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PR_COD_1am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, ocenjevanju, 
registraciji in omejevanju kemikalij (RODOK), o ustanovitvi Evropske agencije za 
kemikalije in spremembi Direktive 1999/45/ES in Uredbe (ES) št. .../... {o obstojnih 
organskih onesnaževalih}
(KOM(2003) 644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2003) 0644)1,

– ob upoštevanju člena 251(2) in člena 95 Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija 
predlog poslala Parlamentu (C5–0530/2003),

– ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varno hrano ter mnenj Odbora 
za proračun, Odbora za ekonomske in monetarne zadeve, Odbora za pravne zadeve in 
notranji trg, Odbora za industrijo, zunanjo trgovino, raziskave in energetiko in Odbora za 
zaposlovanje in socialne zadeve (A5–0000/2003),

1. potrjuje predlog Komisije z vsemi spremembami;

2. poziva Komisijo, da zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali ga nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroča predsedniku, da svoje mnenje pošlje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Uvodna izjava 3 a (novo)

(3a) V skladu z akcijskim načrtom, ki je 
bil sprejet 4. septembra 2002 na 
svetovnem vrhu o trajnostnem razvoju v 
Johannesburgu, je treba kemikalije do 
leta 2020 izdelovati in uporabljati tako, da 
ne predstavljajo nevarnosti za zdravje in 
okolje. 

  
1 Še neobjavljeno v UL.
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Obrazložitev

Treba je poudariti, da je cilj morebitne proizvodnje in uporabe le tistih kemikalij, ki ne 
škodujejo zdravju in okolju, obveza, ki jo je treba upoštevati ne le v EU, temveč po celem 
svetu.

Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 7

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

(7) Pomemben cilj novega sistema, ki ga 
uvaja ta uredba, je zagotoviti, da se 
nevarne snovi nadomestijo z manj 
nevarnimi snovmi ali tehnologijami, kjer 
so na voljo ustrezna nadomestila. Ta 
uredba ne vpliva na uporabo direktiv o 
varovanju delavcev, zlasti direktive Sveta 
90/394/EGS z dne 28. junija 1990 o 
varovanju delavcev pred tveganji zaradi 
izpostavljenosti rakotvornim snovem pri 
delu (šesta posamična direktiva v skladu s 
členom 16(1) Direktive 89/391/EGS), ki od 
delodajalcev zahteva, da odstranijo nevarne 
snovi, kjer je tehnično mogoče, ali jih 
nadomestijo z manj nevarnimi. Pri tem 
imajo države članice pravico, da na 
nacionalni ravni uvedejo višje varnostne 
standarde tam, kjer se jim zdijo primerni.

Obrazložitev

Glavni cilj je, da se nevarne snovi zamenja z drugimi, ki niso tako nevarne.

To je pomembna posledica člena 137 ES (pravna podlaga za zakonodajo o varovanju 
delavcev).

Predlog spremembe 3
Uvodna izjava 8 a (novo)

(8a) Proizvajalci, uvozniki in uporabniki 
snovi na nižjih stopnjah v njihovi osnovni 
obliki, kot sestavina pripravka ali izdelek, 
morajo proizvajati, uvažati in uporabljati 
snovi (ali jih dati na trg) tako, da v 
razumno predvidljivih razmerah ne 
povzročijo škode zdravju ali okolju.
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Obrazložitev

Ta predlog spremembe uvaja splošno načelo dolžnosti skrbnega ravnanja. Ker RODOK ne 
pokriva vseh načinov uporabe kemikalij, je z vidika varovanja zdravja in okolja pomembno, 
da se uvede splošno dolžnost skrbnega ravnanja v zvezi s proizvodnjo in uporabo snovi. 
Takšno načelo bi le kodificiralo prostovoljno izvajanje, ki ga podpira industrija (npr. 
program odgovornega obnašanja).

Predlog spremembe 4
Uvodna izjava 12

(12) Odločbe o odobritvi snovi določajo, 
da Komisija odobri dajanje na trg in 
uporabo snovi, ki zbujajo veliko skrb ali je 
tveganje pri njihovi uporabi ustrezno 
nadzorovano in ali se uporabo lahko 
utemelji z socialno-ekonomskimi razlogi.

(12) Odločbe o odobritvi snovi določajo, 
da Komisija začasno odobri dajanje na trg 
in uporabo snovi, ki zbujajo veliko skrb, 
kjer ne obstajajo ustrezne nadomestne 
snovi ali tehnologije, kjer se uporabo 
takšnih snovi lahko utemelji s socialno-
ekonomskimi razlogi in je tveganje pri 
njihovi uporabi ustrezno nadzorovano.

Obrazložitev

Pomembno je, da sta načelo zamenjave in izdaja odobritve povezana.

Predlog spremembe 5
Uvodna izjava 16

(16) Izkušnje so pokazale, da od držav 
članic ni primerno zahtevati ocene tveganja 
vseh kemičnih snovi. To odgovornost bi 
morala zato kot pripadajoče breme prevzeti 
predvsem tista podjetja, ki proizvajajo ali 
uvažajo snovi, a le če pri tem presežejo 
določeno količino. Ta podjetja morajo 
sprejeti potrebne ukrepe za obvladovanje 
tveganja v skladu z oceno tveganja 
njihovih snovi.

(16) Izkušnje so pokazale, da od držav 
članic ni primerno zahtevati ocene tveganja 
vseh kemičnih snovi. To odgovornost bi 
morala zato kot pripadajoče breme prevzeti 
predvsem tista podjetja, ki proizvajajo ali 
uvažajo snovi, a le če pri tem presežejo 
določeno količino. Ta podjetja morajo 
sprejeti potrebne ukrepe za obvladovanje 
tveganja v skladu z oceno tveganja 
njihovih snovi. To vključuje dolžnost na 
primeren in pregleden način opisati, 
zabeležiti in priglasiti tveganja, ki izvirajo 
iz proizvodnje, uporabe in prodaje vsake 
snovi. Proizvajalci in uporabniki na nižjih 
stopnjah morajo izbrali snov za 
proizvodnjo in uporabo na podlagi najbolj 
varnih snovi, ki so na razpolago.
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Obrazložitev

To uvaja načelo „dolžnosti skrbnega ravnanja“.

Predlog spremembe 6
Uvodna izjava 24

(24) Zahteve po obdelovanju podatkov o 
snoveh bi morale biti razporejene glede na 
obseg proizvodnje ali uvoza snovi, ki lahko 
predstavljata nevarnost za človeka in 
okolje in ju je treba natančno opisati.

(24) Zahteve po obdelovanju podatkov o 
snoveh bi morale biti razporejene glede na 
količino proizvodnje ali uvoza snovi, ki 
lahko predstavljata nevarnost za človeka in 
okolje in ju je treba natančno opisati. 
Takšno merilo bi bilo lahko predmet 
pregleda Komisije in bi morda lahko bilo 
revidirano ali združeno z drugimi 
kakovostnimi merili, kot so dejansko 
tveganje, uporaba in izpostavljenost.

Obrazložitev

Tako ima Komisija možnost, da ponovno pregleda prednostna merila za registracijo snovi.

Predlog spremembe 7
Uvodna izjava 34

(34) Primerno je kar najbolj zmanjšati 
število vretenčarjev, ki se uporabljajo pri 
poskusih, v skladu z uredbami Direktive 
86/609/EGS; kjer je mogoče, je treba 
zmanjšati uporabo živali in uporabiti 
nadomestne metode, ki jih potrdi Evropski 
center za alternativne preskusne metode ali 
drugi mednarodni organi.

(34) Primerno je kar najbolj zmanjšati 
število vretenčarjev, ki se uporabljajo pri 
poskusih, v skladu z uredbami Direktive 
86/609/EGS; kjer je mogoče, je treba 
zmanjšati uporabo živali in uporabiti 
nadomestne metode, ki jih potrdi Evropski 
center za alternativne preskusne metode ali 
drugi mednarodni organi. V ta namen 
mora biti izmenjava in skupna predložitev 
podatkov o poskusih na vretenčarjih in 
drugih podatkov obvezna, s čimer bi se 
lahko izognili poskusom na živalih.

Obrazložitev

To pojasnjuje, da je potrebna izmenjava vseh podatkov, ki so lahko koristni pri preprečevanju 
poskusov na živalih.

Predlog spremembe 8
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Uvodna izjava 34 a (novo)

(34a) Učinkovitejše usklajevanje sredstev 
na ravni Skupnosti bo prispevalo k 
povečanju števila znanstvenih spoznanj, ki 
so nujna pri razvoju nadomestnih metod 
za poskuse na vretenčarjih. V te namene 
je bistvenega pomena, da si Skupnost še 
naprej vztrajno prizadeva ter sprejme 
potrebne ukrepe za spodbujanje 
raziskovanja in razvoja novih 
nadomestnih metod, ki ne vključujejo 
živali, še zlasti v okviru šestega okvirnega 
programa za raziskave in tehnološki 
razvoj.

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 9
Uvodna izjava 41 a (novo)

(41a) Razvoj ustreznega, skladnega in 
komunikacijskega sistema, ki temelji na 
tveganju, bo potrošnikom zagotovil dostop 
do podatkov in nasvetov, potrebnih za 
zagotovitev varnega in učinkovitega 
nadzorovanja tveganja pri uporabi 
izdelkov, ki vsebujejo kemijske snovi. Prav 
tako mora obstajati možnost dostopa do 
dodatnih podatkov prek spletnih strani in 
izobraževalnih kampanj, z namenom 
zagotoviti pravice potrošnikov, da so 
obveščeni o izdelku, ki ga uporabljajo. S 
tem se bo povečala varna uporaba 
kemičnih snovi in izdelkov ter okrepilo 
zaupanje potrošnikov v zvezi z uporabo 
izdelkov, ki vsebujejo kemične snovi.
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Obrazložitev

Razvoj komunikacijskega sistema je ključen pri krepitvi zaupanja potrošnikov.

Predlog spremembe 10
Uvodna izjava 49

(49) Agencija mora prav tako imeti 
pravico, da na podlagi ocen, ki so jih 
opravili pristojni organi držav članic, od 
proizvajalcev, uvoznikov in uporabnikov 
na nižjih stopnjah zahteva dodatne podatke 
o snoveh, ki bi lahko tudi zaradi velike 
količine na notranjem trgu predstavljale 
tveganje za zdravje in okolje. V ta namen 
morajo države članice za zagotovitev 
sredstev pripraviti tekoče načrte. Če se pri 
uporabi samih polizdelkov na mestu pojavi 
tveganje, enako stopnji zaskrbljenosti pri 
uporabi snovi, ki so predmet odobritve, je 
treba državi članici prav tako omogočiti, da 
zahteva dodatne podatke, ko je to 
upravičeno. 

(49)Agencija mora prav tako imeti pravico, 
da na podlagi ocen, ki so jih opravili 
pristojni organi držav članic, od 
proizvajalcev, uvoznikov in uporabnikov 
na nižjih stopnjah zahteva dodatne podatke 
o snoveh, ki bi lahko tudi zaradi velike 
količine na notranjem trgu predstavljale 
tveganje za zdravje in okolje. V ta namen 
morajo države članice za zagotovitev 
sredstev pripraviti tekoče načrte na podlagi 
seznama (ki ga sestavi Agencija) snovi za 
prednostno ocenjevanje. Če se pri uporabi 
samih polizdelkov na mestu pojavi 
tveganje, enako stopnji zaskrbljenosti pri 
uporabi snovi, ki so predmet odobritve, je 
treba državi članici prav tako omogočiti, da 
zahteva dodatne podatke, ko je to 
upravičeno.

Obrazložitev

Agencija je odgovorna za sestavo seznama prednostnih snovi, ki jih ocenijo države članice.

Predlog spremembe 11
Uvodna izjava 50

(50) Kolektivni sporazum med organi 
držav članic o njihovih osnutkih odločb
zagotavlja osnovo za učinkovit sistem, ki 
upošteva načelo subsidiarnosti in ohranja 
notranji trg. Če se ena država članica ali 
več ali Agencija ne strinjajo z osnutkom 
odločbe, je treba uvesti centraliziran 
postopek. Agencija mora sprejeti odločitve, 

(50) Soglasno sprejet sporazum v okviru 
Odbora držav članic Agencije o osnutku 
odločbe zagotavlja osnovo za učinkovit 
sistem, ki upošteva načelo subsidiarnosti in 
ohranja notranji trg. Če se Agencija ne 
strinja z osnutki odločb, je treba uvesti 
centraliziran postopek. Agencija mora 
sprejeti odločitve, ki izhajajo iz uporabe 
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ki izhajajo iz uporabe teh postopkov. teh postopkov.

Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe uvodne izjave 49.

Predlog spremembe 12
Uvodna izjava 52

(52) Za zagotavljanje zadostno visoke 
ravni zaščite zdravja in okolja je treba s 
snovmi, katerih lastnosti zelo zbujajo skrb, 
ravnati previdno, od podjetij pa se zahteva, 
da organu, ki odobri snovi, zagotovijo 
ustrezen nadzor tveganja. Uporabo snovi 
se prav tako lahko odobri, če podjetja 
dokažejo, da koristi družbe prevladajo nad 
tveganjem pri uporabi snovi in da ne 
obstajajo ustrezne nadomestne snovi ali 
tehnologije. Organ, ki odobri snovi, mora v 
postopku odobritve na podlagi prošenj 
podjetij ugotoviti, ali so zahteve 
izpolnjene. Ker morajo odobritve 
zagotoviti visoko raven zaščite na celotnem 
notranjem trgu, mora vlogo organa, ki 
odobri snovi, prevzeti Komisija.

(52) Za zagotavljanje zadostno visoke 
ravni zaščite zdravja in okolja je treba s 
snovmi, katerih lastnosti zelo zbujajo skrb, 
ravnati previdno, od podjetij pa se zahteva, 
da organu, ki odobri snovi, zagotovijo, da 
ne obstajajo ustrezne nadomestne snovi 
ali tehnologije, da koristi družbe 
prevladajo nad tveganji pri uporabi snovi 
in ustrezen nadzor tveganja. Organ, ki 
odobri snovi, mora v postopku odobritve 
na podlagi prošenj podjetij ugotoviti, ali so 
zahteve izpolnjene. Ker morajo odobritve 
zagotoviti visoko raven zaščite na celotnem 
notranjem trgu, mora vlogo organa, ki 
odobri snovi, prevzeti Komisija.

Obrazložitev

Glavni cilj postopka odobritve mora biti zamenjava snovi večjega tveganja z drugimi snovmi, 
ki niso tako nevarne. Le tam, kjer takšna zamenjava ni mogoča, je treba upoštevati socialno-
ekonomske koristi. „Ustrezen nadzor“ snovi je merilo drugotnega pomena pri izdaji 
odobritve.

Predlog spremembe 13
Uvodna izjava 55

(55) Agencija mora svetovati o tem, katere 
snovi se v postopku odobritve obravnavajo 
prve, z namenom zagotoviti, da odločitve 
odražajo potrebe družbe, znanstvenih 

(55) Agencija mora določiti, katere snovi 
se v postopku odobritve obravnavajo prve, 
z namenom zagotoviti, da odločitve 
odražajo potrebe družbe, znanstvenih 
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spoznanj in razvoja. spoznanj in razvoja.

Obrazložitev

Odgovornost Agencije je, da sestavi seznam prednostnih snovi, ki jih ocenijo države članice.

Predlog spremembe 14
Uvodna izjava 71

(71) Za zagotovitev učinkovitost mora 
osebje sekretariata Agencije opravljati 
nujne tehnično-administrativne in 
znanstvene naloge, ne da bi se pri tem 
zahtevalo znanstvena in tehnična sredstva 
držav članic; izvršni direktor mora 
zagotoviti učinkovito izvajanje nalog 
Agencije in njeno neodvisnost. Za 
zagotovitev izpolnjevanja nalog Agencije 
je treba določiti sestavo upravnega odbora, 
da se zagotovi najvišje standarde 
usposobljenosti in širok obseg 
pomembnega strokovnega znanja pri 
kemijski varnosti ali urejanju kemikalij.

(71) Za zagotovitev učinkovitost mora 
osebje Agencije opravljati nujne tehnično-
administrativne in znanstvene naloge, ne 
da bi se pri tem zahtevalo znanstvena in 
tehnična sredstva držav članic. izvršni 
direktor mora zagotoviti učinkovito 
izvajanje nalog Agencije in njeno 
neodvisnost. Za zagotovitev izpolnjevanja 
nalog Agencije je treba določiti sestavo 
upravnega odbora, da se zagotovi najvišje 
standarde usposobljenosti in širok obseg 
pomembnega strokovnega znanja pri 
kemijski varnosti ali urejanju kemikalij.

Obrazložitev

Črtanje odvečnega besedila.

Predlog spremembe 15
Uvodna izjava 91 a (novo)

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

Oznake, vtisnjene na izdelke, bi omogočile določitev in oglaševanje tistih izdelkov, ki so 
vključeni v proizvodni postopek in so v skladu z zahtevami, ki izvirajo iz te uredbe.

Predlog spremembe 16
Uvodna izjava 100

(100) Primerno je, da določbe te uredbe 
začnejo veljati postopno, da se zgladi 
prehod v nov sistem; še več: postopen 
začetek veljavnosti določb mora omogočiti 
vsem vključenim strankam, organom, 
podjetjem in delničarjem, da usmerijo 
sredstva v pripravo za nove naloge ob 
pravem času.

(100) Primerno je, da določbe te uredbe 
začnejo veljati postopno, da se zgladi 
prehod v nov sistem; še več: postopen 
začetek veljavnosti določb mora omogočiti 
vsem vključenim strankam, organom, 
podjetjem in delničarjem, da usmerijo 
sredstva v pripravo za nove naloge ob 
pravem času, vključno s sklenitvijo 
prostovoljnih sporazumov, usklajenih s 
strani Komisije, med industrijo in drugimi 
zainteresiranimi strankami.

Obrazložitev

Sklenitev prostovoljnih sporazumov služi kot sredstvo za vključitev v to zakonodajo.

Predlog spremembe 17
Člen 1, odstavek 3, pododstavek 1 a (novo)

To vključuje dolžnost na primeren in 
pregleden način opisati, zabeležiti in 
priglasiti tveganja, ki izvirajo iz 
proizvodnje, uporabe in prodaje vsake 
snovi. Proizvajalci in uporabniki na nižjih 
stopnjah bodo izbrali snov za proizvodnjo 
in uporabo na podlagi najbolj varnih 
snovi, ki so na razpolago.

Obrazložitev

To uvaja načelo „dolžnost skrbnega ravnanja“.
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Predlog spremembe 18
Člen 4, odstavek 1, točka (e) a (novo)

(ea) snovi v kozmetičnih izdelkih, ki sodijo 
v področje veljave Direktive Sveta 
76/768/EGS(1);
1 UL L 262, 27.9.1976, str. 169.

Obrazložitev

Kozmetične izdelke in njihove sestavine ureja Direktiva 76/768/EGS. Člen 4a Direktive 
2003/15/ES1 o spremembi Direktive iz leta 1976 prepoveduje preizkušanje kozmetičnih 
sestavin na živalih po 11. marcu 2009 in omejuje trženje kozmetičnih izdelkov, ki so 
preizkušeni na živalih. Ker preizkušanje kozmetičnih sestavim obširno ureja navedena 
direktiva, je treba snovi, uporabljene kot sestavine v kozmetičnih izdelkih, izvzeti iz določb te 
uredbe.

Predlog spremembe 19
Člen 6 b (novo)

Člen 6b
Evropska oznaka kakovosti
Komisija do .... * predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu poročilo in, če je 
primerno, zakonodajni predlog o 
oblikovanju evropske oznake kakovosti, 
namenjene določitvi in oglaševanju 
izdelkov, ki so bili na kateri koli stopnji 
proizvodnega procesa izdelani v skladu z 
zahtevami, ki izvirajo iz te uredbe.
* dve leti po začetku veljavnosti te uredbe.

Obrazložitev

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

  
1 UL L 66, 11.3.2003, str. 26.
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Predlog spremembe 20
Člen 9, točka (a), točka (v)

(v) vodnik po varni uporabi snovi, kot 
določa oddelek 5 Priloge IV;

(v) vodnik po varni uporabi snovi, kot 
določa oddelek 5 Priloge IV, vključno z 
navodili za uporabo, ki jo odsvetuje 
prijavljeni; 

Obrazložitev

To omogoča, da proizvajalci uporabnikom na nižjih stopnjah jasno navedejo, ali gre za 
uporabe snovi, ki se jih odsvetuje.

Predlog spremembe 21
Člen 9, pododstavek 1 a (novo)

Vlagatelj se lahko ob predložitvi podatkov, 
ki so potrebni za registracijo, na podlagi 
točk (a) in (b) odloči za posebno 
oblikovane dokumente ali dele 
dokumentov, ki se obravnavajo zaupno. 
Vlagatelj navede razloge za takšno 
prošnjo. Organ, ki prejme podatke, odloči, 
kateri podatki ostanejo zaupni.

Obrazložitev

To ponovno uvaja določbe obstoječe zakonodaje (Uredba 793/93/EGS in Direktiva 
92/32/EGS) v zvezi z zahtevo, da industrija utemelji zaupnost.

Predlog spremembe 22
Člen 12, odstavek 2, pododstavek 1 a (novo)

Te metode se redno pregledujejo in 
izboljšujejo z zmanjšanjem poskusov na 
vretenčarjih in števila udeleženih živali.
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Obrazložitev

Pregledovanje in posodobitev metod, ki so trenutno vsebovane v Prilogi X, bo omogočilo 
zmanjšanje števila poskusov na živalih; ta ukrep se mora zato redno izvajati.

Predlog spremembe 23
Člen 13, odstavek 7 a in 7 b (novo)

7a. Proizvajalec ali uvoznik snovi ali 
pripravka, ki dobavlja takšno snov ali 
pripravek za uporabnike na nižji stopnji, 
na prošnjo uporabnika na nižji stopnji in 
če je to mogoče razumno zahtevati, 
priskrbi podatke, ki so potrebni za oceno 
učinkov snovi ali pripravka na zdravje 
ljudi ali okolja v okviru učinkov ali 
uporabe, ki jih navede uporabnik na nižji 
stopnji v svoji prošnji.
7b. Uporabnik na nižji stopnji na zahtevo 
dobavitelja in če je to mogoče razumno 
zahtevati, priskrbi podatke, ki jih 
potrebuje dobavitelj za oceno učinkov 
snovi ali pripravka na zdravje ljudi ali 
okolja v okviru učinkov ali uporabe snovi 
ali pripravka z vidika uporabnika na nižji 
stopnji.

Obrazložitev

Komunikacija med udeleženci v proizvodni verigi ne sme biti omejena samo na izmenjavo 
podatkov, katerih edini namen je usklajenost z direktivo. V celotni verigi mora obstajati 
odgovornost za stik in komunikacijo med dobavitelji in uporabniki na višji in nižji stopnji.

Predlog spremembe 24
Člen 19, odstavek 1, tretji pododstavek

V primeru registracij novih snovi, 
predloženih v 2 mesecih pred ustreznim 
rokom iz člena 21, kot navaja člen 18(2), 
lahko prijavljeni nadaljuje s proizvodnjo ali 

V primeru registracij novih snovi, 
predloženih v 2 mesecih pred ustreznim 
rokom iz člena 21, kot navaja člen 18(2), 
lahko prijavljeni nadaljuje s proizvodnjo ali 
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uvozom snovi 3 mesece po tem roku ali do 
zavrnitve s strani Agencije, karkoli nastopi 
prej.

uvozom snovi 3 mesece po tem roku ali do 
kakršne koli zavrnitve s strani Agencije, 
karkoli nastopi prej. 

Obrazložitev

Pojasnjuje besedilo.

Predlog spremembe 25
Člen 21, odstavek 1, točka a

(a) nove snovi, ki so opredeljene kot 
rakotvorne, mutagene ali strupene za 
razmnoževanje, v kategorijah 1 in 2, v 
skladu z Direktivo 67/548/EGS in so 
izdelane v Skupnosti ali uvožene v 
količinah, ki dosegajo 1 tono ali več na leto 
z vidika proizvajalca ali uvoznika, vsaj po 
začetku veljavnosti te uredbe; 

(a) nove snovi, ki so opredeljene kot 
rakotvorne, mutagene ali strupene za 
razmnoževanje, v kategorijah 1 in 2, v 
skladu z Direktivo 67/548/EGS ali je 
znano, da zadevajo merila odobritve iz 
člena 54, in so izdelane v Skupnosti ali 
uvožene v količinah, ki dosegajo 1 tono ali 
več na leto z vidika proizvajalca ali 
uvoznika, vsaj po začetku veljavnosti te 
uredbe; 

Obrazložitev

Z vidika zagotavljanja ustreznega varstva zdravja ljudi in okolja mora sistem registracij že od 
začetka vključevati vse snovi, za katere je znano, da zadevajo merila odobritve, kot so PBT, 
vPvB in druge izjemno problematične snovi.

Predlog spremembe 26
Člen 26, odstavek 2, točka a

(a) rok, določen v členu 21(1) za nove 
snovi, izdelane ali uvožene v količinah v 
1000 tonah ali več na leto;

(a) rok, določen v členu 21(1) za nove 
snovi, izdelane ali uvožene v količinah v 
1000 tonah ali več na leto ter snovi, 
opredeljene kot rakotvorne, mutagene ali 
strupene za razmnoževanje, v 
kategorijah 1 in 2, v skladu z 
Direktivo 67/548/EGS ali je znano, da 
zadevajo merila odobritve iz člena 54, in 
so izdelane v Skupnosti ali uvožene v 
količinah, ki dosegajo 1 tono ali več na 
leto;
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Obrazložitev

Povezava s členom 21 mora biti vzpostavljena v zvezi z roki za obstoječe snovi.

Predlog spremembe 27
Člen 26, odstavek 2, pododstavek 1 a (novo)

Vsakdo, ki ima raziskave ali podatke o 
snovi, ki izvirajo iz poskusov na živalih, 
mora predložiti takšne podatke Agenciji v 
najkasneje 18 mesecih pred rokom, 
določenim v členu 21(1).

Obrazložitev

Določitev roka za predložitev podatkov, ki izvirajo iz poskusov na živalih, onemogoča 
podvajanje takšnih poskusov in hkrati zmanjšuje breme na podjetja, zlasti na mala in srednje 
velika podjetja.

Predlog spremembe 28
Člen 26, odstavek 3 a (novo)

Proizvajalci in uvozniki predložijo 
Agenciji kakršne koli podatke, ki jih imajo 
o poskusih na vretenčarjih, in druge 
podatke, s katerimi bi se lahko izognili 
poskusom na živalih, tudi v zvezi s snovmi, 
ki so jih prenehali izdelovati ali uvažati. 
Prijavitelji, ki takšne podatke kasneje 
uporabljajo, delijo stroške nastajanja 
takšnih podatkov v enaki meri. Vsakdo, ki 
ima rezultate raziskav ali druge podatke o 
snovi, ki izhaja iz poskusov na 
vretenčarjih, po preteku roka iz 
pododstavka 1a odstavka 2, mora takšne 
podatke predložiti Agenciji.

Obrazložitev

To pojasnjuje, da je treba deliti vse podatke, ki so lahko koristni pri onemogočanju poskusov 
na živalih, ter onemogočiti podvajanje takšnih poskusov in hkrati zmanjšati breme na 
podjetja, zlasti na mala in srednje velika podjetja.

Predlog spremembe 29
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Člen 29, odstavek 1

1. Kjer snov ali pripravek izpolnjuje merila 
za razvrstitev kot nevarno v skladu z 
Direktivo 67/548/EGS ali 1999/45/ES, 
oseba, odgovorna za dajanje snovi ali 
pripravka na trg, tj. proizvajalec, uvoznik, 
uporabnik na nižji stopnji ali distributer, 
preskrbi prejemniku, ki je uporabnik na 
nižji stopnji ali distributer snovi ali 
pripravka, seznam podatkov o varnosti v 
skladu s Prilogo Ia.

1. Kjer snov ali pripravek izpolnjuje merila 
za razvrstitev kot nevarno v skladu z 
Direktivo 67/548/EGS ali 1999/45/ES, 
oseba, odgovorna za dajanje snovi ali 
pripravka na trg, tj. proizvajalec, uvoznik, 
uporabnik na nižji stopnji ali distributer, 
brezplačno preskrbi prejemniku, ki je 
uporabnik na nižji stopnji ali distributer 
snovi ali pripravka, seznam podatkov o 
varnosti v zvezi s snovjo ali pripravkom v 
skladu s Prilogo Ia.

Obrazložitev

Proizvajalci, uvozniki in uporabniki na nižji stopnji morajo imeti možnost izbrati, ali bodo 
sestavili svoje sezname podatkov o varnosti za zadevno snov ali pripravek ali jih ne bodo 
sestavili.

Predlog spremembe razjasnjuje, da se seznam podatkov o varnosti brezplačno preskrbi 
uporabnikom na nižji stopnji in distributerjem.

Predlog spremembe 30
Člen 29, odstavek 3

3. Kjer pripravek ne izpolnjuje meril 
za razvrščanje kot nevarno v skladu s členi 
5, 6 in 7 Direktive 1999/45/ES, vendar 
vsebuje posamično koncentracijo ≥ 1 % 
teže neplinskih pripravkov in ≥ 0,2 % 
prostornine plinskih pripravkov vsaj ene 
snovi, ki pomeni tveganje za zdravje ali 
okolje, ali ene snovi, za katero obstajajo 
mejne vrednosti za izpostavljenost v 
delovnem okolju Skupnosti, oseba, 
odgovorna za dajanje tega pripravka na trg, 
tj. proizvajalec, uvoznik, uporabnik na nižji 
stopnji ali distributer, preskrbi na prošnjo 
uporabnika na nižji stopnji seznam 
podatkov o varnosti v skladu s Prilogo Ia.4.

3. Kjer pripravek ne izpolnjuje meril 
za razvrščanje kot nevarno v skladu s členi 
5, 6 in 7 Direktive 1999/45/ES, vendar 
vsebuje posamično koncentracijo ≥ 1 % 
teže neplinskih pripravkov in ≥ 0,2 % 
prostornine plinskih pripravkov vsaj ene 
snovi, ki pomeni tveganje za zdravje ali 
okolje, ali ene snovi, za katero obstajajo 
mejne vrednosti za izpostavljenost v 
delovnem okolju Skupnosti, oseba, 
odgovorna za dajanje tega pripravka na trg, 
tj. proizvajalec, uvoznik, uporabnik na nižji 
stopnji ali distributer, brezplačno preskrbi 
na prošnjo uporabnika na nižji stopnji 
seznam podatkov o varnosti v skladu s 
Prilogo Ia.4.
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Obrazložitev

Predlog spremembe razjasnjuje, da se seznam podatkov o varnosti brezplačno preskrbi 
uporabnikom na nižji stopnji in distributerjem.

Predlog spremembe 31
Člen 29, odstavek 6, pododstavek 2

Kjer se izvaja ocena kemične varnosti, je 
treba dodati ustrezne predvidene poteke 
izpostavljenosti v prilogo seznama 
podatkov o varnosti.

Kjer se izvaja ocena kemične varnosti, je 
treba dodati ustrezne predvidene poteke in 
ustrezne opise tveganja v prilogo seznama 
podatkov o varnosti.

Obrazložitev

To je ocena tveganja, ki jo izvaja delodajalec v skladu z Direktivo 98/24/ES in za katero so 
takšni podatki nujni.

Predlog spremembe 32
Člen 32

Delavcem in njihovim predstavnikom 
delodajalec zagotovi dostop do podatkov, 
ki se zagotovijo v skladu s členom 29 in 30 
v zvezi s snovmi, ki jih uporabljajo ali so 
jim lahko izpostavljeni med delom.

Delavcem, njihovim predstavnikom in 
potrošnikom delodajalec ali proizvajalec
zagotovi dostop do podatkov, ki se 
zagotovijo v skladu s členom 29 in 30 v 
zvezi s snovmi, ki jih uporabljajo ali so jim 
lahko izpostavljeni med delom. 

Obrazložitev

Tudi organizacije za varstvo potrošnikov imajo pravico dostopa do podatkov.

Predlog spremembe 33
Člen 39, odstavek 1 a (novo)

1a. Vsi predlogi poskusov, ki zajemajo 
poskuse na vretenčarjih, ostanejo odprti 
za pripombe zainteresiranih strank 90 dni. 
Vse prejete pripombe upošteva prijavljeni 
ali uporabnik na nižji ravni. Če prijavljeni 
ali uporabnik na nižji ravni vseeno 
namerava izvesti predlagan poskus, mora 
Agenciji sporočiti razloge za to.
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Obrazložitev

Če so potrebni podatki drugod že na voljo, se onemogoča podvajanje poskusov na živalih.

Predlog spremembe 34
Člen 40, odstavek 3 a (novo)

3a. Za zagotovitev, da so dosjeji, ki so 
predstavljeni za registracijo, sestavljeni v 
skladu s sedanjo uredbo, se oceni delež 
teh dosjejev, ki ne sme biti nižji od 5 %. 
Agencija izbere te dosjeje in jih v enaki 
meri razdeli pristojnim organom v 
državah članicah, ki preverijo skladnost z 
odstavkom 1. Sklepi takšnih pregledov na 
kraju samem (ali drugih ocenjevanj 
dosjejev) se sporočijo Agenciji najmanj 
enkrat na leto zaradi izboljšanja kakovosti 
prihodnjih dosjejev za registracijo.

Obrazložitev

Uvaja preglede dosjejev na kraju samem zaradi doseganja največje kakovosti dosjejev, ki 
spremljajo vloge za registracijo.

Predlog spremembe 35
Člen 43 a

Merila za ocenjevanje snovi Merila za ocenjevanje in seznam 
prednostnih snovi za ocenjevanje

Za zagotovitev usklajenega pristopa mora 
Agencija razviti merila za določanje 
prednostnih snovi za prihodnje 
ocenjevanje. Določanje prednosti je 
pristop, ki temelji na tveganju. Merila za 
oceno vključujejo obravnavo podatkov 
tveganja, izpostavljenosti in tonaže. 
Agencija sprejme odločbo o merilih za 
določanje prednostnih snovi za nadaljnje 
ocenjevanje. Države članice bodo 
uporabile ta merila za pripravo svojih 
tekočih načrtov.

1. Za zagotovitev usklajenega pristopa 
mora Agencija razviti merila za določanje 
prednostnih snovi za prihodnje 
ocenjevanje. Določanje prednosti je 
pristop, ki temelji na tveganju. Merila za 
oceno vključujejo obravnavo podatkov 
tveganja, izpostavljenosti in tonaže. 
Agencija sprejme odločbo o merilih za 
določanje prednostnih snovi za nadaljnje 
ocenjevanje.

Obrazložitev

Za poenostavitev postopka in preprečitev neskladij, ki nastajajo med državami članicami 
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zaradi uporabe decentraliziranega postopka, se predlaga, da se Agenciji naloži dolžnost, da 
sestavi seznam prednostnih snovi za oceno, in da se Agenciji dá večjo vlogo v postopku 
odločanja v zvezi z oceno snovi.

Predlog spremembe 36
Člen 43 a, odstavek 1 a (novo)

1a. Agencija uporabi takšna merila za 
sestavo seznama prednostnih snovi za 
oceno. Agencija sprejme ta seznam na 
podlagi mnenja Odbora držav članic. 
Snovi se vključijo na seznam, če obstajajo 
razlogi za mnenje (na podlagi ocene 
dosjeja, ki jo je izvedel eden od pristojnih 
organov iz člena 38, ali na podlagi 
katerega koli drugega ustreznega vira, 
vključno s podatki iz dosjejev za 
registracijo), da dana snov pomeni 
tveganje za zdravje ali okolje, zlasti zaradi 
ene od naslednjih okoliščin:
(a) strukturna podobnost snovi z znanimi 
snovmi, ki pomenijo skrb, ali s snovmi, ki 
so obstojne in se hitro nalagajo v okolju, 
kar nakazuje, da ima snov ali eden od 
njenih spremenjenih proizvodov lastnosti, 
ki pomenijo skrb, ali je obstojen in se 
hitro nalaga v okolju;
(b) skupna tonaža iz registracij, ki jih 
predloži več prijavljenih.

Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe člena 43a.

Predlog spremembe 37
Člen 43 a, odstavek 1 b (novo)

1b. Agencija objavi seznam prednostnih 
snovi za oceno na svoji spletni strani.

Obrazložitev

Daje večjo preglednost.
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Predlog spremembe 38
Člen 43b, odstavek 1

1. Država članica vključi snov v tekoči 
načrt, da pridobi pristojni organ za namen 
členov 44, 45 in 46, če ima ta država 
članica, bodisi kot rezultat ocene 
dokumentacije s strani njenega 
pristojnega organa, določene v skladu s 
členom 38, bodisi iz katerega koli drugega 
ustreznega vira, vključno s podatki iz 
registracijskega dokumenta(-ov), razloge 
za sumničenje, da je uporaba snovi 
tvegana za zdravje ali okolje, zlasti na 
podlagi nečesa od naslednjega:

1. Države članice pripravijo svoje tekoče 
načrte. Država članica vključi snov iz 
seznama, določenega v členu 43a(1a), v 
svoj tekoči načrt, da pridobi pristojni organ 
za namen členov 45 in 46. 

(a) podobnost v strukturi med snovjo in 
znanimi snovmi, ki vzbujajo skrb, ali 
snovmi, ki so obstojne in 
bioakumulativne, ki namiguje, da ima 
snov oziroma eden ali več produktov 
predelave lastnosti, ki vzbujajo skrb, ali je 
obstojna ali bioakumulativna;
(b) skupna tonaža iz registracij, ki jih 
predloži več prijavnikov.

Obrazložitev

Povezana s predlogom spremembe člena 43a.

Predlog spremembe 39
Člen 43b, odstavek 2

2. Tekoči načrt, kot je določen v odstavku 
1, pokriva obdobje treh let, se posodablja 
vsako leto, in določa snovi, ki jih bo država 
članica ocenila vsako leto. Država članica 
predloži tekoči načrt Agenciji in drugim 
državam članicam do 28. februarja vsako 
leto. Agencija lahko predloži pripombe, 
države članice pa lahko pošljejo svoje 
pripombe Agenciji ali izrazijo svoje 
zanimanje za ocenjevanje snovi do 31. 
marca vsako leto.

2. Tekoči načrt, kot je določen v odstavku 
1, pokriva obdobje treh let, se posodablja 
vsako leto, in določa snovi, ki jih bo država 
članica vsako leto ocenila. Država članica 
predloži tekoči načrt Agenciji do 28. 
februarja vsako leto. Agencija objavi 
tekoče načrte na svojem spletnem mestu. 
Agencija lahko predloži pripombe, države 
članice pa lahko pošljejo svoje pripombe 
Agenciji ali izrazijo svoje zanimanje za 
ocenjevanje snovi do 31. marca vsako leto.
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Obrazložitev

Daje večjo preglednost.

Predlog spremembe 40
Člen 43b, odstavek 6

6. Pristojni organ, določen v skladu z 
odstavki 1 do 4, bo ocenil vse snovi iz 
svojega tekočega načrta v skladu s tem 
poglavjem.

6. Pristojni organ, določen v skladu z 
odstavki 2 do 4, bo ocenil vse snovi iz 
svojega tekočega načrta v skladu s tem 
poglavjem.

Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe člena 43b, odstavek 1.

Predlog spremembe 41
Člen 43b, odstavek 6 a (novo)

6a. Država članica lahko obvesti Agencijo 
o novi snovi, kadar ima podatke, ki kažejo 
na to, da obstaja nevarnosti za okolje in 
zdravje ljudi. Agencija doda, če je 
upravičeno, to snov na seznam snovi, ki 
jih je treba oceniti z merilom prednosti, 
določenem v členu 43a. 

Obrazložitev

Agencija mora upoštevati vse potrebne podatke v zvezi z nevarnostjo snovi.

Predlog spremembe 42
Člen 44, odstavek 1

1. Če pristojni organ meni, da so potrebni 
nadaljnji podatki za pojasnitev suma, 
določenega v členu 43a bis (1), vključno, 
če je to primerno, s podatki, ki niso 
potrebni v Prilogah V do VIII, pripravi 
osnutek sklepa, navede razloge in zahteva 
od prijavnika(ov), da predloži nadaljnje 
podatke. Odločitev se sprejme po postopku 

1. Če Agencija meni, da so potrebni 
nadaljnji podatki za pojasnitev suma, 
določenega v členu 43a (1a), vključno, če 
je to primerno, s podatki, ki niso potrebni v 
Prilogah V do VIII, pripravi osnutek 
sklepa, navede razloge in zahteva od 
prijavnika(-ov), da predloži nadaljnje 
podatke. Odločitev se sprejme po postopku 
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iz členov 48 in 49. iz členov 48 in 49.

Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe člena 43, odstavek 1a.

Predlog spremembe 43
Člen 44, odstavek 4

4. Ko pristojni organ zaključi z 
dejavnostjo ocenjevanja iz odstavkov 1, 2 
in 3, ustrezno obvesti Agencijo v 
12 mesecih od začetka ocenjevanja snovi. 
Če je ta rok prekoračen, velja ocenjevanje 
za zaključeno.

črtano

Obrazložitev

Pomen tega poglavja v zvezi s postopkom za pridobitev dodatnih podatkov ni jasen.

Predlog spremembe 44
Člen 45, odstavek 2

2. Za zagotovitev usklajenega pristopa do 
zahtev po nadaljnjih podatkih Agencija 
spremlja osnutke sklepov v skladu s 
členom 44 in razvija merila in prednostne 
naloge. Kjer je to primerno, se izvedbeni 
ukrepi sprejmejo po postopku iz 
člena 130(3).

črtano

Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe člena 43a.

Predlog spremembe 45
Člen 46, odstavek 1

1. Pristojni organ oceni katere koli 
podatke, predložene kot posledica sklepa, 
sprejetega v skladu s členom 44, in naredi 
osnutek ustreznih sklepov v skladu s 
členom 44, če je to potrebno.

1. Agencija oceni katere koli podatke, 
predložene kot posledica sklepa, sprejetega 
v skladu s členom 44, in naredi osnutek 
ustreznih sklepov v skladu s členom 44, če 
je to potrebno.
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Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe člena 43a.

Predlog spremembe 46
Člen 48, odstavek 1

1. Pristojni organ sporoči kateri koli 
osnutek sklepa v skladu s členi 39, 40 ali 
44 prijavniku(-om) ali zadevnemu 
uporabniku(-om) na nižji ravni in jih 
obvesti o pravici do pripombe v 30 dneh od 
prejema. Pristojni organ upošteva katere 
koli prejete pripombe in lahko v skladu s 
tem spremeni osnutek sklepa.

1. Pristojni organ sporoči kateri koli 
osnutek sklepa v skladu s členoma 39 ali 
40 prijavniku(-om) ali zadevnemu 
uporabniku(-om) na nižji ravni in jih 
obvesti o pravici do pripombe v 30 dneh od 
prejema. Pristojni organ upošteva katere 
koli prejete pripombe in lahko v skladu s 
tem spremeni osnutek sklepa.

Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe člena 43a.

Predlog spremembe 47
Člen 48, odstavek 3 a (novo)

3a. Določbe iz odstavkov 1 in 3 se 
uporabljajo smiselno v primeru osnutkov 
sklepov, ki jih je sprejela Agencija v 
skladu s členom 44. 

Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe člena 43a.

Predlog spremembe 48
Člen 49, odstavek 1

1. Pristojni organ države članice obvesti 
Agencijo o svojem osnutku sklepa v skladu 
s členom 39, 40 ali 44, skupaj s kakršnimi 
koli pripombami s strani prijavnika ali 
uporabnika na nižji ravni, in navede, kako 
so bile te pripombe upoštevane. Agencija 
posreduje ta osnutek sklepa, skupaj s 
pripombami, pristojnim organom drugih 
držav članic.

1. Pristojni organ države članice obvesti 
Agencijo o svojem osnutku sklepa v skladu 
s členom 39 ali 40 skupaj s kakršnimi koli 
pripombami s strani prijavnika ali 
uporabnika na nižjih ravni, in navede, kako 
so bile te pripombe upoštevane. Agencija 
posreduje ta osnutek sklepa, skupaj s 
pripombami, pristojnim organom drugih 
držav članic.
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Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe člena 43a.

Predlog spremembe 49
Člen 49a (novo)

Člen 49a
Sprejemanje sklepov s strani Agencije 

glede ocenjevanja
V primeru osnutkov sklepov, ki jih 
sprejme Agencija v skladu s členom 44, 
Agencija predloži osnutek sklepa Odbora 
držav članic, v katerem navaja način, 
kako je upoštevala kakršna koli opažanja, 
ki jih je predložil prijavnik ali uporabnik 
na nižjih stopnjah. 
Določbe člena 49(5) do (8) se uporabljajo 
za ta člen.

Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe člena 43a.

Predlog spremembe 50
Člen 52

Cilj tega naslova je zagotoviti dobro 
delovanje notranjega trga z zagotavljanjem, 
da so tveganja zaradi snovi, ki vzbujajo 
skrb, ustrezno nadzorovana ali da se te 
snovi nadomestijo z ustreznimi 
nadomestnimi snovmi ali tehnologijami.

Cilj tega naslova je zagotoviti, da se snovi, 
ki zbujajo skrb, nadomestijo z ustreznimi 
nadomestnimi snovmi ali tehnologijami, 
kjer so te dostopne ali so bile razvite take 
nadomestne snovi, hkrati pa zagotoviti 
dobro delovanje notranjega trga.

Obrazložitev

V zvezi z avtorizacijo imajo cilji varovanja zdravja in okolja prednost pred cilji notranjega 
trga. Vzpostavljena mora biti tudi jasnejša povezava z načelom nadomestitve. Nazadnje se 
mora spremeniti ureditev, ki jo je predlagala Komisija, z zmanjšanjem pomena pojma 
„ustrezni nadzor“.

Predlog spremembe 51
Člen 53a (novo)
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Člen 53a
Seznam snovi, ki jih je treba odobriti

Priloga XIII vsebuje seznam snovi, ki jih 
je treba odobriti; priloga XIIIa navaja 
snovi, za katere že poteka postopek 
odobritve. Takoj ko bo postopek odobritve 
zaključen, bodo snovi dodane na seznam v 
Prilogi XIIIb, v skladu s postopkom, 
določenem v členu 55(1).

Obrazložitev

Za spodbuditev prostovoljnih ukrepov uporabnikov na nižji ravni in razvoj varnejših 
nadomestnih snovi se predlaga, da morajo biti kemične snovi, ki izpolnjujejo merila za 
odobritev, takoj dodane na seznam snovi, ki jih je treba odobriti (Priloga XIIIa). Na pobudo 
države članice ali po obravnavi seznama prednostnih nalog bodo snovi premaknjene v 
Prilogo XIIIb, določeni pa bodo tudi datumi prenehanja veljavnosti in pogoji za prošnjo za 
izdajo odobritve.

Predlog spremembe 52
Člen 54

V skladu s postopkom, določenem v členu 
55, se lahko v Prilogo XIII vključi 
naslednje snovi:
(a) snovi, ki izpolnjujejo merila za 
razvrstitev kot rakotvorna kategorije 1 ali 2 
v skladu z Direktivo 67/548/EGS;

(b) snovi, ki izpolnjujejo merila za 
razvrstitev kot mutagena kategorija 1 ali 2 
v skladu z Direktivo 67/548/EGS;
(c) snovi, ki izpolnjujejo merila za 
razvrstitev kot strupene za razmnoževanje 
kategorije 1 ali 2 v skladu z 
Direktivo 67/548/EGS;
(d) snovi, ki so obstojne, 
bioakumulativne in strupene v skladu z 
merili, določenimi v Prilogi XII;

(e) snovi, ki so zelo obstojne in zelo 
bioakumulativne v skladu z merili, 
določenimi v Prilogi XII;
(f) snovi, kot so tiste, ki povzročajo 
endokrine motnje ali ki imajo lastnosti 
obstojnosti, bioakumulativnosti in 

V skladu s postopkom, določenem v členu 
56, se v Prilogo XIIIa vključi naslednje 
snovi, razen če v skladu s členom 65 zanje 
veljajo omejitve:

(a) snovi, ki izpolnjujejo merila za 
razvrstitev kot rakotvorna kategorija 1 ali 2 
v skladu z Direktivo 67/548/EGS;
(b) snovi, ki izpolnjujejo merila za 
razvrstitev kot mutagena kategorija 1 ali 2 
v skladu z Direktivo 67/548/EGS;

(c) snovi, ki izpolnjujejo merila za 
razvrstitev kot strupene za razmnoževanje 
kategorije 1 ali 2 v skladu z 
Direktivo 67/548/EGS;

(d) snovi, ki so obstojne, 
bioakumulativne in strupene v skladu z 
merili, določenimi v Prilogi XII;
(e) snovi, ki so zelo obstojne in zelo 
bioakumulativne v skladu z merili, 
določenimi v Prilogi XII;

(f) snovi, kot so tiste, ki povzročajo 
endokrine motnje ali ki imajo lastnosti 
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strupenosti ali so zelo obstojne ali zelo 
bioakumulativne, ki ne izpolnjujejo meril 
iz točk (d) in (e) ter imajo resne in trajne 
učinke na ljudi ali okolje, ki so enaki 
učinkom drugih snovi, navedenih v točkah 
(a) do (e), odvisno od primera, v skladu s 
postopkom, določenem v členu 56.

obstojnosti, bioakumulativnosti in 
strupenosti ali so zelo obstojne ali zelo 
bioakumulativne, ki ne izpolnjujejo meril 
iz točk (d) in (e) ter vzbujajo večjo skrb, 
podobno tisti, ki jo vzbujajo druge snovi, 
navedene v točkah (a) do (e), odvisno od 
primera, v skladu s postopkom, določenim 
v členu 56.

Obrazložitev

Sedanje besedilo člena nalaga večje dokazno breme s tem, da je treba nujno prikazati, da ima 
snov, za katero je predlagana odobritev, dejansko resne in trajne učinke. To bi pomenilo 
nezmožnost izvajanja preventivnih ukrepov, na primer v zvezi s snovjo, ki se je nakopičila v 
okolju in v prihodnosti lahko začne zbujati skrb.

Predlog spremembe 53
Člen 55, naslov in odstavek 1, uvod

Vključitev snovi v Prilogo XIII
1. Ko se sprejme sklep o vključitvi
snovi, določenih v členu 54, v Prilogo 
XIII, se tak sklep sprejme v skladu s 
postopkom iz člena 130(3). Določiti mora 
vsako snov:

Vključitev snovi v Prilogo XIIIb
1. Ko se sprejme sklep o vključitvi 
snovi, navedenih v členu 54, v Prilogo 
XIIIb, se tak sklep sprejme v skladu s 
postopkom iz člena 130(3). Določiti mora 
vsako snov:

Obrazložitev

Po sestavi seznama snovi, ki jih je treba odobriti, Priloga XIII postane Priloga XIIIb.

Predlog spremembe 54
Člen 55, odstavek 1, točka b a (novo)

(ba) omejitve, v skladu s členom 65;

Obrazložitev

Pomembno je, da so kakršne koli omejitve proizvodnje, uporabe in/ali dajanja na trg 
navedene v sklepu o vključitvi takih snovi v Prilogo XIIIb.
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Predlog spremembe 55
Člen 55, odstavek 1, črka (d)

(d) roki za preverjanje za določene 
rabe, če je to primerno;

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

Obrazložitev

Vse odobritve morajo vsebovati roke, do največ 5 let, odvisno od razvoja varnejših 
nadomestnih snovi ali tehnologij. Če ne bo rednih rokov za preverjanje, ne bo več pobude za 
novosti in razvoj varnejših načinov. 

Predlog spremembe 56
Člen 55, odstavek 3, uvod

3. Pred sklepom o vključitvi snovi v 
Prilogo XIII Agencija priporoči 
prednostne snovi, ki jih je treba vključiti,
in za vsako snov določi postavke iz 
odstavka 1. Prednost imajo običajno snovi 
z:

3. Agencija priporoči, da se 
prednostne snovi prenesejo iz Priloge 
XIIIa v Prilogo XIIIb, in za vsako snov 
določi postavke iz odstavka 1. Prednost 
imajo običajno snovi z:

Obrazložitev

Po sestavi seznama snovi, ki jih je treba odobriti, Priloga XIII postane Priloga XIIIb.

Predlog spremembe 57
Člen 56, odstavek 7

7. Če v 30 dneh od predložitve Odbor 
držav članic doseže soglasni dogovor o 
določitvi, Agencija to snov lahko vključi v 
svoja priporočila v skladu s členom 55(3). 
Če Odboru držav članic ne uspe doseči 
soglasnega dogovora, sprejme mnenje v 30 
dneh od predložitve. Agencija pošlje to 
mnenje Komisiji, vključno s podatki o 
katerem koli mnenju manjšine v Odboru.

7. Če v 30 dneh od predložitve Odbor 
držav članic doseže dogovor s 
kvalificirano večino, da snov izpolnjuje 
merila za odobritev in mora biti vključena 
v Prilogo XIIIb, Agencija v 15 dneh 
priporoči Komisiji, da snov vključi v 
prilogo XIIIb v skladu s členom 55(3). Če 
Odboru držav članic ne uspe doseči 
dogovora s kvalificirano večino, sprejme 
mnenje v 30 dneh od predložitve. Agencija 
v 15 delovnih dneh pošlje to mnenje 
Komisiji, vključno s podatki o katerem koli 
mnenju manjšine v Odboru.
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Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe člena 55.

Predlog spremembe 58
Člen 57, odstavek 2

2. Odobritev je dovoljena, če je tveganje za 
človekovo zdravje ali okolje zaradi 
uporabe snovi, ki izhajajo iz osnovnih 
lastnosti, določenih v Prilogi XIII, 
ustrezno nadzorovano v skladu s Prilogo 
I, oddelek 6, in kot je dokumentirano v 
poročilu uporabnika o kemijski varnosti.

2. Odobritev je dovoljena le če:

Komisija ne obravnava naslednjega:
(a) tveganj za človekovo zdravje in okolje 
zaradi izpusta snovi iz objekta, za katero 
se je izdalo dovoljenje v skladu z Direktivo 
Sveta 96/61/ES;

(a) ustreznih nadomestnih snovi ali 
tehnologije ne obstajajo, zagotovljeni pa 
so ukrepi za zmanjšanje izpostavljenosti in 

(b) tveganj za vodno okolje in tveganje, ki 
se prenaša po vodnem okolju zaradi 
odvajanja snovi iz točkovnega vira v 
okviru zahteve po prejšnji uredbi, 
omenjeni v členu 11(3) in zakonodaji, 
sprejeti v skladu s členom 16 
Direktive 2000/60/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta; 

(b) ugotovljeno je, da socialne in 
gospodarske prednosti prevladajo nad 
tveganji za človekovo zdravje ali okolje 
zaradi uporabe snovi, in

(c) tveganja za zdravje ljudi zaradi uporabe 
snovi v medicinskem pripomočku, kot to 
urejajo Direktiva Sveta 90/385/EGS, 
Direktiva Sveta 93/42/EGS ali 
Direktiva 98/79/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta.

(c) tveganje za človekovo zdravje ali 
okolje zaradi uporabe snovi, ki izhajajo iz 
osnovnih lastnosti, določenih v 
Prilogi XIII, je ustrezno nadzorovano v 
skladu s Prilogo I, oddelek 6, in kot je 
dokumentirano v poročilu uporabnika o 
kemijski varnosti. 

Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe člena 52.

Predlog spremembe 59
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Člen 57, odstavek 3, uvodni odstavek

3. Če odobritve ni mogoče izdati v skladu z 
odstavkom 2 se lahko izda odobritev, če se 
izkaže, da socialno-ekonomske koristi 
presegajo tveganje za zdravje ljudi ali 
okolje zaradi uporabe snovi in če ni 
primernih nadomestnih snovi ali 
tehnologij. Ta odločitev se sprejme po 
proučitvi vseh naslednjih elementov:

3. Odločitev za izdajo odobritve v skladu z 
odstavkom 2 se sprejme po proučitvi vseh 
naslednjih elementov:

Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe člena 52.

Predlog spremembe 60
Člen 57, odstavek 3 a (novo)

3a. Pri izdaji odobritve v skladu z 
odstavkom 2 Komisija ne bo upoštevala 
naslednjega:
(a) tveganj za zdravje ljudi in okolje 
zaradi izpusta snovi iz objekta, za katerega 
se je izdalo dovoljenje v skladu z Direktivo 
Sveta 96/61/EC1;
(b) tveganj za vodno okolje in tveganj, ki 
se prenašajo po vodnem okolju zaradi 
odvajanja snovi iz točkovnih virov v 
okviru zahteve po prejšnji uredbi, 
omenjeni v členu 11(3) in zakonodaji, 
sprejeti v skladu s členom 16 Direktive 
2000/60/EC Evropskega parlamenta in 
Sveta2; 
(c) tveganj za zdravje ljudi zaradi uporabe 
snovi v medicinskem pripomočku, kot to 
urejajo Direktiva Sveta 90/385/EGS3, 
Direktiva Sveta 93/42/EGS4 ali 
Direktiva 98/79/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta5.
1 UL L 257, 10.10.1996, str. 26.
2 UL L 327, 22.12.2000, str. 1.
3 UL L 189, 20.7.1990, str. 17.
4 UL L 169, 12.7.1993, str. 1.
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5 UL L 331, 7.12.1998, str. 1.

Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe člena 52.

Predlog spremembe 61
Člen 57, odstavek 6

6. Odobritve so lahko predmet pogojev, 
vključno z roki za preverjanje in/ali s 
spremljanjem. Za odobritve, dodeljene v 
skladu z odstavkom 3, običajno velja rok.

6. Odobritve so pogojene z roki za 
preverjanje in s predstavitvijo 
nadomestnih načrtov ter so lahko 
pogojene z drugimi pogoji, vključno s
spremljanjem. Za odobritve velja rok za 
obdobje največ 5 let.

Obrazložitev

Za dovoljenja mora veljati rok, da bi dali pobudo za inovacijo.

Predlog spremembe 62
Člen 57, odstavek 7

7. V odobritvi so določeni: 7. V odobritvi so določeni:

(a) oseba/osebe, kateri(-m) se izda 
odobritev;

(b) vrsta snovi;
(c) namen(-i), za katerega/katere je bila 
izdana odobritev;
(d) kateri koli pogoji, pod katerimi je bila 
izdana odobritev;
(e) kateri koli rok za preverjanje;

(f) kateri koli način spremljanja.

(a) oseba/osebe, kateri(-m) se izda 
odobritev;

(b) vrsta snovi;
(c) namen(-i), v katerega/katere je bila 
izdana odobritev;
(d) pogoji, pod katerimi je bila izdana 
odobritev;
(e) rok za preverjanje;

(f) način spremljanja.

Obrazložitev

Pojasnjuje besedilo.
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Predlog spremembe 63
Člen 58, odstavek 1

1. Odobritve, izdane v skladu s Členom 
57(3), za katere velja rok, se štejejo za 
veljavne, dokler Komisija ne odloča o novi 
prošnji, če lastnik odobritve preda novo 
prošnjo vsaj 18 mesecev pred iztekom 
roka. Namesto da ponovno predloži vse 
elemente izvirne prošnje za trenutno 
odobritev, lahko prosilec predloži le 
številko trenutne odobritve, v skladu z 
drugim, tretjim in četrtim pododstavkom.

1. Odobritve se štejejo za veljavne, dokler 
Komisija ne odloča o novi prošnji, če 
lastnik odobritve preda novo prošnjo vsaj 
18 mesecev pred iztekom roka. Namesto da 
ponovno predloži vse elemente izvirne 
prošnje za trenutno odobritev, lahko 
prosilec predloži le:

(a) številko trenutne odobritve,

Če ne more prikazati, da je tveganje pod 
ustreznim nadzorom, predloži 
posodobljeno socialno-ekonomsko analizo, 
analizo nadomestnih snovi in nadomestni 
načrt iz izvirne prošnje.

(b) posodobljeno socialno-ekonomsko 
analizo, analizo nadomestnih snovi in 
nadomestni načrt iz izvirne prošnje,

Če sedaj lahko prikaže, da je tveganje pod 
ustreznim nadzorom, predloži 
posodobljeno poročilo o kemijski varnosti.

(c) posodobljeno poročilo o kemijski 
varnosti.

Če so se spremenili kateri koli elementi 
izvirne prošnje, prav tako preda dopolnitve 
tega elementa/teh elementov.

Če so se spremenili kateri koli elementi 
izvirne prošnje, prav tako preda dopolnitve 
tega elementa/teh elementov.

Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe člena 52.

Predlog spremembe 64
Člen 58, odstavek 2, pododstavek 1

2. Odobritve se lahko pregleda kadar koli, 
če so se okoliščine izvirne odobritve 
spremenile, tako da vplivajo na tveganje za 
zdravje ljudi ali okolje, ali na socialno-
ekonomski vpliv.

2. Odobritve se pregleda kadar koli, če so 
se okoliščine izvirne odobritve spremenile, 
tako da vplivajo na tveganje za zdravje 
ljudi ali okolje ali na socialno-ekonomski 
vpliv.
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Obrazložitev

Uvaja obveznost pregleda odobritev, če so se pogoji spremenili.

Predlog spremembe 65
Člen 58, odstavek 4

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

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

Obrazložitev

Uvaja obveznost pregleda odobritev.

Predlog spremembe 66
Člen 59, odstavka 4 in 5

4. Prošnja za odobritev vsebuje naslednje 
podatke:

4. Prošnja za odobritev vsebuje naslednje 
podatke:

(a) vrsto snovi, kot je navedeno v 
oddelku 2 priloge IV;

(b) ime in kontaktne podatke osebe ali 
oseb, ki vlaga(-jo) prošnjo;

(c) prošnjo za odobritev, ki določa 
uporabo/uporabe, za katero/katere si želi 
odobritev in ki pokriva uporabo snovi v 
pripravkih in/ali vključevanje snovi v 
izdelke, kjer je to primerno;
(d) če še ni bilo predano kot del 
registracije, poročilo o kemijski varnosti v 
skladu s Prilogo I o tveganjih za zdravje 
ljudi in/ali okolje zaradi uporabe snovi, ki 
jih povzročijo bistvene lastnosti, določene 
v Prilogi XIII.

(a) vrsto snovi, kot je navedeno v 
oddelku 2 priloge IV;

(b) ime in kontaktne podatke osebe ali 
oseb, ki vlaga(-jo) prošnjo;

(c) prošnjo za odobritev, ki določa 
uporabo/uporabe, za katero/katere si želi 
odobritev in ki pokriva uporabo snovi v 
pripravkih in/ali vključevanje snovi v 
izdelke, kjer je to primerno;
(d) če še ni bilo predano kot del 
registracije, poročilo o kemijski varnosti v 
skladu s Prilogo I o tveganjih za zdravje 
ljudi in/ali okolje zaradi uporabe snovi, ki 
jih povzročijo bistvene lastnosti, določene 
v Prilogi XIII.

5. Prošnja lahko vsebuje: črtano

(a) socialno-ekonomsko analizo, izvedeno (da) socialno-ekonomsko analizo, izvedeno 
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v skladu s Prilogo XV;
(b) analizo nadomestnih snovi ob 
upoštevanju njihovih tveganj ter tehnične 
in gospodarske izvedljivosti zamenjave, ki 
jo spremlja, kjer je to primerno, 
nadomestni načrt, vključno z raziskavami 
in razvojem ter časovnim razporedom za 
predlagana dejanja prosilca.

v skladu s Prilogo XV;
(db) analizo nadomestnih snovi ob 
upoštevanju njihovih tveganj ter tehnične 
in gospodarske izvedljivosti zamenjave, ki 
jo spremlja, kjer je to primerno, 
nadomestni načrt, vključno z raziskavami 
in razvojem ter časovnim razporedom za 
predlagana dejanja prosilca.

Obrazložitev

Socialno-ekonomska analiza in analize nadomestnih snovi morajo biti vključene v prošnjo za 
odobritev.

Predlog spremembe 67
Člen 60, odstavek 1

1. Če je bila vložena prošnja za uporabo 
snovi, se lahko naslednji prosilec z izjavo o 
dostopnosti, ki jo odobri prejšnji prosilec, 
sklicuje na dele prejšnje vložene prošnje v 
skladu s členom 59(4)(d) in (5).

1. Če je bila vložena prošnja za uporabo 
snovi, se lahko naslednji prosilec z izjavo o 
dostopnosti, ki jo odobri prejšnji prosilec, 
sklicuje na dele prejšnje vložene prošnje v 
skladu s členom 59(4)(d), (da) in (db).

Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe člena 59. 

Predlog spremembe 68
Člen 61, odstavek 4

4. Osnutki mnenj vsebujejo naslednje 
elemente:

4. Osnutki mnenj vsebujejo naslednje 
elemente:

(a) Odbor za oceno tveganja: oceno 
tveganja za zdravje ljudi in/ali okolje 
zaradi uporabe/uporab snovi, kot je 
opisano v prošnji;

(a) Odbor za oceno tveganja: pregled 
ocene (ki jo izvaja prosilec odobritve)
tveganja za zdravje ljudi in/ali okolje 
zaradi uporabe/uporab snovi, kot je 
opisano v prošnji;

(b) Odbor za socialno-ekonomsko analizo: 
ocena socialno-ekonomskih dejavnikov v 
povezavi z uporabo/uporabami snovi, kot 
je opisano v prošnji, kadar je prošnja 

(b) Odbor za socialno-ekonomsko analizo: 
pregled ocene (ki jo izvaja prosilec 
odobritve) socialno-ekonomskih 
dejavnikov v povezavi z 
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vložena v skladu s členom 59(5). uporabo/uporabami snovi, kot je opisano v 
prošnji, kadar je prošnja vložena v skladu s 
členom 59(da) in (db).

Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe člena 59. Pojasnjuje, da ima industrija glavno 
odgovornost za oceno tveganja in oceno socialno-ekonomskih dejavnikov.

Predlog spremembe 69
Člen 62

Obveznost imetnikov odobritve
Imetniki odobritve vključijo številko 
odobritve na označbo, preden dajo snov 
na trg za dovoljeno uporabo.

Zahteve po podatkih za snovi, ki jih je 
treba odobriti
Vse snovi in pripravki, ki izpolnjujejo 
pogoje iz člena 54, se označijo in se jim 
vedno priloži seznam podatkov o varnosti. 
Označba vključuje:
(a) ime snovi,
(b) dejstvo, da je snov vključena v Prilogo 
XIII,
(c) katero koli posebno uporabo, za katero 
je bila snov odobrena.

Obrazložitev

Nevarne snovi in pripravki morajo biti označeni, da se obvesti uporabnike.

Predlog spremembe 70
Člen 72

Člen 72 Člen 73a

Obrazložitev

Zaradi večje jasnosti je bolj primerno, da se najprej navede naloge Agencije in šele nato 
njene sestavne organe. Besedilo člena 72 se zato uvrsti za člen 73.

Predlog spremembe 71
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Člen 72, odstavek 1, črka (c)

(c) Odbor za oceno tveganja, ki bo 
odgovoren za pripravo mnenja Agencije o 
prošnjah za odobritev, predlogih za 
omejitve in katera koli druga vprašanja, ki 
se pojavljajo zaradi delovanja trenutne 
uredbe v povezavi s tveganji za zdravje 
ljudi ali okolje;

(c) Odbor za oceno tveganja in 
nadomestnih snovi, ki bo odgovoren za 
pripravo mnenja Agencije o prošnjah za 
odobritev in predlogih za omejitve, za 
ocenjevanje razpoložljivosti nadomestnih 
snovi in za katera koli druga vprašanja, ki 
se pojavljajo zaradi delovanja trenutne 
uredbe v povezavi s tveganji za zdravje 
ljudi ali okolje;

Obrazložitev

Okrepi povezave med postopkom odobritve in razpoložljivostjo varnejših nadomestnih snovi.

Sprememba v imenu odbora se bo uporabljala skozi besedilo uredbe.

Predlog spremembe 72
Člen 73, odstavek 2

2. Sekretariat prevzame naslednje naloge: 2. Agencija zlasti skozi svoje odbore:
(a) opravlja naloge, ki so mu bile 
dodeljene v naslovu II; vključno s 
pospeševanjem učinkovite registracije 
uvoženih snovi na način, ki je skladen z 
mednarodnimi obveznostmi trgovanja 
Skupnosti do tretjih držav;

(a) razvije merila za določanje 
prednostnih snovi za ocenjevanje in 
naredi seznam prednostnih snovi za 
ocenjevanje v skladu z naslovom VI;

(b) opravlja naloge, ki so mu bile 
dodeljene v naslovu III;

(b) pripravi mnenja o prošnjah za 
odobritev v skladu z naslovom VII;

(c) opravlja naloge, ki so mu bile 
dodeljene v naslovu VI;

(c) sodeluje v postopku sprejemanja 
omejitev za določene nevarne snovi in 
pripravke, tako da pripravi dokumentacijo 
in mnenja v skladu z naslovom VIII;

(d) vzpostavi in vzdržuje zbirko/zbirke 
podatkov z informacijami o vseh 
registriranih snoveh, klasifikacijo in 
označen popis ter usklajeno klasifikacijo 
in seznam označb, da na voljo javnosti 
nezaupne podatke v zbirki/zbirkah 
podatkov, določene v členu 116(1), in na 
zahtevo da na voljo druge nezaupne 
informacije v zbirkah podatkov;

(d) pripravi predloge za usklajevanje 
klasifikacij in označevanja na ravni 
Skupnosti, v skladu z naslovom X;

(e) da javnosti na voljo podatke o tem, 
katere snovi se ocenjujejo in so bile 

(e) na zahtevo Komisije zagotavlja 
tehnično in znanstveno podporo za ukrepe 
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ocenjene v 90 dneh od prejema podatkov v 
agenciji, v skladu s členom 116(1);

izboljšanja sodelovanja med Skupnostjo, 
njenimi državami članicami, 
mednarodnimi organizacijami in tretjimi 
državami glede znanstvenih in tehničnih 
vprašanj v zvezi z varnostjo snovi, kot tudi 
dejavno sodelovanje pri tehnični pomoči 
in dejavnostih za vzpostavitev institucij in 
kadrov za ustrezno ravnanje s 
kemikalijami v državah v razvoju;

(f) priskrbi tehnične in znanstvene 
smernice in opremo, če je potrebno, za 
izvajanje te uredbe, še zlasti zato, da 
pomaga pri razvijanju poročil o kemijski 
varnosti s strani industrije in predvsem 
majhnih in srednje velikih podjetij (MSP);

(f) na zahtevo Komisije ali Evropskega 
parlamenta pripravi mnenje o katerih koli 
drugih vidikih glede varnosti snovi samih, 
v pripravkih ali v izdelkih;

(g) priskrbi tehnične in znanstvene 
smernice o izvajanju te uredbe za 
pristojne organe države članice in 
zagotavlja podporo službam za pomoč pri 
pristojnih organih, ustanovljenih po 
naslovu XII;

(g) na zahtevo Komisije pripravi mnenja v 
povezavi z obnovo meril, določenih v 
členih 5, 6, 15 in 16 o izbiri snovi za 
namene registracije z namenom, da se, 
med drugim, vključi podatke o tveganjih 
zaradi izpostavljenosti in predvidenih 
potekih pri izpostavljenosti.

(h) pripravi pojasnjevalne podatke o tej 
uredbi za druge interesne skupine;

(e) na zahtevo Komisije zagotavlja 
tehnično in znanstveno podporo za ukrepe 
izboljšanja sodelovanja med Skupnostjo, 
njenimi državami članicami, 
mednarodnimi organizacijami in tretjimi 
državami glede znanstvenih in tehničnih 
vprašanj v zvezi z varnostjo snovi, kot tudi 
dejavno sodelovanje pri tehnični pomoči 
in dejavnostih za vzpostavitev institucij in 
kadrov za ustrezno ravnanje s 
kemikalijami v državah v razvoju;

Obrazložitev

To pojasnjuje naloge Agencije in njenih organov ter jih naredi bolj pregledne. Vrstni red 
odstavkov je obrnjen, zato da odraža relativno pomembnost nalog, ki jih izvaja agencija.

Predlog spremembe 73
Člen 73, odstavek 3
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3. Odbori prevzamejo naslednje naloge: 3. Agencija še zlasti prek Foruma:
(a) opravljajo naloge, ki so jim bile 
dodeljene v naslovu VI;

(a) širi dobro prakso in poudarja težave na 
ravni Skupnosti;

(b) opravljajo naloge, ki so jim bile 
dodeljene v naslovu VII;

(b) predlaga, koordinira in ocenjuje 
usklajene projekte izvajanja in skupne 
inšpekcije;

(c) opravljajo naloge, ki so jim bile 
dodeljene v naslovu VIII;

(c) koordinira izmenjave inšpektorjev;

(d) opravljajo naloge, ki so jim bile 
dodeljene v naslovu X;

(d) določa izvedbene strategije in 
najmanjše izvedbene kriterije ter upošteva 
zlasti posebne težave MSP;

(e) na zahtevo Komisije zagotavljajo 
tehnično in znanstveno podporo za ukrepe 
izboljšanja sodelovanja med Skupnostjo, 
njenimi državami članicami, 
mednarodnimi organizacijami in tretjimi 
državami glede znanstvenih in tehničnih 
vprašanj v zvezi z varnostjo snovi ter 
aktivno sodelujejo pri tehnični pomoči in 
dejavnostih za vzpostavitev institucij in 
kadrov za ustrezno ravnanje s 
kemikalijami v državah v razvoju;

(e) razvija delovne metode in pripomočke 
za lokalne inšpektorje;

(f) na zahtevo Komisije pripravijo mnenja 
o katerih koli drugih vidikih v zvezi z 
varnostjo snovi samih, v preparatih ali 
izdelkih.

(f) razvija postopek za elektronsko 
izmenjavo podatkov;

(g) se povezuje z industrijo in drugimi 
interesnimi skupinami, vključno z 
ustreznimi mednarodnimi organizacijami, 
če je potrebno;
(fb) sodeluje s Komisijo in državami 
članicami z namenom spodbujanja 
prostovoljnih sporazumov med industrijo 
in drugimi zainteresiranimi strankami.

Obrazložitev

To pojasnjuje naloge Agencije in njenih organov ter jih naredi bolj pregledne. Vrstni red 
odstavkov je obrnjen, zato da odraža relativno pomembnost nalog, ki jih izvaja agencija.

Predlog spremembe 74
Člen 73, odstavek 4
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4. Forum prevzame naslednje naloge: 4. Poleg tega Agencija:
(a) širjenje dobre prakse in poudarjanje 
problemov na ravni Skupnosti;

(a) opravlja naloge, ki so ji dodeljene v 
naslovu II, vključno s pospeševanjem 
učinkovite registracije uvoženih snovi na 
način, ki je skladen z mednarodnimi 
obveznostmi trgovanja Skupnosti do 
tretjih držav;

(b) predlaganje, koordiniranje in 
ocenjevanje usklajenih projektov 
izvajanja in skupnih inšpekcij;

(b) opravlja naloge, ki so ji dodeljene v 
zvezi s skupno rabo podatkov in 
preprečevanjem izvajanja odvečnih 
poskusov v skladu z naslovom III;

(c) koordiniranje izmenjave inšpektorjev; (c) opravlja naloge, ki so ji dodeljene v 
zvezi s podatki v dobavni verigi v skladu z 
naslovom VI;

(d) določanje izvedbenih strategij in 
najmanjših izvedbenih kriterijev;

(d) vzpostavi in vzdržuje zbirko(-e) 
podatkov z informacijami o vseh 
registriranih snoveh, klasifikacijo in 
označen popis ter usklajeno klasifikacijo 
in seznam označb, da na voljo javnosti 
nezaupne podatke v zbirki(-ah) podatkov, 
določene v členu 116(1), in na zahtevo da 
na voljo druge nezaupne informacije v 
zbirkah podatkov;

(e) razvijanje delovnih metod in 
pripomočkov za lokalne inšpektorje;

(e) da javnosti na voljo podatke, katere 
snovi so in so bile ocenjene v 90 dneh od 
prejema podatkov v Agenciji, v skladu s 
členom 116(1);
(ea) pripravi podrobne podatke za 
zainteresirane stranke, vključno za tiste iz 
tretjih držav, o možnosti sodelovanja 
javnosti, zlasti v zvezi s podatki o snoveh;

(f) razvijanje postopka za elektronsko 
izmenjavo podatkov;

(f) zagotovi tehnične in znanstvene 
smernice in opremo, če je potrebno, za 
izvajanje te uredbe, še zlasti zato, da 
pomaga pri razvijanju poročil o kemijski 
varnosti s strani industrije in predvsem 
majhnih in srednje velikih podjetij (SME);

(g) povezovanje z industrijo in drugimi 
interesnimi skupinami, vključno z 
ustreznimi mednarodnimi organizacijami, 
če je potrebno.

(g) zagotovi tehnične in znanstvene 
smernice o izvajanju te uredbe za 
pristojne organe države članice in 
zagotavlja podporo službam za pomoč pri 
pristojnih organih, ustanovljenim v 
naslovu XII;
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(ga) pripravi pojasnjevalne podatke o tej 
uredbi za druge interesne skupine;

(gb) na zahtevo Komisije zagotavlja 
tehnično in znanstveno podporo za ukrepe 
izboljšanja sodelovanja med Skupnostjo, 
njenimi državami članicami, 
mednarodnimi organizacijami in tretjimi 
državami glede znanstvenih in tehničnih 
vprašanj v zvezi z varnostjo snovi kot tudi 
dejavno sodelovanje pri tehnični pomoči 
in dejavnostih za vzpostavitev institucij in 
kadrov za ustrezno ravnanje s 
kemikalijami v državah v razvoju;
(gc) ustanovi in vzdržuje center odličnosti 
za obveščanje o tveganju; zagotovi 
centralizirana, usklajena sredstva na 
področju podatkov o varni uporabi 
kemijskih snovi, pripravkov in izdelkov; 
omogoči souporabo znanja o najboljši 
praksi v sektorju za obveščanje o 
tveganju.

Obrazložitev

Pomembno je, da Agencija dejavno obvešča zainteresirane stranke, vključno s tistimi iz tretjih 
držav, o možnosti sodelovanja javnosti na različnih stopnjah sistema, zato da se prepreči 
izguba pomembnih podatkov o snoveh.

To pojasnjuje naloge Agencije in njenih organov ter jih naredi bolj pregledne. Vrstni red 
odstavkov je obrnjen, zato da odraža relativno pomembnost nalog, ki jih izvaja Agencija.

Predlog spremembe 75
Člen 74

Člen 74 Člen 75a

Obrazložitev

Zaradi večje jasnosti bi bilo bolje najprej navesti sestavo in način imenovanja upravnega 
odbora in potem opisati njegove naloge. Besedilo člena 74 se zato uvrsti za člen 75.

Predlog spremembe 76
Člen 75, odstavek 1
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1. Upravni odbor je sestavljen iz šestih
predstavnikov iz držav članic, ki jih 
imenuje Svet, in šestih predstavnikov, ki 
jih imenuje Komisija, ter treh
predstavnikov zainteresiranih strank brez 
glasovalne pravice, ki jih imenuje 
Komisija.

1. Upravni odbor je sestavljen iz enajstih
predstavnikov iz držav članic, ki jih 
imenuje Svet ob posvetovanju z Evropskim 
parlamentom, na podlagi seznama, ki ga 
sestavi Komisija in vključuje znatno več 
imen, kot je število članov, ki se jih 
imenuje, in enega predstavnika, ki ga 
imenuje Komisija, ter štirih predstavnikov 
zainteresiranih strank (industrije in 
potrošnikov, organizacij za varstvo 
delavcev in okolja) brez glasovalne 
pravice, ki jih imenuje Komisija.

Seznam, ki ga sestavi Komisija, se skupaj 
z ustrezno dokumentacijo posreduje 
Evropskemu parlamentu. Čim prej in 
najkasneje v treh mesecih od prejema 
takega sporočila lahko Evropski 
parlament predloži svoje mnenje Svetu, ki 
imenuje upravni odbor.
Člani upravnega odbora so imenovani 
tako, da se zagotovi najvišje stopnje 
usposobljenosti in obsežno ustrezno 
strokovno znanje ter (brez poseganja v te 
lastnosti) najširša možna geografska 
porazdelitev znotraj Evropske unije.

Obrazložitev

To ponovno izraža tradicionalno stališče Parlamenta (ob ohranjanju stalnega skupnega 
števila poslancev) v zvezi s sestavo in načinom imenovanja upravnega odbora. Število 
predstavnikov zainteresiranih strank je s treh povečano na štiri, zato da se omogoči vključitev 
vseh ustreznih sektorjev.

Predlog spremembe 77
Člen 77, odstavek 1

1. Sestanke upravnega odbora sklicuje 
predsednik.

1. Upravni odbor se sestane, ko ga 
skliče predsednik, ali na zahtevo najmanj 
ene tretjine njegovih članov.

Obrazložitev

Zagotovljena mora biti še druga možnost za zasedanja poleg tega, da jih skliče predsednik.
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Predlog spremembe 78
Člen 78

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

Upravni odbor določi pravila za postopek 
glasovanja, vključno s pogoji za člana, da 
glasuje v imenu drugega člana. Če ni 
določeno drugače, upravni odbor odloča z 
večino svojih članov z glasovalno pravico.

Obrazložitev

Po spremenjeni sestavi upravnega odbora tako velika večina ni več potrebna.

Predlog spremembe 79
Člen 79, odstavek 1

1. Agencijo vodi izvršni direktor, ki svoje 
naloge opravlja v interesu Skupnosti in 
neodvisno od kakršnih koli posebnih 
interesov interesnih skupin.

1. Agencijo vodi izvršni direktor.

Obrazložitev

Vse določbe v zvezi z neodvisnostjo sestavnih delov organov Agencije so zbrane skupaj v 
enem členu zaradi večje jasnosti (glej predlog spremembe k členu 84).

Predlog spremembe 80
Člen 79, odstavek 2, točka j a (novo)

(ja) vzpostavljanje in ohranjanje stika z 
Evropskim parlamentom in zagotavljanje, 
da je dialog z odbori tega organa redno 
vzpostavljen.

Obrazložitev

Izraža tradicionalno stališče Evropskega parlamenta do odnosov z agencijami.

Predlog spremembe 81
Člen 79, odstavek 3 a (novo)
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3a. Ko upravni odbor enkrat sprejme 
splošno poročilo in programe, jih izvršni 
direktor posreduje Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Komisiji in državam 
članicam ter poskrbi za njihovo objavo.

Obrazložitev

Izraža tradicionalno stališče Evropskega parlamenta do odnosov z agencijami.

Predlog spremembe 82
Člen 80, odstavek 1

1. Komisija predlaga kandidate za delovno 
mesto izvršnega direktorja na podlagi 
seznama, ki je bil narejen po ustrezni 
objavi delovnega mesta v Uradnem listu 
Evropske unije in v drugem tisku ali na 
spletnih straneh.

črtano

Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe člena 80, odstavek 2.

Predlog spremembe 83
Člen 80, odstavek 2

2. Izvršnega direktorja Agencije imenuje 
upravni odbor na podlagi zaslug in 
izkazanih upravnih in vodstvenih 
sposobnosti ter ustreznih izkušenj na 
področju kemijske varnosti ali njenega 
urejanja. Upravni odbor sprejme odločitev 
z dvotretjinsko večino vseh članov z 
glasovalno pravico.

2. Izvršnega direktorja Agencije imenuje 
upravni odbor, ki izbira s seznama 
kandidatov, ki ga predlaga Komisija po 
postopku javne izbire, ki se ga oglašuje z 
razpisom za prijavo interesa, ki je 
objavljen v Uradnem listu Evropske unije 
in v drugih periodičnih publikacijah ali 
na spletnih straneh. Pred imenovanjem 
mora kandidat, ki ga imenuje Upravni 
odbor, čim prej dati izjavo pred Evropskim 
parlamentom in odgovarjati na vprašanja 
poslancev Parlamenta.
Izvršnega direktorja se imenuje na podlagi 
zaslug in izkazanih upravnih in vodstvenih 
sposobnosti ter ustreznih izkušenj na 
področju kemijske varnosti ali njenega 
urejanja. Upravni odbor sprejme odločitev 
z dvotretjinsko večino vseh članov z 
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glasovalno pravico.
Pooblastilo za razrešitev izvršnega 
direktorja ima upravni odbor v skladu z 
enakim postopkom.

Pooblastilo za razrešitev izvršnega 
direktorja ima upravni odbor v skladu z 
enakim postopkom.

Obrazložitev

To ponovno izraža tradicionalno stališče (ki ga je Svet sprejel v zvezi z evropsko agencijo za 
varno hrano in Evropsko agencijo za ocenjevanje zdravil) glede postopka imenovanja 
izvršnih direktorjev.

Predlog spremembe 84
Člen 81, odstavek 1

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

1. Vsaka država članica lahko predlaga do 
tri kandidate za imenovanje za člane v 
Odboru za oceno tveganja. Izvršni direktor 
sestavi seznam predlaganih oseb, ki se 
objavi na spletni strani Agencije. Upravni 
odbor imenuje dvajset članov Odbora iz 
tega seznama, zato da se zagotovi najširša 
možna geografska porazdelitev. Člani so 
imenovani na podlagi njihove vloge in 
izkušenj v urejanju kemikalij in/ali na 
podlagi njihovega tehničnega in 
znanstvenega strokovnega znanja o 
preučevanju ocen tveganja snovi.

Obrazložitev

Upravni odbor mora člane Odbora za oceno tveganja in Odbora za socialno-ekonomsko 
analizo znati izbrati z določeno mero preudarnosti. Število članov Odbora mora biti omejeno 
zlasti zato, da bo mogoče pritegniti k sodelovanju pet dodatnih članov in svetovalce. 

Predlog spremembe 85
Člen 81, odstavek 2

2. Vsaka država članica lahko predlaga
kandidate za članstvo v Odboru za 
socialno-ekonomsko analizo. Izvršni 
direktor sestavi seznam predlaganih oseb, 
ki se objavi na spletni strani Agencije. 
Upravni odbor imenuje člane Odbora s 
tega seznama, vključno z najmanj enim 
članom iz vsake države članice, ki je 

2. Vsaka država članica lahko predlaga do 
tri kandidate za imenovanje za člane v 
Odboru za socialno-ekonomsko analizo. 
Izvršni direktor sestavi seznam predlaganih 
oseb, ki se objavi na spletni strani 
Agencije. Upravni odbor imenuje dvajset
članov Odbora iz tega seznama, zato da se 
zagotovi najširša možna geografska 
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predlagala kandidate. Člani so imenovani
na podlagi njihove vloge in izkušenj v 
urejanju kemikalij in/ali na podlagi 
njihovega strokovnega znanja na področju 
socialno-ekonomskih analiz.

porazdelitev. Člani so imenovani na 
podlagi njihove vloge in izkušenj v 
urejanju kemikalij in/ali na podlagi 
njihovega strokovnega znanja na področju 
socialno-ekonomskih analiz.

Obrazložitev

Upravni odbor mora člane Odbora za oceno tveganja in Odbora za socialno-ekonomsko 
analizo znati izbrati z določeno mero preudarnosti. Število članov Odbora mora biti omejeno 
zlasti zato, da bo mogoče pritegniti k sodelovanju pet dodatnih članov in svetovalce.

Predlog spremembe 86
Člen 81, odstavek 3

3. Vsaka država članica imenuje enega
člana v Odbor držav članic.

3. Vsaka država članica imenuje enega 
člana v Odbor držav članic. Predsednik 
Odbora držav članic je uslužbenec 
Agencije, ki ga imenuje izvršni direktor.

Obrazložitev

To pojasnjuje postopek za imenovanje predsednika Odbora držav članic.

Predlog spremembe 87
Člen 81, odstavek 5

5. Člani vsakega Odbora, imenovani po 
tem, ko jih predlagajo države članice,
zagotavljajo ustrezno usklajevanje nalog 
Agencije in dela pristojnega organa svoje 
države članice.

5. Člani vsakega Odbora zagotavljajo 
ustrezno usklajevanje nalog Agencije in 
dela pristojnega organa njihove države 
članice.

Obrazložitev

Odvečno besedilo izbrisano.

Predlog spremembe 88
Člen 81, odstavek 7

7. Države članice se morajo vzdržati 
dajanja navodil članom Odbora za oceno 
tveganja ali Odbora za socialno-
ekonomsko analizo ali njihovim 

črtano
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znanstvenim in tehničnim svetovalcem ter 
strokovnjakom, ki niso v skladu s 
posameznimi nalogami teh oseb ali z 
nalogami, odgovornostmi ali 
neodvisnostjo Agencije.

Obrazložitev

Vse določbe v zvezi z neodvisnostjo sestavnih delov organov Agencije so zbrane v enem členu 
zaradi večje jasnosti (glej predlog spremembe člena 84).

Predlog spremembe 89
Člen 81, odstavek 9, drugi pododstavek

Ta pravila še zlasti določajo postopke za 
imenovanje in zamenjavo predsednika, 
zamenjavo članov, postopke za prenos 
določenih nalog na delovne skupine, 
ustanavljanje delovnih skupin in 
vzpostavitev postopka za nujno sprejetje 
mnenj. Predsednik Odbora držav članic je 
uslužbenec Agencije.

Ta pravila še zlasti določajo postopke za 
imenovanje in zamenjavo predsednika, 
zamenjavo članov, postopke za prenos 
določenih nalog na delovne skupine, 
ustanavljanje delovnih skupin in 
vzpostavitev postopka za nujno sprejetje 
mnenj. 

Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe člena 81, odstavek 3.

Predlog spremembe 90
Člen 82, odstavek 1, pododstavek 1 a (novo)

Člani Foruma ne smejo biti v upravnem 
odboru.

Obrazložitev

Pojasnjuje dejstvo, da ni mogoče biti na obeh položajih hkrati.

Predlog spremembe 91
Člen 82, odstavek 3

3. Člani Foruma imajo podporo 
znanstvenih in tehničnih sredstev, ki so na 
voljo pristojnim organom držav članic. 
Vsak pristojni organ države članice 

3. Člani Foruma imajo podporo 
znanstvenih in tehničnih sredstev, ki so na 
voljo pristojnim organom držav članic. 
Vsak pristojni organ države članice 



PR\557575SL.doc 49/64 PE 353.529v02-00

SL

omogoča dejavnosti Foruma in njegovih 
delovnih skupin. Države članice se morajo 
vzdržati dajanja navodil članom Foruma 
ali njihovim znanstvenim in tehničnim 
svetovalcem ter strokovnjakom, ki niso v 
skladu s posameznimi nalogami teh oseb 
ali z nalogami in odgovornostmi Foruma.

omogoča dejavnosti Foruma in njegovih 
delovnih skupin.

Obrazložitev

Vse določbe v zvezi z neodvisnostjo sestavnih delov organov Agencije so zbrane v enem členu 
zaradi večje jasnosti (prim. predlog spremembe člena 84).

Predlog spremembe 92
Člen 83, odstavek 1

1. Kjer mora Odbor, v skladu s členom 73, 
podati mnenje ali presoditi, če je 
dokumentacija države članice v skladu z 
zahtevami Priloge XIV, enega svojih 
članov imenuje za poročevalca. Zadevni 
odbor lahko določi še drugega člana kot 
soporočevalca. V vsakem primeru so 
poročevalci in soporočevalci zavezani, da 
delujejo v interesu Skupnosti, in morajo 
dati pisno izjavo o obvezanosti za 
izpolnjevanje dolžnosti in pisno izjavo o 
interesih. Član Odbora ne sme biti 
imenovan za poročevalca za poseben 
primer, če kaže kakršen koli interes, ki bi 
bil lahko škodljiv za njegovo neodvisno 
razumevanje tega primera. Zadevni Odbor 
lahko kadar koli zamenja poročevalca ali 
soporočevalca z drugim svojim članom, če 
na primer ni sposoben izpolniti svojih 
dolžnosti v predpisanem roku ali, če se 
odkrije možen škodljiv interes.

1. Kjer mora Odbor, v skladu s členom 73, 
podati mnenje ali presoditi, če je 
dokumentacija države članice v skladu z 
zahtevami Priloge XIV, enega svojih 
članov imenuje za poročevalca. Zadevni 
Odbor lahko določi še drugega člana kot 
soporočevalca. Član Odbora ne sme biti 
imenovan za poročevalca za poseben 
primer, če kaže kakršen koli interes, ki bi 
bil lahko škodljiv za njegovo neodvisno 
razumevanje tega primera. Zadevni Odbor 
lahko kadar koli zamenja poročevalca ali 
soporočevalca z drugim svojim članom, če 
na primer ni sposoben izpolniti svojih 
dolžnosti v predpisanem roku ali če se 
odkrije možen škodljiv interes.

Obrazložitev

Vse določbe v zvezi z neodvisnostjo sestavnih delov organov Agencije so zbrane v enem členu 
zaradi večje jasnosti (prim. predlog spremembe člena 84).

Predlog spremembe 93
Člen 84
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Kvalifikacije in interesi članov odborov in 
svetov

Neodvisnost

1. Članstvo odborov in foruma se objavi. 
Posamezni člani lahko zahtevajo, da se 
njihovih imen ne objavi, če so prepričani, 
da bi jih taka objava lahko ogrozila. 
Izvršni direktor odloči, ali se takim 
zahtevam ugodi. Ob vsaki objavi 
imenovanja se podrobno navedejo poklicne 
usposobljenosti vsakega člana.

1. Članstvo odborov in foruma se objavi. 
Ob vsaki objavi imenovanja se podrobno 
navedejo poklicne usposobljenosti vsakega 
člana.

2. Člani upravnega odbora, izvršni direktor 
in člani odborov ter foruma dajo izjavo o 
obvezanosti za izpolnjevanje dolžnosti in 
izjavo o interesih, ki bi lahko bili 
razumljeni kot škodljivi za njihovo 
neodvisnost. Te izjave se posredujejo 
vsako leto v pisni obliki.

2. Člani upravnega sveta, izvršni direktor, 
člani odborov, člani foruma, člani Odbora 
za pritožbe, strokovnjaki in znanstveni ter 
tehnični svetovalci ne smejo imeti 
gospodarskih ali drugih interesov v 
kemični industriji in sorodnih industrijah, 
ki lahko ogrozijo njihovo nepristranskost. 
Morajo si prizadevati, da ravnajo 
neodvisno in v interesu javnosti in vsako 
leto dajo izjavo o svojih finančnih
interesih. Vsi posredni interesi v zvezi s 
kemično industrijo se navedejo v registru 
Agencije in so na zahtevo javnosti na 
voljo v prostorih Agencije.
Kodeks prakse Agencije določa ukrepe v 
zvezi z uporabo tega člena. 

3. Na vsaki seji člani upravnega odbora, 
izvršni direktor, člani odborov in foruma 
ter vsi strokovnjaki, ki sodelujejo na seji, 
najavijo vse interese, ki bi lahko bili 
razumljeni kot škodljivi za njihovo 
neodvisnost v zvezi s katero koli točko 
dnevnega reda. Kdor koli najavi take 
interese ne sme sodelovati u razpravi o 
ustreznih točkah dnevnega reda ali v 
glasovanju o teh točkah.

3. Na vsaki seji člani upravnega odbora, 
izvršni direktor, člani odborov, člani
foruma ter vsi strokovnjaki in znanstveni 
ter tehnični svetovalci, ki sodelujejo na 
seji, najavijo vse interese, ki bi lahko bili 
razumljeni kot škodljivi za njihovo 
neodvisnost v zvezi s katero koli točko 
dnevnega reda. Kdor koli najavi take 
interese ne sme sodelovati u razpravi o 
ustreznih točkah dnevnega reda ali v 
glasovanju o teh točkah. Take najave 
morajo biti na voljo javnosti.

Obrazložitev

To ponovno izraža tradicionalno stališče Parlamenta (ki ga je Svet sprejel v zvezi z evropsko 
agencijo za varno hrano in Evropsko agencijo za ocenjevanje zdravil) glede postopka 
imenovanja izvršnih direktorjev.
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Predlog spremembe 94
Člen 85, odstavek 3

3. Upravni odbor imenuje predsednika, 
druge člane in namestnike na temelju 
ustreznih izkušenj ter strokovnega znanja 
na področju kemične varnosti, 
naravoslovnih ved ali predpisnih in sodnih 
postopkov s seznama kandidatov z 
ustreznimi kvalifikacijami, ki ga je sprejela
Komisija.

3. Upravni odbor imenuje predsednika, 
druge člane in namestnike, ki jih izbere s 
seznama kandidatov z ustreznimi 
izkušnjami, ki ga predlaga Komisija po 
postopku javne izbire, ki se ga oglašuje z 
razpisom za prijavo interesa, objavljenim 
v Uradnem listu Evropske unije ali drugih 
periodičnih glasilih ali na spletnih mestih. 
Člani odbora za pritožbe so izbrani na 
temelju ustreznih izkušenj in strokovnega 
znanja na področju kemične varnosti, 
naravoslovnih ved ali predpisnih in sodnih 
postopkov. 

Obrazložitev

Zaradi narave nalog, ki jih izvaja Odbor za pritožbe, je treba uvesti jasen postopek za oddajo 
prijav.

Predlog spremembe 95
Člen 86, odstavka 2 in 3

2. Člani odbora za pritožbe so neodvisni. 
Pri sprejemanju odločitev jih ne 
zavezujejo nobena navodila.
3. Člani Odbora za pritožbe ne smejo 
opravljati drugih dolžnosti v sklopu 
Agencije. Članstvo je lahko honorarna 
funkcija.

3. Člani Odbora za pritožbe ne smejo 
opravljati drugih dolžnosti v sklopu 
Agencije. 

Obrazložitev

Vse določbe v zvezi z neodvisnostjo sestavnih delov organov Agencije so zbrane v enem členu 
zaradi večje jasnosti. Njihova funkcija ostaja funkcija s polnim delovnim časom, čeprav lahko 
število primerov pritožb članom odbora za pritožbe dopušča tudi druge dejavnosti. 

Predlog spremembe 96
Člen 105

Upravni svet v dogovoru s Komisijo Upravni svet v dogovoru s Komisijo 
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razvija ustrezne stike med Agencijo in 
predstavniki industrije, organizacij za 
varstvo potrošnikov, zaščito delavcev ter 
okoljevarstvenih organizacij. Ti stiki lahko 
vključujejo sodelovanje opazovalcev na 
nekaterih področjih dela Agencije v 
razmerah, ki jih predhodno določi Upravni 
odbor v dogovoru s Komisijo.

razvija ustrezne stike med Agencijo in 
predstavniki industrije in delavcev ter
organizacij za varstvo potrošnikov, 
okoljevarstvenih organizacij in organizacij 
za zaščito živali. Ti stiki lahko vključujejo 
sodelovanje opazovalcev na nekaterih 
področjih dela Agencije v razmerah, ki jih 
predhodno določi Upravni odbor v 
dogovoru s Komisijo.

Obrazložitev

Kot druge organizacije se tudi za organizacije za zaščito živali domneva, da so zainteresirane 
stranke in so zato predstavljene za namene tega člena.

Predlog spremembe 97
Člen 106

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

Za zagotavljanje največje mogoče jasnosti 
Upravni odbor, na osnovi predloga 
Izvršnega direktorja in v dogovoru s 
Komisijo, sprejme pravila in ustanovi 
register za zagotavljanje javne dostopnosti 
predpisnih, znanstvenih ali tehničnih 
podatkov v zvezi varnostjo kemikalij, v 
skladu z Uredbo (ES) št. 1049/2001.

Notranji poslovnik Agencije in odborov 
ter delovnih skupin Agencije mora biti na 
voljo javnosti prek Agencije ali interneta.

Oddane prošnje za odobritev, dosežene 
stopnje v postopku, začasne odločbe, 
odobritve in vsi drugi naloženi pogoji ali 
omejitve morajo biti v razumljivi obliki 
objavljeni v internetu.

Obrazložitev

To ponovno izraža tradicionalno stališče (ki ga je Svet sprejel v zvezi z Uredbo, ki ureja 
Evropsko agencijo za ocenjevanje zdravil) glede jasnosti in dostopnosti podatkov.

Predlog spremembe 98
Člen 110, odstavek 3

3. Če obveznost iz odstavka 1 povzroči 3. Če obveznost iz odstavka 1 povzroči 
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različne zapise v popisu za isto snov, si 
morajo prijavitelji in prijavniki kar 
najbolj prizadevati za dogovor o zapisu, ki 
se vključi v popis.

različne zapise v popisu za isto snov, se 
Agencija odloči o zapisu, ki se vključi v 
popis.

Obrazložitev

Treba je določiti postopek, ki omogoča rešitev v primeru nesoglasja.

Predlog spremembe 99
Člen 114, odstavek 1, prvi pododstavek

1. Vsakih deset let države članice Komisiji 
poročilo o delovanju te uredbe na njihovih 
ozemljih, vključno z oddelki o ocenjevanju 
in izvrševanju, v obliki, določeni v členu 
108.

1. Vsakih deset let države članice Komisiji 
poročilo o delovanju te uredbe na njihovih 
ozemljih, vključno z oddelki o ocenjevanju 
in izvrševanju, v obliki, določeni v členu 
108. Poročilo navaja pridobljene izkušnje 
(vključno prek izvajanja prostovoljnih 
dogovorov med industrijo in drugimi 
interesnimi skupinami) v zvezi z uporabo 
Uredbe.

Obrazložitev

Poleg določenega z zakoni lahko stranke, za katere velja Uredba, sklepajo prostovoljne 
dogovore.

Predlog spremembe 100
Člen 114, odstavek 1, drugi pododstavek

Vendar pa je treba prvo poročilo oddati pet
let po začetku veljavnosti te uredbe.

Vendar pa je treba prvo poročilo oddati 
štiri leta po začetku veljavnosti te uredbe.

Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe člena 133.

Predlog spremembe 101
Člen 114, odstavek 2, drugi pododstavek

Vendar pa je treba prvo poročilo oddati pet
leti po datumu obvestila v skladu s členom 

Vendar pa je treba prvo poročilo oddati do 
…*.
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131(2). *pet let po datumu začetka veljavnosti te 
uredbe

Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe člena 133.

Predlog spremembe 102
Člen 114, odstavek 3

3. Vsakih deset let Komisija objavi splošno 
poročilo o izkušnjah, pridobljenih z 
delovanjem te uredbe, vključno s podatki iz 
členov 1 in 2.

3. Vsakih deset let Komisija objavi (in 
posreduje Evropskemu parlamentu in 
Svetu) splošno poročilo o izkušnjah, 
pridobljenih z delovanjem te uredbe, 
vključno s podatki iz členov 1 in 2.

Vendar pa je treba prvo poročilo objaviti 
šest let po datumu obvestila v skladu s 
členom 131(2).

Vendar pa je treba prvo poročilo objaviti 
do …*.
*šest let po datumu začetka veljavnosti te 
uredbe

Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe člena 133.

Predlog spremembe 103
Člen 114 a (novo)

Člen 114a
Obveščanje javnosti

Z namenom spodbujanja varne in 
trajnostne uporabe kemičnih snovi s 
strani potrošnikov morajo proizvajalci 
dati na voljo podatke o tveganju na 
oznakah, pritrjenih na embalažo vseh 
enot na trgu, namenjenih prodaji 
potrošnikom. Take oznake morajo 
navajati tveganja, povezana s priporočeno 
uporabo ali predvidenimi razmerami v 
primerih nepravilne uporabe. Take 
oznake je treba pospremiti, kjer je to 
primerno, tudi z drugimi načini 
sporazumevanja, kot so spletna mesta, ki 
navajajo podrobnejše podatke o varnosti 
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in uporabi izdelka.

Obrazložitev

Razvoj sistema sporazumevanja, še zlasti prek označevanja izdelkov, ki vsebujejo kemične 
snovi, je ključnega pomena za krepitev zaupanja potrošnikov.

Predlog spremembe 104
Člen 115, odstavek 1

1. Dostop do nezaupnih podatkov, 
oddanih v skladu s to uredbo je odobren za 
dokumente Agencije v skladu z Uredbo 
(ES) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta 
in Sveta. Agencija da take podatke na 
zahtevo na voljo v skladu s členom 
73(2)(d).

1. Dostop do podatkov, oddanih v 
skladu s to uredbo je odobren za 
dokumente Agencije v skladu z Uredbo 
(ES) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta 
in Sveta. Agencija objavi take podatke na
spletnem mestu in jih da na voljo na 
zahtevo v skladu s členom 73(2)(d).

Obrazložitev

To zagotavlja, da so osnovni podatki v zvezi s tveganji na voljo podjetjem in javnosti, če ni 
razloga za zaupnost.

Predlog spremembe 105
Člen 115, odstavek 2

2. Kadar koli je na Agencijo v skladu 
z Uredbo (ES) št. 1049/2001 naslovljena 
zahteva za dostop do dokumentov, se 
Agencija posvetuje s tretjo stranko, kot je 
določeno v členu 4(4) Uredbe (ES) št. 
1049/2001 v skladu z drugim in tretjim 
odstavkom

Agencija obvesti prijavnika, morebitnega 
prijavnika, uporabnika na nižji ravni, 
prosilca ali drugo zadevno stranko o tej 
zahtevi. Zadevna stranka lahko v 30 dneh 
odda izjavo, ki navaja podatke, zajete v 
zahtevi, za katere meni, da so poslovno 
občutljive in bi ga njihovo razkritje 
poslovno oškodovalo ter zato želi, da 
ostanejo zaupni, razen za pristojne 
organe, Agencijo in Komisijo. Vsak 

2. Kadar koli je na Agencijo v skladu 
z Uredbo (ES) št. 1049/2001 naslovljena 
zahteva za dostop do dokumentov, razen 
tistih, za katere je prosilec zahteval 
zaupnost, se Agencija posvetuje s tretjo 
stranko, kot je določeno v členu 4(4) 
Uredbe (ES) št. 1049/2001 v skladu z 
drugim in tretjim odstavkom.
Agencija obvesti prijavnika in če je 
primerno morebitnega prijavnika, 
uporabnika na nižji ravni ali drugo zadevno 
stranko o tej zahtevi.
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primer je dolžan pojasniti.
Tako izjavo obravnava Agencija, ki se na 
osnovi pojasnil odloči, ali to izjavo 
sprejme pred odločitvijo o odobritvi 
dostopa do dokumentov. Agencija obvesti 
zadevno stranko, ki lahko v skladu s členi 
97, 88 in 89 pri Odboru za pritožbe vloži 
pritožbo proti kakršni koli odločitvi 
Agencije, da ne bo sprejela izjave v 15 
dneh po odločitvi. Taka pritožba zadrži 
izvršitev. Odbor za pritožbe se v zvezi s 
pritožbo odloči v 30 dneh.

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. Odbor za pritožbe 
se v zvezi s pritožbo odloči v 30 dneh.

Obrazložitev

Trenutni predlogi določb v zvezi z dostopom do podatkov se ne ujemajo z Aarhuško 
konvencijo in jih je zato treba ustrezno spremeniti.

Predlog spremembe 106
Člen 122

Države članice okoliščinam primerno 
vzdržujejo sistem uradnega nadzora in 
druge dejavnosti.

Države članice okoliščinam primerno 
vzdržujejo sistem uradnega nadzora in 
druge dejavnosti. Komisija sprejme 
smernice za izvajanje tega člena.

Obrazložitev

Zagotavlja minimalno izenačenost z ukrepi, ki jih sprejmejo države članice.

Predlog spremembe 107
Člen 133, odstavek 1

1. Dvanajst let po začetku veljavnosti te 
uredbe Komisija izvede pregled z 
namenom opravljanja obveznosti v zvezi z 
izvajanjem ocenjevanja kemijski varnosti 
in dokumentiranja te varnosti v poročilu o 
kemijski varnosti glede snovi, ki jih ta 
obveznost ne pokriva, saj niso predmet 
registracije ali pa so predmet registracije, 

1. Šest let po začetku veljavnosti te uredbe 
Komisija izvede pregled z namenom 
opravljanja obveznosti v zvezi z 
izvajanjem ocenjevanja kemijski varnosti 
in dokumentiranja te varnosti v poročilu o 
kemijski varnosti glede snovi, ki jih ta 
obveznost ne pokriva, saj niso predmet 
registracije ali pa so predmet registracije, 
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vendar so proizvedene ali uvožene v 
količinah, manjših od 10 ton na leto. Na
osnovi tega pregleda lahko Komisija v 
skladu s postopkom iz člena 130(3) to 
obveznost razširi.

vendar so proizvedene ali uvožene v 
količinah, manjših od 10 ton na leto. Na 
osnovi tega pregleda lahko Komisija v 
skladu s postopkom iz člena 130(3) to 
obveznost razširi.

Obrazložitev

Uredbo je treba pregledati v času, ko je oddano prvo poročilo Komisije o njenem delovanju.

Predlog spremembe 108
Člen 133, odstavek 3 a (novo)

3a. Poročilo, omenjeno v drugem 
odstavku člena 114(3), mora biti 
pospremljeno, če je to upravičeno, z 
zakonodajnim predlogom, ki je sestavljen 
za namen pregleda meril, določenih v 
členih 5, 6, 15 in 16 v zvezi z izbiro snovi 
za namene registracije ter glede 
vključevanja podatkov, med drugim o 
tveganjih zaradi izpostavljenosti in 
predvidenih potekih pri izpostavljenosti.

Obrazložitev

Dopušča, če je potrebno, pregled meril za registracijo na osnovi izkušenj, pridobljenih v 
prvih letih izvajanja uredbe. Povezano s predlogom spremembe člena 114.

Predlog spremembe 109
Člen 134

Direktive 76/769/EGS, 91/157/EGS, 
93/67/EES, 93/105/EGC in 2000/21/ES, ter 
Uredbi (EGS) št. 793/93 in (ES) št. 
1488/94 se razveljavijo.

Sklicevanja na razveljavljene zakone se 
razumejo kot sklicevanja na to uredbo.

Direktive 76/769/EGS, 91/155/EGS, 
93/67/EGS, 93/105/EGC in 2000/21/ES, 
ter Uredbi (EGS) št. 793/93 in (ES) št. 
1488/94 se razveljavijo.

Sklicevanja na razveljavljene zakone se 
razumejo kot sklicevanja na to uredbo.

Obrazložitev

Popravek dejanske napake: razveljavljena direktiva ni Direktiva 91/157/EGS o baterijah in 
akumulatorjih, ki vsebujejo nekatere nevarne snovi, ampak Direktiva 91/155/EGS o 
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opredelitvi in določitvi podrobne ureditve sistema posebnih informacij za nevarne pripravke.
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EXPLANATORY STATEMENT
INTRODUCTION

The proposal for a regulation with which we are concerned is intended to replace the existing 
legislation (which is no longer considered capable of encouraging innovation or of providing 
adequate protection for the environment and the general public) with a new system, the five 
main planks of which are:
• the introduction of a registration scheme which will be gradually built up to include 

both new and existing chemicals;
• the transfer of responsibility for risk-assessment from government agencies to 

manufacturers/importers;
• the inclusion (where necessary and appropriate) of downstream users in requests for 

data and in tests carried out on chemicals;
• the introduction of an authorisation or restriction procedure in respect of chemicals 

which are the subject of particular concern;
• greater transparency and openness to the general public through easier access to 

information about chemicals.

BACKGROUND

As we are aware, the process leading to the drawing up of the regulation was a long, complex 
and controversial one: two years elapsed between the adoption of Parliament’s opinion on the 
White Paper (in November 2001) and the Commission’s adoption of the proposal (in October 
2003).

The lengthy process involved large-scale participation by the sectors concerned: over 6000 
opinions were expressed in the course of the on-line consultation exercise launched in respect 
of the initial draft regulation. By means of critical assessments and counter-proposals, those 
sectors persuaded the Commission to make significant corrections to the original text.

The principles and the objectives of the reform (i.e. protection of health and the environment) 
have remained unchanged and greater attention has been paid to aspects relating to the 
competitiveness of European industry. The result is a text which will lead to significantly 
reduced costs.

THE DEBATE WITHIN PARLIAMENT

Over the months following the Commission’s adoption of the proposal, Parliament (and in 
particular the nine committees responsible for drawing up a report and opinions) conducted an 
initial debate on the draft regulation.

The Committee on the Environment, Public Health and Food Safety drew up a working 
document in which the majority and minority views expressed by Members during the fifth 
parliamentary term were set out.

With the opening of the current sixth parliamentary term the debates on the subject within the 
committees involved in the legislative procedure have intensified, partly with a view to 
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completing the first reading of the draft regulation by Parliament following the summer break.

THE WORK OF THE COUNCIL

At the same time the debate within the Council is proceeding at a rapid pace.

The ad hoc working party which has been set up within the Council of Ministers responsible 
for industrial and economic competitiveness is working on an Anglo-Hungarian proposal 
entitled ‘One Chemical - One Registration’, which envisages a single registration scheme 
using a more binding arrangement for the sharing of the data made available for each 
chemical.

The working party concentrated on the principles underlying the mandatory sharing of all data 
(and not only on the ones upon which the use of animal testing is based) and on the possibility 
of introducing a mandatory cost-sharing arrangement.

The interesting proposal put forward by a small group of countries whereby the requirement 
to provide information would be extended for chemicals produced and imported in quantities 
ranging from one to ten tonnes per year was also discussed.

IMPACT STUDIES

One of the most debated and most controversial issues in the period since the White Paper 
was adopted in 2001 has been the estimated cost of REACH and its potential impact on 
Europe’s chemical industry.

In recent months the estimated cost of between EUR 2.8 and 5.3 billion which is quoted by 
the Commission in the impact study accompanying the proposal has been challenged by a 
plethora of other studies which outline nightmare scenarios in which costs spiral up to 
EUR 180 billion.

A similar range of estimates is encountered in the forecasts of the benefits stemming from the 
introduction of REACH. In this case too the studies carried out by the Commission and by the 
interested parties have produced estimates of benefits which vary between EUR 4.8 and 230 
billion in terms of reduced health costs.

GUIDELINES FOR THE DRAFT REPORT

The Commission is known to be carrying out further impact studies focusing more on the 
problems of running the system than on the costs associated with introducing it.
Pending the results of such studies, I stand by my overall assessment of the Commission 
proposal and I consider that the balance achieved must not be upset but, rather, consolidated 
and improved with a particular view to making the scheme more effective and more reliable.

On the basis of this very general assessment I make a statement of policy: I intend to submit a 
new draft report which in its general outline will not depart from its predecessor and which 
will focus firmly on certain priorities.
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My primary objective is still to set up and bring into operation a workable scheme for the 
registration, authorisation and assessment of chemicals (without - of course - excluding the 
possibility of subsequently adapting and improving that scheme).

As rapporteur I shall therefore concentrate on the aspects which will have the greatest impact 
on the workings and the effectiveness of REACH - although I shall not of course neglect 
issues which are closely related to the environment and the protection of public health.

For this reason I intend to request and to take into due consideration any contributions from 
other committees relating to the sections of the regulation which fall within their specific area 
of responsibility.

The main points of the draft report, which is open to any contributions (even critical ones), are 
as follows:

1. Registration

The registration of chemicals is undoubtedly the most controversial aspect of the scheme upon 
which the new regulation is based. As we are all aware, all chemicals produced or imported in 
quantities exceeding one tonne per year will have to be registered.

As regards what is unanimously considered to be the backbone of the scheme, the 
Commission has established tonnage as a parameter for gradual inclusion of chemicals in 
REACH. In the course of the various discussions, many stakeholders have pointed out that 
such a criterion is not the most suitable means of identifying genuine risks (either in terms of 
intrinsic hazard or in terms of exposure) and there have been suggestions from a number of 
parties that it should be replaced by - or incorporated into - other, qualitative criteria such as 
intrinsic hazardousness, use and exposure. 

I consider that such an approach conflicts with the philosophy underlying the Commission 
proposal: namely, the requirement for industry to obtain adequate information concerning 
chemicals and to use that information in order to ensure that chemicals are safe.

During the registration stage the prime objective to be pursued is the inclusion in the scheme 
of all new and existing chemicals - that huge, controversial number of substances (30 000 -
70 000 - 100 000?) of which the effects and the hazardousness are not known - on the basis of 
a criterion (quantity produced/imported) which in my opinion is the only one capable of 
providing an adequate degree of legal certainty.

This is the essential basis for initiating the other stages of the scheme: evaluation, 
authorisation and restriction. As we shall see later, in the transition to the evaluation stage the 
quantity criterion will be subordinate to the intrinsic-hazardousness of exposure.

In principle I therefore agree with the text set out in Article 5 of the Commission proposal, 
which - by way of a transitional arrangement - provides for staggered registration which will 
eventually cover approximately 99% of chemicals. The result will be a scheme to be brought 
into operation over an 11-year period.
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This means that (in the most optimistic scenario involving final adoption of the proposal in 
2006) the scheme will become fully operational in 2017. In practice, chemicals produced or 
imported in quantities exceeding one tonne per year (i.e. those which are of interest 
essentially to SMEs) and the chemicals listed in the articles will have to be registered only by 
that date.

For these reasons I am not tabling amendments which alter the mechanism put forward by the 
Commission.

This does not mean that the text of the regulation should be regarded as being set in stone.

Personally, for example, I find the Anglo-Hungarian ‘One Chemical - One Registration’ 
proposal interesting. Once the definition of a ‘consortium’ – an entity which takes many 
different forms in different countries – is clarified from the legal point of view, the European 
Parliament could follow the Council down this road. And this could lead to major benefits, 
particularly for SMEs, in terms of costs, simplification and a reduction in animal testing. 

I also consider that serious consideration should be given to the suggestion put forward by 
certain governments that there should be a greater requirement to provide information in 
respect of chemicals produced or imported in smaller quantities. 

Then there is another important possibility. In my earlier draft report I proposed that the 
procedures for revising the regulation should be brought forward. I confirm that option and I 
am in fact inclined possibly to reinforce it in the next phases of the procedure. In this way a 
possible change can be made to the prioritisation criteria as the work proceeds in the light of 
the experience acquired by all those involved in the scheme and in particular by the Agency. 

If revision of the regulation is to be brought forward, the timing of such a step will have to be 
thought about very carefully, in the context of a more general check on the timetable proposed 
by the Commission.

Lastly, an issue which will require particularly close attention is the registration of the 
chemicals listed in the articles, since this has many implications relating to international trade.

On this topic I am expecting a major contribution from the committees which have prime 
responsibility for the subject.

I for my part have developed and fostered the idea of introducing a European ‘chemical 
safety’ promotional mark.

2. Evaluation and the role of the Agency

As already mentioned, Article 43a of the Commission proposal introduces an evaluation-stage 
order of prioritisation which is no longer linked to tonnage alone but also reflects the risks 
presented by chemicals1.

  
1 In the words of that Article, ‘The criteria for evaluation shall include consideration of hazard data, exposure 
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The Commission proposal provides for two types of evaluation: evaluation of dossiers (which 
is the responsibility of the Member States) and evaluation of chemicals.

The greatest problems rely in the relationship between the European Agency and the relevant 
authorities in the Member States. Criticism has been expressed in a number of quarters 
regarding the complexity of the procedures envisaged - the risk being that excessive 
decentralisation of decision-making may result in differences in procedure from one country 
to another and hence distortion of the internal market. 

Pursuant to Article 43a of the Commission proposal, the Agency shall lay down the criteria 
for the prioritisation of chemicals for further evaluation. The Member States shall use those 
criteria for preparing their rolling plans.

In this connection I retable the package of amendments contained in my earlier draft report, 
pursuant to which amendments the Agency is given the task of drawing up a list of priority 
chemicals for evaluation. The Member States will then include those chemicals in their rolling 
plans.

Similarly, I then retable the set of amendments designed to strengthen the Agency’s central 
role by more closely defining its institutional basis, for which purpose I have taken the 
European Agency for the Evaluation of Medicinal Products as a reference model.

3. Authorisation and substitution

A brief reference to substitution is also called for. This is a highly delicate issue, both from 
the environmental and health point of view and from the point of view of encouraging 
innovation and the medium- and long-term promotion of more environmentally-friendly 
substances and technologies. This is one of the most important of the regulation’s explicit 
purposes.

In my earlier draft report I therefore strengthened the principle of substitution by establishing 
a closer link between authorisation (and the renewal or revision thereof) and substitution of 
highly problematic substances (CMR cat. 1 and 2, PBTs, vPvBs, etc.).

My opinion on the subject continues to be as follows: the proposed sequence needs to be 
reversed through a reduction in the scope of the conceptually and legally rather problematic 
clause providing for ‘adequate control’ as the initial criterion for granting authorisation and 
through the establishment of a closer and more straightforward link between authorisation 
(and the renewal or revision thereof) and the principle of substitution.

In practical terms this should mean that:

- authorisation will be issued if it is demonstrated that no suitable alternative substances 
and technologies exist and the social and economic benefits outweigh the risks to 

     
data and tonnage bands’.
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health and to the environment, and (only as a secondary consideration) if the substance 
is subject to appropriate checking;

- applications must be supported by documentation including a valid socio-economic 
analysis and an analysis of the alternatives; 

- the authorisation must clearly state in binding fashion the terms and conditions to 
which it is subject, its period of validity and revision date, and the monitoring 
arrangements.


