek 
izbrane dokumentacije ter dopolnila ali 
vključila nadaljnje kriterije v odstavku 5 v 
skladu s postopkom iz člena 132(3a).

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je potreben, da se besedilo uskladi z določbami novega sklepa o 
„komitologiji“ in zlasti da se običajni postopek „regulativnega odbora“ nadomesti z 
„regulativnim odborom z nadzorom“, saj so zadevni ukrepi splošne narave in oblikovani 
tako, da spremenijo nebistvene dele osnutka zakonodaje.

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

Predlog spremembe 205
ČLEN 42, ODSTAVEK 2, TOČKI (A) IN (B)

(a) do … za vse registracije, prejete do …, ki 
vsebujejo predloge za testiranje za izpolnitev 
zahtev po informacijah iz prilog IX in X;

(a) do … za vse registracije, prejete do …, ki 
vsebujejo predloge za testiranje za izpolnitev 
zahtev po informacijah iz prilog VII do X;

(b) do … za vse registracije, prejete do …, 
ki vsebujejo predloge za testiranje za 
izpolnitev zahtev po informacijah samo iz 
Priloge IX;

(b) do … za vse registracije, prejete do …, 
ki vsebujejo predloge za testiranje za 
izpolnitev zahtev po informacijah iz Prilog 
VII do IX;

Or. en

(Predlog spremembe 186 – prva obravnava)

Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe člena 39(1) istih avtorjev. Da se prepreči testiranje na 
živalih in prihranijo stroški industrije, zlasti malih in srednjih podjetij, in ker morajo biti 
podatki o testiranju na živalih zagotovljeni le, če je to potrebno za oceno varnosti snovi, mora 
Agencija pregledati tudi vse predloge za testiranje za pridobitev informacij iz Prilog VII in 
VIII.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Guido Sacconi

Predlog spremembe 206
ČLEN 46, ODSTAVEK 2

2. Da se zagotovi usklajen pristop k 
zahtevanju dodatnih informacij, Agencija 
spremlja osnutke odločitev v skladu s 
členom 45 ter določi kriterije in prednostne 
naloge. Kjer je ustrezno, se sprejmejo 
izvedbeni ukrepi v skladu s postopkom iz
člena 132(3).

2. Da se zagotovi usklajen pristop k 
zahtevanju dodatnih informacij, Agencija 
spremlja osnutke odločitev v skladu s 
členom 45 ter določi kriterije in prednostne 
naloge. Kjer je ustrezno, se sprejmejo 
izvedbeni ukrepi v skladu s postopkom iz 
člena 132(3a).

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je potreben, da se besedilo uskladi z določbami novega sklepa o 
„komitologiji“ in zlasti da se običajni postopek „regulativnega odbora“ nadomesti z 
„regulativnim odborom z nadzorom“, saj so zadevni ukrepi splošne narave in oblikovani 
tako, da spremenijo nebistvene dele osnutka zakonodaje.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas 
Sjöstedt + Frieda Brepoels, Anders Wijkman + Philippe Busquin + Dan Jørgensen

Predlog spremembe 207
ČLEN 49, ODSTAVEK 1

1. Agencija vse osnutke odločitev v skladu s 
členi 39, 40 ali 45 uradno sporoči 
zadevnemu(-im) registracijskemu(-im) 
zavezancu(-em) ali uporabniku(-om) na nižji 
stopnji in ga (jih) obvesti o njegovi (njihovi) 
pravici, da v 30 dneh po prejemu obvestila 
predloži(jo) svoje pripombe. Če zadevni 
registracijski zavezanec(-ci) ali uporabnik(-i) 
na nižji stopnji pripombe želijo predložiti, 
jih posredujejo Agenciji. Agencija pa nato o 
predložitvi pripomb takoj obvesti pristojni 
organ. Pristojni organ (za odločitve, sprejete 
v skladu s členom 45) in Agencija (za 
odločitve, sprejete v skladu s členoma 39 in 
40) upoštevata vse prejete pripombe in lahko 
v skladu z njimi spremenita osnutek 
odločitve.

1. Agencija vse osnutke odločitev v skladu s 
členi 39, 40 ali 45 uradno sporoči 
zadevnemu(-im) registracijskemu(-im) 
zavezancu(-em) ali uporabniku(-om) na nižji 
stopnji, skupaj s pripombami 
zainteresiranih strani in Evropskega centra 
za validacijo alternativnih metod 
(ECVAM), in ga (jih) obvesti o njegovi 
(njihovi) pravici, da v 30 dneh po prejemu 
obvestila predloži(jo) svoje pripombe. Če 
zadevni registracijski zavezanec(-ci) ali 
uporabnik(-i) na nižji stopnji pripombe 
želijo predložiti, jih posredujejo Agenciji. 
Agencija pa nato o predložitvi pripomb takoj 
obvesti pristojni organ. Pristojni organ (za 
odločitve, sprejete v skladu s členom 45) in 
Agencija (za odločitve, sprejete v skladu s 
členoma 39 in 40) upoštevata vse prejete 
pripombe in lahko v skladu z njimi 
spremenita osnutek odločitve.
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Obrazložitev

Zaradi preglednosti je treba objaviti tudi pripombe Evropskega centra za validacijo 
alternativnih metod in drugih zainteresiranih strani. (Lucas in drugi)

Predlog spremembe EP 206 – prva obravnava. Povezano s predlogi sprememb člena 39(1), 
(1a) in (2). (Brepoels in Wijkman)


