
AM\630161SL.doc PE 378.597v01-00

SL SL

EVROPSKI PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

15.9.2006 PE 378.597v01-00

PREDLOGI SPREMEMB 208-358

Osnutek priporočila za drugo obravnavo (PE 371.746v01-00)
Guido Sacconi
Registracija, evalvacija, odobritev in omejevanje kemikalij (REACH), ustanovitev Evropske 
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Skupno stališče Sveta (7524/2006 – C6-0267/2006 – 2003/0256(COD))

Skupno stališče Sveta Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Chris Davies, Lena Ek, Urszula Krupa in Guido Sacconi

Predlog spremembe 208
ČLEN 54

Namen tega naslova je, da se zagotovi dobro 
delovanje notranjega trga ter hkrati, da se 
tveganja, izhajajoča iz snovi, ki so vzrok za 
veliko zaskrbljenost, ustrezno nadzirajo in 
da se te snovi sčasoma zamenjajo z 
ustreznimi alternativnimi snovmi ali 
tehnologijami, kjer so te ekonomsko in 
tehnično izvedljive.

Namen tega naslova je, da se zagotovi, da se 
snovi, ki so vzrok za veliko zaskrbljenost, 
zamenjajo z varnejšimi nadomestnimi 
snovmi ali tehnologijami, kjer je to mogoče. 
Kjer takih nadomestnih snovi ni na voljo in 
kadar koristi za družbo prevladajo nad 
tveganji, povezanimi z uporabo take snovi, 
je namen tega naslova zagotoviti ustrezen 
nadzor uporabe snovi, ki so vzrok za veliko 
zaskrbljenost, in spodbujanje nadomestnih 
možnosti. Njene določbe temeljijo na 
načelu previdnosti.

Or. en
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(Predlog spremembe 214 – prva obravnava)

Obrazložitev

Namen odobritve je zagotavljanje varovanja zdravja ljudi in okolja. (Davies in Ek)

Namen odobritve je zagotavljanje varovanja zdravja ljudi in okolja. Ponovno se vloži predlog 
spremembe 214 Evropskega parlamenta. (Krupa)

Črtati je treba poudarek na notranjem trgu. REACH že vsebuje klavzulo o prostem pretoku 
(člen 128) in temelji na pravni podlagi za notranji trg iz Pogodbe. Ta poseben naslov ureja 
dovoljevanje uporabe kemikalij, ki so dokazano škodljive, pod posebnimi pogoji. 
Previdnostno načelo je omenjeno v splošnih določbah REACH, vendar pa je zlasti 
pomembno, da se to načelo vključi v določbe o odobritvi. (Sacconi)

Predlog spremembe, ki ga vlagata Chris Davies in Lena Ek

Predlog spremembe 209
ČLEN 55, ODSTAVEK 4

Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata za 
naslednje uporabe snovi:

Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata za 
naslednje uporabe snovi:

(a) uporabe v fitofarmacevtskih sredstvih na 
področju uporabe Direktive 91/414/EGS;

(a) uporabe v fitofarmacevtskih sredstvih na 
področju uporabe Direktive 91/414/EGS;

(b) uporabe v biocidnih proizvodih na 
področju uporabe Direktive 98/8/ES;

(b) uporabe v biocidnih proizvodih na 
področju uporabe Direktive 98/8/ES;

(c) uporabo kot motorno gorivo, zajeto v 
Direktivo 98/70/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 13. oktobra 1998 o kakovosti 
motornega bencina in dizelskega goriva;
(d) uporabe izdelkov iz mineralnih olj kot 
gorivo za premične ali stacionarne kurilne 
naprave in uporabo kot gorivo v zaprtih 
sistemih.

Or. en

Obrazložitev

Izjeme je treba kolikor je mogoče omejiti, da se prepreči izkrivljanje trga med različnimi 
snovmi ter se omogoči identifikacija kemikalij, ki so vzrok za veliko zaskrbljenost, in varnejših 
nadomestil zanje.
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Johannes Blokland, Anne Laperrouze in Françoise 
Grossetête

Predlog spremembe 210
ČLEN 55, ODSTAVEK 4, TOČKA (D A) (novo)

(da) uporabe rud in koncentratov kot 
naravno prisotnih surovin – ki sicer niso 
dane v promet za prodajo splošni javnosti –
v napravah za predelavo, ki sodijo v 
področje uporabe Direktive 96/61/ES;

Or. en

Obrazložitev

Večina jih vsebuje majhne količine rakotvornih, mutagenih ali strupenih (CMR) snovi in jih je 
zato treba odobriti. Uporabljajo se le kot surovine v obratih, ki so podvrženi dovoljenjem, 
dodeljenim s sklicevanjem na najboljše razpoložljive tehnologije (Direktiva 96/61/ES) in na 
zakonodajo o varstvu delavcev in okolja; proizvodi in tokovi odpadkov ostanejo v okviru 
REACH in zakonodaje o odpadkih. Tveganja, ki iz tega izhajajo, se ustrezno nadzorujejo: v 
okviru člena 57(2) se dovolijo izjeme. Zaradi spremenljivosti sestave ta predlog spremembe 
preprečuje kopičenje tisočih neuporabnih spisov (preobremenitev sistema) in varuje 
izvedljivost.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Holger Krahmer, Anne Laperrouze, Georgs Andrejevs, 
Mojca Drčar Murko, Marios Matsakis in Vittorio Prodi

Predlog spremembe 211
ČLEN 55, ODSTAVEK 4, TOČKA (D B) (novo)

(db) uporabe kot snovi v baterijah in 
akumulatorjih na področju uporabe 
Direktive [2006/xx/ES].

Or. en

Obrazložitev

Novo sprejeta direktiva o baterijah in akumulatorjih zagotavlja predvsem stroge omejitve 
snovi pri oblikovanju in proizvodnji ter odgovornost za zbiranje in recikliranje odpadkov 
nalaga proizvajalcem.  Poleg tega so bile snovi, ki se uporabljajo v baterijah in bi utegnile 
ogrožati okolje ali zdravje ljudi, že podvržene ocenjevanju tveganja ter so torej prestale 
temeljito in strogo testiranje, kot je predvideno z REACH.

Snovi, ki se uporabljajo v baterijah v okviru direktive o baterijah, bi bilo treba oprostiti 
odobritve, da se prepreči podvajanje zakonodaje in upravnega bremena.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Guido Sacconi

Predlog spremembe 212
ČLEN 55, ODSTAVEK 5

5. Pri snoveh, za katere je treba pridobiti 
odobritev samo, ker izpolnjujejo kriterije iz 
člena 56(a), (b) ali (c) ali ker so opredeljene 
v skladu s členom 56(f) samo zaradi 
nevarnosti za zdravje ljudi, se odstavka 1 in 
2 tega člena ne uporabljata za naslednje 
uporabe:

črtano

(a) uporabe v kozmetičnih proizvodih na 
področju uporabe Direktive 76/768/EGS;
(b) uporabe v materialih za stik z živili na 
področju uporabe Uredbe (ES) št 
1935/2004.

Or. en

(Predlog spremembe 471/delno spremenjen – prva obravnava)

Obrazložitev

Področje uporabe odobritve ne bi smelo biti omejeno.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Guido Sacconi, Urszula Krupa, Chris Davies in Lena Ek

Predlog spremembe 213
ČLEN 55 A (novo)

Člen 55a
Seznam snovi, ki jih je treba odobriti
Snovi, za katere je znano, da izpolnjujejo 
kriterije iz člena 56, se do začetka postopka 
za odobritev uvrstijo na seznam v Prilogo 
XIVa. Ko se postopek za odobritev začne, se 
snovi dodajo na seznam v Prilogi XIVb, v 
skladu s postopkom iz člena 57(1).

Or. en
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(Predlog spremembe 215 – prva obravnava)

Obrazložitev

Za povečanje preglednosti ter spodbujanje prostovoljnih ukrepov uporabnikov na nižji stopnji 
in inovacij v smeri varnejših nadomestnih možnosti, je treba vse snovi, ki izpolnjujejo merila 
za zelo veliko zaskrbljenost, takoj dodati na seznam snovi za odobritev (= Priloga XIVa). 

Potem bodo snovi, v skladu s prednostno razvrstitvijo Agencije, prestavljene v Prilogo XIVb, 
v kateri bodo določeni datumi izteka in roki za vloge za odobritev. (Sacconi)

Vse snovi, ki izpolnjujejo merila za zelo veliko zaskrbljenost, je treba takoj dodati na seznam 
snovi za odobritev (Priloga XIV(a)), da se pomaga MSP pri njihovem srednjeročnem do 
dolgoročnem načrtovanju naložb, zmanjša birokracija, spodbuja iskanje varnejših 
nadomestnih možnosti in prostovoljnih ukrepov ter poveča preglednost. To je bistveno bolj 
jasen in neposreden postopek, kot je tisti, ki ga je predlagal Svet. Predlogi sprememb 215, 
216 (ustrezni del), 219, 223, 227, 228, 229 in 230 Evropskega parlamenta se ponovno vložijo 
kot del sklopa s seznamom snovi za odobritev.  (Krupa + Davies)

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Guido Sacconi, Urszula Krupa, Chris Davies in Lena Ek

Predlog spremembe 214
ČLEN 56, NASLOV IN UVODNI DEL

Snovi, ki se vključijo v Prilogo XIV Snovi, ki se vključijo v Prilogo XIVa
V skladu s postopkom iz člena 57 se lahko v 
Prilogo XIV vključijo naslednje snovi:

Brez poseganja v obstoječe ali prihodnje 
omejitve se v skladu s postopkom iz člena 58
v Prilogo XIVa vključijo naslednje snovi:

Or. en

(Predlog spremembe 216 – prva obravnava)

Obrazložitev

Delno povezano s predlogi sprememb člena 55a novo.

Zaradi uvedbe seznama snovi za pridobitev odobritve je treba spremeniti postopek za 
vključitev na sezname. (Sacconi)

Povezano s predlogom spremembe člena 55a (novo).

Če se pojavijo novi znanstveni podatki, ki izkazujejo potrebo po širših ukrepih, s katerimi se 
dodatno omeji prisotnost neke snovi na trgu, bi morale imeti oblasti na voljo postopek za 
takšno omejevanje. Ponovno se vloži ustrezni del predloga spremembe 216 Evropskega 
parlamenta. (Krupa + Davies)
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Guido Sacconi, Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna 
Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Avril Doyle, Chris Davies in Lena Ek

Predlog spremembe 215
ČLEN 56, TOČKA (F)

(f) snovi - kot so snovi, ki so po svojih 
lastnostih endokrini motilci, ali snovi, ki so 
po svojih lastnostih obstojne, se kopičijo v 
organizmih in so strupene ali zelo obstojne 
in se zelo lahko kopičijo v organizmih, ne 
izpolnjujejo meril iz točk (d) ali (e) - in za 
katere je za vsak primer posebej v skladu s 
postopkom iz člena 58 znanstveno 
dokazano, da imajo lahko resne učinke na 
zdravje ljudi ali okolje, ki so enakovredni 
učinkom snovi iz točk (a) do (e).

(f) snovi - kot so snovi, ki so po svojih 
lastnostih endokrini motilci, ali snovi, ki so 
po svojih lastnostih obstojne, se kopičijo v 
organizmih in so strupene ali zelo obstojne 
in se zelo lahko kopičijo v organizmih, ne 
izpolnjujejo meril iz točk (d) ali (e) - in za 
katere je za vsak primer posebej v skladu s 
postopkom iz člena 58 ugotovljeno, da 
povzročajo enako mero zaskrbljenosti kot 
snovi, navedene v točkah (a) do (e).

Or. en

(Predlog spremembe 217 – prva obravnava)

Obrazložitev

Ta predlog spremembe znižuje raven zaskrbljenosti, ki je potrebna, preden se snov lahko 
doda v Prilogo XIVa. Priporočljivo je bolj prožno besedilo. (Sacconi)

Previdnostno načelo nalaga, da ne moremo čakati na popolne znanstvene dokaze o tem, da bo 
imela neka snov negativen učinek na primer na hormone, predlagano besedilo nam bo torej 
omogočilo poiskati več snovi, ki utegnejo biti razlog za podobne ravni zaskrbljenosti.  
(Wijkman in drugi)

Besedilo Sveta bi imelo za posledico znatno povečanje števila testiranj na živalih. Ta predlog 
spremembe omogoča uvedbo odobritve za peščico nevarnih snovi, predvsem kemikalij, ki 
povzročajo hormonska neravnovesja in posegajo v normalno delovanje hormoskega sistema 
tako pri ljudeh kot pri živalih ter imajo za posledico širok spekter škodljivih učinkov, vključno 
z reproduktivnimi, razvojnimi in vedenjskimi težavami, pa tudi za snovi, kot so PFOS, PFOA 
in DecaBDE. Ponovno se vloži predlog spremembe 217 Evropskega parlamenta. (Davies)

Predlog spremembe, ki ga vlaga María Sornosa Martínez

Predlog spremembe 216
ČLEN 56, TOČKA (F)

(f) snovi - kot so snovi, ki so po svojih (f) snovi - kot so snovi, ki so po svojih 
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lastnostih endokrini motilci, ali snovi, ki so 
po svojih lastnostih obstojne, se kopičijo v 
organizmih in so strupene ali zelo obstojne 
in se zelo lahko kopičijo v organizmih, ne 
izpolnjujejo kriterijev iz točk (d) ali(e) - in 
za katere je za vsak primer posebej v skladu 
s postopkom iz člena 58 znanstveno 
dokazano, da imajo lahko resne učinke na 
zdravje ljudi ali okolje, ki so enakovredni 
učinkom snovi iz točk (a) do (e).

lastnostih endokrini motilci, ali snovi, ki so 
po svojih lastnostih obstojne, se kopičijo v 
organizmih in so strupene ali zelo obstojne 
in se zelo lahko kopičijo v organizmih, ne 
izpolnjujejo kriterijev iz točk (d) ali(e) - in 
za katere je za vsak primer posebej v skladu 
s postopkom iz člena 58 znanstveno 
dokazano, da imajo lahko resne učinke na 
zdravje ljudi ali okolje, ki so enakovredni 
učinkom snovi iz točk (a) do (e).

Ko direktiva Reach stopi v veljavo, 
Komisija za to vrsto snovi pripravi 
smernice, ki določajo kriterije za 
opredeljevanje teh snovi, ki v enaki meri 
vzbujajo zaskrbljenost kot druge snovi, 
navedene v točkah od (a) do (e).

Or. es

Obrazložitev

S tem se zagotovi, da je mogoče snovi, ki izpolnjujejo nekatere, ne pa vseh kriterijev za snovi 
PBT, v okviru REACH razvrstiti kot enako nevarne kemijske snovi. Sedanje besedilo ni jasno 
glede tega vprašanja.

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

Predlog spremembe 217
ČLEN 56, TOČKA (F A) (novo)

(fa) nanodelci.

Or. en

(Nov predlog spremembe, v skladu s členom 62(2)(d) Poslovnika, da se upošteva spremenjeno 
mnenje Znanstvenega odbora za nastajajoča in na novo ugotovljena zdravstvena tveganja 

(SCENIHR) z dne 10. marca 2006 ter poročila z naslovom „Možna strupenost snovi na 
nanoravni“ ["Toxic Potential of Materials at the Nanolevel"], objavljenega v reviji Science 

dne 3. februarja 2006.) 

Obrazložitev

Zelo majhne dimenzije nanomaterialov lahko po navedbah revije „Science“ spremenijo 
fizikalno-kemijske lastnosti ter ustvarijo možnosti za povečanje vnosa in interakcij z 
biološkimi tkivi. Ta kombinacija lahko povzroči škodljive biološke učinke v živih celicah, ki 
sicer z enakim materialom v večji obliki ne bi bili mogoči. Po mnenju SCENIHR je še vedno 
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na voljo zelo malo informacij o biološki usodi nanodelcev (npr. porazdelitev, kopičenje, 
metabolizem in strupenosti glede na organe). Za nanodelce bi morala biti zato potrebna 
odobritev.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 218
ČLEN 56, TOČKA (F A) (novo)

(fa) snovi, ki so sestavine, dodane tobačnim 
izdelkom v smislu člena 2(1) in člena 2(5) 
Direktive 2001/37 o približevanju zakonov 
in drugih predpisov držav članic o izdelavi, 
predstavitvi in prodaji tobačnih izdelkov.

Or. en

Obrazložitev

Ustreza predlogu spremembe 218, sprejetem v prvi obravnavi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Guido Sacconi

Predlog spremembe 219
ČLEN 57, NASLOV IN ODSTAVEK 1, UVODNI DEL

Vključitev snovi v Prilogo XIV
1. Odločitev o vključitvi snovi iz člena 56 v 
Prilogo XIV se sprejme v skladu s 
postopkom iz člena 132(3). Takšna odločitev 
mora za vsako snov vsebovati naslednje 
podatke:

Vključitev snovi v Prilogo XIV(b)
1. Odločitev o vključitvi snovi iz člena 56 v 
Prilogo XIV(b) se sprejme v skladu s 
postopkom iz člena 132(3a).  Takšna 
odločitev mora za vsako snov vsebovati 
naslednje podatke:

Or. en

(Predlog spremembe 219 – prva obravnava)

Obrazložitev

Z uvedbo seznama snovi, za katere je podana vloga za odobritev, Priloga XIV postane 
Priloga XIVb.
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Urszula Krupa, Chris Davies in Lena Ek

Predlog spremembe 220
ČLEN 57, NASLOV IN ODSTAVEK 1, UVODNI DEL

Vključitev snovi v Prilogo XIV
1. Odločitev o vključitvi snovi iz člena 56 v 
Prilogo XIV se sprejme v skladu s 
postopkom iz člena 132(3). Takšna odločitev 
mora za vsako snov vsebovati naslednje 
podatke:

Vključitev snovi v Prilogo XIV(b)
1. Odločitev o vključitvi snovi iz člena 56 v 
Prilogo XIV(b) se sprejme v skladu s 
postopkom iz člena 132(3). Takšna odločitev 
mora za vsako snov vsebovati naslednje 
podatke:

Or. en

Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe člena 55a (novo).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Guido Sacconi

Predlog spremembe 221
ČLEN 57, ODSTAVEK 1, TOČKA (B A) (novo)

(ba) morebitne omejitve, v skladu s členom 
67;

Or. en

(Predlog spremembe 220 – prva obravnava)

Obrazložitev

Pomembno je, da se v odločitvi, s katero se tovrstne snovi uvrsti v Prilogo XIVb, navedejo 
kakršnekoli omejitve izdelovanja, uporabe in/ali dajanja v promet.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Guido Sacconi in Chris Davies

Predlog spremembe 222
ČLEN 57, ODSTAVEK 1, TOČKA (D)

(d) roke za preverjanje določenih uporab, če 
je ustrezno;

(d) roki za preverjanje, ki ne smejo presegati 
5 let, za vse rabe;

Or. en
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(Predlog spremembe 221 – prva obravnava)

Obrazložitev

Vse odobritve morajo biti časovno omejene do največ 5 let, odvisno od razvoja varnejših 
nadomestnih snovi ali tehnologij. Ob odsotnosti rednih obdobij za preverjanje se izgubi tudi 
spodbuda za inovacije in razvoj varnejših metod. (Sacconi)

Smiselno je, da se vse odobritve izdajo za določen čas, ker redno preverjanje omogoča (in 
spodbuja) prilagajanje tehničnemu napredku (npr. upoštevanje novih podatkov o nevarnostih, 
izpostavljenosti, socialno-ekonomskih koristih in razpoložljivosti nadomestnih snovi). Brez 
rednih rokov za preverjanje se izgubi tudi spodbuda za iskanje varnejših nadomestnih 
možnosti. Ponovno se vloži predlog spremembe 221 Evropskega parlamenta. (Davies)

Predlog spremembe, ki ga vlaga Guido Sacconi

Predlog spremembe 223
ČLEN 57, ODSTAVEK 2

2. Uporabe ali kategorije uporab so lahko 
izvzete iz zahtev odobritve pod pogojem, da 
je na podlagi veljavne posebne zakonodaje
Skupnosti, ki določa za uporabo snovi v 
zvezi z varovanjem zdravja ljudi ali okolja 
minimalne zahteve, tveganje pod primernim 
nadzorom. Pri določitvi takšnih izjem se 
upošteva zlasti sorazmernost tveganja za 
zdravje ljudi in okolje v zvezi z naravo 
snovi, kot na primer, ko se tveganje 
spreminja glede na fizično obliko.

2. Uporabe ali kategorije uporab so lahko 
izvzete iz zahtev odobritve. Pri določitvi 
takšnih izjem se upošteva zlasti naslednje:
(a) veljavna posebna zakonodaja Skupnosti, 
ki določa za uporabo snovi v zvezi z 
varovanjem zdravja ljudi ali okolja 
minimalne zahteve, kot so omejitve poklicne 
izpostavljenosti, omejitve emisij itd., pod 
pogojem, da je tveganje pod primernim 
nadzorom;
(b) veljavne zakonske obveznosti za 
sprejetje ustreznih tehničnih in 
upravljavskih ukrepov, da se pri uporabi 
snovi zagotovi skladnost z vsemi ustreznimi 
zdravstvenimi, varnostnimi in okoljskimi 
standardi.
Za izjeme se lahko določijo pogoji.

Or. en

Obrazložitev

Ponovna vložitev prvotnega predloga Komisije.
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Chris Davies, Philippe Busquin in Vittorio Prodi

Predlog spremembe 224
ČLEN 57, ODSTAVEK 2

2. Uporabe ali kategorije uporab so lahko 
izvzete iz zahtev odobritve pod pogojem, da 
je na podlagi veljavne posebne zakonodaje 
Skupnosti, ki določa za uporabo snovi v 
zvezi z varovanjem zdravja ljudi ali okolja 
minimalne zahteve, tveganje pod primernim 
nadzorom. Pri določitvi takšnih izjem se 
upošteva zlasti sorazmernost tveganja za 
zdravje ljudi in okolje v zvezi z naravo 
snovi, kot na primer, ko se tveganje 
spreminja glede na fizično obliko.

2. Uporabe ali kategorije uporab so lahko 
izvzete iz zahtev odobritve pod pogojem, da 
je na podlagi veljavne posebne zakonodaje 
Skupnosti, ki določa za uporabo snovi v 
zvezi z varovanjem zdravja ljudi, javne 
varnosti ali okolja minimalne zahteve, 
tveganje pod primernim nadzorom. Pri 
določitvi takšnih izjem se upošteva zlasti 
sorazmernost tveganja za zdravje ljudi, 
javno varnost in okolje v zvezi z naravo 
snovi, kot na primer, ko se tveganje 
spreminja glede na fizično obliko.

Or. en

Obrazložitev

Izvrševanje REACH ne bi smelo onemogočati sektorju aeronavtike, da upošteva varnostne 
zahteve, zahteve po potrjevanju v civilnem letalskem prometu in standarde, ki so določeni na 
mednarodni ravni (ICAO) ali na ravni skupnosti (EASA). Nekatere snovi bo mogoče treba 
oprostiti odobritve, ker so njihove fizikalno-kemijske lastnosti ključnega pomena pri 
upoštevanju varnostnih zahtev, zahtev po potrjevanju in standardov na mednarodni ravni in 
na ravni skupnosti, zlasti pri upoštevanju zahtev po potrjevanju plovnosti in varnosti potnikov 
v civilnem letalskem prometu, ki so določene v Uredbi (ES) št. 1592/2002.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 225
ČLEN 57, ODSTAVEK 2 A (novo)

2a. Takšne izjeme se ne dodelijo uporabam 
ali skupinam uporab za snovi iz člena 56, 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, ne glede na člen 12 te direktive.

Or. en
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Obrazložitev

Predlog spremembe ustreza predlogu spremembe 222, sprejetem v prvi obravnavi, pri čemer 
se – glede na izvorno besedilo, ki ga je pripravila Evropska komisija – prilagaja 
spremembam v oštevilčenju členov iz  skupnega stališča.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Guido Sacconi

Predlog spremembe 226
ČLEN 57, ODSTAVEK 3, UVODNI DEL

3. Pred odločitvijo o vključitvi snovi v 
Prilogo XIV Agencija ob upoštevanju 
mnenja odbora držav članic priporoči 
prednostne snovi, ki jih je treba vključiti, in 
pri tem za vsako snov navede podatke iz 
odstavka 1. Običajno se da prednost snovem, 
ki:

3. Agencija priporoči, da se prednostne 
snovi prenesejo iz Priloge XIV(a) v Prilogo 
XIV(b) in pri tem za vsako snov navede 
podatke iz odstavka 1. Običajno se da 
prednost snovem, ki:

Or. en

(Predlog spremembe 223 – prva obravnava)

Obrazložitev

Z uvedbo seznama snovi, za katere je podana vloga za odobritev, Priloga XIV postane 
Priloga XIVb.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Chris Davies, Lena Ek in Urszula Krupa

Predlog spremembe 227
ČLEN 57, ODSTAVEK 3, UVODNI DEL

3. Pred odločitvijo o vključitvi snovi v 
Prilogo XIV Agencija ob upoštevanju 
mnenja odbora držav članic priporoči 
prednostne snovi, ki jih je treba vključiti, in 
pri tem za vsako snov navede podatke iz 
odstavka 1. Običajno se da prednost snovem, 
ki:

3. Pred odločitvijo o prenosu snovi iz 
Priloge XIV(a) v Prilogo XIV(b) Agencija 
ob upoštevanju mnenja odbora držav članic 
priporoči prednostne snovi, ki jih je treba 
vključiti, in pri tem za vsako snov navede 
podatke iz odstavka 1. Običajno se da 
prednost snovem, ki:

Or. en
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Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe člena 55a (novo).

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

Predlog spremembe 228
ČLEN 57, ODSTAVEK 3, TOČKA (B A) (novo)

(ba) so v obliki nanodelcev; ali

Or. en

(Nov predlog spremembe, v skladu s členom 62(2)(d) Poslovnika, da se upošteva spremenjeno 
mnenje Znanstvenega odbora za nastajajoča in na novo ugotovljena zdravstvena tveganja 

(SCENIHR) z dne 10. marca 2006.) 

Obrazložitev

Po mnenju SCENIHR se v potrošniških izdelkih – kamor sodijo kozmetika in zaščita pred 
soncem, vlakna in tekstili, barvila, polnila, barve, emulzije in koloidi – uporabljajo številni 
različni materiali v nanomerilu in funkcionalne površine v nanomerilu. Glede na kombinacijo 
a) zelo zaskrbljujočih škodljivih učinkov nanodelcev, b) njihove široke uporabe v potrošniških 
proizvodih in c) zelo omejenega znanja o biološki usodi nanodelcev, bi morali ti dobiti 
prednost v okviru sistema odobritev REACH.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 229
ČLEN 57, ODSTAVEK 3, TOČKA (C)

(c) so v velikih količinah. (c) so v velikih količinah; ali

Or. en

Obrazložitev

Ustreza predlogu spremembe 224, ki je bil sprejet v prvi obravnavi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 230
ČLEN 57, ODSTAVEK 3, TOČKA (C A) (novo)
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(ca) so 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 225, ki je bil sprejet v prvi obravnavi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Guido Sacconi

Predlog spremembe 231
ČLEN 57, ODSTAVEK 4, PODODSTAVEK 1

4. Preden Agencija pošlje svoje priporočilo 
Komisiji, ga da najprej na razpolago javnosti 
na svoji spletni strani, pri čemer jasno 
navede datum objave, ob upoštevanju 
členov 117 in 118 o dostopu do informacij. 
Agencija vse zainteresirane strani pozove, da 
v treh mesecih po objavi predložijo 
pripombe, zlasti o uporabah, ki jih je treba 
izvzeti iz zahtev odobritve.

4. Preden Agencija pošlje svoje priporočilo 
Komisiji, ga da najprej na razpolago javnosti 
na svoji spletni strani, pri čemer jasno 
navede datum objave. Agencija vse 
zainteresirane strani pozove, naj v treh 
mesecih po objavi predložijo pripombe, 
zlasti o:

(a) izpolnjevanju kriterijev iz člena 56(d), 
(e) in (f);
(b) uporabah, ki jih je treba izvzeti iz zahtev 
odobritve.

Or. en

Obrazložitev

Ponovna vložitev prvotnega predloga Komisije.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Erna Hennicot-Schoepges, Anders Wijkman, Chris Davies, 
Lena Ek, Urszula Krupa in Guido Sacconi

Predlog spremembe 232
ČLEN 57, ODSTAVEK 5

5. Po vključitvi snovi v Prilogo XIV se ob 
upoštevanju odstavka 6 zanjo v skladu s 

5. Po vključitvi snovi v Prilogo XIV se ob 
upoštevanju odstavka 6 zanjo v skladu s 
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postopkom iz naslova VIII ne smejo sprejeti 
nove omejitve za nadzorovanje tveganj za 
zdravje ljudi ali okolje, ki jih povzroča 
uporaba snovi kot take, v pripravku ali njena 
vgraditev v izdelek, zaradi intrinzičnih 
lastnosti iz Priloge XIV.

postopkom iz naslova VIII ne smejo sprejeti 
nove omejitve za nadzorovanje tveganj za 
zdravje ljudi ali okolje, ki jih povzroča 
uporaba snovi kot take, v pripravku ali njena 
vgraditev v izdelek, zaradi intrinzičnih 
lastnosti iz Priloge XIV, razen če so 
Agenciji predstavljeni znanstveni podatki, 
ki dokazujejo potrebo po nujnih ukrepih za 
nadaljnjo omejitev snovi.

Or. en

Obrazložitev

Če se pojavijo novi znanstveni podatki, ki izkazujejo potrebo po širših ukrepih, s katerimi se 
dodatno omeji prisotnost neke snovi na trgu, bi morale imeti oblasti na voljo postopek za 
takšno omejevanje. Ponovno se vloži predlog spremembe 226 Evropskega parlamenta. 
(Hennicot in Wijkman + Davies + Krupa)

Potreben je mehanizem za nadzor tistih uporab vključenih snovi, ki so bile izvzete iz zahteve 
za pridobitev odobritve – besedilo Komisije bi odpravilo vse možnosti nadzora z „drugimi“ 
omejitvami. Predlog spremembe 226 – prva obravnava. (Sacconi)

Predlog spremembe, ki ga vlaga Guido Sacconi

Predlog spremembe 233
ČLEN 57, ODSTAVEK 8

8. Snovi, ki na podlagi novih informacij ne 
izpolnjujejo več kriterijev iz člena 56, se 
odstranijo iz Priloge XIV v skladu s 
postopkom iz člena 132(3).

8. Snovi, ki na podlagi novih informacij ne 
izpolnjujejo več kriterijev iz člena 56, se 
odstranijo iz Priloge XIV 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.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Guido Sacconi

Predlog spremembe 234
ČLEN 58, NASLOV

Identifikacija snovi iz člena 56 Identifikacija snovi iz člena 56 in njihova 
vključitev v Prilogo XIV(a)

Or. en

(Predlog spremembe 227 – prva obravnava)

Obrazložitev

Povezan s predlogom spremembe člena 56. 
Vse snovi, ki izpolnjujejo merila za zelo veliko zaskrbljenost, je treba takoj dodati na seznam 
snovi za odobritev (= Priloga XIV(a)), da se poveča preglednost ter spodbuja prostovoljne 
ukrepe uporabnikov na nižji stopnji in iskanje varnejših nadomestnih možnosti. Tiste, za 
katere je že znano, da izpolnjujejo merila, se vključijo neposredno. Za snovi, ki jih je treba 
šele določiti, pa je treba uvesti postopek za njihovo vključitev.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Guido Sacconi

Predlog spremembe 235
ČLEN 58, ODSTAVEK -1

-1. Snovi iz člena 56(a), (b) in (c) se 
vključijo v Prilogo XIV(a).

Or. en

(Predlog spremembe 228 – prva obravnava)

Obrazložitev

Rakotvorne, mutagene in strupene snovi bi bilo treba nemudoma vključiti na seznam snovi, za
katere je potrebna odobritev.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Guido Sacconi

Predlog spremembe 236
ČLEN 58, ODSTAVEK 1

1. Postopek, naveden v odstavkih 2 do 10 
tega člena, se uporablja za opredelitev 

1. Za opredelitev snovi iz člena 56(d), (e) in 
(f) se pred vsemi priporočili v skladu s 
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snovi, ki izpolnjujejo kriterije iz člena 56, in 
določitev seznama tistih snovi, ki bodo 
morda vključene v Prilogo XIV. Agencija v 
tem seznamu navede snovi, ki so na njenem 
delovnem programu v skladu s členom 
82(3)(e).

členom 57(3) uporablja postopek, naveden 
v odstavkih 2 do 10 tega člena.

Or. en

Obrazložitev

Ponovna vložitev prvotnega predloga Komisije.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Chris Davies, Lena Ek in Urszula Krupa

Predlog spremembe 237
ČLEN 58, NASLOV IN ODSTAVEK 1

Identifikacija snovi iz člena 56 Identifikacija snovi iz člena 56 in njihova 
vključitev v Prilogo XIV(a)

1. Postopek, naveden v odstavkih 2 do 10 
tega člena, se uporablja za opredelitev snovi, 
ki izpolnjujejo kriterije iz člena 56, in 
določitev seznama tistih snovi, ki bodo 
morda vključene v Prilogo XIV. Agencija v 
tem seznamu navede snovi, ki so na njenem 
delovnem programu v skladu s členom 
82(3)(e).

1. Postopek, naveden v odstavkih 2 do 10 
tega člena, se uporablja za opredelitev snovi, 
ki izpolnjujejo kriterije iz člena 56, in 
določitev seznama tistih snovi (Priloga 
XIV(a)), ki bodo morda vključene v Prilogo 
XIV(b). Agencija v tem seznamu navede 
snovi, ki so na njenem delovnem programu v 
skladu s členom 82(3)(e).

1a. Snovi iz člena 56(a), (b) in (c) se 
vključijo v Prilogo XIV(a).

Or. en

Obrazložitev

O identifikaciji snovi, ki vzbujajo zelo veliko zaskrbljenost, bi bilo treba odločati s 
kvalificirano večino. Ni primerno, da ima vsaka od 25 držav članic pravico veta na 
identifikacijo tovrstnih snovi. Ta predlog spremembe zagotavlja tudi jasen časovni postopek 
za vključevanje kemikalij, ki vzbujajo zelo veliko zaskrbljenost, v Prilogo XIIIa in s tem 
povečjuje pravno varnost industrije. Povezano s predlogom spremembe člena 53a (novo).
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Guido Sacconi

Predlog spremembe 238
ČLEN 58, ODSTAVKA 8 IN 9

8. Če Odbor držav članic v 30 dneh po 
prejemu dokumentacije doseže soglasje o 
identifikaciji, vključi Agencija to snov v 
seznam iz odstavka 1. Agencija lahko to 
snov vključi v svoja priporočila v skladu s 
členom 57(3). 

8. Če Odbor držav članic v 30 dneh po 
prejemu dokumentacije doseže dogovor s 
kvalificirano večino, da snov izpolnjuje 
kriterije za odobritev in jo je treba vključiti 
v Prilogo XIV(b), Agencija v 15 delovnih 
dneh priporoči Komisiji, da se snov vključi 
v Prilogo XIV(b), kot je določeno v 
členu 57(3). 

9. Če Odbor držav članic soglasja ne doseže, 
Komisija v 3 mesecih po prejemu mnenja 
Odbora držav članic pripravi osnutek 
predloga o identifikaciji snovi. Končna 
odločitev o identifikaciji snovi se sprejme v 
skladu s postopkom iz člena 132(3).

9. Če Odbor držav članic ne doseže 
dogovora s kvalificirano večino, sprejme 
mnenje v 30 dneh po prejemu 
dokumentacije. Agencija to mnenje 
posreduje Komisiji v 15 delovnih dneh, pri 
čemer jo obvesti o morebitnih manjšinskih 
stališčih v Odboru, da Komisija sprejme 
odločitev.

Or. en

(Predlog spremembe 229 – prva obravnava)

Obrazložitev

V primeru, da odbor ne doseže dogovora, končno odločitev sprejme Komisija.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Chris Davies in Urszula Krupa

Predlog spremembe 239
ČLEN 58, ODSTAVKA 8 IN 9

8. Če Odbor držav članic v 30 dneh po 
prejemu dokumentacije doseže soglasje o 
identifikaciji, vključi Agencija to snov v 
seznam iz odstavka 1. Agencija lahko to 
snov vključi v svoja priporočila v skladu s 
členom 57(3). 

8. Če Odbor držav članic v 30 dneh po 
prejemu dokumentacije doseže dogovor s 
kvalificirano večino, da snov izpolnjuje 
kriterije za odobritev in jo je treba vključiti 
v Prilogo XIV(a), vključi Agencija to snov v 
seznam iz odstavka 1. Agencija lahko to 
snov vključi v svoja priporočila v skladu s 
členom 57(3).

8a. Snovi, ki so na novo razvrščene kot 
takšne, ki izpolnjujejo merila iz člena 56(a), 
(b) in (c), ter snovi, ki so opredeljene kot 
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takšne, ki izpolnjujejo merila iz člena 56(d), 
(e) in (f), se v treh mesecih vključijo v 
Prilogo XIV(a).

9. Če Odbor držav članic soglasja ne doseže, 
Komisija v 3 mesecih po prejemu mnenja
Odbora držav članic pripravi osnutek 
predloga o identifikaciji snovi. Končna 
odločitev o identifikaciji snovi se sprejme v 
skladu s postopkom iz člena 132(3).

9. Če Odbor držav članic ne doseže 
dogovora s kvalificirano večino, Komisija v 
3 mesecih po prejemu mnenja Odbora držav 
članic pripravi osnutek predloga o 
identifikaciji snovi. Končna odločitev o 
identifikaciji snovi se sprejme v skladu s 
postopkom iz člena 132(3).

Or. en

Obrazložitev

O identifikaciji snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost, bi bilo treba odločati s kvalificirano 
večino. Ni primerno, da ima vsaka od 25 držav članic pravico veta na identifikacijo tovrstnih 
snovi. Ta predlog spremembe zagotavlja tudi jasen časovni postopek za vključevanje 
kemikalij, ki vzbujajo zelo veliko zaskrbljenost, v Prilogo XIIIa in s tem povečjuje pravno 
varnost industrije. Povezano s predlogom spremembe člena 53a (novo).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Guido Sacconi

Predlog spremembe 240
ČLEN 58, ODSTAVEK 9

9. Če Odbor držav članic soglasja ne doseže, 
Komisija v 3 mesecih po prejemu mnenja 
Odbora držav članic pripravi osnutek 
predloga o identifikaciji snovi. Končna 
odločitev o identifikaciji snovi se sprejme v 
skladu s postopkom iz člena 132(3).

9. Če Odbor držav članic soglasja ne doseže, 
Komisija v 3 mesecih po prejemu mnenja 
Odbora držav članic pripravi osnutek 
predloga o identifikaciji snovi. Končna 
odločitev o identifikaciji snovi se sprejme 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.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Guido Sacconi

Predlog spremembe 241
ČLEN 58, ODSTAVEK 9 A (novo)

9a. Snovi, ki so na novo razvrščene kot 
takšne, ki izpolnjujejo merila iz člena 56(a), 
(b) in (c), ter snovi, ki so opredeljene kot 
takšne, ki izpolnjujejo merila iz člena 56(d), 
(e) in (f), se v treh mesecih vključijo v 
Prilogo XIV(a).

Or. en

(Predlog spremembe 230 – prva obravnava)

Obrazložitev

Zagotavlja postopek za vključitev v Prilogo XIVa.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Guido Sacconi

Predlog spremembe 242
ČLEN 59, ODSTAVEK 2

2. Odobritev se brez poseganja v odstavek 3 
dodeli, če je tveganje za zdravje ljudi ali 
okolje, ki izhaja iz uporabe snovi zaradi 
njenih intrinzičnih lastnosti iz Priloge XIV, 
pod ustreznim nadzorom v skladu z 
oddelkom 6.4 Priloge I, kar vlagatelj 
dokumentira s poročilom o kemijski 
varnosti. Komisija upošteva vse informacije 
o izpustih, emisijah in izgubah, ki so znane 
v času odločitve. 

2. Odobritev se dodeli le, če:

Komisija ne upošteva tveganj za zdravje 
ljudi, ki izhajajo iz uporabe snovi v 
medicinskem pripomočku in jih urejajo 
Direktiva Sveta 90/385/EGS z dne 20. 
junija 1990 o približevanju zakonodaje 
držav članic o aktivnih medicinskih 
pripomočkih za vsaditev, Direktiva 
Sveta 93/42/EGS z dne 14. junija 1993 o 
medicinskih pripomočkih in 
Direktiva 98/79/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 27. oktobra 1998 o in vitro 
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diagnostičnih medicinskih pripomočkih.
(a) ne obstajajo ustrezne nadomestne snovi 
ali tehnologije, zagotovljeni pa so ukrepi za 
zmanjšanje izpostavljenosti, 
(b) je dokazano, da socialne in gospodarske 
prednosti prevladajo nad tveganji za 
zdravje ljudi ali okolje zaradi uporabe 
snovi, ter
(c) je tveganje za zdravje ljudi ali za okolje 
zaradi uporabe snovi, ki izhaja iz njenih 
notranjih lastnosti, opredeljenih v Prilogi 
XIV(a), ustrezno nadzorovano v skladu s 
Prilogo I, oddelek 6, in kot je 
dokumentirano v poročilu uporabnika o 
kemijski varnosti. 
Komisija upošteva vse informacije o 
izpustih, emisijah in izgubah, ki so znane v 
času odločitve.

Or. en

(Spremenjen predlog spremembe 232 – prva obravnava)

Obrazložitev

Povezan s predlogom spremembe člena 54.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-
Schoepges, Péter Olajos, Avril Doyle, Chris Davies, Lena Ek in Urszula Krupa

Predlog spremembe 243
ČLEN 59, ODSTAVEK 2

2. Odobritev se brez poseganja v odstavek 3 
dodeli, če je tveganje za zdravje ljudi ali 
okolje, ki izhaja iz uporabe snovi zaradi 
njenih intrinzičnih lastnosti iz Priloge XIV, 
pod ustreznim nadzorom v skladu z 
oddelkom 6.4 Priloge I, kar vlagatelj 
dokumentira s poročilom o kemijski 
varnosti. Komisija upošteva vse informacije 
o izpustih, emisijah in izgubah, ki so znane 
v času odločitve.

2. Odobritev se dodeli le, če:

Komisija ne upošteva tveganj za zdravje 
ljudi, ki izhajajo iz uporabe snovi v 
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medicinskem pripomočku in jih urejajo 
Direktiva Sveta 90/385/EGS z dne 20. 
junija 1990 o približevanju zakonodaje 
držav članic o aktivnih medicinskih 
pripomočkih za vsaditev, Direktiva 
Sveta 93/42/EGS z dne 14. junija 1993 o 
medicinskih pripomočkih in 
Direktiva 98/79/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 27. oktobra 1998 o in vitro 
diagnostičnih medicinskih pripomočkih.

(a) ne obstajajo ustrezne nadomestne snovi 
ali tehnologije, zagotovljeni pa so ukrepi za 
zmanjšanje izpostavljenosti, 
(b) je dokazano, da socialne in gospodarske 
prednosti prevladajo nad tveganji za 
človekovo zdravje ali okolje zaradi uporabe 
snovi, ter
(c) je tveganje za zdravje ljudi ali za okolje 
zaradi uporabe snovi, ki izhaja iz njenih 
notranjih lastnosti, opredeljenih v Prilogi 
XIV(a), ustrezno nadzorovano v skladu s 
Prilogo I, oddelek 6, in kot je 
dokumentirano v poročilu uporabnika o 
kemijski varnosti. 

Or. en

Obrazložitev

Nadomestitev snovi bi morala biti – ob upoštevanju socialno-ekonomskih vidikov in nadzora –
vedno prva možnost. Predlog spremembe 232 iz prve obravnave. Svet se v preveliki meri 
osredotoča na ustrezen nadzor. Ni priporočljivo začeti s prizadevanji, da bi razvili „varne“ 
mejne vrednosti za nenehno uporabo snovi, ki lahko povzročajo raka in spreminjajo DNK. S 
tem so povezani predlogi sprememb 1-5, 12-13, ki jih vlaga Wijkman. (Wijkman in drugi)

Predlog spremembe pojasnjuje, da bi bilo vedno treba najprej preveriti razpoložljivost 
primernih varnejših nadomestnih možnosti. Proaktivna podjetja, ki vlagajo v varnejše rešitve, 
trenutno na trgu izgubljajo. „Ustrezen nadzor“ pomeni poslovanje kot običajno in ne ponuja 
spodbud za inovacije. Ta predlog spremembe spodbuja nadomeščanje nevarnih kemikalij z 
varnejšimi alternativami. Ponovno se vlaga predlog spremembe 232 Evropskega parlamenta. 
(Davies + Krupa)
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Guido Sacconi

Predlog spremembe 244
ČLEN 59, ODSTAVEK 3

3. Odstavek 2 se ne uporablja za: črtano
(a) snovi, ki izpolnjujejo kriterije iz člena 
56(a), (b), (c) in (f), za katere ni mogoče 
določiti praga v skladu z oddelkom 6.4 
Priloge I; 
(b) snovi, ki izpolnjujejo kriterije iz člena 
56(d) in (e).

Or. en

Obrazložitev

Črta se nova določba v skupnem stališču, ker bi se moral uporabljati samo en postopek za 
odobritev snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost.

Predlog spremembe, ki ga vlaga María Sornosa Martínez

Predlog spremembe 245
ČLEN 59, ODSTAVEK 3, TOČKA (B A) (novo)

(ba) snovi, ki ustrezajo kriterijem, 
določenim v smernicah Komisije iz člena 
56(f).

Or. es

Obrazložitev

Usklajen s predhodnim predlogom spremembe in namenjen zagotavljanju, da je mogoče 
snovi, ki izpolnjujejo nekatere, ne pa vseh kriterijev za snovi PBT, v okviru REACH razvrstiti 
kot enako nevarne kemijske snovi. Sedanje besedilo ni jasno glede tega vprašanja.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-
Schoepges, Péter Olajos, Avril Doyle, Chris Davies, Lena Ek in Urszula Krupa

Predlog spremembe 246
ČLEN 59, ODSTAVEK 4

4. Če se odobritev ne more dodeliti v skladu črtano
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z odstavkom 2 ali se ne more izdati za snovi, 
navedene v odstavku 3, se lahko kljub temu 
dodeli, če se dokaže, da socialno-
ekonomske koristi prevladajo nad 
tveganjem za zdravje ljudi ali okolje, ki 
izhaja iz uporabe snovi, ter če niso na voljo 
ustrezne alternativne snovi ali tehnologije. 
Odločitev se sprejme po preučitvi vseh 
naslednjih dejavnikov:
(a) tveganja, ki ga pomenijo uporabe snovi;

(b) socialno-ekonomskih koristi, ki izhajajo 
iz njene uporabe, in socialno-ekonomskih 
posledic v primeru zavrnitve odobritve, kot 
jih prikažejo vlagatelj ali druge 
zainteresirane strani;
(c) analize alternative, ki jo predloži 
vlagatelj v skladu s členom 61(4)(e) in 
prispevkov tretje strani, predloženih v 
skladu s členom 63(2);
(d) razpoložljivih informacij o tveganjih, ki 
jih alternativne snovi ali tehnologije 
pomenijo za zdravje ljudi ali okolje.

Or. en

Obrazložitev

Nadomestitev snovi bi morala biti – ob upoštevanju socialno-ekonomskih vidikov in nadzora –
vedno prva možnost. Svet se v preveliki meri osredotoča na ustrezen nadzor. Ni priporočljivo 
začeti s prizadevanji, da bi razvili „varne“ mejne vrednosti za nenehno uporabo snovi, ki 
lahko povzročajo raka in spreminjajo DNK. (Wijkman in drugi)

Povezano s predlogom spremembe člena 57(2). (Davies + Krupa)

Predlog spremembe, ki ga vlaga Guido Sacconi

Predlog spremembe 247
ČLEN 59, ODSTAVEK 4, UVODNI DEL

4. Če se odobritev ne more dodeliti v skladu 
z odstavkom 2 ali se ne more izdati za snovi, 
navedene v odstavku 3, se lahko kljub temu 
dodeli, če se dokaže, da socialno-
ekonomske koristi prevladajo nad 
tveganjem za zdravje ljudi ali okolje, ki 

4. Odločitev za izdajo odobritve v skladu z 
odstavkom 2 se sprejme po preučitvi vseh 
naslednjih dejavnikov:
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izhaja iz uporabe snovi, ter če niso na voljo 
ustrezne alternativne snovi ali tehnologije. 
Odločitev se sprejme po preučitvi vseh 
naslednjih dejavnikov:

Or. en

(Predlog spremembe 233 – prva obravnava)

Obrazložitev

Povezan s predlogom spremembe člena 54.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Guido Sacconi

Predlog spremembe 248
ČLEN 59, ODSTAVEK 7

7. Če vloga za odobritev vključuje 
informacije iz člena 61(5)(b), se te 
upoštevajo pri določitvi trajanja časovno 
omejenega roka za preverjanje iz odstavka 
8 tega člena.

7. Obdobje veljavnosti časovno omejene 
odobritve se določi na osnovi informacij, ki 
so podrobno opredeljene v členu 61(4)(eb), 
in ob upoštevanju drugih razpoložljivih 
informacij. 

Or. en

Obrazložitev

Obdobje veljavnosti odobritve se povezuje z informacijami, ki jih vsebuje načrt nadomestitve. 

Predlog spremembe, ki ga vlagata Chris Davies in Lena Ek

Predlog spremembe 249
ČLEN 59, ODSTAVEK 7

7. Če vloga za odobritev vključuje 
informacije iz člena 61(5)(b), se te
upoštevajo pri določitvi trajanja časovno 
omejenega roka za preverjanje iz odstavka 8 
tega člena.

7. Informacije iz člena 61(4)(db) se 
upoštevajo pri določitvi trajanja časovno 
omejenega roka za preverjanje iz odstavka 8 
tega člena.

Or. en
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Obrazložitev

Načrti nadomestitve bodo industriji, zlasti MSP, pomagali pri načrtovanju. Načrti 
nadomestitve so enostavno raziskave in razvoj ter časovni razpored ukrepov, ki jih predlaga 
vlagatelj.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Guido Sacconi

Predlog spremembe 250
ČLEN 59, ODSTAVEK 8

8. Odobritve se preverjajo v časovno 
omejenem roku (čigar trajanje se določi za 
vsak primer posebej) brez poseganja v 
odločitve glede prihodnjega obdobja
preverjanja; običajno zanje veljajo določeni
pogoji, vključno s spremljanjem.

8. Odobritve se preverjajo v časovnih 
razponih in pogojujejo s predstavitvijo 
načrtov nadomestitve ter zanje lahko veljajo 
drugi pogoji, vključno s spremljanjem. Za 
odobritve velja časovno omejen rok, ki ne 
presega 5 let.

Or. en

(Predlog spremembe 235 – prva obravnava)

Obrazložitev

Odobritve morajo imeti omejen rok trajanja, da se spodbujajo inovacije.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 251
ČLEN 59, ODSTAVEK 8

8. Odobritve se preverjajo v časovno 
omejenem roku (čigar trajanje se določi za 
vsak primer posebej) brez poseganja v 
odločitve glede prihodnjega obdobja 
preverjanja; običajno zanje veljajo določeni 
pogoji, vključno s spremljanjem.

8. Odobritve so časovno omejene (njihovo 
trajanje se določi za vsak primer posebej in 
ne presega 5 let) ter odvisne od predstavitve 
načrtov za nadomestitev; običajno zanje 
veljajo določeni pogoji, vključno s 
spremljanjem.

Or. en

Obrazložitev

Smiselno je, da se vse odobritve izdajo za določen čas, ker redno preverjanje omogoča (in 
spodbuja) prilagajanje tehničnemu napredku (npr. upoštevanje novih podatkov o nevarnostih, 
izpostavljenosti, socialno-ekonomskih koristih in razpoložljivosti nadomestnih snovi). Brez 
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rednih rokov za preverjanje se izgubi tudi spodbuda za iskanje varnejših nadomestnih 
možnosti. Ponovno se vloži predlog spremembe 235 Evropskega parlamenta.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Chris Davies in Philippe Busquin

Predlog spremembe 252
ČLEN 59, ODSTAVEK 8

8. Odobritve se preverjajo v časovno 
omejenem roku (čigar trajanje se določi za 
vsak primer posebej) brez poseganja v 
odločitve glede prihodnjega obdobja 
preverjanja; običajno zanje veljajo določeni 
pogoji, vključno s spremljanjem.

8. Odobritve se preverjajo v časovno 
omejenem roku (čigar trajanje se določi za 
vsak primer posebej), pri tem pa se upošteva
življenjski cikel proizvodov, omejitve na 
področju varnosti in vzdrževanja, odsotnost 
nadomestil in kjer je to primerno časovni 
razpored ukrepov, ki jih predlaga vlagatelj 
v skladu s členom 61(5)(b). Odobritve se 
izda brez poseganja v odločitve glede 
prihodnjega obdobja preverjanja; običajno 
zanje veljajo določeni pogoji, vključno s 
spremljanjem.

Or. en

Obrazložitev

Glede na to, da nihče noče prepovedi poletov ali strmoglavljanja letal, mora postopek
odobritve, vključno z morebitnimi izjemami iz odobritve, upoštevati posebnosti sektorja 
aeronavtike in biti usklajen z varnostnimi obveznostmi civilnega letalskega prometa ter 
priznavati, da imajo, v ta sektor vključeni proizvodi, lahko dolgo življenjsko dobo, ki znaša od 
25 do 40 let. (Davies)

Evropska aeronavtična industrija ima za cilj doseči najvišjo raven zmogljivosti materialov in 
proizvodov, da zagotovi vzdržljivost proizvodov skozi njihov celotni dolgi življenjski cikel – ki 
običajno znaša od 25 do 40 let – ob najvišji možni stopnji varnosti. Postopek odobritve, 
vključno z morebitnimi izjemami iz odobritve, mora ustrezno upoštevati posebnost 
aeronavtičnega sektorja in biti v skladu z varnostnimi obveznostmi civilnega letalskega 
prometa. Ko je tveganje zaradi uporabe določene snovi mogoče ustrezno nadzorovati pri 
posebni uporabi, bi morala biti odobritev zagotovljena za časovno obdobje, ki je skladno z 
življenjskim ciklom aeronavtičnih proizvodov in zahtevami vzdrževanja. Pri podelitvi 
odobritve bi morala biti Komisija kot pristojni organ obvezana upoštevati življenjski cikel 
proizvoda in omejitve zaradi njegovega vzdrževanja, prisotnost ali odsotnost dejanskih 
nadomestnih možnosti ter časovni načrt za predlagane ukrepe vlagatelja, povezane z 
razvojem dejanskih alternativ, ki lahko zagotovijo enako stopnjo varnosti. (Busquin)
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Guido Sacconi

Predlog spremembe 253
ČLEN 59, ODSTAVEK 9

9. V odobritvi morajo biti navedeni naslednji 
podatki:

9. V odobritvi morajo biti navedeni naslednji 
podatki:

(a) oseba(-e), kateri(m) se dodeli odobritev(-
ve);

(a) oseba(-e), kateri(m) se dodeli odobritev(-
ve);

(b) podatki o snovi(-eh); (b) podatki o snovi(-eh);

(c) uporaba(-e), za katero(-e) se dodeli 
odobritev;

(c) uporaba(-e), za katero(-e) se dodeli 
odobritev;

(d) pogoji, pod katerimi se dodeli odobritev; (d) pogoji, pod katerimi se dodeli odobritev;
(e) časovno omejen rok za preverjanje; (e) rok za preverjanje;

(f) način spremljanja. (f) način spremljanja.

Or. en

(Predloga spremembe 236 in 359 (delno) – prva obravnava)

Obrazložitev

Razjasni se besedilo.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Chris Davies, Lena Ek in Guido Sacconi

Predlog spremembe 254
ČLEN 60, ODSTAVEK 1

1. Odobritve, dodeljene v skladu s 
členom 59, veljajo, dokler se Komisija ne 
odloči, da v okviru preverjanja odobritve 
spremeni ali umakne, če imetnik odobritve 
predloži oceno o preverjanju vsaj 18 
mesecev pred potekom časovno omejenega 
roka za preverjanje. Namesto ponovne 
predložitve vseh sestavnih delov prvotne 
vloge za trenutno veljavno odobritev lahko 
imetnik odobritve predloži samo številko 
trenutno veljavne odobritve, ob upoštevanju 
drugega, tretjega in četrtega pododstavka.

1. Odobritve veljajo, dokler se Komisija ne 
odloči o novi prošnji, če imetnik odobritve 
predloži novo prošnjo vsaj 18 mesecev pred 
potekom časovno omejenega roka. Namesto 
ponovne predložitve vseh sestavnih delov 
prvotne vloge za trenutno veljavno odobritev 
lahko vlagatelj predloži samo:

Imetnik odobritve, izdane v skladu s 
členom 59, predloži vse načrte nadomestitve 
iz svoje vloge, ki so prilagojene zadnjemu 

(a) številko trenutno veljavne odobritve,

(b) zadnjemu stanju prilagojeno socialno-
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stanju. Če imetnik ne more dokazati, da je 
tveganje pod ustreznim nadzorom, predloži
zadnjemu stanju prilagojeno socialno-
ekonomsko analizo, analizo alternativ in 
načrt nadomestitve iz prvotne vloge.

ekonomsko analizo, analizo alternativ in 
načrt nadomestitve iz prvotne vloge,

Če potem lahko dokaže, da je tveganje pod 
ustreznim nadzorom, predloži zadnjemu 
stanju prilagojeno poročilo o kemijski 
varnosti.

(c) zadnjemu stanju prilagojeno poročilo o 
kemijski varnosti.

Če se spremenijo drugi sestavni deli prvotne 
vloge, predloži tudi te, ki jih prilagodi 
zadnjemu stanju.

Če se spremenijo drugi sestavni deli prvotne 
vloge, predloži tudi te, ki jih prilagodi 
zadnjemu stanju.

Or. en

(Predlog spremembe 237 – prva obravnava)

Obrazložitev

Med pregledom odobritve mora vlagatelj ponovno predložiti le tiste sestavne dele prvotne 
vloge, ki jih je treba posodobiti. Ponovno se vloži predlog spremembe 237 Evropskega 
parlamenta. (Davies)

Povezano s predlogom spremembe člena 54. (Sacconi)

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Chris Davies, Lena Ek, Guido Sacconi in Urszula Krupa

Predlog spremembe 255
ČLEN 60, ODSTAVEK 2, UVOD

2. Odobritev se lahko preveri kadar koli, če: 2. Odobritev se preveri kadar koli, če:

Or. en

(Predlog spremembe 238 (delno) – prva obravnava)

Obrazložitev

Ta predlog spremembe omogoča Agencji hitro odzivanje na spreminjajoče se razmere. 
Odobritve bi se morale samodejno preverjati, če se okoliščine iz prvotne odobritve 
spremenijo tako, da pomenijo tveganje za zdravje ljudi ali okolje ali postanejo razpoložljive 
nove informacije o socialno-ekonomskih posledicah ali o morebitnih nadomestnih možnostih. 
Ponovno se vloži predlog spremembe 238 Evropskega parlamenta. (Davies + Krupa)

Uvaja obveznost preverjanja odobritev, če se okoliščine spremenijo. (Sacconi)
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Guido Sacconi, Chris Davies in Lena Ek

Predlog spremembe 256
ČLEN 60, ODSTAVEK 3, PODODSTAVEK 2

V primerih, ko je resno in neposredno
ogroženo zdravje ljudi ali okolje, lahko 
Komisija odobritev ob upoštevanju načela 
sorazmernosti začasno prekliče, dokler traja 
preverjanje.

V primerih, ko je ogroženo zdravje ljudi ali 
okolje, lahko Komisija odobritev ob 
upoštevanju načela sorazmernosti začasno 
prekliče, dokler traja preverjanje.

Or. en

(Predlog spremembe 239 – prva obravnava)

Obrazložitev

„Resno in neposredno“ tveganje ni opredeljeno, kar ne pomaga Komisiji pri odločanju o tem, 
ali med pregledom začasno prekliče odobritev ali ne. Ponovno se vloži predlog spremembe 
239 Evropskega parlamenta. (Davies)

Za opredelitev „resnega in neposrednega“ tveganja ni nobenih meril. Zato se mora Komisija 
na podlagi meril odločiti, ali je treba odobritev med pregledom začasno preklicati. (Sacconi)

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Chris Davies, Guido Sacconi in Urszula Krupa

Predlog spremembe 257
ČLEN 60, ODSTAVEK 4

4. Če ni izpolnjen okoljski standard 
kakovosti iz Direktive 96/61/ES, se lahko
preverijo odobritve, dodeljene za uporabo 
zadevne snovi.

4. Če ni izpolnjen okoljski standard 
kakovosti iz Direktive 96/61/ES, se preverijo 
odobritve, dodeljene za uporabo zadevne 
snovi.

Or. en

(Predlog spremembe 240 – prva obravnava)

Obrazložitev

Ta predlog spremembe zagotavlja skladnost z direktivo IPPC in z uvedbo obveznosti 
preverjanja odobritev omogoča Agencji odzivanje na spreminjajoče se razmere. Ponovno se 
vloži predlog spremembe 240 Evropskega parlamenta. (Davies + Krupa)

Uvaja obveznost preverjanja odobritev. (Sacconi)
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer in Jonas 
Sjöstedt

Predlog spremembe 258
ČLEN 60, ODSTAVEK 5

5. Če niso izpolnjeni okoljski cilji iz 
člena 4(1) Direktive 2000/60/ES, se lahko
preverijo odobritve, dodeljene za uporabo 
zadevne snovi v ustreznem porečju.

5. Če niso izpolnjeni okoljski cilji iz člena 
4(1) Direktive 2000/60/ES, se preverijo 
odobritve, dodeljene za uporabo zadevne 
snovi v ustreznem porečju.

Or. en

(Nov predlog spremembe, v skladu s členom 62(2)(d) Poslovnika, glede na KOM 2006/397 z 
dne 17. julija 2006)

Obrazložitev

Julija 2006 je Komisija sprejela predlog nove hčerinske direktive o okoljskih standardih 
kakovosti na področju vodne politike s sklicevanjem na člen 4(1) direktive 2000/60. Z novo 
direktivo se namerava Komisija opreti na zunanja orodja, kot je npr. REACH., za izvrševanje 
ukrepov omejevanja emisij v skladu s predlaganimi okoljskimi cilji. Da bi se preprečilo 
morebitno „prelaganje odgovornosti“, je treba zagotoviti možnost uresničevanja potrebnih 
ciljev v okviru REACH in to z obveznim pregledom vsake odobritve, če okoljski cilji niso 
uresničeni.

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

Predlog spremembe 259
ČLEN 61, ODSTAVEK 4, TOČKA (C)

(c) zahtevek za odobritev, v katerem se 
navede, za katero(-e) uporabo(-e) se skuša 
pridobiti odobritev, in zajame uporabo snovi 
v pripravkih in/ali vgraditev snovi v izdelke, 
če je ustrezno;

(c) zahtevek za odobritev, v katerem se 
navede, za katero(-e) uporabo(-e) se skuša 
pridobiti odobritev, in zajame uporabo snovi 
v pripravkih, pa tudi predlagano obdobje za 
pregled in/ali vgraditev snovi v izdelke, če je 
ustrezno;

Or. en

Obrazložitev

Postopek odobritve mora upoštevati posebnost aeronavtičnega sektorja in biti usklajen z 
varnostnimi obveznostmi civilnega letalskega prometa. Ko je tveganje zaradi uporabe 
določene snovi mogoče ustrezno nadzorovati pri posebni uporabi, bi morala biti odobritev 
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zagotovljena za časovno obdobje, ki je skladno z življenjskim ciklom aeronavtičnih 
proizvodov in zahtevami vzdrževanja. V teh okoliščinah bi bilo treba pri preučevanju takšne 
odobritve upoštevati življenjski cikel proizvoda in omejitve zaradi njegovega vzdrževanja, 
prisotnost ali odsotnost dejanskih nadomestnih možnosti ter časovni načrt za predlagane 
ukrepe vlagatelja, povezane z razvojem dejanskih alternativ, ki lahko zagotovijo enako 
stopnjo varnosti. (Davies)

Evropska aeronavtična industrija ima za cilj doseči najvišjo raven zmogljivosti materialov in 
proizvodov, da zagotovi vzdržljivost proizvodov skozi njihov celotni dolgi življenjski cikel – ki 
običajno znaša od 25 do 40 let – ob najvišji možni stopnji varnosti. Postopek odobritve, 
vključno z morebitnimi izjemami iz odobritve, mora ustrezno upoštevati posebnost 
aeronavtičnega sektorja in biti v skladu z varnostnimi obveznostmi civilnega letalskega 
prometa. Ko je tveganje zaradi uporabe določene snovi mogoče ustrezno nadzorovati pri 
posebni uporabi, bi morala biti odobritev zagotovljena za časovno obdobje, ki je skladno z 
življenjskim ciklom aeronavtičnih proizvodov in zahtevami vzdrževanja. Pri podelitvi 
odobritve bi morala biti Komisija kot pristojni organ obvezana upoštevati življenjski cikel 
proizvoda in omejitve zaradi njegovega vzdrževanja, prisotnost ali odsotnost dejanskih 
nadomestnih možnosti ter časovni načrt za predlagane ukrepe vlagatelja, povezane z 
razvojem dejanskih alternativ, ki lahko zagotovijo enako stopnjo varnosti. (Busquin in Prodi)

Predlog spremembe, ki ga vlagata Anders Wijkman in Erna Hennicot-Schoepges

Predlog spremembe 260
ČLEN 61, ODSTAVEK 4, TOČKA (E)

(e) analizo alternativ, ob upoštevanju z njimi 
povezanih tveganj ter tehnične in 
ekonomske izvedljivosti nadomestitve. 

(e) analizo alternativ, ob upoštevanju z njimi 
povezanih tveganj ter tehnične in 
ekonomske izvedljivosti nadomestitve, in, 
kjer je to primerno, načrt nadomestitve, ki 
vključuje raziskave in razvoj ter časovni 
razpored za predlagane ukrepe vlagatelja.

Or. en

Obrazložitev

Nadomestitev snovi bi morala biti – ob upoštevanju socialno-ekonomskih vidikov in nadzora –
vedno prva možnost. Predlog spremembe xxx iz prve obravnave. S tem so povezani predlogi 
sprememb 1-5, 12-13, ki jih vlaga Wijkman.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Guido Sacconi

Predlog spremembe 261
ČLEN 61, ODSTAVEK 5
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5. Vloga lahko vključuje:
(a) socialno-ekonomsko analizo, izvedeno v 
skladu s Prilogo XVI;

(ea) socialno-ekonomsko analizo, izvedeno 
v skladu s Prilogo XVI;

(b) kjer je to ustrezno, načrt nadomestitve, 
ki vključuje raziskave in razvoj ter časovni 
razpored ukrepov, ki jih predlaga vlagatelj;

(eb) načrt nadomestitve, ki vključuje 
raziskave in razvoj ter časovni razpored 
ukrepov, ki jih predlaga vlagatelj.

5. Vloga lahko vključuje tudi:
(c) utemeljitev, zakaj niso upoštevana 
tveganja za zdravje ljudi in okolje, ki 
izhajajo iz:

(a) utemeljitev, zakaj niso upoštevana 
tveganja za zdravje ljudi in okolje, ki 
izhajajo iz:

(i) emisij snovi iz naprave, za katero je bilo 
izdano dovoljenje v skladu z Direktivo 
96/61/ES; ali

(i) emisij snovi iz naprave, za katero je bilo 
izdano dovoljenje v skladu z Direktivo 
96/61/ES; ali

(ii) izpustov snovi iz točkovnega vira, za 
katere veljata zahteva za predhodno ureditev 
iz člena 11(3)(g) Direktive 2000/60/ES in 
zakonodaja, sprejeta v skladu s členom 16 
navedene direktive.

(ii) izpustov snovi iz točkovnega vira, za 
katere veljata zahteva za predhodno ureditev 
iz člena 11(3)(g) Direktive 2000/60/ES in 
zakonodaja, sprejeta v skladu s členom 16 
navedene direktive.

Or. en

(Predlog spremembe 241 (spremenjen) – prva obravnava)

Obrazložitev

Socialno-ekonomske analize in načrt nadomestitve morajo biti vključeni v vlogo za odobritev.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Chris Davies in Lena Ek

Predlog spremembe 262
ČLEN 61, ODSTAVEK 5

5. Vloga lahko vključuje:
(a) socialno-ekonomsko analizo, izvedeno v 
skladu s Prilogo XVI;

(ea) socialno-ekonomsko analizo, izvedeno 
v skladu s Prilogo XVI;

(b) kjer je to ustrezno, načrt nadomestitve, 
ki vključuje raziskave in razvoj ter časovni 
razpored ukrepov, ki jih predlaga vlagatelj;

(eb) načrt nadomestitve, ki vključuje 
raziskave in razvoj ter časovni razpored 
ukrepov, ki jih predlaga vlagatelj;

(c) utemeljitev, zakaj niso upoštevana 
tveganja za zdravje ljudi in okolje, ki 
izhajajo iz:

(ec) utemeljitev, zakaj niso upoštevana 
tveganja za zdravje ljudi in okolje, ki 
izhajajo iz:

(i) emisij snovi iz naprave, za katero je bilo (i) emisij snovi iz naprave, za katero je bilo 
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izdano dovoljenje v skladu z Direktivo 
96/61/ES; ali

izdano dovoljenje v skladu z Direktivo 
96/61/ES; ali

(ii) izpustov snovi iz točkovnega vira, za 
katere veljata zahteva za predhodno ureditev 
iz člena 11(3)(g) Direktive 2000/60/ES in 
zakonodaja, sprejeta v skladu s členom 16 
navedene direktive.

(ii) izpustov snovi iz točkovnega vira, za 
katere veljata zahteva za predhodno ureditev 
iz člena 11(3)(g) Direktive 2000/60/ES in 
zakonodaja, sprejeta v skladu s členom 16 
navedene direktive.

Or. en

Obrazložitev

S predlogom spremembe se ponovno uvaja obveznost, da vloga za odobritev vsebuje načrt 
nadomestitve, ki bo industriji, zlasti MSP, pomagal pri načrtovanju. Načrti nadomestitve so 
enostavno raziskave in razvoj ter časovni razpored ukrepov, ki jih predlaga vlagatelj. 
Ponovno se vloži predlog spremembe 241 Evropskega parlamenta.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Anders Wijkman in Erna Hennicot-Schoepges

Predlog spremembe 263
ČLEN 61, ODSTAVEK 5, TOČKA (B)

(b) kjer je to ustrezno, načrt nadomestitve, 
ki vključuje raziskave in razvoj ter časovni 
razpored ukrepov, ki jih predlaga vlagatelj;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Potrebno je splošno načelo skrbnega ravnanja. Predlog spremembe 364 iz prve obravnave. 
Besedilo je v manjši meri spremenjeno, da je bolj v skladu s predlogi sprememb, ki se 
nanašajo na nadomestitev. S tem so povezani predlogi sprememb 1-5, 12-13, ki jih vlaga 
Wijkman.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Chris Davies in Lena Ek

Predlog spremembe 264
ČLEN 61, ODSTAVEK 5, TOČKA (C), TOČKA (II) A (novo)

(iii) uporabe snovi v medicinskem 
pripomočku, ki jo urejajo direktive 
90/385/EGS, 93/42/EGS ali 98/79/ES.
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Or. en

Obrazložitev

Izjeme je treba kolikor je mogoče omejiti, da se prepreči izkrivljanje trga med različnimi 
snovmi in se omogoči identifikacija kemikalij, ki so vzrok za veliko zaskrbljenost, in varnejših 
nadomestil zanje.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Chris Davies in Lena Ek

Predlog spremembe 265
ČLEN 61, ODSTAVEK 6

6. Vloga ne vključuje tveganj za zdravje 
ljudi, ki izhajajo iz uporabe snovi v 
medicinskem pripomočku, ki jo urejajo 
direktive 90/385/EGS, 93/42/EGS in 
98/79/ES.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe k členu 61, odstavek 5, točka (c), točka (ii) a (novo).

Predlog spremembe, ki ga vlagata Chris Davies in Lena Ek

Predlog spremembe 266
ČLEN 62

1. Če je bila za uporabo snovi že oddana 
vloga, se lahko naknadni vlagatelj sklicuje 
na sestavne dele predhodne vloge, 
predložene v skladu s členom 61(4)(d) in 
(5)(a) in (b), pod pogojem, da ima kasnejši 
vlagatelj privoljenje prejšnjega vlagatelja, da 
se sklicuje na te dele vloge.

1. Če je bila za uporabo snovi že oddana 
vloga, se lahko naknadni vlagatelj sklicuje 
na sestavne dele predhodne vloge, 
predložene v skladu s členom 61(4)(d), (ea)
in (eb), pod pogojem, da ima kasnejši 
vlagatelj privoljenje prejšnjega vlagatelja, da 
se sklicuje na te dele vloge.

2. Če je bila za uporabo snovi odobritev že 
dodeljena, se lahko naknadni vlagatelj 
sklicuje na sestavne dele predhodne vloge, 
predložene v skladu s členom 61(4)(d) in 
(5)(a) in (b), pod pogojem, da ima kasnejši 
vlagatelj privoljenje imetnika odobritve, da 
se sklicuje na te dele vloge.

2. Če je bila za uporabo snovi odobritev že 
dodeljena, se lahko naknadni vlagatelj 
sklicuje na sestavne dele predhodne vloge, 
predložene v skladu s členom 61(4)(d), (ea)
in (eb), pod pogojem, da ima kasnejši 
vlagatelj privoljenje imetnika odobritve, da 
se sklicuje na te dele vloge.
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Or. en

Obrazložitev

Povezan s predlogom spremembe člena 61.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Guido Sacconi

Predlog spremembe 267
ČLEN 62, ODSTAVEK 1

1. Če je bila za uporabo snovi že oddana 
vloga, se lahko naknadni vlagatelj sklicuje 
na sestavne dele predhodne vloge, 
predložene v skladu s členom 61(4)(d) in 
(5)(a) in (b), pod pogojem, da ima kasnejši 
vlagatelj privoljenje prejšnjega vlagatelja, da 
se sklicuje na te dele vloge.

1. Če je bila za uporabo snovi že oddana 
vloga, se lahko naknadni vlagatelj sklicuje 
na sestavne dele predhodne vloge, 
predložene v skladu s členom 61(4)(d), (ea)
in (eb), pod pogojem, da ima kasnejši 
vlagatelj privoljenje prejšnjega vlagatelja, da 
se sklicuje na te dele vloge.

Or. en

(Spremenjen predlog spremembe 242 – prva obravnava)

Obrazložitev

Povezan s predlogom spremembe člena 61.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Philippe Busquin in Vittorio Prodi

Predlog spremembe 268
ČLEN 63, ODSTAVEK 2

2. Ob upoštevanju členov 117 in 118 o 
dostopu do informacij da Agencija na 
razpolago na svoji spletni strani splošne 
informacije o uporabah, za katere je prejela 
vloge, pri čemer navede roke, do katerih 
zainteresirane tretje strani lahko predložijo 
informacije o alternativnih snoveh ali 
tehnologijah.

2. Ne glede na člena 117 in 118 o dostopu 
do informacij da Agencija na razpolago na 
svoji spletni strani splošne informacije o 
uporabah, za katere je prejela vloge, razen v 
primerih, ko vlagatelj lahko dokaže, da je to 
lahko škodljivo za njegove poslovne 
interese ali poslovne interese katerekoli 
udeležene strani. Pri tem Agencija navede 
roke, do katerih zainteresirane tretje strani, 
vključno z uporabniki na nižji stopnji,
lahko predložijo informacije o pogojih za 
posebne uporabe, alternativnih snoveh ali 
tehnologijah.  
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Or. en

Obrazložitev

Evropska aeronavtična industrija predstavlja zelo napreden sektor, ki je zelo pomemben za 
tehnološko konkurenčnost EU. Obstaja resnična zaskrbljenost, da se utegne dostop do 
edinstvenih in inovativnih uporab snovi v evropski letalski industriji omogočiti tudi tretjim 
stranem, ki niso le proizvajalci snovi, temveč so lahko tudi vlagateljevi tekmeci. Vsaka 
tovrstna tretja stran bi lahko zlorabila postopek odobritve, zlasti možnost predložitve 
alternativ, ko Agencija objavi podatke o vlogah. Poleg tega bi morali biti uporabniki na nižji 
stopnji jasno identificirani, med tistimi, ki lahko ponudijo tovrstne podatke, s čimer se 
Agenciji zagotovi celovita sleka o tem, ali so nadomestne možnosti resnično na voljo.

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

Predlog spremembe 269
ČLEN 63, ODSTAVEK 3

3. Pri pripravi svojega mnenja oba odbora iz 
odstavka 1 najprej preverita, ali vloga 
vključuje vse informacije iz člena 61, ki jih 
potrebujeta za izvedbo svoje naloge. Po 
potrebi odbora v posvetovanju drug z 
drugim vlagatelja pozoveta k predložitvi 
dodatnih informacij, da se vloga uskladi z 
zahtevami iz člena 61. Odbor za socialno-
ekonomsko analizo lahko, če meni, da je to 
potrebno, od vlagatelja ali tretjih strani 
zahteva, da v določenem roku predloži 
dodatne informacije o alternativnih snoveh 
ali tehnologijah.  Oba odbora upoštevata tudi 
informacije, ki jih predložijo tretje strani.

3. Pri pripravi svojega mnenja oba odbora iz 
odstavka 1 najprej preverita, ali vloga 
vključuje vse informacije iz člena 61, ki jih 
potrebujeta za izvedbo svoje naloge. Po 
potrebi odbor vlagatelja pozove k predložitvi 
dodatnih informacij, da se vloga uskladi z 
zahtevami iz člena 61. Odbor za socialno-
ekonomsko analizo lahko, če meni, da je to 
potrebno, od vlagatelja ali tretjih strani 
zahteva, da v določenem roku predloži 
dodatne informacije o alternativnih snoveh 
ali tehnologijah.  Oba odbora upoštevata tudi 
informacije, ki jih predložijo tretje strani. 
Predložitev informacij, ki jo zahteva odbor 
in opravi tretja stran, se plača iz pristojbine 
za odobritev, ki jo določi Agencija v skladu 
s členom 61(7).

Or. en

(Ponovna vložitev besedila iz predloga Komisije)

Obrazložitev

Odbori bi morali imeti možnost, da od vlagatelja ali tretje strani samostojno zahtevajo 
dodatne informacije, s čimer se zmanjša nepotrebna birokracija. Čeprav je medsebojno 
posvetovanje seveda koristno, ne bi smelo biti obvezno.
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Chris Davies in Lena Ek

Predlog spremembe 270
ČLEN 63, ODSTAVEK 3

3. Pri pripravi svojega mnenja oba odbora iz 
odstavka 1 najprej preverita, ali vloga 
vključuje vse informacije iz člena 61, ki jih 
potrebujeta za izvedbo svoje naloge. Po 
potrebi odbora v posvetovanju drug z 
drugim vlagatelja pozoveta k predložitvi 
dodatnih informacij, da se vloga uskladi z 
zahtevami iz člena 61. Odbor za socialno-
ekonomsko analizo lahko, če meni, da je to 
potrebno, od vlagatelja ali tretjih strani 
zahteva, da v določenem roku predloži 
dodatne informacije o alternativnih snoveh 
ali tehnologijah.  Oba odbora upoštevata tudi 
informacije, ki jih predložijo tretje strani.

3. Pri pripravi svojega mnenja oba odbora iz 
odstavka 1 najprej preverita, ali vloga 
vključuje vse informacije iz člena 61, ki jih 
potrebujeta za izvedbo svoje naloge. Po 
potrebi odbora vlagatelja pozoveta k 
predložitvi dodatnih informacij, da se vloga 
uskladi z zahtevami iz člena 61. Odbor za 
socialno-ekonomsko analizo lahko, če meni, 
da je to potrebno, od vlagatelja ali tretjih 
strani zahteva, da v določenem roku predloži 
dodatne informacije o alternativnih snoveh 
ali tehnologijah.  Oba odbora upoštevata tudi 
informacije, ki jih predložijo tretje strani. 
Predložitev informacij, ki jo zahteva odbor 
in opravi tretja stran, se plača iz pristojbine 
za odobritev, ki jo določi Agencija v skladu 
s členom 61(7).

Or. en

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe postane postopek odobritve manj birokratski, saj bi morali imeti 
odbori možnost, da od vlagatelja ali tretje strani samostojno zahtevajo dodatne informacije. 
Še naprej je mogoča skupna zahteva.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Guido Sacconi

Predlog spremembe 271
ČLEN 63, ODSTAVEK 4

4. Osnutek mnenja vsebuje naslednje 
elemente:

4. Osnutek mnenja vsebuje naslednje 
elemente:

(a) Odbor za oceno tveganja: oceno tveganja 
za zdravje ljudi in/ali okolje, ki izhaja iz 
uporabe (uporab) snovi, kot je (so) opisana(-
e) v vlogi, in če je ustrezno, oceno tveganj, 
ki izhajajo iz morebitnih alternativ;

(a) Odbor za oceno tveganja: oceno tveganja 
za zdravje ljudi in/ali okolje, ki izhaja iz 
uporabe (uporab) snovi, kot je (so) opisana(-
e) v vlogi, in oceno tveganj, ki izhajajo iz 
morebitnih alternativ;

(b) Odbor za socialno-ekonomsko analizo: (b) Odbor za socialno-ekonomsko analizo: 
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oceno socialno-ekonomskih dejavnikov ter 
razpoložljivost, primernost in tehnično 
izvedljivost drugih možnosti, povezanih z 
uporabo(-ami) snovi, kot je (so) opisana(-e) 
v vlogi, če se ta predloži v skladu s členom 
61(5).

oceno socialno-ekonomskih dejavnikov ter 
razpoložljivost, primernost in tehnično 
izvedljivost drugih možnosti, povezanih z 
uporabo(-ami) snovi, kot je (so) opisana(-e) 
v vlogi.

Or. en

Obrazložitev

Povezan s predlogom spremembe člena 61.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Guido Sacconi

Predlog spremembe 272
ČLEN 63, ODSTAVEK 8

8. Komisija pripravi osnutek odločitve o 
odobritvi v treh mesecih po prejemu mnenj 
Agencije. Dokončna odločitev o izdaji ali 
zavrnitvi odobritve se sprejme v skladu s 
postopkom iz člena 132(2).

8. Komisija pripravi osnutek odločitve o 
odobritvi v treh mesecih po prejemu mnenj 
Agencije. Dokončna odločitev o izdaji ali 
zavrnitvi odobritve se sprejme v skladu s 
postopkom iz člena 132(3a).

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe se vloži spričo sodbe Evropskega sodišča C-122/04 z dne 23. 
februarja 2006 o Uredbi Forest Focus in novega sklepa o „komitologiji“. V svoji sodbi v 
primeru C-122/04 je Sodišče ugotovilo, da mora Komisija, če želi odstopati od meril za izbiro 
postopka odbora, to tudi obrazložiti, sicer je predpis lahko razveljavljen. Komisija je brez 
kakršnekoli obrazložitve predlagala svetovalni postopek za izdajanje odobritve – četudi je 
takšna odločitev očitno splošne narave (glej člene 55(2), 57(1c) in 61(2) in (3)) in bi zato 
sodila pod regulativni postopek. 

V skladu z novim sklepom o „komitologiji“ bi se moral uporabljati novi „regulativni postopek 
z nadzorom“.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 273
ČLEN 64

Obveznost imetnikov odobritve Obveznost obveščanja o snoveh, za katere 
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Imetniki odobritve kakor tudi uporabniki 
na nižji stopnji iz člena 55(2), ki vključujejo 
snovi v pripravke, vključijo številko 
odobritve v oznako, preden dajo snov ali 
pripravek, ki snov vsebuje, v promet za 
dovoljeno uporabo brez poseganja v 
direktivah 67/548/EGS in 1999/45/ES. To 
se naredi takoj, ko je številka odobritve 
objavljena v skladu s členom 63(9).

je potrebna odobritev
Vse snovi, namenjene samostojni uporabi, 
uporabi v pripravkih ali izdelkih, ki 
izpolnjujejo pogoje iz člena 56, se označijo 
in se jim vedno priloži varnostni list. 
Označba vključuje:
(a) ime snovi,
(b) potrdilo, da je snov uvrščena v Prilogo 
XIV in vsaka posamezna uporaba, vključno 
s številko (številkami) odobritve (odobritev), 
za katero je snov dobila dovoljenje za 
uporabo.

Or. en

Obrazložitev

Ta označba obvešča uporabnika o prisotnosti snovi, za katere je potrebna odobritev. Predlog 
spremembe 246 Evropskega parlamenta omogoča proizvajalcem in uporabnikom kemikalij v 
dobavni verigi, pa tudi potrošnikom izdelkov in tistim, ki upravljajo z odpadki, da pridobijo 
informacije o kemikalijah, ki vzbujajo  zelo veliko skrb.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 274
ČLEN 66, ODSTAVEK 2 A (novo)

2a. Agencija takoj /nemudoma/ na svoji 
spletni strani objavi obvestilo, da država 
članica ali Komisija namerava sprožiti 
postopek za določitev omejitev, in obvesti 
vse tiste, ki so vložili zahtevek za 
registracijo zadevne snovi.

Or. en

Obrazložitev

Ustreza predlogu spremembe 789, sprejetem v prvi obravnavi.

Omejitve se lahko uporabljajo brez količinske omejitve, tj. pod 1 t/l. Vse zainteresirane strani 
imajo pravico vedeti o omejitvenih namerah Agencije ali držav članic.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Johannes Blokland

Predlog spremembe 275
ČLEN 66, ODSTAVEK 3

3. Države članice lahko do …* ohranijo vse 
obstoječe in strožje omejitve v zvezi s 
Prilogo XVII glede proizvodnje, dajanja v 
promet ali uporabe snovi, pod pogojem, da 
so bile te omejitve priglašene v skladu s 
Pogodbo. Komisija do …** izdela in objavi 
popis teh omejitev.

3. Države članice lahko do …* ohranijo vse 
obstoječe in/ali strožje omejitve v zvezi s 
Prilogo XVII glede proizvodnje, dajanja v 
promet ali uporabe snovi, pod pogojem, da 
so bile te omejitve priglašene v skladu s 
Pogodbo. Komisija do …** izdela in objavi 
popis teh omejitev.

* Šest let po začetku veljavnosti te uredbe. * Šest let po začetku veljavnosti te uredbe.
** Dve leti po začetku veljavnosti te uredbe. ** Dve leti po začetku veljavnosti te uredbe.

Or. nl

Obrazložitev

Novo besedilo, ki ga je vnesel Svet, je problematično v povezavi z Direktivo 76/769/EGS 
(navedenav Prilogi XVII). Z vključitvijo direktive v uredbo nastane pravni problem zaradi 
neposrednega učinka uredbe. Direktiva ni povsem jasna, če se njeno besedilo bere kot 
uredba. Tehnični odbor bi moral najti rešitev za to težavo z oblikovanjem novega besedila za 
Prilogo XVII. Dotlej bi morale sedanje omejitve ostati v veljavi, da se zagotovi varovanje 
zdravja in okolja.

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

Predlog spremembe 276
ČLEN 66, ODSTAVEK 3

Države članice lahko do … ohranijo vse 
obstoječe in strožje omejitve v zvezi s 
Prilogo XVII glede proizvodnje, dajanja v 
promet ali uporabe snovi, pod pogojem, da 
so bile te omejitve priglašene v skladu s 
Pogodbo. Komisija do … izdela in objavi 
popis teh omejitev.

Države članice lahko do … ohranijo vse 
obstoječe ali strožje omejitve ter vse ukrepe 
za njihovo izvrševanje v zvezi s Prilogo 
XVII glede proizvodnje, dajanja v promet ali 
uporabe snovi, pod pogojem, da so bile te 
omejitve priglašene v skladu s Pogodbo. 
Komisija do … izdela in objavi popis teh 
omejitev.

Or. en

Obrazložitev

Omejitve iz Direktive 76/769 se prenesejo v REACH. REACH se kot uredba neposredno 
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uporablja v državah članicah. Vsi izvedbeni ukrepi bi se razveljavili. Omejitve pa so pogosto 
odvisne od nacionalnih izvedbenih ukrepov, da so uspešne. Da bi se preprečilo kakršnokoli 
ogrožanje veljavnih omejitev na ravni EU ali na nacionalni ravni, bi morale imeti države 
članice možnost ohraniti vse nacionalne izvedbene ukrepe za določeno prehodno obdobje, v 
katerem bi se lahko po potrebi spremenile omejitve v okviru REACH za ohranitev 
učinkovitega izvajanja.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Frédérique Ries, Chris Davies, Urszula Krupa, Carl 
Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer in Jonas Sjöstedt

Predlog spremembe 277
ČLEN 67, ODSTAVEK 1

1. Če iz proizvodnje snovi, njene uporabe ali 
dajanja v promet izhaja nesprejemljivo 
tveganje za zdravje ljudi ali okolje, ki jo je 
treba obravnavati v celi Skupnosti, se 
Priloga XVII spremeni v skladu s 
postopkom iz člena 132(3), tako da se 
sprejmejo nove omejitve ali spremenijo 
veljavne omejitve iz Priloge XVII za 
proizvodnjo, uporabo ali dajanje v promet
snovi kot take, v pripravkih ali izdelkih v 
skladu s postopkom iz členov 68 do 72. 
Vsaka takšna odločitev upošteva socialno-
ekonomski vpliv omejitve, vključno z 
razpoložljivostjo drugih možnosti.

1. Če iz proizvodnje snovi, njene uporabe ali 
dajanja v promet izhaja nesprejemljivo 
tveganje za okolje ali zdravje ljudi, vključno 
z zdravjem ranljivih skupin prebivalstva in 
državljanov, ki so že zgodaj v mladosti ali 
neprestano izpostavljeni mešanicam 
onesnaževal, ki jo je treba obravnavati v celi 
Skupnosti, se Priloga XVII spremeni v 
skladu s postopkom iz člena 132(3), tako da 
se sprejmejo nove omejitve ali spremenijo 
veljavne omejitve iz Priloge XVII za 
proizvodnjo, uporabo ali dajanje v promet 
snovi kot take, v pripravkih ali izdelkih v 
skladu s postopkom iz členov 68 do 72. 
Vsaka takšna odločitev upošteva socialno-
ekonomski vpliv omejitve, vključno z 
razpoložljivostjo drugih možnosti.

Or. en

Obrazložitev

Najbolj ranljivi morajo biti izrecno vključeni pri prepoznavanju nesprejemljivih tveganj za 
zdravje ljudi. S tem se ponovno vloži predlog spremembe 248 Evropskega parlamenta.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Guido Sacconi

Predlog spremembe 278
ČLEN 67, ODSTAVEK 1, PODODSTAVEK 1

1. Če iz proizvodnje snovi, njene uporabe ali 
dajanja v promet izhaja nesprejemljivo 

1. Če iz proizvodnje snovi, njene uporabe ali 
dajanja v promet izhaja nesprejemljivo 
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tveganje za zdravje ljudi ali okolje, ki jo je 
treba obravnavati v celi Skupnosti, se 
Priloga XVII spremeni v skladu s 
postopkom iz člena 132(3), tako da se 
sprejmejo nove omejitve ali spremenijo 
veljavne omejitve iz Priloge XVII za 
proizvodnjo, uporabo ali dajanje v promet 
snovi kot take, v pripravkih ali izdelkih v 
skladu s postopkom iz členov 68 do 72. 
Vsaka takšna odločitev upošteva socialno-
ekonomski vpliv omejitve, vključno z 
razpoložljivostjo drugih možnosti.

tveganje za zdravje ljudi ali okolje, ki jo je 
treba obravnavati v celi Skupnosti, se 
Priloga XVII spremeni v skladu s 
postopkom iz člena 132(3a), tako da se 
sprejmejo nove omejitve ali spremenijo 
veljavne omejitve iz Priloge XVII za 
proizvodnjo, uporabo ali dajanje v promet 
snovi kot take, v pripravkih ali izdelkih v 
skladu s postopkom iz členov 68 do 72. 
Vsaka takšna odločitev upošteva socialno-
ekonomski vpliv omejitve, vključno z 
razpoložljivostjo drugih možnosti.

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 vlaga Guido Sacconi

Predlog spremembe 279
ČLEN 67, ODSTAVEK 2

2. Za snovi kot take, v pripravku ali v 
izdelku, ki izpolnjujejo kriterije za 
razvrstitev kot rakotvorne, mutagene ali 
strupene za razmnoževanje iz skupine 1 ali 2 
in ki bi jih lahko potrošniki uporabili ter za 
katere je Komisija predlagala omejitve 
potrošniške uporabe, se Priloga XVII 
spremeni v skladu s postopkom iz 
člena 132(3). Členi 68 do 72 se ne 
uporabljajo.

2. Za snovi kot take, v pripravku ali v 
izdelku, ki izpolnjujejo kriterije za 
razvrstitev kot rakotvorne, mutagene ali 
strupene za razmnoževanje iz skupine 1 ali 2 
in ki bi jih lahko potrošniki uporabili ter za 
katere je Komisija predlagala omejitve 
potrošniške uporabe, se Priloga XVII 
spremeni v skladu s postopkom iz 
člena 132(3a). Členi 68 do 72 se ne 
uporabljajo.

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

Predlog spremembe 280
ČLEN 68, ODSTAVEK 2

2. Agencija po datumu iz člena 57(1)(c)(i) za 
snov iz Priloge XIV preuči, ali uporaba te 
snovi v izdelkih pomeni tveganje za zdravje 
ljudi ali okolje, ki ni ustrezno nadzorovano. 
Če Agencija meni, da to tveganje ni ustrezno 
nadzorovano, pripravi dokumentacijo, ki je v 
skladu z zahtevami iz Priloge XV.

2. Agencija po datumu iz člena 57(1)(c)(ii)
za snov iz Priloge XIV preuči, ali uporaba te 
snovi v izdelkih pomeni tveganje za zdravje 
ljudi ali okolje, ki ni ustrezno nadzorovano.
Če Agencija meni, da to tveganje ni ustrezno 
nadzorovano, pripravi dokumentacijo, ki je v 
skladu z zahtevami iz Priloge XV.

Or. en

Obrazložitev

Ta novi odstavek je dobrodošel, saj zapolni vrzel v sistemu odobritev, tako da omejuje 
uporabo snovi, ki so razlog za zelo veliko zaskrbljenost, v izdelkih. To je pomembno za 
uvožene izdelke, saj zanje ne veljajo odobritve. Vendar pa bi moralo biti mogoče začeti s 
postopkom omejevanja, ko postane znano, za katere niso bile zahtevane vloge za odobritev, in 
ne zgolj po datumu poteka. Sicer bi začasno veljala dvojna merila: uvoženi izdelki bi lahko 
vsebovali snovi, ki zbujajo veliko skrb in za izdelke iz EU niso več odobrene.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Guido Sacconi

Predlog spremembe 281
ČLEN 72, ODSTAVEK 2

2. Končna odločitev se sprejme v skladu s 
postopkom iz člena 132(3). Komisija pošlje 
osnutek spremembe državi članici vsaj 45 
dni pred glasovanjem.

2. Končna odločitev se sprejme v skladu s 
postopkom iz člena 132(3a). Komisija pošlje 
osnutek spremembe državi članici vsaj 45 
dni pred glasovanjem.

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.
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Chris Davies, Frieda Brepoels, Anders Wijkman, Carl 
Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer in Jonas Sjöstedt

Predlog spremembe 282
ČLEN 73, ODSTAVEK 4 A (novo)

4a. del pristojbin se dodeli razvoju metod 
testiranja, ki ne vključujejo živali.

Or. en

Obrazložitev

Spodbujanje metod testiranja, ki ne vključujejo živali. Predlog spremembe, sprejet v prvi 
obravnavi in povezan s spremembami uvodnih izjav 43b in 88a. (Davies)

Povezano s predlogi sprememb uvodnih izjav 43b in 88a. Da bi se uresničil cilj te uredbe, to 
je spodbujanje strategij testiranja, ki ne vključuje živali, je nujno preko Agencije za razvoj 
metod testiranja, ki ne vključuje živali, zagotoviti več sredstev, ki se jih lahko uporabi za 
izpolnjevanje zahtev iz te uredbe za predložitev informacij. Predlog spremembe 289 iz prve 
obravnave. (Brepoels, Wijkman)

Povezano s predlogom spremembe, ki uvaja novo uvodno izjavo 43b. Uporaba testiranja, ki 
ne vključuje živali, je priporočljiva tako z etičnega kot z znanstvenega vidika. Za spodbujanje 
testiranja, ki ne vključuje živali, da bi se izpolnjevale zahteve iz te uredbe za predložitev 
informacij, je treba zagotoviti več sredstev za razvoj, potrjevanje in sprejemanje metod 
testiranja, ki ne vključuje živali. (Schlyter in drugi)

Predlog spremembe, ki ga vlaga Guido Sacconi

Predlog spremembe 283
ČLEN 75, ODSTAVEK 1, TOČKA (D)

(d) Odbor za socialno-ekonomsko analizo, ki 
je odgovoren za pripravo mnenja Agencije o 
vlogah za odobritev, predlogih za omejitve 
ter o vseh drugih vprašanjih, ki izhajajo iz 
uporabe te uredbe v zvezi s socialno-
ekonomskim vplivom možnih zakonodajnih 
ukrepov na snovi;

(d) Odbor za socialno-ekonomsko analizo in 
oceno nadomestnih možnosti, ki je 
odgovoren za ocenjevanje razpoložljivosti, 
primernosti in tehnične izvedljivosti 
nadomestnih snovi, pa tudi za pripravo 
mnenja Agencije o vlogah za odobritev, 
predlogih za omejitve ter o vseh drugih 
vprašanjih, ki izhajajo iz uporabe te uredbe v 
zvezi s socialno-ekonomskim vplivom 
možnih zakonodajnih ukrepov na snovi; 

Or. en
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(Spremenjen predlog spremembe 255 – prva obravnava)

Obrazložitev

Okrepi povezavo med postopkom odobritve in razpoložljivostjo varnejših nadomestnih 
možnosti, pri čemer uskladi odgovornost odbora z njegovo vlogo pri ocenjevanju 
nadomestnih možnosti, kot je opredeljena v členu 63(4).

Sprememba imena odbora bo veljala za celotno besedilo uredbe.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 284
ČLEN 76, ODSTAVEK 1 A (novo)

1a. Agencija oblikuje postopek za 
dodeljevanje sredstev, ki se zagotovijo z 
registracijsko pristojbino, za razvoj in 
ocenjevanje alternativnih testnih metod. Pri 
tem bi morala Agencija tesno sodelovati z 
obstoječimi strukturami, kot sta na primer 
Evropski center za validacijo alternativnih 
metod (ECVAM) in njegov Znanstveni 
svetovalni odbor (ESAC) ter Evropsko 
partnerstvo za alternativne pristope k 
testiranju na živalih (EPAA).
Agencija vsako leto predstavi Evropskemu 
parlamentu in Svetu poročilo o položaju na 
področju izvajanja in uporabe metod in 
strategij, ki ne vključujejo živali, za 
pridobivanje podatkov za ocenjevanje 
tveganja, da se izpolnijo zahteve te uredbe, 
vključuje pa tudi podatke o višini in 
razdelitvi sredstev, ki so bila namenjena za 
razvoj in ocenjevanje alternativnih testnih 
metod.

Or. en

(Predlog spremembe 275 – prva obravnava)

Obrazložitev

Temelji na predlogu spremembe 275, kot je bil sprejet v prvi obravnavi. Besedilo predloga 
spremembe je prilagojeno, da se olajša njegovo sprejetje v Svetu. Uporabiti bi se morale 
obstoječe strukture, namesto da se oblikuje nov odbor v okviru Agencije. Poleg tega se 
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upoštevajo novejše spremembe, kot je vzpostavitev Evropskega partnerstva za alternativne 
pristope k testiranju na živalih. Povezano s predlogom spremembe uvodne izjave 92a istega 
avtorja.

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

Predlog spremembe 285
ČLEN 76, ODSTAVEK 2, TOČKI (D) IN(E)

(d) vzpostavitev in vzdrževanje zbirke
(zbirk) podatkov z informacijami o vseh 
registriranih snoveh, popisom razvrstitev in 
označitev ter usklajenim seznamom 
razvrstitev in označitev. Informacije iz 
zbirke (zbirk) podatkov, ki je (so) določena(-
e) v členu 118(1) in (2), so brezplačno na 
razpolago javnosti na internetu, razen kadar 
velja za utemeljenega zahtevek na podlagi 
člena 10(a)(xi). Agencija omogoči dostop do 
drugih informacij iz zbirk podatkov na 
zahtevo v skladu s členom 117;

(d) vzpostavitev in vzdrževanje zbirke 
(zbirk) podatkov z informacijami o vseh 
registriranih snoveh, popisom razvrstitev in 
označitev ter usklajenim seznamom 
razvrstitev in označitev. Informacije iz 
zbirke (zbirk) podatkov, ki je (so) določena(-
e) v členu 118(1) in (2), so v 15 delovnih 
dneh brezplačno na razpolago javnosti na 
internetu, razen kadar velja za utemeljenega 
zahtevek na podlagi člena 10(a)(xi) in javni 
interes ni prevladujoč. Agencija omogoči 
dostop do drugih informacij iz zbirk 
podatkov na zahtevo v skladu s členom 117;

(e) javnosti daje na razpolago informacije o 
tem, katere snovi se trenutno ocenjujejo ali 
so bile ocenjene v 90 dneh po tem, ko je 
Agencija prejela informacije, v skladu s 
členom 118(1);

(e) javnosti daje na razpolago informacije o 
tem, katere snovi se trenutno ocenjujejo ali 
so bile ocenjene v 15 delovnih dneh po tem, 
ko je Agencija prejela informacije, v skladu 
s členom 118(1);

Or. en

Obrazložitev

V skladu s členom 4(2) Uredbe 1049/2001 o dostopu do dokumentov se dostop do dokumenta 
lahko zavrne zaradi poslovnih interesov le, če ni prevladujočega javnega interesa. Zato bi 
bilo treba omeniti prevladujoči javni interes.

V skladu z Uredbo 1049/2001 bi moral biti običajni odzivni čas 15 delovnih dni. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lena Ek

Predlog spremembe 286
ČLEN 76, ODSTAVEK 2, TOČKI (D) IN(E)

(d) vzpostavitev in vzdrževanje zbirke (d) vzpostavitev in vzdrževanje zbirke 
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(zbirk) podatkov z informacijami o vseh 
registriranih snoveh, popisom razvrstitev in 
označitev ter usklajenim seznamom 
razvrstitev in označitev. Informacije iz 
zbirke (zbirk) podatkov, ki je (so) določena(-
e) v členu 118(1) in (2), so brezplačno na 
razpolago javnosti na internetu, razen kadar 
velja za utemeljenega zahtevek na podlagi 
člena 10(a)(xi). Agencija omogoči dostop do 
drugih informacij iz zbirk podatkov na 
zahtevo v skladu s členom 117;

(zbirk) podatkov z informacijami o vseh 
registriranih snoveh, popisom razvrstitev in 
označitev ter usklajenim seznamom 
razvrstitev in označitev. Informacije iz 
zbirke (zbirk) podatkov, ki je (so) določena(-
e) v členu 118(1) in (2), so v 15 delovnih 
dneh brezplačno na razpolago javnosti na 
internetu, razen kadar velja za utemeljenega 
zahtevek na podlagi člena 10(a)(xi). 
Agencija omogoči dostop do drugih 
informacij iz zbirk podatkov na zahtevo v 
skladu s členom 117;

(e) javnosti daje na razpolago informacije o 
tem, katere snovi se trenutno ocenjujejo ali 
so bile ocenjene v 90 dneh po tem, ko je 
Agencija prejela informacije, v skladu s 
členom 118(1);

(e) javnosti daje na razpolago informacije o 
tem, katere snovi se trenutno ocenjujejo ali 
so bile ocenjene v 15 delovnih dneh po tem, 
ko je Agencija prejela informacije, v skladu 
s členom 118(1);

Or. en

Obrazložitev

Ustrezni del predloga spremembe 263 Evropskega parlamenta določa rok za vnos javnih 
informacij v zbirke podatkov, da se zagotovi nemoten postopek. Uredba 1049/2001 določa 15 
delovnih dni kot običajni odzivni čas. 

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Chris Davies, Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira, 
Lena Ek, Ria Oomen-Ruijten in Vittorio Prodi

Predlog spremembe 287
ČLEN 76, ODSTAVEK 2, TOČKA (M) A (novo)

(ma) ustanovitev in vzdrževanje centra 
odličnosti za obveščanje o tveganju; 
zagotavljanje centraliziranih, usklajenih 
sredstev na področju podatkov o varni 
uporabi kemijskih snovi, pripravkov in 
izdelkov; pospeševanje izmenjave najboljših 
praks v sektorju za obveščanje o tveganjih.

Or. en
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(Predlog spremembe 263, točka (gb)  – prva obravnava)

Obrazložitev

Uspešen predlog spremembe iz prve obravnave, da se omogoči potrošnikom varno uporabo 
snovi, pripravkov in izdelkov, ki vsebujejo kemikalije, (Davies)

Razvoj primernega in skladnega sistema obveščanja, ki temelji na oceni tveganja, bo 
potrošnikom zagotovil potrebne informacije in nasvete, da se jim omogoči varna in učinkovita 
raba snovi, pripravkov in izdelkov, ki vsebujejo kemikalije. (Lienemann, Ferreira + Ek + 
Oomen-Ruijten in Prodi)

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 288
ČLEN 77, PODODSTAVEK 3

Sprejme notranja pravila in postopke 
Agencije. Pravila se objavijo. 

Sprejme notranja pravila in postopke 
Agencije. 

Or. de

Obrazložitev

Predlog, potreben zavoljo predloga spremembe člena 108.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 289
ČLEN 78, ODSTAVEK 1, PODODSTAVEK 1

1. Upravni odbor sestavlja po en predstavnik 
iz vsake države članice, in največ šest 
predstavnikov, ki jih imenuje Komisija, ter 
trije predstavniki zainteresiranih strani, ki 
nimajo glasovalne pravice. 

1. Upravni odbor sestavlja po en predstavnik 
iz vsake države članice, in največ šest 
predstavnikov, ki jih imenuje Komisija, ter 
trije predstavniki zainteresiranih strani, od 
katerih je vsaj eden predstavnik industrije, 
ki nimajo glasovalne pravice. 

Or. de

Obrazložitev

Med tremi predstavniki zainteresiranih strani bi moral biti najmanj en predstavnik industrije, 
saj bodo imele zahteve uredbe REACH velikanski vpliv na industrijo.
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Urszula Krupa, Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud 
Breyer in Jonas Sjöstedt

Predlog spremembe 290
ČLEN 86, ODSTAVEK 2, PODODSTAVEK 1

2. Države članice sporočijo Agenciji imena 
strokovnjakov z dokazanimi izkušnjami pri 
nalogah iz člena 76, ki bodo na razpolago za 
delo v delovnih skupinah odborov, pri čemer 
navedejo njihovo usposobljenost in posebna 
področja strokovnega znanja.

2. Države članice sporočijo Agenciji imena 
neodvisnih strokovnjakov z dokazanimi 
izkušnjami pri nalogah iz člena 76, ki bodo 
na razpolago za delo v delovnih skupinah 
odborov, pri čemer navedejo njihovo 
usposobljenost in posebna področja 
strokovnega znanja.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe zagotavlja neodvisnost strokovnjakov. Ponovno se vloži ustrezni del 
predloga spremembe 282 Evropskega parlamenta. (Krupa)

Določeno bi moralo biti, da bi morali biti strokovnjaki neodvisni. (Schlyter in drugi)

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 291
ČLEN 88, ODSTAVEK 3, PODODSTAVEK 1

3. Predsednika, člana in namestnike imenuje 
upravni odbor na podlagi njihovih ustreznih 
izkušenj in strokovnega znanja s področja 
kemijske varnosti, naravoslovnih znanosti 
ali regulativnih in sodnih postopkov s 
seznama kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje 
in ki ga sprejme Komisija.

3. Predsednika, člana in namestnike imenuje 
upravni odbor. Upravni odbor s seznama 
kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje in ki ga 
sprejme Komisija, izbere kandidate na 
podlagi javnega izbirnega postopka po 
njihovem odgovoru na razpis za zbiranje 
ponudb, objavljen v Uradnem listu 
Evropske unije in, če je to primerno, v tisku 
in na internetu. Člane odbora za pritožbe in 
predstavnike se imenuje na podlagi njihovih 
ustreznih izkušenj in strokovnega znanja s 
področja kemijske varnosti, naravoslovnih 
znanosti ali regulativnih in sodnih 
postopkov. Vsaj en član odbora za pritožbe 
mora imeti ustrezne izkušnje na področju 
sodnih postopkov.
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Or. de

Obrazložitev

Glede na naloge odbora za pritožbe mora imeti vsaj en član ustrezne izkušnje na področju 
sodnih postopkov. Zaradi narave nalog odbora za pritožbe bi bilo treba zagotoviti pregleden 
postopek za predložitev prijav.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Guido Sacconi

Predlog spremembe 292
ČLEN 88, ODSTAVEK 4

4. Usposobljenost, ki se zahteva za člane 
komisije za pritožbe, določi Komisija v 
skladu s postopkom iz člena 132(3).

4. Usposobljenost, ki se zahteva za člane 
komisije za pritožbe, določi Komisija 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 vlaga Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 293
ČLEN 90, ODSTAVEK 1

1. Pritožba se lahko vloži zoper odločitve 
Agencije, sprejete v skladu s členi 9, 20, 
27(6), 30(2) in (3) ter 50. 

1. Pritožba se lahko vloži zoper odločitve 
Agencije, sprejete v skladu s členi 9, 20, 
27(6), 30(2) in (3), 50, 117(5) in 118.

Or. en

Obrazložitev

Pritožbe bi morale biti mogoče tudi glede sklepov o zaupnih poslovnih podatkih.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Guido Sacconi

Predlog spremembe 294
ČLEN 92, ODSTAVEK 4

4. Postopke komisije za pritožbe določi 
Komisija v skladu s postopkom iz 
člena 132(3).

4. Postopke komisije za pritožbe določi 
Komisija 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 vlaga Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 295
ČLEN 108

Da se zagotovi preglednost, upravni odbor 
na podlagi predloga izvršnega direktorja in v 
soglasju s Komisijo sprejme pravila, ki 
javnosti zagotavljajo dostop do regulativnih, 
znanstvenih ali tehničnih informacij, ki niso 
zaupne in ki se nanašajo na varnost snovi kot 
take ter na varnost snovi v pripravkih in 
izdelkih.

Da se zagotovi preglednost, upravni odbor 
na podlagi predloga izvršnega direktorja in v 
soglasju s Komisijo sprejme pravila, ki 
javnosti zagotavljajo dostop do regulativnih, 
znanstvenih ali tehničnih informacij, ki niso 
zaupne in ki se nanašajo na varnost snovi kot 
take ter na varnost snovi v pripravkih in 
izdelkih.

Agencija objavi notranji pravilnik Agencije 
in poslovnik upravnega odbora in odborov 
Agencije.

Or. en

Obrazložitev

Besedilo o preglednosti dela Agencije bi moralo biti bolj natančno. Določbe o objavi 
notranjih pravil Agencije, ki so bile do sedaj v tretjem stavku člena 77, bi se morale 
premakniti v člen 108, da bi bilo sistematično jasno, da so povezane s preglednostjo. Da bi 
bilo delovanje Agencije še bolj javno, bi moral biti objavljen še poslovnik upravnega odbora 
in drugih odborov.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Johannes Blokland

Predlog spremembe 296
ČLEN 112, ODSTAVEK 2

2. Če povzroči obveznost iz odstavka 1 za 
isto snov različne vpise v popisu, si 
prijavitelji in registracijski zavezanci 
vsestransko prizadevajo, da dosežejo 
sporazumni vpis, ki se vključi v popis.

2. Če povzroči obveznost iz odstavka 1 za 
isto snov različne vpise v popisu, se 
Agencija odloči o vpisu, ki se vključi v 
popis.

Or. en

(Ponovna vložitev predloga spremembe 295, sprejetega v prvi obravnavi)

Obrazložitev

V primeru različnih razvrstitev glede na nevarne lastnosti iste snovi bodo tržne sile neogibno 
izbrale dobavitelja snovi z nižjo razvrstitvijo. Zaradi tega se bo povečal pritisk na druge 
dobavitelje, da znižajo svojo razvrstitev glede na nevarne lastnosti snovi. Tako se bo začel 
trend najnižjega skupnega imenovalca, z nižjimi standardi in manjšo zaščito. Da bi se izognili 
tej težavi, bi bilo najbolje zagotoviti, da je v popisu samo en vpis.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lena Ek

Predlog spremembe 297
ČLEN 112, ODSTAVEK 2

2. Če povzroči obveznost iz odstavka 1 za 
isto snov različne vpise v popisu, si 
prijavitelji in registracijski zavezanci 
vsestransko prizadevajo, da dosežejo 
sporazumni vpis, ki se vključi v popis.

2. Če povzroči obveznost iz odstavka 1 za 
isto snov različne vpise v popisu, si 
prijavitelji in registracijski zavezanci 
vsestransko prizadevajo, da dosežejo 
sporazumni vpis, ki se vključi v popis. Če 
takšnega sporazuma ni mogoče doseči, se o 
vpisu odloči Agencija, proti plačilu ustrezne 
pristojbine.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je spremenjen predlog 295 iz prve obravnave, ki upošteva potrebo po 
spodbudi udeleženih strani, da se sami sporazumejo, namesto da bi čakali na Agencijo. Za 
uporabnike na nižji stopnji je bistveno, da je razvrstitev iste snovi, ki jo proizvajajo različni 
dobavitelji, enaka. Brez tega okoljski in gospodarski pomisleki verjetno ne bodo ustrezno 
upoštevani.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 298
ČLEN 113, ODSTAVEK 1, PODODSTAVEK 1

1. Agencija vzpostavi popis razvrstitev in 
označitev, v katerem so naštete informacije 
iz člena 112(1), za informacije, ki se 
sporočajo v skladu s členom 112(1), in 
informacije, ki se predložijo v okviru 
registracije, ter vodi ta popis v obliki zbirke 
podatkov. Informacije iz te zbirke podatkov, 
navedene v členu 118(1), so dostopne 
javnosti. Agencija prijaviteljem in 
registracijskim zavezancem, ki so predložili 
informacije o zadevni snovi, v skladu s 
členom 29(1) odobri dostop do drugih 
podatkov o posamezni snovi iz popisa.

1. Agencija vzpostavi popis razvrstitev in 
označitev, v katerem so naštete informacije 
iz člena 112(1), za informacije, ki se 
sporočajo v skladu s členom 112(1), in 
informacije, ki se predložijo v okviru 
registracije, ter vodi ta popis v obliki zbirke 
podatkov. Informacije iz te zbirke podatkov, 
navedene v členu 118(1), so dostopne 
javnosti glede na člen 118(2) in (3).
Agencija v skladu s členom 117 odobri 
dostop do drugih podatkov o posamezni 
snovi iz popisa.

Or. en

Obrazložitev

1. Skladnost s členom 118. Brez sklica na člen 118(2) in (3) bi bila Agencija obvezana k 
objavi podatkov tudi v primeru, če se je v skladu s členom 118 odločila, da bodo ti podatki 
zaupni. 

2. Poenostavitev in doslednost. Dostop do podatkov ureja člen 117, medtem ko člen 29(1) 
ureja forume za izmenjavo informacij o snoveh (SIEF). Pravilen sklic je torej na člen 117.

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

Predlog spremembe 299
ČLEN 116 A (novo)

Posebne določbe za informacije za širšo 
javnost

Da se pomaga potrošnikom pri varni in 
trajnostni uporabi snovi in pripravkov, dajo 
proizvajalci na voljo informacije, prek 
oznake na embalaži na vsaki enoti, dani v 
promet za prodajo potrošnikom, ki določajo 
tveganje, povezano s priporočeno uporabo 
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ali predvidljivo napačno uporabo. Ob tem 
morajo oznake na embalaži spremljati, ko 
je primerno, drugi načini sporazumevanja, 
kot so spletne strani, za zagotavljanje 
podrobnejših informacij v zvezi s snovmi ali 
pripravki.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe 298, prva obravnava. Rahlo predrugačeno besedilo.

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

Predlog spremembe 300
ČLEN 116 A (novo)

Posebne določbe za informacije za širšo 
javnost

1. Da se pomaga potrošnikom pri varni in 
trajnostni uporabi snovi in pripravkov, dajo 
proizvajalci na voljo informacije, prek 
oznake na embalaži na vsaki enoti, dani v 
promet za prodajo potrošnikom, ki določajo 
tveganje, povezano s priporočeno uporabo 
ali predvidljivo napačno uporabo. Ob tem 
morajo oznake na embalaži spremljati, ko 
je primerno, drugi načini sporazumevanja, 
kot so spletne strani, za zagotavljanje 
podrobnejših informacij v zvezi s snovmi ali 
pripravki.
2. Direktivi 1999/45/ES in 67/548/EGS se 
zato ustrezno spremenita.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe, sprejet v prvi obravnavi. (Davies)

Ustreza predlogu spremembe 298 iz prve obravnave. 

Razvoj ustreznega in skladnega sporazumevalnega sistema, ki temelji na tveganju, bo 
potrošnikom zagotovil potrebne informacije in nasvete, da bodo lahko uporabljali snovi, 
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pripravke in izdelke, ki vsebujejo kemikalije, varno in učinkovito. (Oomen-Ruijten & Prodi + 
Lienemann & Ferreira)

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

Predlog spremembe 301
ČLEN 117, ODSTAVEK 2, TOČKA (C)

(c) natančna tonaža snovi ali pripravka, ki 
se proizvede ali da v promet;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Predloženo črtanje točke (c) je v skladu s predlogom spremembe 814 Evropskega parlamenta. 
S tem bo izboljšana kakovost raziskav in modelov o porazdelitvi in obnašanju kemikalij ter 
verjetni izpostavljenosti ljudi in okolja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 302
ČLEN 117, ODSTAVEK 2, TOČKI (D) IN (D A) (novo)

(d) povezave med proizvajalcem ali 
uvoznikom in njegovimi uporabniki na nižji 
stopnji.

(d) povezave med proizvajalcem ali 
uvoznikom in njegovimi uporabniki na nižji 
stopnji in trgovci na drobno, ki z njim 
sodelujejo.

(da) vse informacije o na mestu izoliranih 
in transportiranih izoliranih intermediatov.

Or. en

Obrazložitev

Delno ustreza predlogu spremembe 304, sprejetega v prvi obravnavi.

1. Pojasni, da povezave proizvajalca vključujejo tudi trgovce na drobno.

2. Na mestu izolirani in transportirani izolirani intermediati ostanejo v istem podjetju ali v 
zelo omejenem številu drugih podjetij in so v celoti porabljeni v postopku sinteze. Vedenje o 
njihovi uporabi omogoča sklepe o postopkih in receptih, zato ti podatki na splošno ne bi smeli 
biti objavljeni.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 303
ČLEN 117, ODSTAVKA 4 A IN 4 B (novo)

4a. Kadar Agencija prejme zahtevek za 
dostop do informacij, za katere je vlagatelj 
zahteval zaupnost, v skladu z Uredbo (ES) 
št. 1049/2001, se v skladu z drugim in 
tretjim pododstavkom posvetuje s tretjo 
stranjo, kot je predvideno v členu 4(4) 
Uredbe (ES) št. 1049/2001.
Agencija o tem zahtevku obvesti 
registracijskega zavezanca in, kjer je 
primerno, možnega registracijskega 
zavezanca, uporabnika na nižji stopnji ali 
drugo zadevno stran.
Agencija obvesti prosilca, pa tudi 
prijavnika, morebitnega prijavnika, 
uporabnika na nižji ravni ali druge zadevne 
stranke o odločitvi v zvezi s prošnjo za 
dostop do podatkov. Vsak od njih lahko v 
skladu s členi 87, 88 in 89 pri Odboru za 
pritožbe vloži pritožbo proti tej odločitvi v 
15 dneh po odločitvi. Taka pritožba zadrži 
izvršitev. Komisija za pritožbe o pritožbi 
odloči v 30 dneh.
4b. Dokler pritožba ni rešena ali dokler se 
pritožba še lahko vloži, Agencija in 
pristojni organi države članice še naprej 
hranijo zadevne informacije kot zaupne.

Or. en

Obrazložitev

Odstavek 4a + 4b ohrani skladnost z Uredbo 1049/2001/ES (dostop do informacij) in določi 
postopek agencije v kontekstu REACH. V skladu z izvirnim KOM predlogom člena 115(2) in 
(4).
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 304
ČLEN 118

1. Naslednje informacije, ki jih ima Agencija 
o snoveh kot takih, v pripravkih ali v 
izdelkih, so javnosti dostopne brezplačno na 
internetu v skladu s členom 76(2)(d):

1. Naslednje informacije, ki jih ima Agencija 
o snoveh kot takih, v pripravkih ali v 
izdelkih, so običajno javnosti dostopne 
brezplačno na internetu v skladu s členom 
76(2)(d):

(a) trgovsko(-a) ime(-na) snovi;
(b) ime po IUPAC nomenklaturi za nevarne 
snovi v smislu Direktive 67/548/EGS;
(c) ime snovi iz seznama EINECS, če je 
primerno;

(c) ime snovi iz seznama EINECS, če je 
primerno;

(d) razvrstitev in označitev snovi; (d) razvrstitev in označitev snovi;

(e) fizikalno-kemijski podatki o snovi ter 
njeni porazdelitvi in obnašanju v okolju;

(e) fizikalno-kemijski podatki o snovi ter 
njeni porazdelitvi in obnašanju v okolju;

(f) rezultat vsake toksikološke in 
ekotoksikološke študije;

(f) rezultat vsake toksikološke in 
ekotoksikološke študije;

(g) vsak izpeljan DNEL (mejna vrednost, 
pod katero snov nima učinka) ali predvidena 
koncentracija brez učinka (PNEC), določene 
v skladu s Prilogo I;

(g) vsak izpeljan DNEL (mejna vrednost, 
pod katero snov nima učinka) ali predvidena 
koncentracija brez učinka (PNEC), določene 
v skladu s Prilogo I;

(h) navodila za varno uporabo v skladu z 
oddelkoma 4 in 5 Priloge VI;

(h) navodila za varno uporabo v skladu z 
oddelkoma 4 in 5 Priloge VI;

(i) analitske metode, če se zahtevajo v 
skladu s Prilogo IX ali X, ki omogočajo 
zaznavanje nevarne snovi pri spuščanju v 
okolje ali določitev neposredne 
izpostavljenosti ljudi.

(i) analitske metode, če se zahtevajo v 
skladu s Prilogo IX ali X, ki omogočajo 
zaznavanje nevarne snovi pri spuščanju v 
okolje ali določitev neposredne 
izpostavljenosti ljudi.

2. Naslednje informacije o snoveh kot takih, 
v pripravkih ali v izdelkih so javnosti 
dostopne brezplačno na internetu v skladu s 
členom 76(2)(d), razen kadar stran, ki 
predloži informacije, predloži utemeljitev v 
skladu s členom 10(a)(xi), ki jo Agencija 
sprejme kot utemeljeno, in sicer zakaj bi 
objava lahko škodila poslovnim interesom 
registracijskega zavezanca ali druge zadevne 
strani:

2. Naslednje informacije o snoveh kot takih, 
v pripravkih ali v izdelkih so javnosti 
dostopne brezplačno na internetu v skladu s 
členom 76(2)(d), razen kadar stran, ki 
predloži informacije, predloži utemeljitev, ki 
jo Agencija sprejme kot utemeljeno, in sicer 
zakaj bi objava lahko škodila poslovnim 
interesom registracijskega zavezanca ali 
druge zadevne strani:

(a) če je to bistveno za razvrščanje in 
označevanje, stopnja čistote snovi ter 

(a) če je to bistveno za razvrščanje in 
označevanje, stopnja čistote snovi ter 
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določitev nečistot in/ali dodatkov, za katere 
je znano, da so nevarni;

določitev nečistot in/ali dodatkov, za katere 
je znano, da so nevarni;

(b) skupni razpon tonaže (tj. 1-10 ton, 10-
100 ton, 100-1 000 ton ali čez 1 000 ton), v 
katerem je bila določena snov registrirana;

(b) skupni razpon tonaže (tj. 1-10 ton, 10-
100 ton, 100-1 000 ton ali čez 1 000 ton), v 
katerem je bila določena snov registrirana;

(c) povzetki ali grobi povzetki študij v zvezi 
z informacijami iz odstavkov 1(e) in (f);

(c) povzetki ali grobi povzetki študij v zvezi 
z informacijami iz odstavkov 1(e) in (f);

(d) informacije iz varnostnega lista, ki niso 
naštete v odstavku 1.

(d) informacije iz varnostnega lista, ki niso 
naštete v odstavku 1;
(da) trgovsko(-a) ime(-na) snovi;
(db) ime po IUPAC nomenklaturi za 
nevarne snovi v smislu 
Direktive 67/548/EGS.
2a. V utemeljenih posebnih primerih so 
lahko informacije iz odstavka 1 izvzete iz 
elektronskega dostopa javnosti, če je 
stranka, ki dobavlja informacije, Agenciji 
dokazala, da takšna objava lahko škodi 
njenim poslovnim interesom ali interesom 
znanstvenih raziskav in razvoja.

Or. en

Obrazložitev

V skladu s predlogom spremembe 808, sprejetim v prvi obravnavi. 
Informacije v odstavku 1 konkurentom omogočajo izsleditev podrobnosti o proizvodnih 
postopkih. Izvzetje iz objave bi moralo biti mogoče v posebnih primerih, če so ti utemeljeni in 
če jih Agencija sprejme (ponavadi in odstavek 3).
Skupaj z drugimi informacijami so lahko trgovsko ime in ime IUPAC za podjetje zelo 
občutljive informacije, zato bi morale biti dane v odstavek 2. 
Te določbe so pomembne, ker imajo druge države, kot recimo ZDA in Japonska, podobne 
določbe, ki na utemeljeno zahtevo omogočajo ohranitev zaupnega statusa katerih koli 
informacij.

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

Predlog spremembe 305
ČLEN 118, ODSTAVEK 1, PODODSTAVEK (G A) (novo)

(ga) če je to bistveno za razvrščanje in 
označevanje, stopnja čistote snovi ter 
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določitev nečistot in/ali dodatkov, za katere 
je znano, da so nevarni;

Or. en

(Ponovna vložitev predloga Komisije)

(Povezano s predlogom spremembe člena 118(2a) istih avtorjev)

Obrazložitev

Informacije o nevarnih primeseh in dodatkih bi morale biti javno dostopne, če so bistvenega 
pomena za razvrstitev in označevanje.

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

Predlog spremembe 306
ČLEN 118, ODSTAVEK 1, PODODSTAVEK (H A) (novo)

(ha) informacije iz varnostnega lista, razen 
imena podjetja ali če veljajo informacije za 
zaupne na podlagi uporabe člena 117(2);

Or. en

(Ponovna vložitev predloga Komisije)

(Povezano s predlogom spremembe člena 118(2d) istih avtorjev)

Obrazložitev

Informacije iz varnostnega lista bi morale biti javno dostopne, razen imena podjetja ali 
drugih zaupnih informacij.

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

Predlog spremembe 307
ČLEN 118, ODSTAVEK 1, PODODSTAVEK (I A) (novo)

(ia) skupni razpon tonaže (tj. 1-10 ton, 10-
100 ton, 100-1 000 ton ali čez 1 000 ton), v 
katerem je bila določena snov registrirana;



AM\630161SL.doc 61/96 PE 378.597v01-00

SL

Or. en

(Sporazumni predlog spremembe – člen 62(2)(b) – temelječ na predlogu spremembe 814 iz 
prve obravnave)

(Povezano s predlogom spremembe člena 118(2b) istih avtorjev)

Obrazložitev

Parlament je v predlogu spremembe 814 s seznama informacij, ki so vedno zaupne, izbrisal 
omembo "natančne" tonaže. Čeprav je morda zaupnost "natančne" tonaže sprejemljiva, bi 
morala imeti javnost pravico poznati vsaj skupni razpon tonaže, v katerem je bila določena 
snov registrirana. Zato bi bilo treba informacije o razponih tonaže dodati na seznam zadev, ki 
morajo biti javne. (Schlyter & drugi)

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

Predlog spremembe 308
ČLEN 118, ODSTAVEK 1, PODODSTAVEK (I B) (novo)

(ib) povzetki ali grobi povzetki študij v zvezi 
z informacijami iz odstavkov 1(e) in (f);

Or. en

Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe člena 117(2). Dostop do povzetkov študij bo zagotovil 
pravilno razlaganje rezultatov javnih študij in izboljšal splošno kakovost.

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

Predlog spremembe 309
ČLEN 118, ODSTAVEK 2

2. Naslednje informacije o snoveh kot takih, 
v pripravkih ali v izdelkih so javnosti 
dostopne brezplačno na internetu v skladu s 
členom 76(2)(d), razen kadar stran, ki 
predloži informacije, predloži utemeljitev v 
skladu s členom 10(a)(xi), ki jo Agencija 
sprejme kot utemeljeno, in sicer zakaj bi 
objava lahko škodila poslovnim interesom 

2. Naslednje informacije o snoveh kot takih, 
v pripravkih ali v izdelkih so javnosti 
dostopne brezplačno na internetu v skladu s 
členom 76(2)(d), razen kadar stran, ki 
predloži informacije, predloži utemeljitev v 
skladu s členom 10(a)(xi), ki jo Agencija 
sprejme kot utemeljeno, in sicer zakaj bi 
objava lahko škodila poslovnim interesom 
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registracijskega zavezanca ali druge zadevne 
strani:

registracijskega zavezanca ali druge zadevne 
strani:

(a) če je to bistveno za razvrščanje in 
označevanje, stopnja čistote snovi ter 
določitev nečistot in/ali dodatkov, za katere 
je znano, da so nevarni;

(a) če je to bistveno za razvrščanje in 
označevanje, stopnja čistote snovi ter 
določitev nečistot in/ali dodatkov, za katere 
je znano, da so nevarni;

(b) skupni razpon tonaže (tj. 1-10 ton, 10-
100 ton, 100-1 000 ton ali čez 1 000 ton), v 
katerem je bila določena snov registrirana;
(c) povzetki ali grobi povzetki študij v zvezi z 
informacijami iz odstavkov 1(e) in (f);
(d) informacije iz varnostnega lista, ki niso 
naštete v odstavku 1.

(d) informacije iz varnostnega lista, ki niso 
ime registracijskega zavezanca, poročilo o 
kemijski varnosti, celotna količina snovi na 
trgu EU in tiste, ki niso naštete v odstavku 
1.

Or. en

Obrazložitev

Povezano s predlogi sprememb členov 117(2) in 118(1). Ta predlog spremembe novega 
odstavka Sveta poenostavlja javni dostop do nezaupnih poslovnih informacij.

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

Predlog spremembe 310
ČLEN 118, ODSTAVEK 2

2. Naslednje informacije o snoveh kot takih, 
v pripravkih ali v izdelkih so javnosti 
dostopne brezplačno na internetu v skladu s 
členom 76(2)(d), razen kadar stran, ki 
predloži informacije, predloži utemeljitev v 
skladu s členom 10(a)(xi), ki jo Agencija 
sprejme kot utemeljeno, in sicer zakaj bi
objava lahko škodila poslovnim interesom 
registracijskega zavezanca ali druge zadevne 
strani:

2. Naslednje informacije o snoveh kot takih, 
v pripravkih ali v izdelkih so javnosti 
dostopne brezplačno na internetu v skladu s 
členom 76(2)(d), razen kadar stran, ki 
predloži informacije, predloži utemeljitev v 
skladu s členom 10(a)(xi), ki jo Agencija 
sprejme kot utemeljeno in če ni 
prevladujočega javnega interesa za 
razkritje, in sicer zakaj bi objava škodila 
poslovnim interesom registracijskega 
zavezanca ali druge zadevne strani:

(a) če je to bistveno za razvrščanje in 
označevanje, stopnja čistote snovi ter 
določitev nečistot in/ali dodatkov, za katere 
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je znano, da so nevarni;
(b) skupni razpon tonaže (tj. 1-10 ton, 10-
100 ton, 100-1 000 ton ali čez 1 000 ton), v 
katerem je bila določena snov registrirana;
(c) povzetki ali grobi povzetki študij v zvezi 
z informacijami iz odstavkov 1(e) in (f);

(c) povzetki ali grobi povzetki študij v zvezi 
z informacijami iz odstavkov 1(e) in (f);

(d) informacije iz varnostnega lista, ki niso 
naštete v odstavku 1.

Or. en

Obrazložitev

V skladu s členom 4(2) Uredbe 1049/2001 o dostopu do dokumentov se dostop do dokumenta 
lahko zavrne zaradi poslovnih interesov le, če ni prevladujočega javnega interesa. Zato bi 
bilo treba omeniti prevladujoči javni interes. Še več, takšna utemeljitev mora temeljiti na 
dejanski škodi poslovnim interesom, ne le na morebitni škodi.

Informacije o nevarnih primeseh in dodatkih bi morale biti vedno javno dostopne, če so 
bistvenega pomena za razvrstitev in označevanje.

Parlament je v predlogu spremembe 814 s seznama informacij, ki so vedno zaupne, izbrisal 
omembo "natančne" tonaže. Čeprav je morda zaupnost "natančne" tonaže sprejemljiva, bi 
morala imeti javnost pravico poznati vsaj skupni razpon tonaže, v katerem je bila določena 
snov registrirana. Zato bi bilo treba informacije o razponih tonaže dodati na seznam zadev, ki 
morajo biti javne.

Informacije iz varnostnega lista bi morale biti javno dostopne, razen imena podjetja ali 
drugih zaupnih informacij.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 311
ČLEN 124

Države članice vzdržujejo sistem uradnih 
preverjanj in drugih dejavnosti glede na 
okoliščine.

Države članice vzdržujejo sistem uradnih 
preverjanj in drugih dejavnosti glede na 
okoliščine v skladu s smernicami, ki jih 
oblikuje Agencija.

Or. en

Obrazložitev

Ustreza predlogu spremembe 816, sprejetem v prvi obravnavi.
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Da bi lahko REACH dosledno izvajali, bi morala biti Agencija upravičena, da od držav članic 
zahteva izvajanje določenih preverjanj in dejavnosti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 312
ČLEN 124 A (novo)

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

Or. en

Obrazložitev

Ustreza predlogu spremembe 817, ki je bil sprejet v prvi obravnavi.

Upravljanje sistema REACH zahteva usklajeno izvajanje njegovih določb na celotnem 
skupnem trgu in učinkovit sistem preverjanj. Agencija mora biti zato pristojna, da države 
članice pozove k izvajanju preverjanj ali dejavnosti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 313
ČLEN 125

Države članice določijo kazenske določbe, 
ki se uporabljajo za kršitve določb te uredbe, 
in sprejmejo vse potrebne ukrepe za njihovo 
izvajanje. Predpisane kazni morajo biti 
učinkovite, sorazmerne in odvračilne. 
Države članice obvestijo Komisijo o teh 
določbah najpozneje do …*, nemudoma pa 
jo obvestijo o vseh njihovih naknadnih 
spremembah.

Na podlagi smernic, ki jih oblikuje 
Agencija, je treba sprejeti kazenske 
določbe, ki se uporabljajo za kršitve določb 
te uredbe, in vse potrebne ukrepe za njihovo 
izvajanje. Predpisane kazni morajo biti 
učinkovite, sorazmerne in odvračilne. 
Države članice obvestijo Komisijo in 
Agencijo o teh določbah najpozneje v 18 
mesecih po začetku veljavnosti te uredbe, 
nemudoma pa jo obvestijo o vseh njihovih 
naknadnih spremembah.

Or. en

Obrazložitev

Ustreza predlogu spremembe 818, ki je bil sprejet v prvi obravnavi.
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Prepustitev kazenskega sistema v presojo državam članicam bi povzročila obstoj različnih 
kazni v Uniji. Za dosego ciljev REACH mora obstajati usklajen kazenski sistem in usklajeno 
izvajanje.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Guido Sacconi

Predlog spremembe 314
ČLEN 130

Priloge se lahko spremenijo v skladu s 
postopkom iz člena 132(3).

Priloge se lahko spremenijo 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 vlaga Guido Sacconi

Predlog spremembe 315
ČLEN 131

Ukrepi, potrebni za učinkovito izvajanje te 
uredbe, se sprejmejo v skladu s postopkom 
iz člena 132(3).

Kjer se za učinkovito izvajanje te uredbe 
izkaže, da je potrebno sprejeti ukrepe, ki v 
tej uredbi niso predvideni, se ti ukrepi 
sprejmejo:
a) v skladu s postopkom iz člena 132(3), če 
so ukrepi, ki jih je treba sprejeti, splošni 
ukrepi, namenjeni izvrševanju bistvenih 
določb te uredbe;
b) v skladu s postopkom iz člena 132(3a), če 
so ukrepi, ki jih je treba sprejeti, ukrepi 
splošne narave, namenjeni spreminjanju 
nebistvenih delov te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je potreben, da se besedilo uskladi z določbami novega sklepa o 
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„komitologiji“ in zlasti, da se razlikuje med običajnim postopkom „regulativnega odbora“ in 
„regulativnim odborom z nadzorom“.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Guido Sacconi

Predlog spremembe 316
ČLEN 132, ODSTAVEK 3 A (novo)

3a. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporabljata člena 5a in 7 Sklepa 
1999/468/ES, kot ga spreminja Sklep 
2006/512/ES.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je potreben, da se besedilo uskladi z določbami novega sklepa o 
„komitologiji“ in zlasti, da se vključi „regulativni odbor z nadzorom“, saj so nekateri zadevni 
ukrepi splošne narave in oblikovani tako, da spremenijo nebistvene dele osnutka zakonodaje.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 317
ČLEN 133

Prehodni ukrepi v zvezi z Agencijo Priprave na ustanovitev Agencije
1. Komisija zagotovi potrebno podporo pri 
ustanavljanju Agencije.

1. Komisija zagotovi potrebno podporo pri 
ustanavljanju Agencije.

2. Za ta namen in vse dokler izvršni direktor 
ni imenovan v skladu s členom 83, lahko 
Komisija imenuje osebje, vključno z osebo, 
ki začasno izvaja upravne naloge izvršnega 
direktorja, in sklepa pogodbe v imenu 
Agencije ter pri tem uporablja proračun, 
predviden za Agencijo.

2. Za ta namen in vse dokler izvršni direktor 
ne prevzame dolžnosti, po imenovanju 
upravnega odbora Agencije v skladu s 
členom 83, lahko Komisija, v imenu 
Agencije in z uporabo proračuna, 
predvidenega za Agencijo: 

(a) imenuje osebje, vključno s osebo, ki 
začasno izvaja naloge izvršnega direktorja; 
in
(b) sklepa druge pogodbe.

Or. en
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Obrazložitev

Ustreza predlogu spremembe 822, sprejetem v prvi obravnavi.

Za uspešnost REACH sta odločilna primerna ustanovitev in delovanje Agencije. Agencija 
mora biti operativno neodvisna od Komisije in Komisija ne bo izvajala takšnih operativnih 
nalog, določenih v uredbi, v imenu Agencije. Če Komisija ne izvaja nalog Agencije, ni 
potrebe, da Agencija Komisijo obvesti, da lahko od Komisije prevzame naloge. Komisija 
mora, vseeno, pomagati pri ustanovitvi Agencije, dokler upravni odbor ne imenuje izvršnega 
direktorja. To mora vključevati zaposlovanje osebja in sklenitev potrebnih pogodb za storitve, 
blago in stavbe.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 318
ČLEN 136 A (novo)

Člen 136a
Vmesna naknadna presoja vplivov
1. Pet let po začetku veljavnosti te uredbe, 
brez poseganja v določbe člena 137, 
Komisija izvede vmesno naknadno presojo 
vplivov uredbe. Naknadna presoja vplivov 
analizira stanje izvajanja te uredbe, 
primerja dosežene rezultate s predhodnimi 
pričakovanji ter oceni vpliv te uredbe na 
delovanje notranjega trga in konkurence 
na notranjem trgu.
2. Komisija predloži naknadno presojo 
vplivov Evropskemu parlamentu in Svetu 
najpozneje do [šest let po začetku 
veljavnosti te uredbe]. Komisija predstavi 
tiste predloge za spremembo te uredbe, ki se 
zdijo potrebni na podlagi naknadne presoje 
vplivov.

Or. en

Obrazložitev

Ustreza predlogu spremembe 823, sprejetem v prvi obravnavi.

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.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer in Jonas 
Sjöstedt

Predlog spremembe 319
ČLEN 137, ODSTAVEK 1

1. Komisija do …* s pregledom oceni, ali 
naj podaljša uporabo obveznosti izvajanja 
ocen kemijske varnosti in njihovega 
dokumentiranja v poročilih o kemijski 
varnosti tudi za snovi, ki niso zajete v to 
obveznost, ker jih ni treba registrirati ali pa 
jih je treba registrirati, vendar se 
proizvajajo ali uvažajo v količinah, ki so 
manjše od 10 ton na leto. Na podlagi tega 
preverjanja lahko Komisija, če je primerno, 
predstavi zakonodajne predloge za razširitev 
te obveznosti.

1. Komisija do …* s pregledom oceni, ali 
naj podaljša uporabo obveznosti izvajanja 
ocen kemijske varnosti in njihovega 
dokumentiranja v poročilih o kemijski 
varnosti tudi za snovi, ki niso zajete v to 
obveznost, ker jih ni treba registrirati. Na 
podlagi tega preverjanja lahko Komisija, če 
je primerno, predstavi zakonodajne predloge 
za razširitev te obveznosti.

* 12 let po začetku veljavnosti te uredbe. * 6 let po začetku veljavnosti te uredbe.

Or. en

(Predlog spremembe 312 – prva obravnava)

(Povezano s členom 14(1) in z predlogom spremembe istih avtorjev)

Obrazložitev

Pregled glede poročila o kemijski varnosti bi moral potekati po šestih letih, ko bodo 
pridobljene prve izkušnje iz prvih dveh faz registracije. Če postane poročilo o kemijski 
varnosti obvezno za vse snovi od 1 tone navzgor, in ne samo od 10 ton, kot je predlagano v 
predlogu spremembe člena 14(1) istih avtorjev, ni potrebe po omembi snovi v manjših 
količinah v tem členu.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 320
ČLEN 137, ODSTAVEK 2, UVODNI DEL

2. Komisija lahko predstavi zakonodajne 
predloge takoj, ko se lahko določi izvedljiv 
in stroškovno učinkovit način za določitev 
polimerov za registracijo na podlagi 
utemeljenih tehničnih in veljavnih 
znanstvenih kriterijev ter po objavi poročila 

2. Komisija predstavi zakonodajne predloge 
takoj, ko se lahko določi izvedljiv in 
stroškovno učinkovit način za določitev 
polimerov za registracijo in evalvacijo na 
podlagi utemeljenih tehničnih in veljavnih 
znanstvenih kriterijev, vendar najkasneje 
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o: šest let po začetku veljavnosti te uredbe, ter 
po objavi poročila o:

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe določa rok, do katerega mora Komisija predstaviti praktičen in 
stroškovno učinkovit način določanja polimerov za registracijo in evalvacijo. Ponovno se 
vloži predlog spremembe 313 Evropskega parlamenta.

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

Predlog spremembe 321
ČLEN 137, ODSTAVEK 2, UVODNI DEL

2. Komisija lahko predstavi zakonodajne 
predloge takoj, ko se lahko določi izvedljiv 
in stroškovno učinkovit način za določitev 
polimerov za registracijo na podlagi 
utemeljenih tehničnih in veljavnih 
znanstvenih kriterijev ter po objavi poročila 
o:

2. Komisija predstavi zakonodajne predloge 
takoj, ko se lahko določi izvedljiv in 
stroškovno učinkovit način za določitev 
polimerov za registracijo na podlagi 
utemeljenih tehničnih in veljavnih 
znanstvenih kriterijev, vendar najkasneje 
šest let po začetku veljavnosti te uredbe, ter 
po objavi poročila o:

Or. en

(Predlog spremembe 313 – prva obravnava)

Obrazložitev

Ne bi smelo biti prepuščeno Komisiji, da odloči, če in kdaj bo predstavila predlog za 
registracijo polimerov. Takšna registracija je bila predvidena v osnutku, ki je bil predmet 
posvetovanja na internetu. Postaviti je treba rok za spodbujanje razvoja praktičnega in 
stroškovno učinkovitega načina določanja polimerov za registracijo.

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

Predlog spremembe 322
ČLEN 137, ODSTAVEK 3

3. Poročilo iz člena 116(3) o izkušnjah, 
pridobljenih pri uporabi te uredbe, vključuje 

3. Poročilo iz člena 116(3) o izkušnjah, 
pridobljenih pri uporabi te uredbe, vključuje 
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pregled zahtev za registracijo snovi, ki se 
proizvedejo ali uvozijo samo v količinah, od 
ene tone do manj kot deset ton na leto na 
proizvajalca ali uvoznika. Na podlagi tega 
pregleda lahko Komisija predstavi 
zakonodajne predloge za spremembo zahtev 
po informacijah v zvezi s snovmi, ki se 
proizvedejo ali uvozijo v količinah, ki 
znašajo eno tono ali več do največ deset ton 
na leto na proizvajalca ali uvoznika, ob 
upoštevanju najnovejšega razvoja
dogodkov, na primer v zvezi z 
alternativnimi testi in kvantitativnimi 
razmerji med strukturo in aktivnostjo 
((Q)SAR).

pregled zahtev po informacijah za 
registracijo snovi. Na podlagi tega pregleda 
lahko Komisija predstavi zakonodajne 
predloge za spremembo zahtev po 
informacijah iz Prilog V do VIII, zato da se 
upošteva najnovejši razvoj dogodkov, še 
zlasti v zvezi z alternativnimi testi in 
kvantitativnimi razmerji med strukturo in 
aktivnostjo ((Q)SAR).

Or. en

(Predlog spremembe 314 – prva obravnava)

Obrazložitev

Pregled zahtev po informacijah bi se moral tikati vseh zadevnih prilog in upoštevati zadnji 
razvoj v zvezi z alternativnimi testi. (Lucas & drugi)

Poenostavitev naj bi zagotovila, da bodo zahteve po informacijah upoštevale zadnji razvoj v 
zvezi z testi in QSAR. (Davies)

Predlog spremembe, ki ga vlaga Guido Sacconi

Predlog spremembe 323
ČLEN 137, ODSTAVEK 4

4. Komisija do … pregleda priloge I, IV in 
V , da bi, če je to ustrezno, v skladu s 
postopkom iz člena 132(3) predlagala 
spremembe teh prilog.

4. Komisija do … pregleda prilogi IV in V , 
da bi, če je to ustrezno, v skladu s 
postopkom iz člena 132(3a) predlagala 
spremembe teh prilog.

Or. en

Obrazložitev

Povezan je s predlogom spremembe člena 59(2) in ukinja omembo spremenjene priloge I, ki 
jo je uvedel Svet v zvezi z razvojem metodologij za ugotavljanje pragov za karcinogene in 
mutagene snovi.
Besedilo tudi uskladi z določbami novega sklepa o „komitologiji“ in zlasti, da se običajni 
postopek regulativnega odbora“ nadomesti z „regulativnim odborom z nadzorom“, saj so 
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zadevni ukrepi splošne narave in oblikovani tako, da spremenijo nebistvene dele osnutka 
zakonodaje.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Chris Davies

Predlog spremembe 324
ČLEN 137, ODSTAVEK 4

4. Komisija do … pregleda priloge I, IV in 
V , da bi, če je to ustrezno, v skladu s 
postopkom iz člena 132(3) predlagala 
spremembe teh prilog.

4. Komisija do … pregleda prilogi IV in V , 
da bi, če je to ustrezno, v skladu s 
postopkom iz člena 132(3) predlagala 
spremembe teh prilog.

Or. en

Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe uvodne izjave 52(a).

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

Predlog spremembe 325
ČLEN 137, ODSTAVEK 4 A (novo)

4a. Komisija do …* pregleda prag 1 tone 
na leto na proizvajalca ali uvoznika za 
registracijo in zahteve po informacijah v 
skladu s členom 12 za nanodelce. Na 
podlagi tega pregleda Komisija predstavi 
primerne zakonodajne predloge za 
spremembo količinskega praga in zahtev po 
informacijah za nanodelce, da bi zagotovila 
ustrezno presojo tveganj, pa tudi 
zmanjšanje tveganj, kjer je to potrebno, da 
bi dosegli visoko raven varovanja 
človeškega zdravja in okolja v zvezi z 
nanodelci.
* 18 mesecev po začetku veljavnosti te 
uredbe.

Or. en

(Nov predlog spremembe, v skladu s členom 62(2)(d) Poslovnika, da se upošteva spremenjeno 
mnenje Znanstvenega odbora za nastajajoča in na novo ugotovljena zdravstvena tveganja z 
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dne 10. marca 2006.)

Obrazložitev

Velike luknje v našem znanju glede presoje tveganj za nanodelce po mnenju Znanstvenega 
odbora za nastajajoča in na novo ugotovljena zdravstvena tveganja, pa tudi njihovi sklepi, ki 
kličejo po spremembi obstoječih metod, kažejo na nujnost revizije določb REACH, da bi 
zagotovili ustrezno presojo tveganj, in zmanjšanje tveganj, kjer je to potrebno, glede na 
prirejene nanodelce.

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

Predlog spremembe 326
ČLEN 139

Člen 14 Direktive 1999/45/ES se črta. Člen 14 Direktive 1999/45/ES se črta.
Direktiva 1999/45/ES se spremeni tako, da 
bodo potrošniki zagotovo prejeli 
informacije, potrebne za sprejetje 
primernih urepov za varno uporabo snovi 
in pripravkov.

Or. fr

Obrazložitev

Razvoj ustreznega in skladnega komunikacijskega sistema, ki temelji na tveganju, bo 
potrošnikom omogočil prejetje informacij in nasvetov, ki jih potrebujejo, da bodo lahko varno 
in učinkovito uporabljali snovi in pripravke.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 327
PRILOGA I, DEL 0, TOČKA 0.3

0.3. V oceni kemijske varnosti proizvajalca
se obravnava proizvodnja snovi in vse 
opredeljene uporabe. V oceni kemijske 
varnosti uvoznika se obravnava vse 
opredeljene uporabe. Ocena kemijske 
varnosti preuči uporabo snovi kot take 
(vključno z vsemi pomembnejšimi 
nečistotami in dodatki), v pripravku in
izdelku, kakor je določeno z opredeljenimi 
uporabami. V oceni se upoštevajo vse 

0.3. V oceni kemijske varnosti se obravnava 
vse opredeljene uporabe v količinah, ki 
znašajo eno tono ali več na leto. Preuči
uporabo snovi kot take (vključno z vsemi 
pomembnejšimi nečistotami in dodatki), v 
pripravku ali izdelku. V oceni se upoštevajo 
vse stopnje življenjskega cikla snovi, kot je 
določeno z opredeljenimi uporabami. 
Ocena kemijske varnosti temelji na 
primerjavi potencialno škodljivih učinkov 
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stopnje življenjskega cikla snovi, kot
izhajajo iz proizvodnje in opredeljenih 
uporab. Ocena kemijske varnosti temelji na 
primerjavi potencialno škodljivih učinkov 
snovi z znano oziroma razumno predvidljivo 
izpostavljenostjo ljudi in/ali okolja tej snovi, 
ob upoštevanju izvedenih in priporočenih 
ukrepov za obvladovanje tveganja ter 
delovnih pogojev.

snovi z znano oziroma razumno predvidljivo 
izpostavljenostjo ljudi in/ali okolja tej snovi, 
ob upoštevanju izvedenih in priporočenih 
ukrepov za obvladovanje tveganja ter 
delovnih pogojev.

Or. en

Obrazložitev

Ustreza predlogu spremembe 831, sprejetem v prvi obravnavi.

Izboljša izvedljivost z omejitvijo količine za izvedbo ocene kemijske varnosti. Priloga I je s 
tem skladna s členom 36(4c).

Predlog spremembe, ki ga vlagata Frédérique Ries in Chris Davies

Predlog spremembe 328
PRILOGA I, DEL 1, TOČKA 1.4.1

1.4.1. Na podlagi rezultatov korakov 1 in 2
(a) se za snov določi(-jo) DNEL, ki odraža(-
jo) verjeten(-ne) način(-e) vnosa, verjetno 
trajanje in pogostnost izpostavljenosti. Za 
nekatere končne točke, zlasti mutagenost in 
rakotvornost, morda ne bo mogoče določiti 
praga, in torej DNEL, na podlagi 
razpoložljivih informacij. Če to opravičuje(-
jo) scenarij(-i) izpostavljenosti, lahko 
zadošča enoten DNEL. Vendar bi ob 
upoštevanju razpoložljivih informacij in 
scenarija(-ev) izpostavljenosti v oddelku 9 
poročila o kemijski varnosti morda bilo treba 
opredeliti različne DNEL za vsako ustrezno 
populacijo (npr. delavce, potrošnike in ljudi, 
ki bi lahko bili izpostavljeni posredno prek 
okolja) in po možnosti za določene
občutljive skupine populacije (npr. otroke, 
nosečnice) ter za različne načine 
izpostavljenosti. Poda se popolna 
utemeljitev, ki med drugim določa izbiro 
uporabljenih informacij, način 

Na podlagi rezultatov korakov 1 do 3 se za 
snov določi(-jo) mejna(-e) vrednost(-i), pod 
katero snov nima učinka, ki odraža(-jo) 
verjeten(-ne) način(-e) vnosa, verjetno 
trajanje in pogostnost izpostavljenosti. Za 
nekatere končne točke, zlasti mutagenost in 
rakotvornost, morda ne bo mogoče določiti 
praga, in torej DNEL, na podlagi 
razpoložljivih informacij. Če to opravičuje(-
jo) scenarij(-i) izpostavljenosti, lahko 
zadošča enoten DNEL. Vendar bi ob 
upoštevanju razpoložljivih informacij in 
scenarija(-ev) izpostavljenosti v oddelku 9 
poročila o kemijski varnosti morda bilo treba 
opredeliti različne DNEL za vsako ustrezno 
populacijo (npr. delavce, potrošnike in ljudi, 
ki bi lahko bili izpostavljeni posredno prek 
okolja) in za ranljive populacije ter za 
različne načine izpostavljenosti. Poda se 
popolna utemeljitev, ki med drugim določa 
izbiro uporabljenih informacij, način 
izpostavljenosti (oralno, dermalno, 
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izpostavljenosti (oralno, dermalno, 
vdihavanje) ter trajanje in pogostnost 
izpostavljenosti snovi, za katero velja 
DNEL. Če bi lahko obstajal več kakor en 
način izpostavljenosti, se DNEL določi za 
vsak način izpostavljenosti ter za 
izpostavljenost iz vseh načinov skupaj. Med 
določanjem DNEL se med drugim 
upoštevajo naslednji dejavniki:  

vdihavanje) ter trajanje in pogostnost 
izpostavljenosti snovi, za katero velja 
DNEL. Če bi lahko obstajal več kakor en 
način izpostavljenosti, se DNEL določi za 
vsak način izpostavljenosti ter za 
izpostavljenost iz vseh načinov skupaj. Med 
določanjem DNEL se med drugim 
upoštevajo naslednji dejavniki:

(i) negotovost, ki, med drugimi dejavniki, 
izhaja iz spremenljivosti informacij 
eksperimenta in iz razlik znotraj vrst in med 
njimi;

(i) negotovost, ki, med drugimi dejavniki, 
izhaja iz spremenljivosti informacij 
eksperimenta in iz razlik znotraj vrst in med 
njimi;

(ii) vrsta in resnost učinkov; (ii) vrsta in resnost učinkov;

(iii) občutljivost človeške populacije (dela 
populacije), za katero veljajo kvantitativni 
in/ali kvalitativni podatki o izpostavljenosti.

(iii) človeška populacija, za katero veljajo 
kvantitativni in/ali kvalitativni podatki o 
izpostavljenosti.

(iii a) posebne dovzetnosti ranljivih 
populacij;
(iii b) kateri koli znak neobičajnih vplivov, 
zlasti kjer način delovanja ostaja neznan ali 
neustrezno razvrščen;
(iii c) možna hkratna izpostavljenost 
drugim kemikalijam.

Or. en

Obrazložitev

Veliko bolezni se začne v perinatalni fazi. Ranljive skupine bi morale biti vključene zato, da 
bodo varne ravni, določene zdaj, zaščitile tudi prihodnje generacije. S tem se ponovno vloži 
predlog spremembe 320 Evropskega parlamenta.

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

Predlog spremembe 329
PRILOGA I, DEL 1, TOČKA 1.4.1

1.4.1 Na podlagi rezultatov korakov 1 in 2 
(a) se za snov določi(-jo) DNEL, ki odraža(-
jo) verjeten(-ne) način(-e) vnosa, verjetno 
trajanje in pogostnost izpostavljenosti. Za 
nekatere končne točke, zlasti mutagenost in 

1.4.1 Na podlagi rezultatov korakov 1 in 2 se 
za snov določi(-jo) DNEL, ki odraža(-jo) 
verjeten(-ne) način(-e) vnosa, verjetno 
trajanje in pogostnost izpostavljenosti. Za 
nekatere končne točke, zlasti mutagenost in 
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rakotvornost, morda ne bo mogoče določiti 
praga, in torej DNEL, na podlagi 
razpoložljivih informacij. Če to opravičuje(-
jo) scenarij(-i) izpostavljenosti, lahko 
zadošča enoten DNEL. Vendar bi ob 
upoštevanju razpoložljivih informacij in 
scenarija(-ev) izpostavljenosti v oddelku 9 
poročila o kemijski varnosti morda bilo treba 
opredeliti različne DNEL za vsako ustrezno 
populacijo (npr. delavce, potrošnike in ljudi, 
ki bi lahko bili izpostavljeni posredno prek 
okolja) in po možnosti za določene
občutljive skupine populacije (npr. otroke, 
nosečnice) ter za različne načine 
izpostavljenosti. Poda se popolna 
utemeljitev, ki med drugim določa izbiro 
uporabljenih informacij, način 
izpostavljenosti (oralno, dermalno, 
vdihavanje) ter trajanje in pogostnost 
izpostavljenosti snovi, za katero velja 
DNEL. Če bi lahko obstajal več kakor en 
način izpostavljenosti, se DNEL določi za 
vsak način izpostavljenosti ter za 
izpostavljenost iz vseh načinov skupaj. Med 
določanjem DNEL se med drugim 
upoštevajo naslednji dejavniki:

rakotvornost, morda ne bo mogoče določiti 
praga, in torej DNEL, na podlagi 
razpoložljivih informacij. Če to opravičuje(-
jo) scenarij(-i) izpostavljenosti, lahko 
zadošča enoten DNEL. Vendar bi ob 
upoštevanju razpoložljivih informacij in 
scenarija(-ev) izpostavljenosti v oddelku 9 
poročila o kemijski varnosti morda bilo treba 
opredeliti različne DNEL za vsako ustrezno 
populacijo (npr. delavce, potrošnike in ljudi, 
ki bi lahko bili izpostavljeni posredno prek 
okolja) in za ranljive populacije ter za 
različne načine izpostavljenosti. Poda se 
popolna utemeljitev, ki med drugim določa 
izbiro uporabljenih informacij, način 
izpostavljenosti (oralno, dermalno, 
vdihavanje) ter trajanje in pogostnost 
izpostavljenosti snovi, za katero velja 
DNEL. Če bi lahko obstajal več kakor en 
način izpostavljenosti, se DNEL določi za 
vsak način izpostavljenosti ter za 
izpostavljenost iz vseh načinov skupaj. Med 
določanjem DNEL se med drugim 
upoštevajo naslednji dejavniki:

(i) negotovost, ki, med drugimi dejavniki, 
izhaja iz spremenljivosti informacij 
eksperimenta in iz razlik znotraj vrst in med 
njimi;

(i) negotovost, ki, med drugimi dejavniki, 
izhaja iz spremenljivosti informacij 
eksperimenta in iz razlik znotraj vrst in med 
njimi;

(ii) vrsta in resnost učinkov; (ii) vrsta in resnost učinkov;
(iii) občutljivost človeške populacije (dela 
populacije), za katero veljajo kvantitativni 
in/ali kvalitativni podatki o izpostavljenosti.

(iii) občutljivost človeške populacije (dela 
populacije), za katero veljajo kvantitativni 
in/ali kvalitativni podatki o izpostavljenosti, 
vključno z posebnimi dovzetnostmi ranljivih 
populacij;
(iii a) kateri koli znak neobičajnih vplivov, 
zlasti kjer način delovanja ostaja neznan ali 
neustrezno razvrščen;
(iii b) možna hkratna izpostavljenost 
drugim kemikalijam.

Or. en
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(Predlog spremembe 320 – prva obravnava)

Obrazložitev

Veliko bolezni se začne v perinatalni fazi razvoja otroka. Ranljive skupine morajo biti 
vključene zato, da bodo varne ravni zaščitile tudi prihodnje generacije.

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

Predlog spremembe 330
PRILOGA I, DEL 5, TOČKA 5.0, UVODNI DEL

Cilj ocenjevanja izpostavljenosti je izdelava 
kvantitativne ali kvalitativne ocene 
odmerka/koncentracije snovi, ki so ji 
oziroma so ji lahko izpostavljeni ljudje in 
okolje. V oceni se upoštevajo vse stopnje 
življenjskega cikla snovi, kot izhajajo iz 
proizvodnje in opredeljenih uporab, in so 
vsebovane vse izpostavljenosti, ki se lahko 
nanašajo na nevarnosti iz oddelkov 1 do 4. 
Ocenjevanje izpostavljenosti zajema 
naslednja dva koraka, ki se sicer jasno 
opredelita v poročilu o kemijski varnosti:

Cilj ocenjevanja izpostavljenosti je izdelava 
kvantitativne ali kvalitativne ocene 
odmerka/koncentracije snovi, ki so ji 
oziroma so ji lahko izpostavljeni ljudje in 
okolje. V oceni se upoštevajo vse stopnje 
življenjskega cikla snovi. Ocenjevanje 
izpostavljenosti zajema naslednja dva 
koraka, ki se sicer jasno opredelita v 
poročilu o kemijski varnosti:

Or. en

(Nov predlog spremembe – člen 62(2)(c))

Obrazložitev

Čeprav je dodatna omemba življenjskega cikla s strani Sveta dobrodošla, ni smiselno govoriti 
o življenjskem ciklu, ki izhaja iz proizvodnje in uporabe, saj sta to dva pomembna dela 
življenjskega cikla, ki ju je treba upoštevati.

Mnoge nasprotujoče si razlage se porajajo zaradi povezav med oceno izpostavljenosti in 
opredeljenimi nevarnostmi. To bi lahko drastično zmanjšalo obseg presoje tveganj, o katerem 
pa ne bi smelo biti nobenega dvoma.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lena Ek

Predlog spremembe 331
PRILOGA I, DEL 5, TOČKA 5.0, UVODNI DEL
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Cilj ocenjevanja izpostavljenosti je izdelava 
kvantitativne ali kvalitativne ocene 
odmerka/koncentracije snovi, ki so ji 
oziroma so ji lahko izpostavljeni ljudje in 
okolje. V oceni se upoštevajo vse stopnje 
življenjskega cikla snovi, kot izhajajo iz 
proizvodnje in opredeljenih uporab, in so 
vsebovane vse izpostavljenosti, ki se lahko 
nanašajo na nevarnosti iz oddelkov 1 do 4. 
Ocenjevanje izpostavljenosti zajema 
naslednja dva koraka, ki se kot taka jasno 
opredelita v poročilu o kemijski varnosti:

Cilj ocenjevanja izpostavljenosti je izdelava 
kvantitativne ali kvalitativne ocene 
odmerka/koncentracije snovi, ki so ji 
oziroma so ji lahko izpostavljeni ljudje in
okolje. V oceni se upoštevajo vse stopnje 
življenjskega cikla snovi, kot izhajajo iz 
proizvodnje in opredeljenih uporab, in so 
vsebovane vse izpostavljenosti. Ocenjevanje 
izpostavljenosti zajema naslednja dva 
koraka, ki se kot taka jasno opredelita v 
poročilu o kemijski varnosti:

Or. en

Obrazložitev

Omejitev ocene izpostavljenosti, ki jo je uvedel Svet, resno omejuje njeno uporabnost.

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

Predlog spremembe 332
PRILOGA I, DEL 5, TOČKA 5.0, UVODNI DEL

Cilj ocenjevanja izpostavljenosti je izdelava 
kvantitativne ali kvalitativne ocene 
odmerka/koncentracije snovi, ki so ji 
oziroma so ji lahko izpostavljeni ljudje in 
okolje. V oceni se upoštevajo vse stopnje 
življenjskega cikla snovi, kot izhajajo iz 
proizvodnje in opredeljenih uporab, in so 
vsebovane vse izpostavljenosti, ki se lahko 
nanašajo na nevarnosti iz oddelkov 1 do 4. 
Ocenjevanje izpostavljenosti zajema 
naslednja dva koraka, ki se sicer jasno 
opredelita v poročilu o kemijski varnosti:

Cilj ocenjevanja izpostavljenosti je izdelava 
kvantitativne ali kvalitativne ocene 
odmerka/koncentracije snovi, ki so ji 
oziroma so ji lahko izpostavljeni ljudje in 
okolje. V oceni se upoštevajo vse stopnje 
življenjskega cikla snovi, kot izhajajo iz 
proizvodnje in opredeljenih uporab. 
Ocenjevanje izpostavljenosti zajema 
naslednja dva koraka, ki se sicer jasno 
opredelita v poročilu o kemijski varnosti:

Or. en

Obrazložitev

Nov stavek v predlogu Sveta vnaša zmedo in negotovost v postopek presoje tveganj, saj 
omogoča številne nasprotujoče si razlage.
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer in Jonas 
Sjöstedt

Predlog spremembe 333
PRILOGA III, ODSTAVEK (A) A (novo)

(aa) nanodelci,

Or. en

(Nov predlog spremembe, v skladu s členom 62(2)(d) Poslovnika, da se upošteva spremenjeno 
mnenje Znanstvenega odbora za nastajajoča in na novo ugotovljena zdravstvena tveganja z 

dne 10. marca 2006.)

Obrazložitev

Do sedaj se je nanodelce pogosto proizvajalo v zelo majhnih količinah. Ker obstaja velika
možnost, da imajo nanodelci škodljive biološke učinke, je najmanj, kar je treba narediti, to, 
da bi bilo treba nanodelce med 1 in 10 tonami opredeliti kot prioritetne snovi, za katere bi 
moral biti v odsotnosti specifičnih testov za nanodelce dan na voljo vsaj celoten osnovni niz 
informacij iz Priloge VII.

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

Predlog spremembe 334
PRILOGA III, ODSTAVEK (B), TOČKA (I)

(i) z razširjeno(-imi) ali razpršeno(-imi) 
uporabo(-ami), zlasti, kadar se te snovi 
uporabljajo v pripravkih za potrošnike ali so 
vsebovane v izdelkih za potrošnike; in 

(i) z razširjeno(-imi) ali razpršeno(-imi) 
uporabo(-ami), zlasti, kadar se te snovi 
uporabljajo kot take ali v pripravkih za 
potrošniško ali poklicno uporabo ali so 
vsebovane v izdelkih za potrošnike; in

Or. en

(Del predloga spremembe 388(prva alinea odstavka b) – prva obravnava)

Obrazložitev

Osnovne informacije o varnosti bi morale biti na voljo tudi za nevarne snovi v količinah od 1 
do 10 ton z razširjeno ali razpršeno uporabo v poklicnem sektorju.
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Urszula Krupa, Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne 
Ferreira, Dan Jørgensen in Åsa Westlund

Predlog spremembe 335
PRILOGA III, ODSTAVEK (B), TOČKA (I)

(i) z razširjeno(-imi) ali razpršeno(-imi) 
uporabo(-ami), zlasti, kadar se te snovi 
uporabljajo v pripravkih za potrošnike ali so 
vsebovane v izdelkih za potrošnike; in

(i) z razširjeno(-imi) ali razpršeno(-imi) 
uporabo(-ami), zlasti, kadar se te snovi 
uporabljajo v pripravkih za potrošnike, so 
vsebovane v izdelkih za potrošnike ali so 
namenjene za poklicno uporabo, ali

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je kompromis med besedilom Sveta in predlogom spremembe EP 388. 
Osnovne informacije o varnosti, kot so preprosti testi za rak in draženje kože, bi morale biti 
na voljo za zaščito delavcev, če obstaja verjetnost, da so kemikalije nevarne.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Dan Jørgensen in Åsa Westlund

Predlog spremembe 336
PRILOGA III, ODSTAVEK (B), TOČKA (I)

(i) z razširjeno(-imi) ali razpršeno(-imi) 
uporabo(-ami), zlasti, kadar se te snovi 
uporabljajo v pripravkih za potrošnike ali so 
vsebovane v izdelkih za potrošnike; in

(i) z razširjeno(-imi) ali razpršeno(-imi) 
uporabo(-ami), zlasti, kadar se te snovi 
uporabljajo v pripravkih za potrošnike ali so 
vsebovane v izdelkih za potrošnike; ali  

Or. en

Obrazložitev

Merila za snovi med 1 in 10 tonami bi morala vključevati tudi snovi, kjer obstaja povečano 
tveganje.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Cristina Gutiérrez-Cortines in Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 337
PRILOGA IV, novi VNOSI (novo)

EINECS št.  --- Ime/Skupina  --- CAS št.

231-096-4           železo                 7439-89-6
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Anorganske snovi, ki so zelo razširjene ali v 
zvezi s katerimi obstaja zadostno znanje o 
njihovih nevarnostih, npr. natrijev klorid, 
soda, pepelika, kalcijev oksid, zlato, srebro, 
aluminij, magnezij, silikati, steklo, 
kalcinirane zmesi

Or. en

Obrazložitev

Delno ponovna vložitev predloga spremembe 322, sprejetega v prvi obravnavi.

Jeklo, daleč najpogostejša uporaba železa, se je izdelovalo 150 let brez dokazov, da železo 
ogroža zdravje ljudi ali okolje. Ker je železo material z veliko količino, bo lahko predmet 
znatnih testiranj na podlagi REACH. Takšno preskušanje bi vključevalo uporabo velikega 
števila laboratorijskih živali.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 338
PRILOGA IV, novi VNOSI (novo)

EINECS št.  --- Ime/Skupina  --- CAS št.

215-138-9   kalcijev oksid CaO              
1305-78-8
256-858-3  kalcijev in magnezijev oksid  
50933-69-2
83897-84-1                          
69227-00-0 

 
281-192-5

 
273-923-1
Naravne rastlinske snovi, ki se običajno 
uporabljajo v živilih. 

Or. en

Obrazložitev

Delno ponovna vložitev predloga spremembe 322, sprejetega v prvi obravnavi.
1. Predlog spremembe 322 je omenjal "anorganske snovi, ki so zelo razširjene ali v zvezi s 
katerimi obstaja zadostno znanje o njihovih nevarnostih" in kot primer navajal tako kalcijev 
oksid kot kalcijev in magnezijev oksid.  Ti dve snovi že izpolnjujeta dve merili iz člena 2.7 a) 
skupnega stališča: 1) o njih je znanih dovolj podatkov, in 2) zanje zaradi njihovih notranjih 
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lastnosti velja minimalno tveganje.

2. Izvzetje naravnih rastlinskih snovi, ki so običajno prisotne v živilih, zmanjšuje breme 
registracije za uporabnike naravnih botaničnih snovi. Naravne rastlinske snovi so običajno 
prisotne v živilih in upravičene do uporabe tako z vidika človeškega zdravja kot okolja.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Avril Doyle, Bogusław Sonik in Johannes Blokland

Predlog spremembe 339
PRILOGA IV, novi VNOSI (novo)

EINECS št.  --- Ime/Skupina  --- CAS št.

215-138-9   kalcijev oksid CaO              1305-78-8
256-858-3  kalcijev in magnezijev oksid  50933-69-2
281-192-5                                                83897-84-1
273-923-1                                              69227-00-0

Or. en

(Delna ponovna vložitev predloga spremembe 322, sprejetega v prvi obravnavi)

Obrazložitev

Delno ponovna vložitev predloga spremembe 322, iz prve obravnave. Predlog spremembe 
322 je omenjal "anorganske snovi, ki so zelo razširjene ali v zvezi s katerimi obstaja zadostno 
znanje o njihovih nevarnostih" in kot primer navajal tako kalcijev oksid kot kalcijev in 
magnezijev oksid.

Ti dve snovi že izpolnjujeta dve merili iz člena 2.7 a) skupnega stališča: 1) o njih je znanih 
dovolj podatkov, in 2) zanje zaradi njihovih notranjih lastnosti velja minimalno tveganje.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 340
PRILOGA V, ODSTAVEK 7

7. naslednje snovi, ki se nahajajo v naravi, 
če niso kemijsko spremenjene:

7. snovi, ki se nahajajo v naravi, če niso 
kemijsko spremenjene, in materiali, 
pridobljeni iz njih z mineraloškimi ali 
fizikalnimi postopki preoblikovanja:

minerali, rude, koncentrati rud, cementni 
klinker, zemeljski plin, utekočinjeni naftni 
plin, kondenzat zemeljskega plina, procesni 
plini in njihove sestavine, surova nafta, 

minerali, rude, koncentrati rud, cementni 
klinker, zemeljski plin, utekočinjeni naftni 
plin, kondenzat zemeljskega plina, procesni 
plini in njihove sestavine, surova nafta, 
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premog, koks; premog, koks;

Or. en

Obrazložitev

Delno ponovna vložitev predloga spremembe ITRE 255, sprejetega v prvi obravnavi.

Besedilo iz skupnega stališča je tehnično nepravilno, opis pa se ne ujema z lastnostmi spodaj 
naštetih snovi, saj se nekatere ne pojavljajo v naravi (recimo procesni plini), druge pa so bile 
kemijsko preoblikovane. Ker namene Sveta razumemo kot skladne z nameni EP v prvi 
obravnavi, skuša ta predlog spremembe doseči kompromis s Svetom glede besedila, da bi 
odpravili tehnične nepravilnosti in pravno negotovost.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Stéphane Le Foll

Predlog spremembe 341
PRILOGA V,  ODSTAVEK 8

8. Snovi, ki se nahajajo v naravi in niso 
navedene v odstavku 7, če niso kemijsko 
spremenjene, razen če izpolnjujejo kriterije 
za razvrstitev kot nevarni v skladu z 
Direktivo67/548/EGS; 

8. Snovi, ki se nahajajo v naravi in niso 
navedene v odstavku 7, če niso kemijsko 
spremenjene, razen če izpolnjujejo kriterije 
za razvrstitev kot nevarni v skladu z 
Direktivo67/548/EGS.

Za naravne snovi, ki niso izvzete, je treba 
predložitev registracije, informacije, teste in 
merila za oceno iz Prilog VI in X prilagoditi 
v skladu s posebno naravo teh proizvodov z 
osnutki izvedbenih določb, namenjenih 
temu področju, ki se jih v končni obliki 
vključi v Prilogo XI k tej uredbi. 

Or. fr

Obrazložitev

Registracija in ocena v primeru naravnih snovi predstavljata velik problem, saj je zaradi 
kompleksnosti njihove sestave veliko predvidenih testov in metod neuporabnih, zaradi stalne 
prisotnosti teh snovi v naravi pa tudi nesorazmernih. Navedeni postopek ne ustreza položaju 
pridelovalcev teh snovi, ki so pretežno mali kmetje. Zato je treba določiti metodo registracije 
in ocene, ki bo prilagojena posebnim značilnostim v naravi prisotnih snovi.
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Chris Davies + Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud 
Breyer + Frieda Brepoels, Anders Wijkman

Predlog spremembe 342
PPRILOGA VII, UVODNI DEL, ČLEN 5

Pred izvedbo novih testov za določitev 
lastnosti iz te priloge se najprej ocenijo vsi 
razpoložljivi podatki in vitro in in vivo, 
obstoječi podatki, ki veljajo za ljudi, podatki 
iz veljavnih ocen (Q)SAR in podatki, 
pridobljeni iz strukturno sorodnih snovi 
(pristop navzkrižnega branja). Izogiba se 
preskušanju in vivo z jedkimi snovmi pri 
ravneh koncentracije/odmerka, ki 
povzročajo korozijo. Pred testiranjem naj se 
poleg te priloge upoštevajo tudi dodatna 
navodila o strategijah testiranja.

Pred izvedbo novih testov za določitev 
lastnosti iz te priloge se najprej ocenijo vsi 
razpoložljivi podatki in vitro in in vivo, 
obstoječi podatki, ki veljajo za ljudi, podatki 
iz veljavnih ocen (Q)SAR in podatki, 
pridobljeni iz strukturno sorodnih snovi 
(pristop navzkrižnega branja). Izogiba se 
preskušanju in vivo z jedkimi snovmi pri 
ravneh koncentracije/odmerka, ki 
povzročajo korozijo. Pred testiranjem mora 
registracijski zavezanec predložiti predlog 
in časovni razpored za izpolnjevanje zahtev 
po podatkih v tej Prilogi v skladu s členom 
12(1), kjer se zahtevajo preskusi na 
vretenčarjih, in poleg te priloge upoštevati
tudi dodatna navodila o strategijah testiranja.

Or. en

(Predlog spremembe 329 – prva obravnava)

Obrazložitev

Uspešen predlog spremembe iz prve obravnave, namenjen omejevanju nepotrebnega 
testiranja na živalih. Povezan s predlogom spremembe člena 39(1). (Davies)

Povezano s predlogom spremembe člena 39(1). 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 v primeru, če je to potrebno za oceno varnosti snovi, je 
treba za zagotovitev informacij, določenih v Prilogi VII, predložiti tudi predloge preskusov, ki 
vključujejo preskuse na vretenčarjih. (Lucas & drugi + Brepoels & Wijkman)

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 343
PRILOGA VII, TOČKA 9.1.2

9.1.2. Študija zaviranja rasti vodnih rastlin 
(najprimernejše alge)

črtano
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9.1.2. Študije ni treba izvesti, če olajševalni 
dejavniki kažejo, da je verjetnost pojava 
strupenosti za vodno okolje nizka, na 
primer, če je snov v vodi zelo slabo topna 
ali pa ni verjetno, da bo prešla biološke 
membrane.

Or. en

Obrazložitev

Svet je v Prilogi VII (1-10t) uvedel test z algami kot dodatni test za testiranje strupenosti neke 
snovi za vodno okolje, kar ni bilo predvideno v predlogu Komisije ne v poročilu s prvega 
branja EP. Ta test bi občutno povečal stroške testiranja iz Priloge VII (približno 5000 EUR), 
obenem pa ne bi omogočil pridobivanja novih  informacij, saj je v Prilogi VII (1-10t) že 
predviden test strupenosti za vodno okolje z vodno bolho ali ribami.

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

Predlog spremembe 344
PPRILOGA VIII, UVODNI DEL, ČLEN 3

Pred izvedbo novih testov za določitev 
lastnosti iz te priloge se najprej ocenijo vsi 
razpoložljivi podatki in vitro in in vivo, 
obstoječi podatki, ki veljajo za ljudi, podatki 
iz veljavnih ocen (Q)SAR in podatki, 
pridobljeni iz strukturno sorodnih snovi 
(pristop navzkrižnega branja). Izogiba se 
testiranju in vivo z jedkimi snovmi pri 
ravneh koncentracije/odmerka, ki 
povzročajo jedkost. Pred testiranjem naj se 
poleg te priloge upoštevajo tudi dodatna 
navodila o strategijah testiranja.

Pred izvedbo novih testov za določitev 
lastnosti iz te priloge se najprej ocenijo vsi 
razpoložljivi podatki in vitro in in vivo, 
obstoječi podatki, ki veljajo za ljudi, podatki 
iz veljavnih ocen (Q)SAR in podatki, 
pridobljeni iz strukturno sorodnih snovi 
(pristop navzkrižnega branja). Izogiba se 
testiranju in vivo z jedkimi snovmi pri 
ravneh koncentracije/odmerka, ki 
povzročajo jedkost. Pred testiranjem mora 
registracijski zavezanec predložiti predlog 
in časovni razpored za izpolnjevanje zahtev 
po podatkih v tej Prilogi v skladu s členom 
12(1), kjer se zahtevajo preskusi na 
vretenčarjih, in poleg te priloge upoštevati
tudi dodatna navodila o strategijah testiranja.

Or. en

(Predlog spremembe 337 – prva obravnava)

Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe člena 39(1). Da se prepreči testiranje na živalih in 
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prihranijo stroški industrije, zlasti malih in srednjih podjetij, in ker morajo biti podatki o 
testiranju na živalih zagotovljeni le v primeru, če je to potrebno za oceno varnosti snovi, je 
treba za zagotovitev informacij, določenih v Prilogi VIII, predložiti tudi predloge preskusov, 
ki vključujejo preskuse na vretenčarjih. (Lucas & drugi + Brepoels & Wijkman)

Uspešen predlog spremembe iz prve obravnave, namenjen omejevanju nepotrebnega 
testiranja na živalih. Povezan s predlogom spremembe člena 39(1). (Davies)

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 345
PRILOGA VIII, TOČKI 8.4.2 IN 8.4.3

8.4.2. Študija citogenetičnosti in vitro v 
celicah sesalcev  

8.4.2. Študija citogenetičnosti in vitro v 
celicah sesalcev ali mikronukleusna študija 
in vitro

8.4.2. Študije ni treba izvesti, 8.4.2. Teh študij ( 8.4.2 in 8.4.3) običajno ni
treba izvesti,  

- če so na voljo ustrezni podatki iz testa 
citogenetičnosti in vivo ali

- če so na voljo ustrezni podatki iz testa 
citogenetičnosti in vivo ali

- če je za snov znano, da je rakotvorna, 
skupine 1 ali 2, ali mutagena, skupine 1, 2 
ali 3. 

- če je za snov znano, da je rakotvorna, 
skupine 1 ali 2, ali mutagena, skupine 1, 2 
ali 3, ali če registracijski zavezanec izvaja 
in, kjer je to potrebno, priporoča ukrepe za 
obvladovanje tveganja, kot če bi bila; ali
- če ocena o kemijski varnosti v skladu s 
Prilogo I pokaže, da nevarnost za 
zdravje/okolje zaradi izpostavljenosti za 
navedene uporabe ni bistvena ali je pod 
ustreznim nadzorom, ob upoštevanju 
ukrepov obvladovanja tveganja. Uporabi se 
Priloga XI.3.

8.4.3. Če so rezultati katere koli študije 
genotoksičnosti iz prilog V ali VI pozitivni, 
je treba upoštevati primerne študije 
mutagenosti in vivo.

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

Or. en
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Obrazložitev

Ustreza predlogu spremembe 399, ki je bil sprejet v prvi obravnavi.
Študije citogenetičnosti se lahko nadomesti z bolj zanesljivimi.  Ne ena ne druga študija ne 
vključuje živali. 
1. Zaradi večje prilagodljivosti naj bo možno opraviti mikronukleusno študijo in vitro 
namesto študije citogenetičnosti in vitro. 
2. Test naj se opravlja le v primerih, ko je to res potrebno, ob upoštevanju ukrepov 
obvladovanja tveganja.  
3. Prepreči se testiranje na živalih.

Predlog spremembe, ki ga vloži Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 346
PRILOGA VIII, STOLPCA 1 IN 2, TOČKA 8.7

Stolpec 1

8.7. Strupenost za razmnoževanje 

Stolpec 1
8.7. Strupenost za razmnoževanje 

8.7.1. Preverjanje strupenosti za 
razmnoževanje/razvoj, ena vrsta (OECD 
421 ali 422), če iz razpoložljivih informacij
ni dokazov o strukturno sorodnih snoveh, iz 
ocen (Q)SAR ali metod in vitro, da bi lahko 
bila snov strupena za razvoj.

8.7.1. Začetna ocena te končne točke 
upošteva vse razpoložljive toksikološke 
informacije (npr. iz 28-dnevne ali 90-
dnevne študije), zlasti informacije o 
strukturno sorodnih snoveh iz ocen (Q)SAR 
ali metod in vitro.

Stolpec 2 Stolpec 2

8.7.1. Te študije ni treba izvesti, če:
- je znano, da je snov genotoksično 
rakotvorna in se izvajajo ustrezni 
ukrepi za obvladovanje tveganja; ali
- je znano, da je snov mutagen zarodnih 
celic in se izvajajo ustrezni ukrepi za 
obvladovanje 
tveganja; ali
– je mogoče izključiti izpostavljenost ljudi v 
skladu s Prilogo XI oddelek 3;  ali
- je na voljo študija strupenosti za 
prenatalni razvoj (oddelek 8.7.2 te priloge) 
ali študija dvogeneracijske strupenosti za 
razmnoževanje (oddelek 8.7.3. te priloge). 

8.7.1. Če začetna ocena pokaže, da obstaja 
dokaz, da je snov strupena za razvoj ali 
razmnoževanje, in če podjetje ne uvede in 
priporoči primernih ukrepov za 
obvladovanje tveganja, kot če bi bila 
razvrščena v skupino za razmnoževanje 1 
ali 2, registracijski zavezanec izvede 
ustrezno nadaljnje testiranje.
Pri tem veljajo pogoji, določeni za te študije 
v Prilogi IX.

Če je za snov znano, da ima škodljive 
posledice za plodnost, izpolnjuje kriterije za 
razvrstitev v skupino za razmnoževanje 1 ali 
2: za okvirno oceno tveganja zadoščajo R60 
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in ustrezni podatki, ki so na voljo, takrat ne 
bo potrebno nadaljnje testiranje za 
plodnost. Vendar pa je treba upoštevati 
testiranje strupenosti za razvoj.
Če je za snov znano, da povzroča strupenost 
za razvoj, izpolnjuje kriterije za razvrstitev v
skupino za razmnoževanje 1 ali 2: za 
okvirno oceno tveganja zadoščajo R61 in 
ustrezni podatki, ki so na voljo, takrat ne bo 
potrebno nadaljnje testiranje strupenosti za 
razvoj. Vendar pa je treba upoštevati 
testiranje učinkov na plodnost.
V primerih, kadar obstaja resna 
zaskrbljenost glede možnosti za škodljive 
učinke na plodnost ali razvoj, sme 
registracijski zavezanec namesto študije 
preverjanja predlagati študijo strupenosti 
za prenatalni razvoj (Priloga IX, oddelek 
8.7.2.)
ali pa študijo dvogeneracijske strupenosti 
za razmnoževanje (Priloga IX, 8.7.3.)

Or. en

Obrazložitev

Ustreza predlogu spremembe 405, sprejetem v prvi obravnavi.

Ta test zahteva veliko preskušanja na živalih in je zato stroškovno zelo zahteven, a kljub temu  
daje le nezadostne rezultate. Zato se predlaga izvedbo začetne ocene in glede na rezultate le-
te po potrebi še izvedbo drugih, boj zanesljivih testov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 347
PRILOGA VIII, STOLPCA 1 IN 2, TOČKA 8.7.1.

Stolpec 1 Stolpec 1

8.7.1. Preverjanje strupenosti za 
razmnoževanje/razvoj, ena vrsta (OECD 
421 ali 422), če iz razpoložljivih informacij 
ni dokazov o strukturno sorodnih snoveh, iz 
ocen (Q)SAR ali metod in vitro, da bi lahko 
bila snov strupena za razvoj.

8.7.1. Študija strupenosti za prenatalni 
razvoj, ena vrsta, najprimernejši način 
vnosa, ob upoštevanju verjetnega načina 
izpostavljenosti ljudi (B. 31 Uredbe 
Komisije o testnih metodah, določenih v 
členu 13(2) ali OECD 414), če iz 
razpoložljivih informacij ni zadostnih 
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dokazov o strukturno sorodnih snoveh, iz 
ocen (Q)SAR ali metod in vitro, da bi lahko 
bila snov strupena za razvoj.

Stolpec 2 Stolpec 2

V primerih, kadar obstaja resna 
zaskrbljenost glede možnosti za škodljive 
učinke na plodnost ali razvoj, sme 
registracijski zavezanec namesto študije 
preverjanja predlagati študijo strupenosti za 
prenatalni razvoj (Priloga IX, oddelek 
8.7.2.) ali pa študijo dvogeneracijske 
strupenosti za razmnoževanje (Priloga IX, 
8.7.3).

Če ni na voljo študij kratkodobne 
strupenosti pri ponovljenih odmerkih ali 
študije subkronične strupenosti ali če v te 
študije ni bila vključena analiza 
reproduktivnih organov, bi bilo treba 
razmisliti o izvedbi testa preverjanja 
strupenosti za razmnoževanje/razvoj, 
(OECD TG 421 ali 422). 
V primerih, kadar obstaja resna 
zaskrbljenost glede možnosti za škodljive 
učinke na plodnost sme registracijski 
zavezanec namesto študije preverjanja 
predlagati enogeneracijsko študijo (OECD 
415).

Or. en

Obrazložitev

Šele nedavni izvedbeni projekti REACH so pokazali, da bi lahko število živali, uporabljenih 
za registracijo, strahovito preseglo predhodne ocene. Zlasti na področju strupenosti za 
razmnoževanje, kjer se porabi več kot 70 % vseh živali, predvidenih za REACH, bi lahko 
testiranja na živalih več kot prepolovili, s čemer bi le minimalno vplivali na pridobljene 
informacije.

V Prilogi VIII (sporni) test OECD 421 nadomesti test OEDC 414. S tem bi zagotovili še več 
informacij o učinkih na nerojene otroke in o škodljivih učinkih na plodnost sesalcev.
Povezano s predlogi sprememb Prilog IX in X.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 348
PRILOGA IX, TOČKA 8.7., DESNI STOLPEC, ALINEA 3

- je snov slabo toksikološko dejavna (pri 
nobenem razpoložljivem preskusu ni dokaza 
o strupenosti), se lahko iz toksikoloških 
podatkov dokaže, da ustrezni načini 
izpostavljenosti ne povzročajo nobene 
sistemske absorpcije (npr. koncentracije 
plazme/krvi pod mejo odkrivanja z uporabo 
občutljive metode ter odsotnost snovi in 
metabolitov snovi v urinu, žolču in 

- je snov slabo toksikološko dejavna (pri 
nobenem razpoložljivem preskusu ni dokaza 
o strupenosti), se lahko iz toksikoloških 
podatkov dokaže, da ustrezni načini 
izpostavljenosti ne povzročajo nobene 
sistemske absorpcije (npr. koncentracije 
plazme/krvi pod mejo odkrivanja z uporabo 
občutljive metode ter odsotnost snovi in 
metabolitov snovi v urinu, žolču in 
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izdihanem zraku) ter da ni izpostavljenosti 
ljudi ali ta ni bistvena.

izdihanem zraku) ali da ni izpostavljenosti 
ljudi ali ta ni bistvena.

Or. en

Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe Priloge VIII istega avtorja. V Prilogi IX  dvogeneracijsko 
študijo nadomesti enogeneracijski test OECD 415, razširjen z dodatnimi končnimi točkami, ki 
so običajno zajete v dvogeneracijski študiji (L. Cooper et al. v Critical reviews in Toxicology, 
36:69-98, 2006). S tem so zajeti vsi pomembni parametri strupenosti za razmnoževanje, 
prednost česar je tudi 50 % zmanjšanje števila živali. Nedavne študije so pokazale, da je 
napovedna vrednost testiranja na živalih v primeru nosečnosti pri ljudeh omejena. 
Predlagana alternativa prav tako omogoča pridobitev zadostnih informacij.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 349
PRILOGA IX, TOČKA 8.7.2., DESNI STOLPEC

8.7.2 Študija se v začetku izvede na eni vrsti. 
Odločitev o izvajanju študije na drugi vrsti 
pri tej ravni tonaže ali naslednji mora 
temeljiti na izidu prvega preskusa in vseh 
drugih ustreznih razpoložljivih podatkih.

8.7.2 Študija se v začetku izvede na eni vrsti. 
Odločitev o izvajanju študije na drugi vrsti 
mora temeljiti na rezultatih prvega preskusa 
in na vseh drugih ustreznih podatkih, ki so 
na voljo.

Or. en

Obrazložitev

Glej predlog spremembe Priloge VIII istega avtorja. V Prilogi IX  dvogeneracijsko študijo 
nadomesti enogeneracijski test OECD 415, razširjen z dodatnimi končnimi točkami, ki so 
običajno zajete v dvogeneracijski študiji (L. Cooper et al. v Critical reviews in Toxicology, 
36:69-98, 2006). S tem so zajeti vsi pomembni parametri strupenosti za razmnoževanje, 
prednost česar je tudi 50 % zmanjšanje števila živali. Nedavne študije so pokazale, da je 
napovedna vrednost testiranja na živalih v primeru nosečnosti pri ljudeh omejena. 
Predlagana alternativa prav tako omogoča pridobitev zadostnih informacij.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 350
PRILOGA IX, TOČKA 8.7.3.

Stolpec 1 Stolpec 1
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8.7.3. Dvogeneracijska študija strupenosti 
za razmnoževanje,ena vrsta, moški in ženski 
spol, najprimernejši način vnosa, ob 
upoštevanju verjetnega načina 
izpostavljenosti ljudi, če 29- ali 90-dnevna 
študija kaže škodljive učinke na 
reproduktivne organe ali tkiva.

8.7.3. Enogeneracijska študija strupenosti 
za razmnoževanje,ena vrsta, moški in ženski 
spol, najprimernejši način vnosa, ob 
upoštevanju verjetnega načina 
izpostavljenosti ljudi, če 29- ali 90-dnevna 
študija kaže škodljive učinke na 
reproduktivne organe ali tkiva.

Stolpec 2 Stolpec 2

8.7.3. Študija se v začetku izvede na eni 
vrsti. Odločitev o izvajanju študije na drugi 
vrsti pri tej ravni tonaže ali naslednji mora 
temeljiti na izidu prvega preskusa in vseh 
drugih ustreznih razpoložljivih podatkih.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Glej predlog spremembe Priloge VIII istega avtorja. V Prilogi IX  dvogeneracijsko študijo 
nadomesti enogeneracijski test OECD 415, razširjen z dodatnimi končnimi točkami, ki so 
običajno zajete v dvogeneracijski študiji (L. Cooper et al. v Critical reviews in Toxicology, 
36:69-98, 2006). S tem so zajeti vsi pomembni parametri strupenosti za razmnoževanje, 
prednost česar je tudi 50 % zmanjšanje števila živali. Nedavne študije so pokazale, da je 
napovedna vrednost testiranja na živalih v primeru nosečnosti pri ljudeh omejena. 
Predlagana alternativa prav tako omogoča pridobitev zadostnih informacij.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 351
PRILOGA X, TOČKA 8.7.3., LEVI STOLPEC

8.7.3. Študija dvogeneracijske strupenosti 
za razmnoževanje,ena vrsta, moški in ženski 
spol, najprimernejši način vnosa, ob 
upoštevanju verjetnega načina 
izpostavljenosti ljudi, razen če ni že 
zagotovljeno kot del zahtev iz Priloge IX.

8.7.3. Študija enogeneracijske strupenosti 
za razmnoževanje,ena vrsta, moški in ženski 
spol, najprimernejši način vnosa, ob 
upoštevanju verjetnega načina 
izpostavljenosti ljudi. 

Treba bi bilo sprejeti odločitev glede 
potrebe po vključitvi dodatnih končnih točk 
iz trenutnih smernic, da se ovrednoti 
postnatalne učinke.

Or. en
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Obrazložitev

Glej predlog spremembe Priloge VIII istega avtorja. V Prilogi IX dvogeneracijsko študijo 
nadomesti enogeneracijski test OECD 415, razširjen z dodatnimi končnimi točkami, ki so 
običajno zajete v dvogeneracijski študiji (L. Cooper et al. v Critical reviews in Toxicology, 
36:69-98, 2006). S tem so zajeti vsi pomembni parametri strupenosti za razmnoževanje, 
prednost česar je tudi 50 % zmanjšanje števila živali. Nedavne študije so pokazale, da je 
napovedna vrednost testiranja na živalih za nosečnost omejena. Predlagana alternativa prav 
tako omogoča pridobitev zadostnih informacij.

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

Predlog spremembe 352
PRILOGA XI, TOČKA 1.5, ODSTAVEK 3 A (novo)

Končne točke za razvrstitev in označevanje 
ter za oceno tveganja snovi, ki so 
kompleksne in imajo raznoliko sestavo, se 
lahko tudi določijo iz podatkov o njihovih 
značilnih sestavinah z uporabo njihovih 
najvišjih koncentracij v snovi. Agencija bo 
v dveh letih po sprejetju te Uredbe in po 
posvetovanju z vsemi zadevnimi interesnimi 
skupinami in drugimi zainteresiranimi 
stranmi izdala podrobno in znanstveno 
utemeljeno metodologijo.

Or. en

Justification

Corresponds to Amendment 966 First Reading. 

It seeks to substantiate the Grouping of substances and read-across approach allowing 
registration per group of substances and thereby significantly decreasing the number of 
dossiers submitted for registration. The amendment also provides for the obligation for the 
Commission to issue a detailed methodology. (Oomen-Ruijten & Prodi)

This amendment is intended to support the grouping of substances and the read-across 
approach, making it possible to register substances by group and thus significantly reduce the 
number of registration submissions. The amendment also comprises a requirement for the 
Commission to communicate a detailed methodology.

Tabling of Amendment 966 from the first reading by the European Parliament. (Lienemann & 
Ferreira)



PE 378.597v01-00 92/96 AM\630161SL.doc

SL

Reinstatement of Amendment 966 adopted at first reading. Proposes different provisions for 
natural substances. (Grossetête)

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 353
PRILOGA XI, TOČKA 1.5, ODSTAVEK 3 A (novo)

Končne točke za razvrstitev in označevanje 
ter za oceno tveganja snovi, ki so 
kompleksne in imajo raznoliko sestavo, se 
lahko tudi določijo iz podatkov o njihovih 
značilnih sestavinah z uporabo njihovih 
najvišjih koncentracij v snovi. Agencija bo 
v dveh letih po sprejetju te Uredbe in po 
posvetovanju z ustreznimi interesnimi 
skupinami in drugimi zainteresiranimi 
stranmi izdala podrobno in znanstveno 
utemeljeno metodologijo za združevanje 
snovi v skupine.

Or. en

Obrazložitev

Ponovna vložitev predloga spremembe 966, sprejetega v prvi obravnavi, s čemer pa je 
Agenciji omogočeno daljše časovno obdobje za vzpostavitev metodologije za obravnavo 
kompleksnih snovi. Kompleksne substance se razlikujejo glede na njihovo natančno sestavo. 
Zato je posebna obravnava med postopkom registracije upravičena.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 354
PRILOGA XI, TOČKA 3

3.1. Testiranje v skladu z oddelkoma 8.6 in 
8.7 Priloge VIII ter prilogama IX in X se 
lahko opusti na podlagi predvidenega(-ih) 
scenarija(-ev) izpostavljenosti, oblikovanih v 
poročilu o kemijski varnosti.

3.1. Testiranje v skladu s prilogama IX in X 
in kadar je to posebej opredeljeno v Prilogi 
VIII se lahko opusti na podlagi 
predvidenega(-ih) scenarija(-ev) 
izpostavljenosti, oblikovanih v poročilu o 
kemijski varnosti.

3.2. Vedno se zagotovita primerna 
utemeljitev in dokumentacija. Utemeljitev je 
oblikovana na oceni izpostavljenosti v 
skladu z Oddelkom 5 Priloge I in se mora 
skladati z merili, sprejetimi na podlagi 

3.2. Vedno se zagotovita primerna 
utemeljitev in dokumentacija, ki vključujeta:
(i) vrste delov okolja;
(ii) izpostavljene populacije ljudi;
(iii) ukrepe za obvladovanje tveganja;
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oddelka 3.3, posebne pogoje uporabe pa je 
treba sporočati po dobavni verigi kemikalije 
v skladu s členom 31 ali 32. 

(iv) načine izpostavljenosti;
(v) trajanje in pogostnost izpostavljenosti;
(vi) zaščito življenja živali.
Utemeljitev je oblikovana na oceni 
izpostavljenosti v skladu z Oddelkom 5 
Priloge I in se mora skladati z merili, 
sprejetimi na podlagi oddelka 3.3, posebne 
pogoje uporabe pa je treba sporočati po 
dobavni verigi kemikalije v skladu s členom 
31 ali 32.

3.3. Komisija sprejme kriterije za 
opredelitev primerne utemeljitve iz Oddelka 
2, in sicer v skladu s postopkom iz člena 
132(3) do ...*.

3.3. Komisija sprejme kriterije za 
opredelitev primerne utemeljitve iz Oddelka 
2, in sicer v skladu s postopkom iz člena 
132(3) do ...*.

Or. en

Obrazložitev

Ustreza predlogu spremembe 389, sprejetem v prvi obravnavi. 

Da se prepreči testiranje na živalih in prihrani stroške za industrijo, zlasti mala in srednja 
podjetja, je treba testiranje prilagoditi tako, da bo izpolnjevalo le tiste zahteve po 
informacijah, ki so bistvene. Zato je treba zagotoviti, da je možno od odstopiti od zahtevanih 
testiranj, kjer ni bistvene izpostavljenosti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Guido Sacconi

Predlog spremembe 355
PRILOGA XI, TOČKA 3,3

3.3. Komisija sprejme kriterije za 
opredelitev primerne utemeljitve iz Oddelka 
2, in sicer v skladu s postopkom iz člena 
132(3) do ...*.

3.3. Komisija sprejme kriterije za 
opredelitev primerne utemeljitve iz Oddelka 
2, in sicer v skladu s postopkom iz člena 
132(3a) do ...*.

Or. en

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je uskladiti besedilo z določbami novega sklepa o 
"komitologiji" in še zlasti nadomestiti običajni postopek "regulativnega odbora" z 
"regulativnim odborom z nadzorom", saj so zadevni ukrepi splošne narave, namenjeni 
spreminjanju nebistvenih delov osnutka zakonodaje.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 356
PRILOGA XII, UVOD, ODSTAVKA 1 IN 2

1. Namen te priloge je določiti, kako morajo 
uporabniki na nižji stopnji oceniti in 
dokumentirati, da so tveganja, izhajajoča iz 
snovi, ki jo(jih) uporabljajo, pod primernim 
nadzorom med njihovo uporabo, in sicer za 
uporabo, ki je varnostni list, ki so ga prejeli, 
ne vključuje, in da drugi uporabniki v 
nadaljevanju dobavne verige temu primerno 
lahko nadzorujejo tveganja. Ocena vsebuje 
življenjski krog snovi, od prejema 
uporabnika na nižji stopnji za njegove lastne 
uporabe in opredeljene uporabe v 
nadaljevanju dobavne verige. Ocena 
upošteva uporabo snovi samostojno, v 
pripravku ali izdelku. 

1. Namen te priloge je določiti, kako naj 
uporabniki na nižji stopnji ocenijo in 
zabeležijo, da so tveganja, ki izhajajo iz 
snovi, ki jih uporabljajo, ustrezno 
nadzorovana med uporabo, ki ni zajeta na 
prejetem varnostnem listu, in da lahko 
uporabniki na nižji stopnji v dobavni verigi 
ustrezno nadzorujejo tveganja. Ocena 
vsebuje življenjski krog snovi, od prejema 
uporabnika na nižji stopnji za njegove lastne 
uporabe in opredeljene uporabe, v količinah, 
ki znašajo 1 tono ali več na leto, v 
nadaljevanju dobavne verige. Ocena 
upošteva uporabo snovi samostojno, v 
pripravku ali izdelku.

Uporabnik na nižji stopnji pri oblikovanju 
ocene kemijske varnosti in izdelavi poročila 
o kemijski varnosti upošteva informacije, ki 
jih je prejel od dobavitelja kemikalije v 
skladu s členoma 31 in 32te uredbe. Pri 
oceni kemijske varnosti se, kadar je to na 
voljo in primerno, upošteva ocena, izvršena 
v skladu z zakonodajo Skupnosti (npr. 
ocene tveganj, opravljene v skladu z 
Uredbo (EGS) št. 793/93) in bo izražena v 
poročilu o kemijski varnosti. Odstopanja od 
takšnih ocen se utemeljijo. Prav tako se 
lahko upoštevajo ocene, izvedene v skladu z 
drugimi mednarodnimi in nacionalnimi
programi.

Uporabnik na nižji stopnji pri oblikovanju 
ocene kemijske varnosti in izdelavi poročila 
o kemijski varnosti upošteva informacije, ki 
jih je prejel od dobavitelja kemikalije v 
skladu s členoma 31 in 32te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Ustreza predlogu spremembe 865, sprejetem v prvi obravnavi.

Izboljša izvedljivost z omejitvijo količine za izvedbo ocene kemijske varnosti. Priloga I je s 
tem skladna s členom 36(4c). 
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Erna Hennicot-Schoepges, Anders Wijkman

Predlog spremembe 357
PRILOGA XIII, ODSTAVEK 2 A (novo)

Testiranje in ocenjevanje številnih snovi, ki 
bodo morda uvrščene med PBT in vPvB je 
tehnično zahtevno. Zato bo morda treba 
spremeniti standardne teste. Ker se torej 
rezultati morda ne bodo neposredno 
nanašali na razpolovno dobo v delu okolja 
ali v biokoncentracijskem faktorju (BCF), 
bo za določitev, ali so merila izpolnjena, 
potrebna strokovna presoja. 

Or. en

Justification

This amendment is based on new information from a REACH Implementation Project (RIP). 
It emerged from a RIP that the type of data admissible for consideration under the Annex XIII 
criteria for P and B is too restrictive and fail to take account of the real world situation 
regarding test data availability. For the majority of known PBT chemicals their 
persistence/half-life has been extrapolated from other tests (such as the ‘ready test’) and as 
such they can't legally be said to meet the Annex XIII criterion. In the current list of HPV 
PBTs there is actually only 1 substance (endosulfan) which fulfils the Annex XIII criteria. All 
the others PB(T)s would be 'equivalent concern' PBTs. Furthermore, many proposed UNEP 
POPs also do not meet the Annex XIII criteria. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 358
PRILOGA XVII, TOČKA 18, OSTAVEK 2

2. Prepovedano je dajanje v promet baterij 
in akumulatorjev, ki vsebujejo več kakor 
0,0005 masnih % živega srebra, vključno s 
primeri, v katerih so takšne baterije in 
akumulatorji vgrajeni v naprave. Gumbaste 
celice in baterije, sestavljene iz gumbastih 
celic,ki vsebujejo največ 2 masna % živega 
srebra, so izvzete iz te prepovedi.

črtano

Or. de



PE 378.597v01-00 96/96 AM\630161SL.doc

SL

Justification

This provision would duplicate the planned new directive on batteries. The Commission 
proposal (2003/0282 (COD)) for this directive (Article 4) provides that Member States shall 
prohibit the marketing of batteries or accumulators as referred to in Article 18 of Annex XVII 
to the REACH Regulation. The exemption from the ban is also identical. On 3 May 2006, 
agreement was reached on the batteries directive under the conciliation procedure, so that 
Parliament and the Council are expected to adopt and publish the final version of the 
directive in the next few months. Thus there is no need for further provisions on the subject in 
the REACH Regulation. Moreover, it is correct on substantive grounds that the planned ban 
on substances in batteries should figure in the batteries directive.


