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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 razvrščanju, označevanju in 
pakiranju snovi ter zmesi in spremembi Direktive 67/548/EGS in Uredbe (ES) št. 
1907/2006
(KOM(2007)0355 – C6-0197/2007 – 2007/0121(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2007)0355),

– ob upoštevanju člena 251(2) in člena 95 Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija 
Parlamentu podala predlog (C6-0197/2007),

– ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane in mnenj 
Odbora za notranji trg in zaščito potrošnikov ter Odbora za industrijo, raziskave in 
energetiko (A6-0000/2008),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

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

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
UVODNA IZJAVA 8

(8) Zato je izjemno pomembno v 
Skupnosti uskladiti določbe o razvrščanju 
ter označevanju snovi in zmesi, pri čemer 
se upoštevajo merila za razvrščanje in 
pravila za označevanje GHS, hkrati pa 
izhajati iz 40-letnih izkušenj, pridobljenih 
med izvajanjem obstoječe zakonodaje 
Skupnosti o kemikalijah, in ohraniti raven 
varovanja, ki je že bila dosežena s 
sistemom usklajevanja razvrstitev in 
označitev, razredi nevarnosti Skupnosti, ki 
še niso del GHS, in obstoječimi pravili za 

(8) Zato je izjemno pomembno v 
Skupnosti uskladiti določbe in merila o 
razvrščanju ter označevanju snovi in zmesi, 
pri čemer se upoštevajo merila za 
razvrščanje in pravila za označevanje GHS, 
hkrati pa izhajati iz 40-letnih izkušenj, 
pridobljenih med izvajanjem obstoječe 
zakonodaje Skupnosti o kemikalijah, in 
ohraniti raven varovanja, ki je že bila 
dosežena s sistemom usklajevanja 
razvrstitev in označitev, razredi nevarnosti 
Skupnosti, ki še niso del GHS, in 
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označevanje in pakiranje. obstoječimi pravili za označevanje in 
pakiranje.

Obrazložitev

Zagotoviti je treba skladnost s cilji uredbe.

Predlog spremembe 2
UVODNA IZJAVA 13

(13) Pojmi v tej uredbi morajo biti v skladu 
s pojmi iz Uredbe (ES) št. 1907/2006 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. 
decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, 
avtorizaciji in omejevanju kemikalij 
(REACH), o ustanovitvi Evropske agencije 
za kemikalije ter spremembi Direktive 
1999/45/ES 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 ter z 
opredelitvami pojmov, določenimi v GHS 
na ravni ZN za zagotavljanje največje 
skladnosti pri uporabi zakonodaje o 
kemikalijah v Skupnosti v svetovni 
trgovini. Zaradi istega razloga bi morali 
biti razredi nevarnosti, opredeljeni v GHS, 
določeni tudi v tej uredbi.

(13) Pojmi in opredelitve v tej uredbi 
morajo biti v skladu s pojmi iz 
Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 
2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji 
in omejevanju kemikalij (REACH), o 
ustanovitvi Evropske agencije za 
kemikalije ter spremembi Direktive 
1999/45/ES 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 ter z 
opredelitvami pojmov, določenimi v GHS 
na ravni ZN za zagotavljanje največje 
skladnosti pri uporabi zakonodaje o 
kemikalijah v Skupnosti v svetovni 
trgovini. Zaradi istega razloga bi morali 
biti razredi nevarnosti, opredeljeni v GHS, 
določeni tudi v tej uredbi.

Obrazložitev

Da ne bi prihajalo do nesporazumov, morajo biti pojmi in opredelitve usklajene z ustrezno 
evropsko zakonodajo.

Predlog spremembe 3
UVODNA IZJAVA 25

(25) Nove informacije glede fizikalnih 
nevarnosti bi vedno morale biti potrebne, 
razen kadar so podatki že na voljo ali kadar 
je v delu 2 predvideno odstopanje.

(25) Nove informacije in poskusi za 
določitev fizikalnih nevarnosti bi vedno 
morali biti nujni, razen kadar so primerni 
in zanesljivi podatki že na voljo ali kadar 
je v delu 2 predvideno odstopanje.
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Obrazložitev

Pomembno je, da se opozori na zanesljivost in značilnost podatkov, ki jih je treba uporabljati. 
Poskusi za določitev fizičnih in kemičnih nevarnosti se ne bi smeli izvajati na živalih.

Predlog spremembe 4
UVODNA IZJAVA 26

(26) Podatkov za razvrščanje ne bi smelo
biti dovoljeno pridobivati s preskusi na 
ljudeh ali drugih primatih. Upoštevati bi 
bilo treba razpoložljive in zanesljive 
epidemiološke podatke ter pretekle 
izkušnje o vplivih snovi in zmesi na ljudi 
(npr. podatki o poklicni izpostavljenosti in 
zbirke podatkov o nesrečah) ter jim dati 
prednost pred podatki, ki izhajajo iz študij 
na živalih, kadar se pokažejo nevarnosti, ki 
niso ugotovljene na podlagi teh študij. 
Pretehtati bi bilo treba rezultate študij na 
živalih v primerjavi z rezultati na podlagi 
podatkov o ljudeh, pri presoji podatkov o 
živalih in ljudeh pa bi bila potrebna 
strokovna presoja, da se zagotovi najboljše 
varovanje zdravja ljudi.

(26) Za namene razvrščanja je dovoljeno 
izvajati poskuse na ljudeh ali drugih 
primatih samo, kadar ni druge možnosti.
Ne bi se smeli izvajati zaradi ovržbe 
drugih podatkov. Upoštevati bi bilo treba 
razpoložljive in zanesljive epidemiološke 
podatke ter pretekle izkušnje o vplivih 
snovi in zmesi na ljudi (npr. podatki o 
poklicni izpostavljenosti in zbirke 
podatkov o nesrečah) ter jim dati prednost 
pred podatki, ki izhajajo iz študij na 
živalih, kadar se pokažejo nevarnosti, ki 
niso ugotovljene na podlagi teh študij. 
Pretehtati bi bilo treba rezultate študij na 
živalih v primerjavi z rezultati na podlagi 
podatkov o ljudeh, pri presoji podatkov o 
živalih in ljudeh pa bi bila potrebna 
strokovna presoja, da se zagotovi najboljše 
varovanje zdravja ljudi.

Obrazložitev

Poskusi na ljudeh in drugih primatov so včasih potrebni zaradi zaščite človeškega zdravja, 
vendar jih je treba kljub temu omejiti na primere, v katerih ni druge možnosti.

Predlog spremembe 5
UVODNA IZJAVA 31

(31) Zaradi sorazmernosti in izvedljivosti 
bi bilo treba določiti splošne mejne 
vrednosti za nečistoče, dodatke in 
posamezne sestavine snovi ter za snovi v 
zmeseh, hkrati pa tudi opredeliti, kdaj bi 
bilo treba informacije o njih upoštevati pri 
določanju razvrstitve glede na nevarnosti 
snovi in zmesi.

(31) Zaradi sorazmernosti in izvedljivosti 
bi bilo treba določiti splošne mejne 
vrednosti za ugotovljene nečistoče, 
dodatke in posamezne sestavine snovi ter 
za snovi v zmeseh, hkrati pa tudi opredeliti, 
kdaj bi bilo treba informacije o njih 
upoštevati pri določanju razvrstitve glede 
na nevarnosti snovi in zmesi.
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Obrazložitev

Sedanja priloga VI k direktivi o nevarnih snoveh (razdelek 1.7.2.1) terja, da se opredelijo 
snovi, za katere je bilo ugotovljeno, da vsebujejo nečistoče, dodatke ali posamezne sestavine, 
ki dosegajo ali presegajo specifične vrednosti v skladu z zahtevami direktive o nevarnih 
pripravkih.

Predlog spremembe 6
UVODNA IZJAVA 35

(35) Za sporočanje nevarnosti snovi in 
zmesi se uporabljata dva elementa, in sicer 
oznake in varnostni listi iz Uredbe (ES) št. 
1907/2006. Oznake so edino sredstvo za 
obveščanje potrošnikov, uporabijo pa se 
lahko tudi za opozarjanje delavcev na 
izčrpnejše informacije o snoveh ali 
zmeseh, ki so navedene v varnostnih listih. 
Ker določbe o varnostnih listih vsebuje že 
Uredba (ES) št. 1907/2006, ki varnostni list 
uporablja kot glavno komunikacijsko 
sredstvo v dobavni verigi snovi, ni 
primerno istih določb podvajati v tej 
uredbi.

(35) Za sporočanje nevarnosti snovi in 
zmesi se uporabljata dva pomembna
elementa, in sicer oznake in varnostni listi 
iz Uredbe (ES) št. 1907/2006. Od teh so le 
oznake takoj na voljo za obveščanje 
potrošnikov, zato morajo biti dovolj 
podrobne in se morajo nanašati na 
uporabo izdelka. Zaradi tega je bistveno, 
da Agencija, kot je predvideno v Uredbi 
(ES) št. 1907/2006, v posvetovanju s 
pristojnimi organi, zainteresiranimi 
stranmi in po potrebi ob upoštevanju 
preverjenih postopkov zagotovi smernice 
za obveščanje širše javnosti o tveganjih ter 
varni uporabi kemičnih snovi in zmesi. 
Oznake pa se lahko uporabijo tudi za 
opozarjanje delavcev na izčrpnejše 
informacije o snoveh ali zmeseh, ki so 
navedene v varnostnih listih. Ker določbe o 
varnostnih listih vsebuje že Uredba (ES) št. 
1907/2006, ki varnostni list uporablja kot 
glavno komunikacijsko sredstvo v dobavni 
verigi snovi, ni primerno istih določb 
podvajati v tej uredbi.

Obrazložitev

Primeren in dosleden obveščevalni sistem bo potrošnikom zagotavljal potrebne informacije in 
nasvete, na podlagi katerih bodo lahko varno in učinkovito ocenili tveganje pri uporabi snovi, 
pripravkov ali izdelkov, ki vsebujejo kemikalije.  To je tudi v skladu z globalno usklajenim 
sistemom, po katerem morajo biti oznake za potrošnike dovolj podrobne in se morajo 
nanašati na uporabo izdelka.

Predlog spremembe 7
UVODNA IZJAVA 35 A (novo)
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(35a) Da bi potrošniki prejemali pravilne 
in popolne informacije o tveganjih ter 
varni uporabi kemikalij in zmesi, je treba 
spodbujati uporabo in razširjanje spletnih 
strani ter brezplačnih telefonskih linij, 
zlasti za zagotavljanje informacij o 
posebnih vrstah embalaže.

Obrazložitev

Kadar so na embalaži natisnjene velike količine informacij, a je embalaža premajhna ali kako 
drugače neprimerna za njihov prikaz, ni mogoče zagotoviti, da bo potrošnik te informacije 
zaznal. Naslov spletne strani ali brezplačna telefonska številka bi bila vidna celo na majhni 
embalaži in sta primeren drugačen način za posredovanje informacij potrošnikom.

Predlog spremembe 8
UVODNA IZJAVA 41

(41) (41) Določbe o označevanju v tej 
uredbi ne bi smele vplivati na Direktivo 
Sveta 91/414/EGS o dajanju 
fitofarmacevtskih sredstev v promet  in
Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta o dajanju biocidnih pripravkov v 
promet.

(41) (41) Določbe o označevanju v tej 
uredbi ne bi smele vplivati na Direktivo 
Sveta 91/414/EGS o dajanju 
fitofarmacevtskih sredstev v promet, 
Direktivo 98/8/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta o dajanju biocidnih pripravkov v 
promet in Uredbo (ES) št. 648/2004 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. 
marca 2004 o detergentih1.
_______
1 UL L 104, 08.04.04, str. 1. Uredba, kakor je bila 
spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 907/2006 
(UL L 168, 21.06.06, str. 5).

Obrazložitev

Uredba o detergentih vsebuje posebne določbe o označevanju detergentnih proizvodov, ki jih 
je treba upoštevati.

Predlog spremembe 9
UVODNA IZJAVA 46

(26) Treba bi bilo določiti pravila za popis 
razvrstitev in označitev, da bi se omogočilo 
delovanje notranjega trga za snovi in zmesi 
in bi bila hkrati zagotovljena visoka raven 
varovanja zdravja ljudi in okolja. 

(26) Treba bi bilo določiti pravila za popis 
razvrstitev in označitev, da bi se omogočilo 
delovanje notranjega trga za snovi in zmesi 
in bi bila hkrati zagotovljena visoka raven 
varovanja zdravja ljudi in okolja. 
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Razvrstitev in oznako vsake snovi, ki je 
dana na trg, bi bilo zato treba prijaviti 
Agenciji, da jo vključi v popis.

Razvrstitev in oznako vsake snovi, ki je 
dana na trg, bi bilo zato treba za snovi, pri 
katerih je treba količine ene tone ali več 
na leto po uredbi (ES) št. 1907/2006 
registrirati, prijaviti Agenciji, da jo vključi 
v popis.

Obrazložitev

Člen 6 uredbe (ES) št. 1907/2006 določa obveznost registracije snovi, če te presegajo mejo 
ene tone. Glede na določbe uredbe REACH in podrobne ocene, na podlagi katerih je bila 
meja določena, bi morala ta meja veljati za podatke, ki jih je treba agenciji sporočiti po 
globalno usklajenem sistemu.

Predlog spremembe 10
UVODNA IZJAVA 55

(55) Da bi se v državah članicah 
zagotovile preglednost, nepristranskost in 
doslednost pri izvrševanju, bi morale te 
vzpostaviti ustrezen okvir za uvedbo 
učinkovitih, sorazmernih in odvračalnih 
kazni za kršitve te uredbe, ker lahko kršitve 
povzročijo škodo za zdravje ljudi in okolje.

(55) Da bi se v državah članicah 
zagotovile preglednost, nepristranskost in 
doslednost pri izvrševanju, bi morale te 
vzpostaviti ustrezen okvir za uvedbo 
učinkovitih, sorazmernih in odvračalnih 
kazni za kršitve te uredbe, ker lahko kršitve 
povzročijo škodo za zdravje ljudi in okolje.
Države članice bi morale vzpostaviti tudi 
učinkovit sistem nadzora in kontrol.

Obrazložitev

Za učinkovito delovanje sistema, vzpostavljenega po tej uredbi, je potreben učinkovit sistem 
nadzora in kontrol.

Predlog spremembe 11
UVODNA IZJAVA 64

(64) Zlasti je treba Komisiji podeliti 
pooblastila za prilagoditev te uredbe 
tehničnemu napredku, vključno z 
vključitvijo sprememb GHS, izvedenih na 
ravni ZN. Pri takšnih prilagoditvah 
tehničnemu napredku bi bilo treba 
upoštevati polletni delovni ritem na ravni 
ZN. Poleg tega bi bilo treba Komisiji 
podeliti pooblastila za sprejetje odločitve o 
usklajeni razvrstitvi in označitvi posebnih 

(64) Zlasti je treba Komisiji podeliti 
pooblastila za prilagoditev te uredbe 
tehničnemu in znanstvenemu napredku, 
vključno z vključitvijo sprememb GHS, 
izvedenih na ravni ZN. Pri takšnih 
prilagoditvah tehničnemu in znanstvenemu 
napredku bi bilo treba upoštevati polletni 
delovni ritem na ravni ZN. V tej uredbi bi 
se morala zrcaliti tudi razvoj in validacija 
novih poskusnih metod.  Poleg tega bi bilo 
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snovi. Ker je področje uporabe navedenih 
ukrepov splošno in so oblikovani za 
spremembo nebistvenih elementov te 
uredbe, bi jih bilo treba sprejeti v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

treba Komisiji podeliti pooblastila za 
sprejetje odločitve o usklajeni razvrstitvi in 
označitvi posebnih snovi. Ker je področje 
uporabe navedenih ukrepov splošno in so 
oblikovani za spremembo nebistvenih 
elementov te uredbe, jih je treba sprejeti v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 5a Sklepa 
1999/468/ES.

Obrazložitev

Na področju kemikalij se kaže hiter znanstven in tehničen napredek. Uredbo je treba 
prilagoditi novim znanstvenim dosežkom, tudi tistim, ki obsegajo poskusne metode.

Predlog spremembe 12
ČLEN 1, ODSTAVEK 1, TOČKA (A)

(a) uskladitev razvrščanja snovi in zmesi in 
pravil o označevanju in pakiranju nevarnih 
snovi in zmesi;

(a) uskladitev razvrščanja snovi in zmesi 
ter meril zanje in pravil o označevanju in 
pakiranju nevarnih snovi in zmesi;

Obrazložitev

Zagotoviti je treba skladnost s cilji uredbe.

Predlog spremembe 13
ČLEN 1, ODSTAVEK 2, TOČKA (D)

(d) snovi in zmesi za znanstvene raziskave 
in razvoj, ki niso dane na trg, če se 
uporabljajo v nadzorovanih pogojih za 
zmanjšanje izpostavljenosti, ki sicer 
veljajo za snovi, razvrščene kot 
rakotvorne, mutagene za zarodne celice 
ali strupene za razmnoževanje (CMR) iz 
kategorije 1A ali 1B v skladu s Prilogo I.

(d) snovi in zmesi za znanstvene raziskave 
in razvoj ali v postopke usmerjene 
raziskave in razvoj, ki niso dane na trg ali 
so dane na trg v obsegu, ki na leto ne 
presega ene tone na dobavitelja.

Obrazložitev

Z znanstvenimi raziskavami in razvojem je mogoče opredeliti drugačne rešitve, ki so varnejše 
in snažnejše.  Zato snovi in zmesi za znanstvene raziskave in razvoj, kadar njihove količine ne 
dosegajo določene meje, v skladu z določbami uredbe REACH ne bi smele biti zajete v 
uredbo.
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Predlog spremembe 14
ČLEN 2, TOČKA 4 A (novo)

(4a) pripravek pomeni zmes ali raztopino, 
sestavljeno iz dveh ali več snovi; zmes in 
pripravek sta sopomenki.

Obrazložitev

Zaradi izpopolnitve je bila vključena opredelitev zmesi, ki temelji na tisti za priprave iz 
določb uredbe REACH. Pojem zmes je sopomenka pojma pripravek.

Predlog spremembe 15
ČLEN 3, ODSTAVEK 2, UVOD

2. Snov ali zmes, ki ustreza merilom za 
katerega koli od naslednjih razredov 
nevarnosti ali kategorijo iz Priloge I, je 
nevarna:

2. Snov ali zmes, ki ustreza merilom za 
katerega koli od naslednjih razredov 
nevarnosti ali kategorijo iz Priloge I, je 
nevarna v smislu uredbe (ES) št. 
1907/2006 in za namene podrejene 
zakonodaje: 

Obrazložitev

Da ne bi prihajalo do zmede glede pomena tveganja in nevarnosti, je določba usklajena z 
določbami uredbe REACH ((ES) št. 1907/2006).

Predlog spremembe 16
ČLEN 3, ODSTAVEK 3

3. Komisija lahko oblikuje nadaljnja 
razločevanja za razrede nevarnosti glede na 
način izpostavljenosti ali naravo učinka in 
nato spremeni drugi pododstavek odstavka 
1. Navedeni ukrepi za spremembo 
nebistvenih elementov te uredbe se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom z nadzorom iz člena 54(3).

3. Komisija lahko vključi nadaljnja 
razločevanja za razrede nevarnosti glede na 
način izpostavljenosti ali naravo učinka in 
nato spremeni drugi pododstavek odstavka 
1. Navedeni ukrepi za spremembo 
nebistvenih elementov te uredbe se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom z nadzorom iz člena 54(3).

Obrazložitev

Glede na mednarodno naravo uredbe ima Komisija s tem v zvezi povezovalno vlogo.

Predlog spremembe 17
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ČLEN 5, ODSTAVEK 1, TOČKA (B)

(b) epidemiološke podatke in izkušnje o 
učinkih na ljudi;

(b) zanesljive epidemiološke podatke in 
znanstveno preverjene izkušnje o učinkih 
snovi na ljudi (npr. podatke o poklicni 
izpostavljenosti, zbirke podatkov o 
nesrečah in morebitne študije);

Obrazložitev

Pomembno je, da se opozori na zanesljivost in značilnost podatkov, ki jih je treba uporabljati, 
in na dostopnost podatkov iz mednarodno priznanih programov ali virov.

Predlog spremembe 18
ČLEN 5, ODSTAVEK 1, TOČKA (C A) (novo)

(ca) katerekoli druge informacije, 
pridobljene preko mednarodnih 
programov s področja kemikalij.

Obrazložitev

Pomembno je, da se opozori na zanesljivost in značilnost podatkov, ki jih je treba uporabljati, 
in na dostopnost podatkov iz mednarodno priznanih programov ali virov.

Predlog spremembe 19
ČLEN 6, ODSTAVEK 1

1. Dobavitelj zmesi poizve, katere 
pomembne informacije so na voljo za 
presojo o tem, ali neka zmes pomeni 
fizikalno nevarnost ali nevarnost za zdravje 
ali okolje, kot so določene v Prilogi I, in 
sicer zlasti naslednje:

1. Dobavitelj zmesi poizve, katere 
pomembne informacije so na voljo za 
presojo o tem, ali neka zmes pomeni 
fizikalno nevarnost ali nevarnost za zdravje 
ali okolje, kot so določene v Prilogi I, in 
sicer zlasti naslednje:

(a) podatke, pridobljene z uporabo katere 
koli od metod iz člena 8(3) o sami zmesi 
ali o snoveh, ki jih vsebuje;

(a) podatke, pridobljene z uporabo katere 
koli od metod iz člena 8(3) o sami zmesi 
ali o snoveh, ki jih vsebuje;

(b) epidemiološke podatke in izkušnje o 
učinkih na ljudi o sami zmesi ali o snoveh, 
ki jih vsebuje;

(b) zanesljive epidemiološke podatke in 
znanstveno preverjene izkušnje o učinkih 
na ljudi o sami zmesi ali o snoveh, ki jih 
vsebuje (npr. podatke o poklicni 
izpostavljenosti, zbirke podatkov o 
nesrečah in morebitne študije);

(c) katere koli druge informacije, (c) katere koli druge informacije, 
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pridobljene v skladu z oddelkom 1 Priloge 
XI k Uredbi (ES) št. 1907/2006 o sami 
zmesi ali o snoveh, ki jih vsebuje.

pridobljene v skladu z oddelkom 1 Priloge 
XI k Uredbi (ES) št. 1907/2006 o sami 
zmesi ali o snoveh, ki jih vsebuje.

(ca) katerekoli druge informacije, 
pridobljene preko mednarodnih 
programov za ravnanje s kemikalijami o 
sami zmesi ali o snoveh, ki jih vsebuje;
(cb) informacije o sestavi in razvrstitvi 
obstoječih zmesi znotraj skupine podobnih 
zmesi.

Informacije se nanašajo na obliko ali 
agregatno stanje, v katerem se zmes 
uporablja ali se lahko upravičeno 
pričakuje, da se bo uporabljala, potem ko 
bo dana na trg.

Informacije se nanašajo, kadar je to 
pomembno, na obliko ali agregatno stanje, 
v katerem se zmes uporablja ali se lahko 
upravičeno pričakuje, da se bo uporabljala, 
potem ko bo dana na trg.

Obrazložitev

Pomembno je, da se opozori na zanesljivost in značilnost podatkov, ki jih je treba uporabljati, 
in na dostopnost podatkov iz mednarodno priznanih programov ali virov.

Predlog spremembe 20
ČLEN 6, ODSTAVEK 2

2. Ob upoštevanju odstavkov 3 in 4, kadar 
so informacije iz odstavka 1(a) na voljo za 
samo zmes in se je dobavitelj prepričal, da 
so te informacije ustrezne in zanesljive, 
dobavitelj te informacije uporabi za oceno 
v skladu s poglavjem 2.

2. Ob upoštevanju odstavkov 3 in 4, kadar 
so informacije iz odstavka 1 na voljo za 
samo zmes in se je dobavitelj prepričal, da 
so te informacije ustrezne in zanesljive, 
dobavitelj te informacije uporabi za oceno 
v skladu s poglavjem 2.

Obrazložitev

Omeniti bi bilo treba odstavek 1 kot celoto, da se vključijo vsi razpoložljivi podatki s tem v 
zvezi.

Predlog spremembe 21
ČLEN 7, ODSTAVEK 1

1. Kadar se izvajajo novi preskusi za 
namen te uredbe, se preskusi na živalih v 
smislu Direktive 86/609/EGS izvedejo 
samo tedaj, ko ni na voljo nobene druge 

1. Kadar se izvajajo novi preskusi za 
namen te uredbe, se preskusi na živalih v 
smislu Direktive 86/609/EGS izvedejo 
samo tedaj, ko ni na voljo nobene druge 
možnosti, ki bi zagotovila enako zanesljive 
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možnosti. in kakovostne podatke.

Testne metode se redno preverjajo in 
izboljšujejo za zmanjšanje števila 
poskusov na vretenčarjih in števila 
vključenih živali. 

Obrazložitev

Poudariti je potrebno zavezanost zmanjšanju števila poskusov na živalih.

Predlog spremembe 22
ČLEN 7, ODSTAVEK 2

2. Preskusi na ljudeh ali drugih primatih za 
namene te uredbe se ne izvajajo.

2. Preskusi na ljudeh ali drugih primatih se 
izvajajo za namene te uredbe samo tedaj, 
ko ni na voljo nobenih drugih možnosti.
Ne izvajajo se zaradi ovržbe drugih 
podatkov.

Obrazložitev

Preskusi na ljudeh in drugih primatih bi se morali omejiti na primere, ko informacij, 
potrebnih za zaščito zdravja ljudi, ni mogoče pridobiti po nobeni drugi zanesljivi poti.

Predlog spremembe 23
ČLEN 8, ODSTAVEK 3, TOČKA (C)

(c) za nevarnosti za zdravje in okolje, 
kakor so določene v delih 3 in 4 Priloge I, 
mednarodno priznana znanstvena načela ali 
metode, potrjene v skladu z mednarodnimi 
postopki.

(c) za nevarnosti za zdravje in okolje, 
kakor so določene v delih 3 in 4 Priloge I, 
upoštevajoč tehtna, po možnosti 
mednarodno priznana znanstvena načela ali 
metode, potrjene v skladu z mednarodnimi 
postopki.

Obrazložitev

Da bi ugotovili, kakšne so nevarnosti za zdravje in okolje, se je treba sklicevati na tehtna, 
mednarodno priznana znanstvena načela.

Predlog spremembe 24
ČLEN 11, ODSTAVEK 1

1. Kadar snov vsebuje drugo snov, ki je 1. Kadar snov vsebuje drugo snov, ki je 
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sama razvrščena kot nevarna, v obliki 
nečistoče, dodatka ali posamezne 
sestavine, se ta informacija upošteva pri 
razvrščanju, če je koncentracija nečistoče, 
dodatka ali posamezne sestavine enaka ali 
večja od mejne vrednosti iz odstavka 3.

sama razvrščena kot nevarna, v obliki 
ugotovljene nečistoče, dodatka ali 
posamezne sestavine, se ta informacija 
upošteva pri razvrščanju, če je 
koncentracija nečistoče, dodatka ali 
posamezne sestavine enaka ali večja od 
mejne vrednosti iz odstavka 3.

Obrazložitev

Sedanja priloga VI k direktivi o nevarnih snoveh (razdelek 1.7.2.1) terja, da se opredelijo 
snovi, za katere je bilo ugotovljeno, da vsebujejo nečistoče, dodatke ali posamezne sestavine, 
ki dosegajo ali presegajo specifične vrednosti v skladu z zahtevami direktive o nevarnih 
pripravkih. Ugotovljeno je bilo, da je to ustrezno za razvrstitev številnih kompleksnih snovi z 
različnimi ravnmi nečistoč ali dodatkov, ki jih vseh ni mogoče določiti.

Predlog, kot je oblikovan, bi samodejno pomenil najnižjo mejno vrednost ne glede na 
obrazložitev.

Predlog spremembe 25
ČLEN 11, ODSTAVEK 2

2. Kadar snov vsebuje drugo snov, ki je 
sama razvrščena kot nevarna, v obliki 
nečistoče, dodatka ali posamezne 
sestavine, se ta informacija upošteva pri 
razvrščanju, če je koncentracija nečistoče, 
dodatka ali posamezne sestavine enaka ali 
večja od mejne vrednosti iz odstavka 3.

2. Kadar snov vsebuje drugo snov, ki je 
sama razvrščena kot nevarna, v obliki 
ugotovljene nečistoče, dodatka ali 
posamezne sestavine, se ta informacija 
upošteva pri razvrščanju, če je 
koncentracija nečistoče, dodatka ali 
posamezne sestavine enaka ali večja od 
mejne vrednosti iz odstavka 3.

Obrazložitev

Sedanja priloga VI k direktivi o nevarnih snoveh (razdelek 1.7.2.1) terja, da se opredelijo 
snovi, za katere je bilo ugotovljeno, da vsebujejo nečistoče, dodatke ali posamezne sestavine, 
ki dosegajo ali presegajo specifične vrednosti v skladu z zahtevami direktive o nevarnih 
pripravkih. Ugotovljeno je bilo, da je to ustrezno za razvrstitev številnih kompleksnih snovi z 
različnimi ravnmi nečistoč ali dodatkov, ki jih vseh ni mogoče določiti.

Predlog, kot je oblikovan, bi samodejno pomenil najnižjo mejno vrednost ne glede na 
obrazložitev.

Predlog spremembe 26
ČLEN 26, ODSTAVEK 2, PODODSTAVEK 2
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Višino pristojbine določi Komisija po 
postopku iz člena 54(2).

Višino pristojbine določi Komisija po 
postopku iz člena 54(2). Za MSP se določi 
zmanjšana pristojbina.

Obrazložitev

Glede na finančne posledice, ki jih imata zakonodaji s področja REACH in globalno 
usklajenega sistema za mala in srednje velika podjetja, bi bilo slednjim potrebno pristojbino 
zmanjšati.

Predlog spremembe 27
ČLEN 26, ODSTAVEK 4 A (novo)

4a. D o b a v i t e l j  Agencijo nemudoma 
obvesti, ali je razvrstitev snovi ali zmesi 
prilagojena v skladu s členom 15. Če se 
razvrstitev spremeni za razrede nevarnosti 
iz točk 3.5., 3.6 ali 3.7 Priloge I, mora 
Agencija ponovno preučiti sklep o 
tajnosti.

Obrazložitev

Treba je predvideti razmere, ko se razvrstitev snovi ali zmesi, ki ji je bila dodeljena določena 
tajnost kemične identitete, spremeni. Če jih razvrstitev umesti med rakotvorne, mutagene za 
zarodne celice ali strupene za razmnoževanje (CMR), mora Agencija svoj sklep o tajnosti 
ponovno preučiti.

Predlog spremembe 28
ČLEN 31, ODSTAVEK 2, UVODNI DEL

2. Na zahtevo Komisije Agencija pripravi 
osnutek naslednjih pogojev za izjeme od 
obveznosti za označevanje iz členov 17 in 
34 in ga predloži Komisiji:

2. Na zahtevo Komisije, ali če je to 
primerno, države članice, Agencija 
pripravi osnutek naslednjih pogojev za 
izjeme od obveznosti za označevanje 
(vključno s pravili za uporabo) iz 
členov 17 in 34 in ga predloži Komisiji:

Obrazložitev

Da bi, med drugim, mala in srednje velika podjetja laže izvajala določbe, bi morale imeti tudi 
države članice možnost, da, kjer je to primerno, Agencijo zaprosijo za pripravo osnutka 
pogojev za izjeme, ki jih ta namerava predložiti Komisiji.
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Predlog spremembe 29
Člen 31, ODSTAVEK 2 A (novo)

2a. Brez poseganja v odstavka 1 in 2 je 
dostop do izjav o nevarnostih v zvezi s 
snovmi ali zmesmi v majhnih ali 
neustreznih embalažah možen preko 
naslova spletne strani ali brezplačne 
telefonske številke, odtisnjene na 
embalaži. Kadar je snov ali zmes 
razvrščena kot nevarna, se na oznaki 
navede ustrezni piktogram za nevarnosti.

Obrazložitev

Kadar so na embalaži natisnjene velike količine informacij, a je embalaža premajhna ali kako 
drugače neprimerna za njihov prikaz, ni mogoče zagotoviti, da bo potrošnik te informacije 
zaznal. Naslov spletne strani ali brezplačna telefonska številka bi bila vidna celo na majhni 
embalaži in sta primeren drugačen način za posredovanje informacij potrošnikom. Kot 
nadaljnji previdnostni ukrep se na vseh nevarnih snoveh navede ustrezni piktogram za 
nevarnosti.

Predlog spremembe 30
ČLEN 31, ODSTAVEK 2 B (novo)

2b. Označevanje ni potrebno za enojni 
paket (ali eno storitev, en odmerek ali eno 
dozo), zapakiran v embalaži, označeni v 
skladu s to uredbo in ki se odpre izključno 
zaradi uporabe v skladu z navodili za 
delovanje ali uporabo in se takoj izprazni.

Obrazložitev

Ti dve nevarni kategoriji nista povezani s piktogramom za nevarnost; če izjave o nevarnosti 
na embalaži ne bi bilo, se uporabniki nevarnosti, za katero v določenem primeru gre, ne bi 
zavedali.  Predlagani predlog spremembe odraža sedanje ravnanje v direktivi o nevarnih 
pripravkih za zmesi, razvrščene kot R10 ali R52/53, npr. pri razvrstitvah, ki niso povezane s 
simbolom za nevarnost.

Pojasnitev vprašanja glede zmesi, zapakiranih v enojni embalaži, kjer je izdelek (na primer 
tableta) a) namenjen izključno za enkratno uporabo, b) izdelek se odstrani iz zunanje 
embalaže neposredno pred uporabo in c) vsa navodila (in dodatno označevanje) so na 
zunanji embalaži.
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Predlog spremembe 31
ČLEN 33

Dobavitelj snovi ali zmesi dopolni oznako
takoj po spremembi v razvrstitvi in 
označitvi snovi ali zmesi.

Dobavitelj snovi ali zmesi stori vse 
potrebno za dopolnitev oznake po 
spremembi v razvrstitvi in označitvi snovi 
ali zmesi, in sicer takoj oziroma v roku 
največ šest mesecev po spremembi 
razvrstitve.

Dobavitelj zmesi iz člena 24 dopolni 
oznako takoj po spremembi v razvrstitvi 
snovi in označitvi zmesi.
Ta člen ne vpliva na direktivi 91/414/EGS 
in 98/8/ES.

Ta člen ne vpliva na direktivi 91/414/EGS 
in 98/8/ES.

Obrazložitev

Vse spremembe v razvrščanju snovi in zmesi bi morale voditi k takojšnji dopolnitvi oznake. 
Dobavitelj bi moral ukrepati čim hitreje, vendar tudi v manj nujnih primerih (npr. pri 
spremembi poštnega naslova proizvajalca) znotraj jasno določenega časovnega okvira.

Iz varnostnih razlogov bi bilo potrebno oznake dopolniti kar najhitreje po tem, ko so bile 
opravljene takšne spremembe. 

Predlog spremembe 32
ČLEN 36, ODSTAVEK 1, PODODSTAVEK 1

1. Kadar se uporablja tako zunanja kot tudi 
notranja embalaža in kadar na zunanji 
embalaži ni piktograma v skladu s pravili 
za prevoz nevarnega blaga iz Uredbe 
(EGS) št. 3922/91, Direktive 94/55/ES, 
Direktive 96/49/ES ali Direktivo 
2002/59/ES, se tako notranja kot tudi 
zunanja embalaža označuje v skladu s to 
uredbo.

1. Kadar se uporablja tako zunanja kot tudi 
notranja embalaža, zahteve za označevanje 
veljajo za ustrezne, če se zunanja 
embalaža označi v skladu s pravili za 
prevoz nevarnega blaga iz Uredbe (EGS) 
št. 3922/91, Direktive 94/55/ES, Direktive 
96/49/ES ali Direktivo 2002/59/ES, in če 
je/so notranja embalaža/e označena/e v 
skladu s to uredbo.

Obrazložitev

V skladu s sedanjimi določbami direktive o nevarnih pripravkih.

Predlog spremembe 33
ČLEN 36, ODSTAVEK 2 A (novo)
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2a. Če je označevanje na notranji 
embalaži jasno vidno zaradi prozornosti 
zunanje embalaže (na primer pri 
vakuumskem pakiranju), dodano 
označevanje zunanje embalaže ni 
obvezno.

Obrazložitev

Če je zunanja embalaža prozorna, ni potrebe po dodatnem označevanju zunanje embalaže, 
saj bi to lahko povzročilo zmedo.

Predlog spremembe 34
ČLEN 36 A (novo)

Člen 36a
Smernice Agencije

1. Ne glede na pravila o označevanju iz 
naslova III dobavitelj snovi ali zmesi, 
namenjenih splošni uporabi potrošnikov, 
proizvod označuje v skladu s smernicami 
Agencije o posredovanju informacij širši 
javnosti o tveganjih in varni uporabi 
kemičnih snovi in zmesi v skladu z Uredbo 
(ES) št. 1907/2006.
2. Agencija pripravi smernice iz 
zgornjega odstavka 1 v posvetovanju s 
pristojnimi organi in zainteresiranimi 
stranmi ter po potrebi ob upoštevanju 
ustreznega najboljšega ravnanja. 
Smernice so na razpolago v 18 mesecih od 
začetka veljavnosti te uredbe.

Obrazložitev

Ustrezno zagotavljanje informacij potrošnikom je potrebno zato, da se zagotovijo boljša 
zaščita in varnostni standardi. Primeren in dosleden obveščevalni sistem bo potrošnikom 
zagotavljal informacije, ki jih zahtevajo, da bodo lahko varno in učinkovito ocenili tveganje 
pri uporabi izdelkov, ki vsebujejo kemikalije.

Predlog spremembe 35
ČLEN 37, ODSTAVEK 2
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2. Embalaža v obliki posode, ki vsebuje 
nevarno snov ali zmes, ki se prodaja ali je 
na voljo za splošno uporabo, nima oblike 
ali grafične okrasitve, s katero bi bila 
privlačna za otroke ali bi lahko spodbudila 
njihovo dejavno radovednost ali bila 
zavajajoča za potrošnike, prav tako nima 
izgleda ali oznak, ki se uporabljajo za 
živila, živalsko krmo, zdravila ali 
kozmetične izdelke.

2. Embalaža v obliki posode, ki vsebuje 
nevarno snov ali zmes, ki se prodaja ali je 
na voljo za splošno uporabo, nima oblike 
ali grafične okrasitve, s katero bi bila 
privlačna za otroke ali bi lahko spodbudila 
njihovo dejavno radovednost ali bila 
zavajajoča za potrošnike, prav tako nima 
izgleda ali oznak, ki se uporabljajo za 
živila, živalsko krmo, zdravila ali 
kozmetične izdelke, ki bi lahko zavedle 
potrošnika.

Kadar takšne posode ustrezajo zahtevam iz 
oddelka 3.1.1 Priloge II, se opremijo z 
zapirali, varnimi za otroke, v skladu z 
oddelkoma 3.1.2 in 3.1.3 Priloge II.

Kadar posode ustrezajo zahtevam iz 
oddelka 3.1.1 Priloge II, se opremijo z 
zapirali, varnimi za otroke, v skladu z 
oddelkoma 3.1.2 in 3.1.3 Priloge II, razen 
če za zmes ne veljajo posebna določila o 
embalaži iz druge direktive ali uredbe EU.

Kadar takšne posode ustrezajo zahtevam iz 
oddelka 3.2.1 Priloge II, so opremljene z 
otipnim opozorilom za nevarnost v skladu 
z oddelkom 3.2.2 Priloge II.

Kadar posode ustrezajo zahtevam iz 
oddelka 3.2.1 Priloge II, so opremljene z 
otipnim opozorilom za nevarnost v skladu 
z oddelkom 3.2.2 Priloge II, razen če za 
zmes ne veljajo posebna določila o 
embalaži iz druge direktive ali uredbe EU.

Obrazložitev

Da se zagotovi ustrezna stopnja varnosti, morajo posebne določbe za posebne kategorije 
snovi in zmesi ostati v veljavi.

Predlog spremembe 36
ČLEN 40, ODSTAVEK 1, TOČKA (E)

(e) po potrebi vse druge parametre, ki 
omogočajo vrednotenje nevarnosti zmesi 
za zdravje ali okolje, kadar vsebujejo 
zadevne nevarne snovi, ali snovi, ki 
vsebujejo takšne nevarne snovi v obliki 
nečistoč, dodatkov in sestavin.

(e) po potrebi vse druge parametre, ki 
omogočajo vrednotenje nevarnosti zmesi 
za zdravje ali okolje, kadar vsebujejo 
zadevne nevarne snovi, ali snovi, ki 
vsebujejo takšne nevarne snovi v obliki 
ugotovljenih nečistoč, dodatkov in 
sestavin.

Obrazložitev

Sedanja priloga VI k direktivi o nevarnih snoveh (razdelek 1.7.2.1) terja, da se opredelijo 
snovi, za katere je bilo ugotovljeno, da vsebujejo nečistoče, dodatke ali posamezne sestavine, 
ki dosegajo ali presegajo specifične vrednosti v skladu z zahtevami direktive o nevarnih 
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pripravkih. To je bilo ustrezno za razvrstitev številnih kompleksnih snovi z raznolikimi 
stopnjami nečistoč ali dodatkov, vendar nemogoče, da bi bili določeni vsi.

Oblikovanje, ki jo uporablja predlog, bi samodejno pomenilo najnižjo mejno vrednost ne 
glede na obrazložitev.

Predlog spremembe 37
ČLEN 41, ODSTAVEK 1, UVODNI DEL

1. Vsi proizvajalci, uvozniki ali skupine 
proizvajalcev ali uvoznikov, v nadaljnjem 
besedilu „prijavitelji“, ki dajejo v promet 
snov, ki jo je treba registrirati v skladu z 
Uredbo (ES) št. 1907/2006 ali snov, ki je 
bodisi sama razvrščena kot nevarna bodisi 
je prisotna v zmesi nad mejnimi 
koncentracijami, določenimi v Direktivi 
1999/45/ES ali v tej uredbi, zaradi česar je 
zmes razvrščena kot nevarna, Agenciji v 
prijavi sporočijo naslednje informacije, da 
jih ta vključi v popis iz člena 43:

1. Vsi proizvajalci, uvozniki ali skupine 
proizvajalcev ali uvoznikov, v nadaljnjem 
besedilu „prijavitelji“, ki dajejo v promet 
snov v količini ene tone letno, ki jo je 
treba registrirati v skladu z Uredbo (ES) št. 
1907/2006 ali snov, ki je bodisi sama 
razvrščena kot nevarna bodisi je prisotna v 
zmesi nad mejnimi koncentracijami, 
določenimi v Direktivi 1999/45/ES ali v tej 
uredbi, zaradi česar je zmes razvrščena kot 
nevarna, Agenciji v prijavi sporočijo 
naslednje informacije, da jih ta vključi v 
popis iz člena 43:

Obrazložitev

Člen 6 uredbe (ES) št. 1907/2006 določa obveznost registracije snovi, če te presegajo mejo 
ene tone. Glede na določbe uredbe REACH in podrobne ocene, na podlagi katerih je bila 
meja določena, bi morala ta meja veljati za podatke, ki jih je treba agenciji sporočiti po 
globalno usklajenem sistemu..

Predlog spremembe 38
ČLEN 43, ODSTAVEK 1, PODODSTAVEK 3

Informacije iz pop i sa ,  ki ustrezajo 
informacijam iz člena 119(1) Uredbe (ES) 
št. 1907/2006, so dostopne javnosti. 
Agencija prijaviteljem in registracijskim 
zavezancem, ki ji v skladu s členom 29(1) 
Uredbe št. 1907/2006 predložijo 
informacije o snovi, odobri dostop do 
drugih informacij o tej snovi v popisu. 
Drugim stranem odobri dostop do takšnih 
informacij ob upoštevanju člena 118 
navedene uredbe.

Informacije iz pop i sa ,  ki ustrezajo 
informacijam iz člena 119(1) Uredbe (ES) 
št. 1907/2006, so dostopne javnosti, razen 
kjer je dobavitelj v skladu s členom 26 
vložil zahtevo, ki jo je Agencija sprejela.
Agencija prijaviteljem in registracijskim 
zavezancem, ki ji v skladu s členom 29(1) 
Uredbe št. 1907/2006 predložijo 
informacije o snovi, odobri dostop do 
drugih informacij o tej snovi v popisu. 
Drugim stranem odobri dostop do takšnih 
informacij ob upoštevanju člena 118 
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navedene uredbe.

Obrazložitev

Treba je zagotoviti možnost za zahteve po zaščiti intelektualne lastnine.

Predlog spremembe 39
ČLEN 45

1. Države članice imenujejo organ ali 
organe, pristojne za sprejemanje informacij 
od dobaviteljev, vključno s kemijsko 
sestavo zmesi, ki se dajo v promet in 
razvrstijo ali štejejo kot nevarne zaradi 
svojih učinkov na zdravje ali svojih 
fizikalnih učinkov.

1. Države članice imenujejo organ ali 
organe, pristojne za sprejemanje informacij 
od dobaviteljev, vključno s podatki o 
kemijski sestavi zmesi, ki se dajo v promet 
in razvrstijo ali štejejo kot nevarne zaradi 
svojih učinkov na zdravje ali svojih 
fizikalnih učinkov.

2. Imenovani organi poskrbijo za vsa 
potrebna jamstva za varovanje tajnosti 
prejetih informacij. Takšne informacije se 
smejo uporabljati samo za zdravstvene 
potrebe pri oblikovanju preventivnih in 
kurativnih ukrepov, zlasti v nujnih 
primerih. Informacije se ne uporabijo za 
druge namene.

2. Imenovani organi poskrbijo za vsa 
potrebna jamstva za varovanje tajnosti 
prejetih informacij. Takšne informacije se 
smejo uporabljati samo za zdravstvene 
potrebe pri oblikovanju preventivnih in 
kurativnih ukrepov, zlasti v nujnih 
primerih. Informacije se ne uporabijo za 
druge namene.

3. Imenovani organi prejmejo od 
dobavitelja, odgovornega za trženje, vse 
informacije, ki jih potrebujejo za izvajanje 
nalog, za katere so pristojni.

3. Imenovani organi prejmejo od 
dobavitelja, odgovornega za trženje, vse 
informacije, ki jih potrebujejo za izvajanje 
nalog, za katere so pristojni.

3a. Države članice evropski zbirki 
podatkov o poškodbah, ustanovljeni v 
okviru evropskega sistema nadzora nad 
nesrečami v prostem času in doma, vsako 
leto predložijo podatke, ki podrobno 
opredeljujejo število nesreč in uporabljene 
zmesi, o katerih so pristojni organiv zvezi 
z zdravljenjem in kurativnimi ukrepi 
izvedli medicinske preiskave.

Obrazložitev

Treba je zagotoviti zaščito intelektualne lastnine. Istočasno je treba zbirati in razširjati 
podatke o poškodbah.

Predlog spremembe 40
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ČLEN 46, ODSTAVEK 1

1. Države članice sprejmejo vse potrebne 
ukrepe, vključno z izvajanjem sistema 
uradnega nadzora, za zagotavljanje, da se 
snovi in zmesi ne dajo v promet, dokler 
niso razvrščene, označene in zapakirane v 
skladu s to uredbo.

1. Države članice sprejmejo vse potrebne 
ukrepe, vključno z izvajanjem sistema 
uradnega nadzora in drugih dejavnosti 
glede na okoliščine, za zagotavljanje, da se 
snovi in zmesi ne dajo v promet, dokler 
niso razvrščene, označene in zapakirane v 
skladu s to uredbo.

Obrazložitev

Iz uredbe REACH.

Predlog spremembe 41
ČLEN 47

Države članice določijo pravila o kaznih za 
kršitev določb te uredbe in sprejmejo vse 
potrebne ukrepe za zagotavljanje njihovega 
izvajanja. Predpisane kazni morajo biti 
učinkovite, sorazmerne in odvračilne. 
Države članice uradno obvestijo Komisijo 
o navedenih določbah najpozneje leto dni 
po začetku veljavnosti te uredbe in brez 
odlašanja tudi o vseh poznejših 
spremembah navedenih določb.

Države članice določijo pravila o kaznih za 
kršitev določb te uredbe in sprejmejo vse 
potrebne ukrepe za zagotavljanje njihovega 
izvajanja. Predpisane kazni morajo biti 
učinkovite, sorazmerne in odvračilne. 
Države članice uradno obvestijo Komisijo 
o navedenih določbah najpozneje leto dni 
po začetku veljavnosti te uredbe in brez 
odlašanja tudi o vseh poznejših 
spremembah navedenih določb. Komisija 
oceni podatke o kaznih in razširja 
najboljše prakse z vidika njihove 
učinkovitosti.

Obrazložitev

Komisija analizira ukrepe, ki jih sprejmejo države članice, da zagotovijo ustrezno izvajanje te 
uredbe. Podatki o najučinkovitejših kaznih se morajo posredovati državam članicam.

Predlog spremembe 42
ČLEN 53

Komisija lahko prilagodi člene 12, 14, 23, 
27 do 32, drugi in tretji pododstavek 
člena 37(2) ter priloge I do VII tehničnemu 
napredku. Navedeni ukrepi za spremembo 
nebistvenih elementov te uredbe se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 

Komisija lahko prilagodi priloge I do VII 
tehničnemu in znanstvenemu napredku v 
skladu s pravili, ki so določena v tej 
uredbi. Komisija upošteva nadaljnji razvoj 
globalno usklajenega sistema znotraj 
Združenih narodov, razvoj v mednarodnih 
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postopkom z nadzorom iz člena 54(3). V 
nujnih primerih lahko Komisija uporabi 
nujni postopek iz člena 54(4).

programih in konvencijah s področja 
kemikalij, podatke iz zbirk podatkov o 
nesrečah, kot so podatki enot za zbiranje 
podatkov o zastrupitvah, evropskega 
sistema nadzora nad nesrečami v prostem 
času in doma, in potrjevanje alternativnih 
preskusov evropskega centra za validacijo 
alternativnih metod (ECVAM). Navedeni 
ukrepi za spremembo nebistvenih 
elementov te uredbe se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom z nadzorom iz 
člena 54(3). V nujnih primerih lahko 
Komisija uporabi nujni postopek iz člena 
54(4).

Obrazložitev

Prilagoditev uredbe glede na tehnični in znanstveni napredek je nujna, vendar se ta lahko 
izvede le znotraj zakonodajnega okvira, sprejetega s postopkom soodločanja. Členi te uredbe 
se smejo spremeniti le s postopkom soodločanja. Nadaljnja prilagajanja in razvoji globalno 
usklajenega sistema in drugih mednarodnih programov in konvencij s področja kemikalij se 
morajo upoštevati. Zbirke podatkov o nesrečah zagotavljajo podatke o praktičnih vplivih te 
zakonodaje, ki jo je treba upoštevati.
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OBRAZLOŽITEV

Leta 1980 se je na mednarodnih ravni začela razprava o kemikalijah in njihovi vlogi v našem 
življenju. Najprej je razprava potekala v okviru Mednarodne organizacije dela, zatem v okviru 
Združenih narodov ter po vmesnih fazah (Rio 1992, Johannesburg 2002) vodila do sprejetja 
globalnega usklajenega sistema decembru 2002 (revizija leta 2005). 

Na evropski ravni:

 je Komisija leta 2001 objavila belo knjigo z naslovom Strategija za prihodnjo politiko 
za kemikalije, v kateri je napovedala, da namerava vključiti globalno usklajeni sistem 
v zakonodajo Skupnosti,

 je Komisija 29. oktobra 2003 v obrazložitvenem memorandumu k spremembi 
Direktive 67/548/ES, sprejeti hkrati s predlogom Reach, navedla, da bo pripravila 
osnutek predloga o globalno usklajenem sistemu,

 je od 21. avgusta 2006 do 21. oktobra 2006 potekalo posvetovanje z zainteresiranimi 
stranmi z več kot 370 prejetimi prispevki,

 je Komisija sprejela predlog 27. junija 2007, 

 je junija 2007 začela veljati uredba REACH, ki velja za enega izmed 
najpomembnejših elementov politike o kemikalijah,

Globalno usklajen sistem
Globalno usklajen sistem je mednarodni program za usklajevanje, osnovan na prostovoljni 
bazi, ki se mu je pridružila EU, da vzpostavi skupno in skladno podlago za ravnanje s 
kemičnimi nevarnostmi, in določa temeljna pravila za:
- varnost prevoza nevarnega blaga;
- varstvo potrošnikov in zdravja delavcev ter zaščita okolja.

Predlog uredbe zlasti:

 usklajuje razvrščanje snovi in zmesi in pravil o označevanju in pakiranju nevarnih 
snovi in zmesi; 

 določa obveznost dobaviteljev, da sami razvrstijo snovi in zmesi;

 vzpostavlja seznam snovi z njihovimi usklajenimi razvrstitvami in označitvami na 
ravni Skupnosti v delu 3 Priloge VI;

 vzpostavlja popis razvrstitev in označitev, ki vključuje vsa prijave, predložitve in 
usklajene razvrstitve. 



PR\700983SL.doc 27/27 PE398.679v01-00

SL

Glede na obseg mednarodne trgovine s kemikalijami je bilo prisotno stališče, da bi na 
mednarodni ravni usklajen sistem za razvrščanje in označevanje bil najboljši način, da se 
poleg varnosti zagotovi še kakovost in usklajenost podatkov na industrijskih izdelkih, ki so 
izdelani v EU ali pa uvoženi, ter spremljanje izpostavljenosti snovem, s čimer bi se izboljšali 
tudi standardi varovanja zdravja in okolja po vsem svetu. Jasnejši, razumljivi in ustrezni 
podatki potrošnikom bodo zagotovili optimalne rezultate te zakonodaje.

Glede na trenutno stanje se lahko zgodi, da je ista snov ali koncentracija snovi v odstotkih od 
države do države razvrščena različno, kar je posledica uporabe različnih sistemov za 
razvrščanje. Razvrščanje istih snovi se lahko zelo razlikuje in sega od nevarnih, strupenih ali 
škodljivih do nenevarnih (npr. oralna strupenost LD50 = 257mg/kg je po globalno usklajenem 
sistemu razvrščena kot nevarna in označena s posebnim znakom za strupenost; v EU in v 
Avstraliji, Maleziji in na Tajskem je razvrščena kot škodljiva; v ZDA, Kanadi, Koreji in na 
Japonskem je razvrščena kot strupena; v Novi Zelandiji kot nevarna in na Kitajskem kot 
nenevarna).

Snovi, ki so v Evropi razvrščene kot nevarne, v državah kot na primer na Kitajskem nimajo 
nikakršnih opozoril na svojih oznakah. To stanje ne pomeni samo nepoštenih konkurenčnih 
prednosti, ampak tudi resno ogroža potrošnike vsepovsod, še zlasti na svetovnem trgu. To je 
eden izmed glavnih razlogov, zaradi katerega so Komisija in države članice sodelovale pri 
dejavnostih Združenih narodov ter odločile, da ta sistem vključijo tudi v evropsko 
zakonodajo.

Kemikalije se proizvajajo in z njimi se trguje na svetovni ravni, njihove nevarnosti so 
vsepovsod enake. Zaradi tega se sistem za razvrščanje ne sme razlikovati od države do 
države. Potrošniki so v vsaki državi enako ogroženi ali neogroženi.

Roki globalno usklajenega sistema

Ponovno razvrščanje in označevanje snovi mora biti izvedeno do:

 1. decembra 2010 za snovi (3,5 let po začetku veljavnosti REACH);
 1. junija 2015 za zmesi (4,5 let po začetku veljavnosti REACH).

Roki veljajo od začetka veljavnosti REACH, vsaka nadaljnja zamuda pri sprejetju te uredbe bi 
lahko močno obremenila podjetja in njihovo osebje. Glede na to, da je besedilo že bilo 
obravnavano na mednarodnih pogajanjih v okviru Združenih narodov, na katerih so 
sodelovale tudi države članice in Komisija, se vložijo samo tisti predlogi sprememb, ki so 
nujni, da se predlog uskladi z določbami, ki so v tem sektorju že veljavne, in izboljša 
doslednost z REACH. 
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