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PR_COD_2am

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 skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta 
o registraciji, vrednotenju, dovoljevanju in omejevanju kemikalij (REACH), o 
ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in 
Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 
91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES
(7524/2006 – C6-0000/2006 – 2003/0256(COD))

(Postopek soodločanja: druga obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju skupnega stališča Sveta (7524/2006 – C6-0000/2006),

– ob upoštevanju svojega stališča iz prve obravnave1 o predlogu Komisije Parlamentu in 
Svetu (KOM(2003)0644)2,

– ob upoštevanju člena 251(2) Pogodbe ES,

– ob upoštevanju člena 62 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane (A6-0000/2006)

1. odobri skupno stališče, kakor je bilo spremenjeno;

2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Skupno stališče Sveta Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
UVODNA IZJAVA 14

(14) Za obvladovanje tveganja snovi bi 
morale odgovarjati fizične ali pravne 
osebe, ki te snovi proizvajajo, uvažajo, 
dajejo v promet ali jih uporabljajo. 
Informacije o izvajanju te uredbe bi morale 
biti lahko dostopne, zlasti za MSP.

(14) Za obvladovanje tveganja snovi in 
informacije o njem bi morala odgovarjati 
podjetja, ki te snovi proizvajajo, uvažajo, 
dajejo v promet ali jih uporabljajo. 
Informacije o izvajanju te uredbe bi morale 
biti lahko dostopne, zlasti za zelo majhna 
podjetja, ki zaradi postopkov izvajanja ne 
smejo biti nesorazmerno oškodovana.

  
1 Sprejeta besedila z dne 17.11.2005, P6_TA(2005)0434.
2 UL C ... / Še ni objavljeno v UL.
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(Predlog spremembe 10 (sprememba) - prva obravnava)

Obrazložitev
Priprava na uvedbo "dolžnosti skrbnega ravnanja" v nadaljnjih predlogih sprememb.

REACH mora zagotavljati priložnost za vključitev podjetij, skupaj z zelo majhnimi podjetji, in 
ne sme biti ovira za njihovo izločitev.

Predlog spremembe 2
UVODNA IZJAVA 43 A (novo)

(43a) Učinkovitejše usklajevanje sredstev 
na ravni Skupnosti bo prispevalo k 
večjemu znanstvenemu znanju, ki je 
nujno pri razvoju nadomestnih poskusnih 
metod na vretenčarjih. Zato 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 sedmega 
okvirnega programa za raziskave in 
tehnološki razvoj.

(Predlog spremembe 24 - prva obravnava)

Obrazložitev

Predlog spremembe se sklicuje na dolžnost Skupnosti, da spodbuja nadomestne poskusne 
metode na živalih, kar že uvaja Direktiva 2003/15/ES o kozmetiki.

Predlog spremembe 3
UVODNA IZJAVA 58 A (novo)

(58a) Za preprečitev podvajanja poskusov 
na živalih morajo imeti zainteresirane 
strani čas 90 dni, ko lahko predložijo 
pripombe o predlogih za poskuse, ki 
vključujejo poskuse na vretenčarjih. 
Registracijski zavezanec ali uporabnik na 
nižji stopnji mora upoštevati vse 
pripombe, prejete v tem obdobju.
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(Predlog spremembe 36 - prva obravnava)

Obrazložitev
Ameriški program za kemikalije, ki se proizvajajo v velikih količinah (HPV), je dokazal, da 
lahko rok za dajanje pripomb interesnih skupin pozitivno vpliva na preprečevanje poskusov 
na živalih in prihranek stroškov.

Predlog spremembe 4
UVODNA IZJAVA 92 A (novo)

 (92a) Za spodbujanje poskusov, ki ne 
vključujejo živali, mora imeti agencija 
nalogo razviti in izvajati politiko za razvoj, 
potrjevanje in pravno sprejetje poskusnih 
metod, ki ne vključujejo živali, ter 
zagotoviti njihovo uporabo v postopni 
preudarni oceni tveganja za izpolnitev 
zahtev te uredbe. Zato mora agencija 
vključiti Odbor za nadomestne poskusne 
metode, ki ga sestavljajo strokovnjaki 
Evropskega centra za validacijo 
nadomestnih metod (ECVAM), 
organizacij za dobro počutje živali in 
drugih zainteresiranih strani, da bi 
zagotovili čim širše ustrezno znanstveno 
in tehnično znanje, ki je na voljo v 
Skupnosti.

(Predlog spremembe 361 - prva obravnava)

Obrazložitev
Cilj te uredbe, spodbujanje poskusov, ki ne vključujejo živali, je treba vključiti v pooblastila in
delo agencije, da se zagotovi učinkovito izvajanje Uredbe.
V agenciji je zato treba ustanoviti odbor strokovnjakov, ki bo izvajal naloge na področju 
razvijanja nadomestnih poskusnih metod in njihove uporabe.

Predlog spremembe 5
ČLEN 1, ODSTAVEK 1

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

1. Namen te uredbe je zagotoviti visoko 
raven zaščite zdravja ljudi in okolja kot 
tudi prosti pretok snovi na notranjem trgu 
ob pospeševanju konkurenčnosti in 
inovacij v skladu z dolžnostjo skrbnega 
ravnanja ter ob upoštevanju obveznosti, ki 
so jih Evropska unija in države članice 
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sprejele v okviru mednarodnih 
trgovinskih sporazumov, še zlasti STO.

(Predloga sprememb 59 in 419 - prva obravnava)

Obrazložitev

Glede na veliko število kemikalij in njihove uporabe, za katere ne bodo veljale določbe 
REACH, vključno z 70.000 snovmi, ki se proizvajajo v količini manj kot ena tona letno, je 
potrebno splošno načelo dolžnosti skrbnega ravnanja, ki opredeljuje odgovornost industrije 
za varno ravnanje z vsemi kemikalijami in njihovo uporabo. Predvideno je, da bo veljalo za 
vse snovi (ne glede na količino proizvodnje), kar pomeni, da se od industrije pričakuje, da 
izpolni posebne obveznosti v skladu z REACH ter tudi, da izpolni osnovne socialne, 
gospodarske in okoljske odgovornosti podjetništva. Te posebne določbe bodo podjetjem 
zagotavljale pravno varnost pri izpolnjevanju dolžnosti skrbnega ravnanja.

Predlog spremembe 6
ČLEN 1, ODSTAVKI 3 A, 3 B in 3 C (novo)

 3a. Vsak proizvajalec, uvoznik ali 
uporabnik na nižji stopnji, ki izvaja ali 
namerava izvajati postopke, ki vključujejo 
snov, pripravek ali izdelek, ki vsebuje 
takšno snov ali pripravek, skupaj z 
njihovo proizvodnjo, uvozom in uporabo, 
ki ve ali lahko upravičeno predvideva, da 
ti postopki lahko škodljivo vplivajo na 
zdravje ljudi ali okolje, sprejme vse 
ukrepe, ki se od njega lahko upravičeno 
pričakujejo, da prepreči, omeji ali odpravi 
takšne vplive.
3b. Vsak proizvajalec, uvoznik ali 
uporabnik na nižji stopnji, ki pri izvajanju 
poklica ali dejavnosti dobavlja snov ali 
pripravek ali izdelek, ki vsebuje takšno 
snov ali pripravek, mora proizvajalcu, 
uvozniku ali uporabniku na nižji stopnji, 
kolikor je mogoče, to upravičeno 
zahtevati, zagotoviti ustrezno obveščanje 
in izmenjavo informacij, skupaj s 
tehnično pomočjo, kjer je primerna, ki je 
upravičeno potrebna za preprečevanje, 
omejevanje ali odpravljanje škodljivih 
vplivov na zdravje ljudi ali okolje. 
3c. To vključuje dolžnost, da se na 
primeren in pregleden način opiše, 
dokumentira in obvesti o tveganju, ki 
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izvira iz proizvodnje, uporabe in prodaje 
vsake snovi. Proizvajalci in uporabniki na 
nižji stopnji izberejo snov za proizvodnjo 
in uporabo na podlagi najbolj varnih 
snovi, ki so na voljo.

(Predlog spremembe 364 - prva obravnava)

Obrazložitev

Uvaja načelo dolžnosti skrbnega ravnanja.

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

7a. agencija zagotovi smernice za pomoč 
proizvajalcem in uvoznikom izdelkov ter 
pristojnim organom.

(Predlog spremembe 88 (delno) - prva obravnava )

Obrazložitev
Z ustreznimi smernicami bi bilo izvajanje določb o registraciji in prijavi snovi v izdelkih lažje.

Predlog spremembe 8
ČLEN 8 A (novo)

Člen 8a
Evropska oznaka kakovosti

Komisija do .... * predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu poročilo in po 
potrebi 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 iz te 
uredbe.
_____
* Dve leti po začetku veljavnost te uredbe.
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(Predlog spremembe 90 - prva obravnava)

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 9
ČLEN 13, ODSTAVEK 2, PODODSTAVEK 1 A (novo)

Te metode se redno pregledujejo in 
izboljšujejo, da bi zmanjšali poskuse na 
vretenčarjih in število udeleženih živali. 
Zlasti če Evropski center za validacijo 
nadomestnih metod (ECVAM) razglasi 
nadomestno poskusno metodo za veljavno 
in pripravljeno za pravno 
priznanje,agencija v skladu s postopkom 
iz člena 130 v 14 dneh predloži osnutek 
sklepa, ki spreminja ustrezno(e) prilogo(e) 
k tej uredbi, da se nadomesti poskusna 
metoda na živalih z nadomestno metodo. 

(Predlog spremembe 108 - prva obravnava)

Obrazložitev

Poskusne metode je treba samodejno posodabljati, ko ECVAM potrdi veljavnost nadomestne 
poskusne metode.

Predlog spremembe 10
ČLEN 14, ODSTAVEK 1, PODODSTAVEK 1

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

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

Snovem, proizvedenim ali uvoženim v 
količinah, manjših od 10 ton na leto, in ki 
izpolnjujejo merilo (a) priloge III, se 
oceni kemijska varnost.
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(Predloga sprememb 110 + 387 (sprememba) - prva obravnava)

Obrazložitev

Nesprejemljivo je omejiti ocene varnosti za snovi nad 10 tonami. To bi najprej pomenilo, da 
pri dveh tretjinah snovi, ki jih zajema REACH, ne bi ocenjevali podatkov, zagotovljenih z 
registracijo, o njihovem vplivu na zdravje ljudi in okolje. Celo pri nevarnih snoveh se ne bi 
zahtevala predložitev podatkov o izpostavljenosti. Brez podatkov o izpostavljenosti bi bilo 
skoraj nemogoče določiti ustrezne ukrepe za obvladovanje tveganja za zaščito delavcev in 
potrošnikov pred nevarnimi snovmi. Kljub temu pa se na podlagi posebnih kriterijev za snovi, 
ki tehtajo od 1 do 10 ton, ocena kemijske varnosti zanje zahteva le, če so lahko kancerogene, 
mutagene ali strupene.

Predlog spremembe 11
ČLEN 14, ODSTAVKA 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 
kolikor je to mogoče razumno zahtevati, 
priskrbi podatke, ki so potrebni za oceno 
učinkov snovi ali pripravka na zdravje 
ljudi ali okolje v okviru postopkov ali 
uporabe, ki jih navede uporabnik na nižji 
stopnji v svoji prošnji.
7b. Uporabnik na nižji stopnji na zahtevo 
dobavitelja in kolikor je to mogoče 
razumno zahtevati, priskrbi podatke, ki jih 
potrebuje dobavitelj za oceno učinkov 
snovi ali pripravka na zdravje ljudi ali 
okolje v okviru postopkov ali uporabe 
snovi ali pripravka z vidika uporabnika na 
nižji stopnji.

(Predlog spremembe 112 - prva obravnava)

Obrazložitev

Obveščanje med akterji proizvodne verige ne sme biti omejeno zgolj na izmenjavi informacij, 
da bi delovali v skladu z direktivo. Odgovornost do obveščanja in sodelovanja med dobavitelji 
ter uporabniki na višji in nižji stopnji mora veljati skozi celotno dobavno verigo.

Predlog spremembe 12
ČLEN 23 A (novo)
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Člen 23a
Obvestilo o nameri, da se ne registrira 

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

(Predlog spremembe 121 - prva obravnava)

Obrazložitev

Uporabniki na nižji stopnji – in morda celo veliko število uporabnikov – so zaskrbljeni, da 
snovi ne bodo registrirane zaradi ekonomskih razlogov, ki bi škodili njihovemu poslovanju. 
Na to možnost se ne morejo ustrezno pripraviti, ker zanjo ne bi vedeli, dokler ne bi potekel 
rok za registracijo. Določba, ki zahteva, da proizvajalci in uvozniki to vnaprej sporočijo, bi 
jim omogočila pogajanje s proizvajalcem ali uvoznikom. Uporabniki na nižji stopnji bi bili 
morda pripravljeni sprejeti višjo ceno, da bi se izognili še višjim stroškom ob spremembi 
sestave izdelkov in se tako izognili umiku snovi.

Predlog spremembe 13
ČLEN 27, ODSTAVEK 6

6. agencija v enem mesecu po prejemu 
informacij iz odstavka 5 potencialnemu 
registracijskemu zavezancu dovoli 

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

sklicevanje na informacije, ki jih je 
zahteval v svoji registracijski 
dokumentaciji. Predhodni registracijski 
zavezanec(-ci) ima(jo) do potencialnega 
registracijskega zavezanca terjatev 
pravičnega deleža stroškov, ki jih je ta 
imel in ki je izterljiva na nacionalnih 
sodiščih, pod pogojem, da potencialnemu 
registracijskemu zavezancu da na 
razpolago celovito poročilo o študiji.

Delitev dejanskih stroškov prvotnega(ih) 
registracijskega(ih) zavezanca(ev) za 
zadevne študije se izračuna sorazmerno z 
obsegom proizvodnje/uvoza vsake stranke.
Kjer so bili prvotni skupni stroški že 
razdeljeni med dva ali več registracijskih 
zavezancev, vsak (vsi) nadaljnji morebitni 
registracijski zavezanec(ci) plača(jo) 
vsakemu registracijskemu zavezancu 
pravičen delež njegovega prispevka k 
stroškom.

(Predlog spremembe 134 (delno) - prva obravnava)

Obrazložitev

Vzpostavlja mehanizem za pošteno delitev prvotnih stroškov za poskuse ne glede na število 
registracijskih zavezancev in čas nadaljnjih registracij.

Predlog spremembe 14
ČLEN 28, ODSTAVEK 1 A (novo)

1a. Vsakdo, ki ima študije ali informacije 
o snovi, pridobljene pri poskusih na 
živalih, mora predložiti take podatke 
agenciji najkasneje v 18 mesecih pred 
rokom iz člena 23(1).

(Predlog spremembe 140 - prva obravnava)

Obrazložitev

Z določitvijo roka za predložitev podatkov, pridobljenih pri poskusih na živalih, se je mogoče 
izogniti podvajanju takih poskusov in hkrati zmanjšati breme za podjetja, zlasti za MSP.



PE 371.746v01-00 14/37 PR\606611SL.doc

SL

Predlog spremembe 15
ČLEN 28, ODSTAVEK 2 A (novo)

2a. Po poteku obdobja iz odstavka 2 
agencija na zahtevo nižjestopenjskega 
uporabnika snovi, ki ni bila predhodno 
registrirana, dovoli poznejšo prijavo na 
seznam snovi, katerikoli osebi, ki ni 
prvotni dobavitelj te snovi uporabniku na 
nižji stopnji, in sicer še dodatnih šest 
mesecev po objavi seznama. Takšna 
prijava potencialnim registracijskim 
zavezancem omogoča, da so upravičeni do 
prehodnega režima iz poglavja 5 naslova 
II.

(Predlog spremembe 369/rev. (delno) - prva obravnava))

Obrazložitev

Ko uporabnik na nižji stopnji to zahteva, se mu omogoči podaljšanje obdobja za predhodno 
registracijo snovi za šest mesecev.

Predlog spremembe 16
ČLEN 28, ODSTAVEK 4 A (novo)

 4a. Proizvajalci in uvozniki agenciji 
predložijo kakršne koli informacije, 
pridobljene pri poskusih na vretenčarjih, 
in druge informacije, s katerimi bi se 
lahko izognili poskusom na živalih, tudi o 
snoveh, ki so jih prenehali izdelovati ali 
uvažati. Registracijski zavezanci, ki takšne 
podatke kasneje uporabljajo, delijo 
stroške pridobivanja takšnih podatkov v 
skladu s sorazmernim obsegom 
proizvodnje vsake strani. Vsakdo, ki dobi 
rezultate študij ali druge informacije o 
snovi, pridobljene pri poskusih na 
vretenčarjih, po preteku roka iz odstavka 
1a take podatke predloži agenciji.

(Predlog spremembe 143 - prva obravnava)

Obrazložitev

S tem se pojasni, da je treba izmenjavati informacije, s pomočjo katerih bi se lahko izognili 
poskusom na živalih, podvajanju takšnih poskusov in hkrati zmanjšali breme za podjetja, 
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zlasti za MSP.

Predlog spremembe 17
ČLEN 30, ODSTAVEK 1, PODODSTAVEK 2

V dveh tednih po oddaji zahtevka lastnik 
študije zagotovi udeležencu(-em), ki je (so) 
to zahteval(i), dokazilo o svojih stroških. 
Udeleženec(-ci) in lastnik storijo vse za 
zagotovitev, da se stroški souporabe 
informacij določijo na pošten, pregleden in 
nediskriminatoren način. To se lahko olajša 
z upoštevanjem navodil za delitev 
stroškov, ki temeljijo na omenjenih načelih 
in jih je agencija sprejela v skladu s členom 
76(2)(f). Če takšnega sporazuma ne morejo 
doseči, se stroški razdelijo enakomerno. 
Lastnik dovoli sklicevanje na celovito 
poročilo o študiji za namene registracije v 
dveh tednih po prejemu plačila. 
Registracijski zavezanci morajo deliti le 
stroške tistih informacij, ki jih morajo 
pridobiti za izpolnitev zahtev za svojo 
registracijo.

V dveh tednih po oddaji zahtevka lastnik 
študije zagotovi udeležencu(-em), ki je (so) 
to zahteval(i), dokazilo o svojih stroških. 
Udeleženec(-ci) in lastnik storijo vse za 
zagotovitev, da se stroški souporabe 
informacij določijo na pošten, pregleden in 
nediskriminatoren način ter sorazmerno z 
obsegom proizvodnje vsake stranke. To se 
lahko olajša z upoštevanjem navodil za 
delitev stroškov, ki temeljijo na omenjenih 
načelih in jih je agencija sprejela v skladu s 
členom 76(2)(f). Če takšnega sporazuma 
ne morejo doseči, se stroški razdelijo 
pravično. Lastnik dovoli sklicevanje na 
celovito poročilo o študiji za namene 
registracije v dveh tednih po prejemu 
plačila. Registracijski zavezanci morajo 
deliti le stroške tistih informacij, ki jih 
morajo pridobiti za izpolnitev zahtev za 
svojo registracijo.

(Predlog spremembe 150 (delno) - prva obravnava)

Obrazložitev

Vzpostavlja mehanizem za pošteno delitev prvotnih stroškov za poskuse po analogiji z 
ustreznimi spremembami člena 27.

Predlog spremembe 18
ČLEN 31, ODSTAVEK 1

1. Dobavitelj snovi ali pripravka dostavi 
prejemniku snovi ali pripravka varnostni 
list, izpolnjen v skladu s Prilogo II:

1. Dobavitelj snovi ali pripravka dostavi 
prejemniku snovi ali pripravka varnostni 
list, izpolnjen v skladu s Prilogo II:

(a) kadar snov ali pripravek izpolnjuje 
kriterije za razvrstitev kot nevarna v skladu 
z direktivama 67/548/EGS ali 1999/45/ES;  
ali

(a) kadar snov ali pripravek izpolnjuje 
kriterije za razvrstitev kot nevarna v skladu 
z direktivama 67/548/EGS ali 1999/45/ES;  
ali

(b) kadar je snov obstojna, se kopiči v 
organizmih in je strupena ali zelo obstojna 
in se zelo lahko kopiči v organizmih v 

(b) kadar je snov obstojna, se kopiči v 
organizmih in je strupena ali zelo obstojna 
in se zelo lahko kopiči v organizmih v 
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skladu s kriteriji iz Priloge XIII. skladu s kriteriji iz Priloge XIII; ali
(c) kadar je snov določena v skladu s 
členom 56(f).  

(Amendment 157 revised - first reading)

Obrazložitev

Z varnostnimi listi se informacije o snovi prenesejo v dobavno verigo v skladu z zahtevami 
REACH-a. Obseg snovi, za katere je potreben varnostni list, je treba razširiti na vse snovi, ki 
vzbujajo zelo veliko skrb, omenjene v členu 56 o dovoljevanju.

Predlog spremembe 19
ČLEN 31, ODSTAVEK 9 A (novo)

9a. Komisija organizira razvoj tehničnih 
smernic, ki določajo najmanjše zahteve za 
varnostne liste, da bi zagotovili jasne in 
primerne informacije za najboljšo 
uporabo vseh udeležencev v dobavni 
verigi navzgor in navzdol.

(Predlog spremembe 162 - prva obravnava)

Obrazložitev

Varnostni listi so lahko dobro orodje za sporočanje informacij za snovi in pripravke po 
dobavni verigi navzgor in navzdol. Vseeno varnostni listi dosežejo namen le, če so primerno 
izpolnjeni. Zato mora Komisija oblikovati tehnična navodila, ki zagotavljajo najmanjše 
zahteve o izpolnjevanju varnostnih listov.

Predlog spremembe 20
ČLEN 32, ODSTAVEK 4

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

črtano

Obrazložitev

Vse določbe o obveznem sporočanju informacij o snoveh v izdelkih, je treba združiti v en sam 



PR\606611SL.doc 17/37 PE 371.746v01-00

SL

člen (glej člen 33a).

Predlog spremembe 21
ČLEN 33 A (novo)

 Člen 33a
Obvezno sporočanje informacij o snoveh v 

izdelkih
1.  Proizvajalec ali uvoznik snovi iz 
Priloge XIV ali pripravka ali izdelka, ki 
vsebuje tako snov, na zahtevo uporabnika 
na nižji stopnji, kolikor je to mogoče 
razumno zahtevati, priskrbi nujne 
informacije za oceno učinkov snovi na 
zdravje ljudi in okolje glede na delovanje 
in uporabo, navedenih v zahtevi.
2. Zahteve za informacije iz odstavka I 
veljajo s potrebnimi spremembami na višji 
stopnji v dobavni verigi.
3. Uporabniki na nižji stopnji, ki v izdelek 
dodajo snov ali pripravek, za katerega je 
bil pripravljen varnostni list, in tisti, ki 
pozneje ravnajo s tem izdelkom ali ga 
nadalje predelujejo, predložijo varnostni 
list vsem prejemnikom tega izdelka ali 
njegovega derivata. Potrošnik ni 
prejemnik.
Potrošniki imajo pravico, da od 
proizvajalca ali uvoznika zahtevajo 
informacije o snoveh v izdelku, ki ga ta 
proizvaja ali uvaža.
Izdelovalci ali uvozniki na zahtevo in v 15 
delovnih dneh, kateremu koli 
posameznemu potrošniku omogočijo 
brezplačen dostop do vseh podrobnosti o 
varnosti in uporabi za snovi v katerem 
koli izdelku, ki so ga proizvedli ali uvozili.

(Predloga sprememb 166 in 366 - prva obravnava)

Obrazložitev

Proizvajalcem, trgovcem na drobno in potrošnikom je treba omogočiti, da ugotovijo, ali 
končni izdelek vsebuje določene snovi in po potrebi poiščejo ter izberejo varnejše 
nadomestilo.
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Informacije o nevarnih (dovoljenih) snoveh kot takih, v pripravkih in izdelkih je treba 
posredovati po celotni dobavni verigi (navzgor in navzdol), da bi podjetja tako lahko sprejela 
ustrezne ukrepe in odločitve glede vsebine njihovih izdelkov na osnovi informacij. Pravica 
uporabnikov na nižji stopnji, da so o teh snoveh obveščeni, je bistvenega pomena za ponovno 
pridobitev zaupanja potrošnikov.

Predlog spremembe 22
ČLEN 39, ODSTAVEK 1 A (novo)

 1a. Da se prepreči podvajanje poskusov 
na živalih, lahko zainteresirane stranke za 
vsak predlog za poskuse, ki vključujejo 
poskuse na vretenčarjih, v 90-ih dneh 
vložijo pripombe. Registracijski zavezanec 
ali uporabnik na nižji stopnji bo upošteval 
vse prejete pripombe in agencijo obvestil, 
ali je kljub prejetim pripombam še vedno 
prepričan, da je treba izvesti predlagani 
poskus, in o svojih razlogih za to.

(Predlog spremembe 176 - prva obravnava)

Obrazložitev

Upoštevati je treba vse pripombe in informacije, ki bi lahko prispevale k zmanjšanju števila 
poskusov na živalih.

Predlog spremembe 23
ČLEN 39, ODSTAVEK 1 B (novo)

1b. Pred pripravo osnutka odločitve iz 
odstavka 2 o predlogu poskusa, ki 
vključuje poskuse na vretenčarjih, se je 
treba posvetovati z Evropskim centrom za 
validacijo nadomestnih metod (ECVAM).

(Predlog spremembe 177 - prva obravnava)

Obrazložitev

Glede na hiter napredek pri razvoju nadomestnih poskusov je treba pristojnim organom 
omogočiti dostop do strokovnega znanja in izkušenj, ko vrednotijo predloge za poskuse, da bi 
preprečili in zmanjšali stroške poskusov na živalih.
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Predlog spremembe 24
ČLEN 59, ODSTAVEK 1

1. Komisija je pristojna, da odloča o vlogah 
za odobritev, v skladu s tem naslovom.

1. Komisija je pristojna, da odloča o vlogah 
za odobritev, v skladu s tem naslovom. Pri 
takšnem odločanju velja previdnostno 
načelo. 

(Predlog spremembe 231 - prva obravnava)

Obrazložitev

Opozarja, da mora takšno odločanje temeljiti na previdnostnem načelu. 

Predlog spremembe 25
ČLEN 64

Obveznost imetnikov odobritve Obveznost obveščanja o snoveh, za katere 
je potrebno dovoljenje

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

Vse snovi za lastno uporabo, v pripravkih 
ali izdelkih, ki izpolnjujejo pogoje iz člena 
56, se označijo in se jim vedno priloži 
varnostni list. Označba vključuje:

(a) ime snovi,
b) potrdilo, da je snov vključena v Prilogo 
XIV, in
c) vsako posebno uporabo, za katero je 
bila snov odobrena.

(Predlog spremembe 246 - prva obravnava)

Obrazložitev

Obsežnejše besedilo.

Predlog spremembe 26
ČLEN 72

1. Če so izpolnjeni pogoji iz člena 67, 1. Če snov že ureja Priloga XVII in če so 
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Komisija pripravi osnutek spremembe 
Priloge XVII v treh mesecih po prejemu 
mnenja Odbora za socialno-ekonomsko 
analizo ali do konca roka, določenega v 
skladu s členom 70, če ta odbor ne sprejme 
mnenja, kar nastopi prej.

izpolnjeni pogoji iz člena 67, Komisija 
pripravi osnutek predloga spremembe 
Priloge XVII v treh mesecih po prejetju 
mnenja Odbora za socialno-ekonomsko 
analizo ali poteku roka, ki je določen po 
členu 70, če ta odbor ne oblikuje mnenja, 
kar nastopi prej.

Če osnutek spremembe odstopa od 
izvirnega predloga ali če ne upošteva 
mnenj agencije, Komisija priloži podrobno 
utemeljitev razlogov za neskladja. 

Če osnutek spremembe odstopa od 
izvirnega predloga ali če ne upošteva 
mnenj agencije, Komisija priloži podrobno 
utemeljitev razlogov za neskladja. 

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

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

2a. Če snovi še ne ureja Priloga XVII, 
Komisija v časovnem okviru iz odstavka 1 
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
predlog za spremembo Priloge XVII.

(Predlog spremembe 251 (delno) - prva obravnava)

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 27
ČLEN 75, ODSTAVEK 1, TOČKA (D A) (novo)

(da) Odbor za nadomestne poskusne 
metode, ki je odgovoren za razvoj in 
izvajanje integrirane strategije za 
pospešitev razvoja, potrjevanja in 
pravnega sprejetja poskusnih metod, ki ne 
vključujejo živali, in za zagotovitev 
njihove uporabe v postopni preudarni 
oceni tveganja za izpolnitev zahtev te 
uredbe. Odbor je odgovoren za 
dodeljevanje sredstev za nadomestne 
poskusne metode, pridobljenih z 
registracijsko pristojbino. Odbor 
sestavljajo strokovnjaki iz Evropskega 
centra za validacijo nadomestnih metod, 
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organizacij za dobrobit živali in drugih 
zainteresiranih strani.
Odbor vsako leto pripravi poročilo, ki ga 
agencija predloži Evropskemu parlamentu 
in Svetu, in sicer o napredku na področju 
razvoja, potrjevanja in pravnega sprejetja 
poskusnih metod, ki ne vključujejo živali, 
uporabe teh metod v postopni preudarni 
oceni tveganja za izpolnitev zahtev te 
uredbe, ter znesku in razdelitvi sredstev za 
nadomestne poskusne metode.

(Predlog spremembe 257 - prva obravnava)

Obrazložitev

Povezano s predlogi sprememb uvodne izjave 92. Cilj te uredbe, spodbujanje poskusnih 
strategij, ki ne vključujejo živali, je treba vključiti v pooblastila in delo agencije, da se 
zagotovi učinkovito izvajanje Uredbe. Razvoj, potrjevanje, pravno sprejetje in uporabo 
nadomestnih poskusnih metod pogosto ovira pomanjkanje strateškega načrtovanja in 
usklajevanja. Zato mora agencija imeti Odbor, ki ga sestavljajo strokovnjaki s področja 
nadomestnih poskusnih metod z nalogo razviti in izvajati tako strateško načrtovanje in 
zagotoviti, da se za preudarno in prilagodljivo oceno tveganj uporabljajo nadomestne 
poskusne metode, da bi preprečili poskuse na živalih in zmanjšali stroške, kjer je to mogoče. 
Poleg tega mora Odbor dodeliti sredstva za nadomestne poskusne metode in pripraviti letno 
poročilo o napredku za zagotovitev preglednosti.

Predlog spremembe 28
ČLEN 76, ODSTAVEK 2, TOČKA G A (novo)

(ga) eno leto po začetku veljavnosti te 
uredbe objavi na spletni strani seznam 
snovi, ki izpolnjujejo merila iz člena 56. 
Ta seznam se redno posodablja;

(Amendment 263 letter gd - first reading)

Obrazložitev

Seznam snovi, ki izpolnjujejo merila za pridobitev dovoljenja, je treba objaviti.

Predlog spremembe 29
ČLEN 76, ODSTAVEK 3, TOČKA C

(c) na zahtevo Komisije pripravijo mnenje 
o drugih vidikih, povezanih z varnostjo 

(c) na zahtevo Komisije ali Evropskega 
parlamenta pripravijo mnenje o drugih 
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snovi kot takih, v pripravkih ali izdelkih. vidikih, povezanih z varnostjo snovi kot 
takih, v pripravkih ali izdelkih.

(Amendment 260 letter f) - first reading)

Obrazložitev

Tudi Parlament mora imeti pravico, da agencijo zaprosi za mnenje, kot denimo v primeru 
Evropske agencije za varnost hrane (EFSA)

Predlog spremembe 30
ČLEN 76, ODSTAVEK 4, TOČKA D

(d) opredelitev strategij in najboljše prakse 
izvrševanja;

(d) opredelitev strategij in najboljše prakse 
izvrševanja upoštevajoč zlasti posebne 
težave MSP;

(Amendment 262 letter d) - first reading)

Obrazložitev

MSP je treba nuditi posebno pomoč pri izvajanju direktive REACH.

Predlog spremembe 31
ČLEN 78, ODSTAVEK 1

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

Vsaka država članica predlaga člana za 
upravni odbor. Tako predlagane člane 
imenuje Svet.

1. Upravni odbor sestavljajo po en 
predstavnik iz vsake države članice, in 
največ šest predstavnikov, ki jih imenuje 
Komisija, ter dva predstavnika, ki ju 
predlaga Evropski parlament.
Poleg tega Komisija imenuje štiri 
predstavnike zainteresiranih strani
(organizacij industrije in potrošnikov, 
organizacij varstva pri delu in varstva 
okolja) kot člane upravnega odbora brez 
glasovalne pravice.

Člani upravnega odbora so imenovani 
tako, da se zagotovi najvišja stopnja 
usposobljenosti in obsežno ustrezno 
strokovno znanje ter (brez poseganja v te 
lastnosti) najširša možna geografska 
porazdelitev znotraj Evropske unije. 



PR\606611SL.doc 23/37 PE 371.746v01-00

SL

(Amendment 267 (revised) - first reading)

Obrazložitev

To ponovno kaže tradicionalno stališče Parlamenta (ob ohranjanju stalnega skupnega števila 
članov) v zvezi s sestavo upravnega odbora in načinom njegovega imenovanja. Število 
predstavnikov zainteresiranih strani se je povečalo s tri na štiri, da se omogoči vključitev vseh 
ustreznih sektorjev.

Predlog spremembe 32
ČLEN 78, ODSTAVEK 3

3. Mandat traja štiri leta. Mandat se lahko 
enkrat obnovi. Vendar pa Komisija za prvi 
mandat določi polovico svojih kandidatov 
in Svet 12 svojih kandidatov, za katere bo 
ta mandat trajal šest let.

3. Mandat traja štiri leta in se lahko enkrat 
obnovi. Vendar pa Komisija in Evropski 
parlament za prvi mandat vsak posebej 
določita polovico svojih kandidatov, Svet 
pa 12 svojih kandidatov s šest-letnim 
mandatom.

(Amendment 360 revised - first reading)

Obrazložitev

Posledica predloga spremembe člena 78(1).

Predlog spremembe 33
ČLEN 78, ODSTAVEK 3 A (novo)

 3a.  Seznam, ki ga pripravi Komisija, se 
posreduje Evropskemu parlamentu skupaj 
z ustrezno dokumentacijo. V treh mesecih 
po tem obvestilu lahko Evropski 
parlament predloži svoje mnenje v 
obravnavo Svetu, ki nato imenuje upravni 
odbor.

(Predlog spremembe 1037 - prva obravnava)

Obrazložitev

Sodelovanje Evropskega parlamenta pri imenovanju članov upravnega odbora je treba 
poenostaviti.

Predlog spremembe 34
ČLEN 79, ODSTAVEK 2 A (novo)
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2a. Izvoljeni predsednik se predstavi 
Evropskemu parlamentu.

(Predlog spremembe 269 - prva obravnava)

Obrazložitev

Da se okrepi demokracija in odgovornost, se mora Evropski parlament seznaniti s 
predsednikom in njegovim programom.

Predlog spremembe 35
ČLEN 82, ODSTAVEK 1

1. agencijo vodi izvršni direktor, ki 
opravlja svoje dolžnosti v interesu 
Skupnosti in neodvisno od kakršnih koli 
posebnih interesov.

1. agencijo vodi izvršni direktor.

(Predlog spremembe 272 - prva obravnava)

Obrazložitev

Vse določbe v zvezi z neodvisnostjo sestavnih delov organov agencije so zaradi večje jasnosti 
zbrane v enem členu (glej predlog spremembe člena 87).

Predlog spremembe 36
ČLEN 82, ODSTAVEK 2, TOČKA (J A) (novo)

(ja) vzpostavljanje in ohranjanje stika z 
Evropskim parlamentom in zagotavljanje 
rednega dialoga z njegovimi odbori.

(Predlog spremembe 273 - prva obravnava)

Obrazložitev

To ponovno kaže tradicionalno stališče Evropskega parlamenta do sodelovanja z agencijami. 

Predlog spremembe 37
ČLEN 82, ODSTAVEK 3 A (novo)

3a. Ko upravni odbor sprejme splošno 
poročilo in programe, jih izvršni direktor 
posreduje Evropskemu parlamentu, Svetu, 
Komisiji in državam članicam ter poskrbi 
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za njihovo objavo.

(Predlog spremembe 276 - prva obravnava)

Obrazložitev

To ponovno kaže tradicionalno stališče Evropskega parlamenta do sodelovanja z agencijami. 

Predlog spremembe 38
ČLEN 83, ODSTAVEK 1

1. Komisija predlaga kandidate za mesto 
izvršnega direktorja na podlagi seznama, 
ki se sestavi po objavi razpisa v Uradnem 
listu Evropske unije in v drugih časopisih 
ali na spletnih straneh, kot je ustrezno.

črtano

(Predlog spremembe 277 - prva obravnava)

Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe člena 83(2).

Predlog spremembe 39
ČLEN 83, ODSTAVEK 2, PODODSTAVEK 1

2. Izvršnega direktorja agencije imenuje 
upravni odbor na podlagi njegovih zaslug 
in dokumentiranih upravnih in 
upravljavskih sposobnosti ter ustreznih 
izkušenj s področja kemijske varnosti ali 
njene pravne ureditve. Upravni odbor 
odloči z dvotretjinsko večino vseh članov z 
glasovalno pravico.

2. Izvršnega direktorja agencije imenuje 
upravni odbor s seznama kandidatov, ki 
jih predlaga Komisija po postopku javne 
izbire, ki se ga oglašuje z razpisom za 
prijavo interesa, objavljenim v Uradnem 
listu Evropske unije in 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 
njegovih zaslug in izkazanih upravnih in 
vodstvenih sposobnosti ter ustreznih 
izkušenj na področju kemijske varnosti ali 
njene pravne ureditve. Upravni odbor 
odloči z dvotretjinsko večino vseh članov z 
glasovalno pravico.
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(Predlog spremembe 278 - prva obravnava)

Obrazložitev

To ponovno kaže tradicionalno stališče Parlamenta (ki ga je v sodelovanju z Evropsko 
agencijo za varnost hrane in Evropsko agencijo za vrednotenje zdravil sprejel Svet) v zvezi s 
postopkom za imenovanje izvršnih direktorjev. 

Predlog spremembe 40
ČLEN 84, ODSTAVKI 1 do 7

1. Vsaka država članica lahko imenuje 
kandidate za članstvo v Odboru za oceno 
tveganja. Izvršni direktor določi seznam 
imenovanih oseb, ki se objavi na spletni 
strani agencije. Upravni odbor imenuje 
člane odbora s tega seznama, pri čemer 
mora biti vsaj po en član, vendar ne več 
kot dva, imenovan izmed kandidatov držav 
članic, ki so slednje predlagale. Člani so 
imenovani na podlagi njihove vloge in 
izkušenj z izvajanjem nalog, določenih v 
členu 76(3). 

1. Vsaka država članica imenuje enega 
člana v Odbor za oceno tveganja. Člani so 
imenovani na podlagi njihove vloge in 
izkušenj z izvajanjem nalog, določenih v 
členu 76(3).

2. Vsaka država članica lahko imenuje 
kandidate za članstvo v Odboru za 
socialno-ekonomsko analizo. Izvršni 
direktor določi seznam imenovanih oseb, 
ki se objavi na spletni strani agencije. 
Upravni odbor imenuje člane odbora s 
tega seznama, pri čemer mora biti vsaj po 
en član, vendar ne več kot dva, imenovan 
izmed kandidatov držav članic, ki so 
slednje predlagale. Člani so imenovani na 
podlagi njihove vloge in izkušenj z 
izvajanjem nalog, določenih v členu 76(3).

2. Vsaka država članica imenuje enega 
člana v Odbor za socialno-ekonomsko 
analizo. Člani so imenovani na podlagi 
njihove vloge in izkušenj z izvajanjem 
nalog, določenih v členu 76(3).

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

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

4. Odbori si prizadevajo, da imajo njihovi 
člani širok razpon ustreznega strokovnega 
znanja. V ta namen lahko odbori pritegnejo 
k sodelovanju največ pet dodatnih članov, 
ki jih izberejo na podlagi njihove posebne 
usposobljenosti.

4. Odbori si prizadevajo, da imajo njihovi 
člani širok razpon ustreznega strokovnega 
znanja. V ta namen lahko odbori pritegnejo 
k sodelovanju največ pet dodatnih članov, 
ki jih izberejo na podlagi njihove posebne 
usposobljenosti.

Člani odborov so imenovani za tri leta, pri 
čemer jih je mogoče ponovno imenovati.

Člani odborov so imenovani za tri leta, pri 
čemer jih je mogoče ponovno imenovati.

Člani upravnega odbora ne smejo biti člani Člani upravnega odbora ne smejo biti člani 
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odborov. odborov.
Članom posameznih odborov lahko pri 
znanstvenih, tehničnih ali regulativnih 
zadevah pomagajo svetovalci.

Članom posameznih odborov lahko pri 
znanstvenih, tehničnih ali regulativnih 
zadevah pomagajo svetovalci.

Izvršni direktor ali njegov predstavnik in 
predstavniki Komisije se lahko kot 
opazovalci udeležijo vseh sej odborov in 
delovnih skupin, ki jih skličejo agencija ali 
njeni odbori. Na seje so lahko kot 
opazovalci povabljeni tudi predstavniki 
zainteresiranih strani, če to zaprosijo člani 
odborov ali upravni odbor.

Izvršni direktor ali njegov predstavnik in 
predstavniki Komisije se lahko kot 
opazovalci udeležijo vseh sej odborov in 
delovnih skupin, ki jih skličejo agencija ali 
njeni odbori. Tudi predstavniki 
zainteresiranih strani se lahko kot 
opazovalci udeležijo sej.

5. Člani posameznih odborov, ki so bili 
imenovani na predlog države članice,
zagotavljajo ustrezno usklajevanje nalog 
agencije in dela pristojnega organa svoje 
države članice.

5. Člani posameznih odborov zagotavljajo 
ustrezno usklajevanje nalog agencije in 
dela pristojnega organa svoje države 
članice.

6. Članom odborov so v pomoč znanstveni 
in tehnični viri, ki so na razpolago državam 
članicam. V ta namen države članice 
zagotovijo zadostne znanstvene in tehnične 
vire članom odborov, ki so jih imenovale. 
Pristojni organi posameznih držav članic 
lajšajo delo odborov in njihovih delovnih 
skupin. 

6. Članom odborov so v pomoč znanstveni 
in tehnični viri, ki so na razpolago državam 
članicam. V ta namen države članice 
zagotovijo zadostne znanstvene in tehnične 
vire članom odborov, ki so jih imenovale. 
Pristojni organi posameznih držav članic 
lajšajo delo odborov in njihovih delovnih 
skupin. 

7. Države članice članom Odbora za 
oceno tveganja ali Odbora za socialno-
ekonomsko analizo ali njihovim 
znanstvenim in tehničnim svetovalcem ter 
strokovnjakom ne dajejo navodil, ki niso 
združljiva s posameznimi nalogami teh 
oseb, ali z nalogami, odgovornostmi in 
neodvisnostjo agencije.

(Predlog spremembe 279 - prva obravnava)

Obrazložitev

V odborih morajo sodelovati vse države članice. Prisotnost predstavnikov zainteresiranih 
strani na zasedanjih odborov ne sme biti mogoča le s povabilom. Vse določbe v zvezi z 
neodvisnostjo sestavnih delov organov agencije so zaradi večje jasnosti zbrane v enem členu 
(glej predlog spremembe člena 87),kar pojasnjuje postopek za imenovanje predsednika 
Odbora držav članic.

Predlog spremembe 41
ČLEN 85, ODSTAVKI 1 do 3



PE 371.746v01-00 28/37 PR\606611SL.doc

SL

1. Vsaka država članice imenuje v forum 
enega člana s triletnim mandatom, ki je 
obnovljiv. Člani so izbrani na podlagi 
njihove vloge in izkušenj pri izvajanju 
zakonodaje o kemikalijah ter vzdržujejo 
ustrezne stike s pristojnimi organi države 
članice.

1. Vsaka država članice imenuje v forum 
enega člana s triletnim mandatom, ki je 
obnovljiv. Člani so izbrani na podlagi 
njihove vloge in izkušenj pri izvajanju 
zakonodaje o kemikalijah ter vzdržujejo 
ustrezne stike s pristojnimi organi države 
članice.

Forum si prizadeva, da imajo njegovi člani 
širok razpon ustreznega strokovnega 
znanja. V ta namen lahko forum pritegne k 
sodelovanju največ pet dodatnih članov, ki 
jih izbere na podlagi njihove posebne 
usposobljenosti. Ti člani so imenovani za 
triletni mandat, ki je obnovljiv.

Forum si prizadeva, da imajo njegovi člani 
širok razpon ustreznega strokovnega 
znanja. V ta namen lahko forum pritegne k 
sodelovanju največ pet dodatnih članov, ki 
jih izbere na podlagi njihove posebne 
usposobljenosti. Ti člani so imenovani za 
triletni mandat, ki je obnovljiv.

Članom foruma lahko pomagajo 
znanstveni in tehnični svetovalci.

Članom foruma lahko pomagajo 
znanstveni in tehnični svetovalci.

Izvršni direktor agencije ali njegov 
predstavnik in predstavniki Komisije se 
lahko udeležijo vseh sej foruma in 
njegovih delovnih skupin. Na seje so lahko
kot opazovalci povabljeni tudi predstavniki 
zainteresiranih strani, če za to zaprosijo 
člani foruma ali upravni odbor.

Izvršni direktor agencije ali njegov 
predstavnik in predstavniki Komisije se 
lahko udeležijo vseh sej foruma in 
njegovih delovnih skupin. Tudi 
predstavniki zainteresiranih strani se lahko
kot opazovalci udeležijo sej.

Člani Foruma ne smejo biti v upravnem 
odboru. 

2. Člani foruma, ki jih je imenovala država 
članica, zagotavljajo ustrezno usklajevanje 
nalog foruma in dela pristojnega organa 
svoje države članice.

2. Člani foruma, ki jih je imenovala država 
članica, zagotavljajo ustrezno usklajevanje 
nalog foruma in dela pristojnega organa 
svoje države članice.

3. Članom foruma so v pomoč znanstveni 
in tehnični viri, ki so na razpolago 
pristojnim organom držav članic. Pristojni 
organi posameznih držav članic lajšajo 
delo foruma in njegovih delovnih skupin. 
Države članice članom foruma ali 
njihovim znanstvenim in tehničnim 
svetovalcem in strokovnjakom ne dajejo 
navodil, ki so nezdružljiva s posameznimi 
nalogami teh oseb ali z nalogami in 
odgovornostmi foruma.

3. Članom foruma so v pomoč znanstveni 
in tehnični viri, ki so na razpolago 
pristojnim organom držav članic. Pristojni 
organi posameznih držav članic lajšajo 
delo foruma in njegovih delovnih skupin. 

(Predlog spremembe 280 - prva obravnava)

Obrazložitev

Prisotnost predstavnikov zainteresiranih strani na zasedanjih odborov ne sme biti mogoča le 
s povabilom. Vse določbe v zvezi z neodvisnostjo sestavnih delov organov agencije so zbrane 
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v enem členu zaradi večje jasnosti (glej predlog spremembe člena 87).

Predlog spremembe 42
ČLEN 86, ODSTAVEK 1

1. Če se od odbora v skladu s členom 76 
zahteva, da sprejme odločitev, predloži 
mnenje ali preveri, ali je dokumentacija 
države članice v skladu z zahtevami iz 
Priloge XV, ta imenuje enega od svojih 
članov za poročevalca. Zadevni odbor 
lahko imenuje še enega člana za 
soporočevalca. V vsakem posameznem 
primeru se poročevalci in soporočevalci 
obvežejo, da bodo delovali v interesu 
Skupnosti ter dajo pisno izjavo o zavezi, 
da bodo izpolnjevali svoje dolžnosti, in 
izjavo o interesih. Član odbora v 
določenem primeru ni imenovan za 
poročevalca, če navede interes, ki bi lahko 
vplival na neodvisno obravnavo tega 
primera. Zadevni odbor lahko poročevalca 
ali soporočevalca kadar koli nadomesti z 
drugim svojim članom, če na primer ni 
sposoben izpolnjevati svojih dolžnosti v 
predpisanih rokih ali če se razkrije 
potencialno škodljiv interes.

1. Če se od odbora v skladu s členom 76 
zahteva, da predloži mnenje ali preveri, ali 
je dokumentacija države članice v skladu z 
zahtevami iz Priloge XV, ta imenuje enega 
od svojih članov za poročevalca. Zadevni 
odbor lahko imenuje še enega člana za 
soporočevalca. Član odbora v določenem 
primeru ni imenovan za poročevalca, če 
navede interes, ki bi lahko vplival na 
neodvisno obravnavo tega primera. 
Zadevni odbor lahko poročevalca ali 
soporočevalca kadar koli nadomesti z 
drugim svojim članom, če na primer ni 
sposoben izpolnjevati svojih dolžnosti v 
predpisanih rokih ali če se razkrije 
potencialno škodljiv interes.

(Predlog spremembe 281 - prva obravnava)

Obrazložitev

Vse določbe v zvezi z neodvisnostjo sestavnih delov organov agencije so zbrane v enem členu 
zaradi večje jasnosti (glej predlog spremembe člena 87).

Predlog spremembe 43
ČLEN 87

Usposobljenost in interesi Neodvisnost
1. Imena članov odborov in foruma se 
objavijo. Posamezni člani lahko zaprosijo, 
da se njihovo ime ne objavi, če menijo, da 
bi takšna objava lahko ogrozila njihovo 
varnost. Izvršni direktor odloči, ali se 
takšne prošnje ugodno rešijo. Ob objavi 
vsakega imenovanja se podrobno navede 

1. Imena članov odborov in foruma se 
objavijo. Ob objavi vsakega imenovanja se 
podrobno navede poklicna usposobljenost 
posameznih članov.



PE 371.746v01-00 30/37 PR\606611SL.doc

SL

poklicna usposobljenost posameznih 
članov.
2. Člani upravnega odbora, izvršni direktor 
ter člani odborov in foruma dajo izjavo o 
zavezi, da bodo izpolnjevali svoje 
dolžnosti, ter izjavo o interesih, ki se lahko 
štejejo za škodljive za njihovo neodvisnost.
Te izjave se dajo vsako leto v pisni obliki.

2. Člani upravnega odbora, izvršni 
direktor, člani odborov, člani foruma, člani 
Odbora za pritožbe, strokovnjaki in 
znanstveni ter tehnični svetovalci nimajo 
gospodarskih ali drugih interesov v 
kemičnem sektorju, ki lahko ogrozijo 
njihovo nepristranskost. Morajo si 
prizadevati, da ravnajo neodvisno in v 
interesu javnosti ter vsako leto dajo izjavo 
o svojih finančnih interesih. Vsi posredni 
interesi v zvezi s kemično industrijo se 
navedejo v seznamu agencije in so na 
zahtevo javnosti na voljo v prostorih 
agencije.

Države članice se morajo vzdržati dajanja 
navodil članom Odbora za oceno 
tveganja, Odbora za socialno-ekonomsko 
analizo, Foruma ali Komisiji za pritožbe 
ali njihovim znanstvenim in tehničnim 
svetovalcem ter strokovnjakom, ki niso v 
skladu s posameznimi nalogami teh oseb 
ali z nalogami, odgovornostmi ali 
neodvisnostjo agencije.
Kodeks prakse agencije določa ukrepe v 
zvezi z uporabo tega člena.

3. Na vsakem zasedanju se člani upravnega 
odbora, izvršni direktor, člani odborov in 
foruma ter vsi strokovnjaki, ki se udeležijo 
zasedanja, izrečejo o vseh posebnih 
interesih, povezanih s katero koli točko 
dnevnega reda, ki se lahko štejejo za 
škodljive za njihovo neodvisnost. Kdor koli 
izrazi takšne interese, ne sme sodelovati pri 
glasovanju o zadevnih točkah dnevnega 
reda.

3. Na vsakem zasedanju se člani upravnega 
odbora, izvršni direktor, člani odborov, 
člani foruma ter vsi strokovnjaki in 
znanstveni ter tehnični svetovalci, ki se 
udeležijo zasedanja, izrečejo o vseh 
posebnih interesih, ki bi lahko bili 
razumljeni kot škodljivi za njihovo 
neodvisnost v zvezi s katero koli točko 
dnevnega reda. Kdor koli izrazi takšne 
interese, ne sme sodelovati v razpravi o 
zadevnih točkah dnevnega reda, niti pri 
glasovanju o njih. Take najave morajo biti 
na voljo javnosti.

(Predlog spremembe 285 - prva obravnava)

Obrazložitev

To ponovno kaže tradicionalno stališče Parlamenta (ki ga je v sodelovanju z Evropsko 
agencijo za varnost hrane in Evropsko agencijo za vrednotenje zdravil sprejel Svet) v zvezi z 
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neodvisnostjo članov odborov, njihovo izjavo o svojih finančnih interesih in posrednimi 
interesi v sektorju.

Predlog spremembe 44
ČLEN 88, ODSTAVEK 3, PODODSTAVEK 1

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

3. Predsednika, člana in namestnike 
imenuje upravni odbor s seznama 
kandidatov z ustreznimi izkušnjami, ki jih 
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 
straneh. Člane odbora za pritožbe se 
izbere na podlagi njihovih ustreznih 
izkušenj in strokovnega znanja s področja 
kemijske varnosti, naravoslovnih znanosti 
ali regulativnih in sodnih postopkov. 

(Predlog spremembe 286 - prva obravnava)

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 45
ČLEN 89, ODSTAVKA 2 in 3

2. Člani komisije za pritožbe so neodvisni. 
Pri sprejemanju odločitev jih ne 
zavezujejo nobena navodila.
3. Člani komisije za pritožbe ne smejo 
opravljati nobenih drugih obveznosti v 
agenciji. Funkcija članov je lahko 
funkcija za skrajšan delovni čas.

3. Člani komisije za pritožbe ne smejo 
opravljati nobenih drugih obveznosti v 
agenciji. 

(Predlog spremembe 287 - prva obravnava)

Obrazložitev

Vse določbe v zvezi z neodvisnostjo sestavnih delov organov agencije so zaradi večje jasnosti 
zbrane v enem členu. Kljub temu, da zaradi številnih pritožb člani Odbora za pritožbe ne 
morejo opravljati drugih nalog, njihova funkcija ostaja funkcija za polni delovni čas. 
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Predlog spremembe 46
ČLEN 90, ODSTAVEK 1

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

1. Pritožba se lahko vloži zoper odločitve 
agencije, sprejete v skladu s členi 9, 20, 
27(6), 30(2) in (3), 50 ter 59.

(Predlog spremembe 288 - prva obravnava)

Obrazložitev

Zaradi skladnosti mora tudi za odločitve o odobritvi dovoljenja veljati možnost pritožbe.

Predlog spremembe 47
ČLEN 108

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

Da se zagotovi čim boljša preglednost, 
upravni odbor na podlagi predloga 
izvršnega direktorja in v soglasju s 
Komisijo sprejme pravila in ustanovi 
register, ki javnosti zagotavljajo dostop do 
regulativnih, znanstvenih ali tehničnih 
informacij, ki se nanašajo na varnost snovi 
kot take ter na varnost snovi v pripravkih 
in izdelkih, 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 spletne 
strani.
Oddane prošnje za odobritev, dosežene 
stopnje v postopku, začasne odločbe, 
odobritve in vsi drugi naloženi pogoji ali 
omejitve morajo biti objavljeni na 
svetovnem spletu v razumljivi obliki.

(Predlog spremembe 294 - prva obravnava)

Obrazložitev

To ponovno kaže tradicionalno stališče Parlamenta (ki ga je sprejel Svet v povezavi z uredbo, 
ki ureja agencijo za vrednotenje zdravil) v zvezi s preglednostjo in dostopom do informacij.

Predlog spremembe 48
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ČLEN 127, ODSTAVEK 1 A (novo)

1a. Odstavek 1 ne vpliva na pravico držav 
članic, da v skladu z zakonodajo 
Skupnosti o varnosti delavcev ohranijo ali 
uvedejo strožje varnostne ukrepe, če 
ocena kemijske varnosti za uporabo snovi 
ni bila opravljena v skladu s to uredbo.

(Predlog spremembe 309 - prva obravnava)

Obrazložitev

Določbe, sprejete v skladu s členom 137 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, ne smejo 
preprečiti državam članicam, da ohranijo ali uvedejo strožje varnostne ukrepe. kar velja tudi 
za določbe o varnosti delavcev. Če je opravljena ocena kemijske varnosti za snov, se lahko 
predvideva, da je varnost delavcev ustrezno zagotovljena. Zato se predlaga, da se pravica 
držav članic do sprejemanja strožjih ukrepov v drugih primerih ne sme omejiti.

Predlog spremembe 49
PRILOGA XVII, TOČKA 47 A, B, C, D, E (novo)

Predlog spremembe Parlamenta

Oznaka snovi, skupin snovi ali pripravka Pogoji omejitve

47a. toluen
CAS št. 108-88-3

Se ne sme dajati v promet ali uporabljati 
kot snov ali sestavina pripravkov v 
koncentracijah, enakih ali večjih od 0,1 
masnih % v lepilih in barvah v razpršilu, 
namenjenih za prodajo širši javnosti.

47b. Triklorobenzen
CAS št. 120-82-1

Se ne sme dajati v promet ali uporabljati 
kot snov ali sestavina pripravkov v 
koncentracijah, enakih ali večjih od 0,1 
masnih % za vse vrste uporabe, razen:

– kot intermediat pri sintezi, ali
– kot topilo pri reakciji kloriranja v 
zaprtih kemijskih sistemih,
ali
– pri izdelavi 1,3,5-trinitro-2,4,6-
triaminobenzena (TATB).

47c. Policiklični aromatski ogljikovodiki 
(PAO)

1. Razteznih olj se ne sme dati v promet 
ali uporabljati za proizvodnjo pnevmatik 
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1. Benzo(a)piren (BaP)
CAS št. 50-32-8
2. Benzo(e)piren (BeP)
CAS št. 192-97-2
3. Benzo(a)antracen (BaA)
CAS št. 56-55-3
4. Krizen (CHR)
CAS št. 218-01-9
5. Benzo(b)fluoranten (BbFA)
CAS št. 205-99-2
6. Benzo(j)fluoranten (BjFA)
CAS No 205-82-3
7. Benzo(k)fluoranten (BkFA)
CAS št. 207-08-9
8. Dibenzo(a, h)antracen (DBAhA)
CAS št. 53-70-3

ali delov pnevmatik, če vsebujejo:
– več kot 1 mg/kg BaP ali
– več kot 10 mg/kg vseh navedenih PAO 
skupaj.
Te omejitve se obravnavajo kot sprejete, 
če znaša ekstrakt policikličnih aromatikov 
(PCA) manj kot 3 masne %, merjeno po 
standardu Inštituta za nafto IP346: 1998 
(Določanje PCA v neuporabljenih 
mazalnih baznih oljih in naftnih frakcijah 
brez asfaltena - metoda refrakcijskega 
indeksa ekstrakcije dimetil sulfoksida), in 
če proizvajalec ali uvoznik vsakih 6 
mesecev ali po vsaki večji operativni 
spremembi, kar je prej, preveri 
upoštevanje mejnih vrednosti BaP in 
navedenih PAH, kot tudi povezavo med 
izmerjenimi vrednostmi in ekstraktom 
PCA.
2. Poleg tega pnevmatik in profilov za 
obnovo, izdelanih po 1. januarju 2010, se 
ne sme dati v promet, če vsebujejo 
raztezna olja, ki presegajo mejne 
vrednosti iz odstavka 1.

Te omejitve se obravnavajo kot sprejete, 
če vulkanizirane gumijeve spojine ne 
presežejo mejne vrednosti 0,35 % By 
protonov, merjeno in izračunano po ISO 
21461 (Vulkanizirani gumi – določanje 
aromatskosti olja v vulkaniziranih 
gumijevih spojinah).

3. Z odstopanjem se odstavek 2 ne 
uporablja za obnovljene pnevmatik, če 
njihov profil ne vsebuje razteznih olj, ki 
presegajo mejne vrednosti iz odstavka 1.

47d. Naslednji flalati (ali druge CAS in 
EINECS številke, ki zajemajo to snov):  
di(2-etilheksil) ftalat (DEHP)
št CAS 117-81-7 št. EINECS 204-211-0
dibutil flalat (DBP)

Se ne smejo uporabljati v igračah in 
predmetih za nego otrok kot snovi ali 
sestavine pripravkov v koncentracijah, ki 
presegajo 0,1 masnega % plastificiranega 
materiala.
Igrače in predmeti za nego otrok, ki 
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št CAS 84-74-2 št. EINECS 201-557-4
benzil butil ftalat (BBP)
št CAS 85-68-7 št. EINECS 201-622-7

vsebujejo te ftalate v koncentraciji, ki 
presega zgoraj navedeno mejo, se ne 
smejo dajati v promet.

47e. Naslednji flalati (ali druge CAS in 
EINECS številke, ki zajemajo to snov): 
di-"izononil" flalat (DINP)
CAS št. 28553-12-0 in 68515-48-0 št. 
EINECS 249-079-5 in 271-090-9
di-"izodecil" flalat (DIDP)
CAS št. 26761-40-0 in 68515-49-1 št. 
EINECS 247-977-1 in 271-091-4
di-n-oktil flalat (DNOP) št CAS 117-84-0 
št. EINECS 204-214-7

Se ne smejo uporabljati v igračah in 
predmetih za nego otrok, ki jih otroci 
lahko dajejo v usta, kot snovi ali sestavine 
pripravkov v koncentracijah, ki presegajo 
0,1 masnega % plastificiranega materiala.
Igrače in predmeti za nego otrok, ki 
vsebujejo te ftalate v koncentraciji, ki 
presega zgoraj navedeno mejo, se ne 
dajejo v promet.

V točkah 47d in 47e "predmet za nego 
otrok" pomeni vsak izdelek, namenjen za 
lajšanje spanja, sproščanje, higieno ali 
hranjenje otrok ali za to, da ga otroci 
sesajo.
Komisija najkasneje do 16. januarja 2010 
ponovno ovrednoti potrebne ukrepe iz 
točk 47d in 47e z vidika novih znanstvenih 
informacij o takih sestavinah in njihovih 
snoveh, ki se jih, če se izkažejo za 
utemeljene, ustrezno spremeni.

Obrazložitev

Seznam v prilogi XIV je treba posodobiti v skladu z zadnjimi omejitvami, ki sta jih sprejela 
Svet in Parlament.
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OBRAZLOŽITEV

Skupno stališče Sveta podpira in v nekaterih primerih izboljšuje ravnovesje, ki je bilo v 
Parlamentu doseženo z glasovanjem ob prvem branju. Ravnovesje med konkurenco evropske 
kemične industrije na eni strani in zaščito človekovega zdravja in okolja na drugi.

Poročevalec, zadovoljen s takšnim pristopom, meni, da je dogovor možno doseči pri drugem 
branju, če bosta Svet in Komisija pristopila s konstruktivno pogajalsko logiko.

Poročevalec meni, da se je zato treba osredotočiti na nekatere prednostne naloge, vezane na 
končni cilj uredbe, ki jih Svet ni ustrezno upošteval. Glede na potek razprave v odboru si 
poročevalec pridržuje pravico, da se morebiti vključi v razpravo pri drugih, manj pomembnih 
vprašanjih.

Poročevalec misli ponovno vložiti vrsto predlogov sprememb, ki jih je Parlament sprejel z 
veliko večino, Svetu pa se kljub temu ni zdelo primerno, da bi jih vključil v svoje skupno 
stališče.

Gre predvsem za okrepitev načela "skrbnega pregleda", ki ga morata nujno spoštovati tako 
proizvajalec kot uvoznik, zato da bo zagotovljen primeren nadzor nad kemikalijami, ki so 
vpeljane na trg, ter poštena izmenjava informacij in sporočil o tveganjih, ki jih lahko povzroči 
uporaba teh kemikalij.

Druga skupina predlogov sprememb, na katera se poročevalec želi osredotočiti, zadevajo 
vprašanja, vezana na preizkušanje kemikalij na živalih. Predvsem želi poročevalec okrepiti 
vlogo evropskega instituta za odobritev nadomestnih poskusnih metod (ECVAM-European 
Center for Validation of Alternative Methods) in spodbujati nadomestitev poskusne metode 
na živalih z drugo metodo, če bi ECVAM potrdil njeno znanstveno veljavnost. Ponovno bodo 
vloženi predlogi sprememb za obvezno sporočanje agenciji o študijah ali informacijah o 
kemikaliji, ki je bila preizkušena na živalih, ter o vseh tistih raziskavah in informacijah, ki bi 
pripomogle, da se takim poskusom izognemo; vložen bo tudi predlog spremembe za 
ustanovitev odbora za nadomestne poskusne metode.

Poročevalec želi ponovno vložiti predloge sprememb za boljši pretok informacij, ki so 
potrebne za oceno tveganja in učinkov kemikalij na zdravje in okolje. Predvsem se bo 
ponovno odprla možnost za nastanek evropske znamke kakovosti, ki naj označuje in spodbuja 
tiste izdelke, ki so skozi vso proizvodnjo izpolnjevali zahteve REACH.

Poročevalec tudi meni, da je treba nujno izboljšati skupno stališče Sveta z uvedbo predlogov 
sprememb, ki naj omogočijo lažje upravljanje s sistemom, zlasti glede na izvedbene težave, 
na katere bodo naletela majhna in srednje velika podjetja. Ponovno bodo zato vloženi predlogi 
sprememb, ki predvidevajo mehanizme pomoči in podpore za majhna in srednje velika 
podjetja ter ukrepe za posebno podporo s strani držav članic.

Poročevalec meni, da je prednostnega pomena okrepiti posebne pravice Parlamenta in 
njegovo vlogo pri ustanavljanju agencije in pri spremljanju doseženih rezultatov.

Ponovno bodo vloženi tudi nekateri predlogi sprememb, ki se nanašajo na posebna vprašanja, 
v zvezi s katerimi po mnenju poročevalca stališče Parlamenta iz prvega branja prinaša 
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bistvene izboljšave skupnega stališča.

Osnutek priporočila ne vsebuje predlogov sprememb, ki so bili sprejeti na prvi obravnavi in ki 
zadevajo izdajanje dovoljenj za snovi. Po mnenju poročevalca je stališče Parlamenta s prve 
obravnave, v primerjavi s skupnim stališčem, strožje in bolj skladno z glavnim ciljem uredbe, 
da se skrajno problematične snovi nadomesti z varnejšimi nadomestnimi snovmi in 
tehnologijami, in ga je zato treba ponovno predstaviti. Poleg tega je razlika med stališčem 
Parlamenta in Sveta premostljiva. Sporazumna rešitev o tem pomembnem poglavju je torej 
mogoča in potrebna.  Poročevalec želi skupaj z drugimi političnimi skupinami preučiti, kako 
najbolje priti do obsežnega dogovora, ki bo pred Svetom in Komisijo dovolj trden.

Kljub vsemu namerava poročevalec za poglavja, o katerih ne potekajo pogajanja za dosego 
dogovora, ponovno vložiti celotno stališče Parlamenta iz prve obravnave.


