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I. Uvodne opombe

Po predložitvi osnutka uredbe za reformo politike EU o snoveh s strani Evropske komisije 
oktobra 2003 ter tudi po dosedanjih razpravah v Svetu in Evropskem parlamentu, vključno z 
njegovo obravnavo 19. januarja 2005, ter številnimi pogovori z interesnimi skupinami se z 
velikim strinjanjem ugotavlja, da ni več dvoma o nujnosti nove politike o snoveh, vendar pa je 
oblikovanje sistema za registracijo, ocenjevanje, avtorizacijo in omejevanje še naprej sporno.
Osrednja točka razprave je predvsem količinsko usmerjen pristop pri registraciji, ki ga je 
izbrala Komisija in ne dovoljuje podrobne ocene tveganja. V njem določene zahteve so 
odločilne za presojo, ali je predlagana raven zaščite pred nevarnostmi ali tveganji, ki jih lahko 
povzročijo kemikalije, (ne)sorazmerna z obremenjenostjo industrije zaradi preveč zapletenih 
in dragih postopkov ali ne.

Tudi po dosedanjih razpravah ostajata dve vprašanji v osnovi še naprej nerešeni:
1.Kako se lahko izognemo temu, da se še zlasti snovi, izdelane v majhnih količinah, 

vzame s trga in tako primanjkujejo zlasti v procesu proizvodnje uporabnikov na nižji 
stopnji le zato, ker je njihova registracija predraga, in ne zato, ker so prenevarne?

2.Kako lahko uvoznik izdelkov izpolnjuje registracijske zahteve, če ne more dobiti dovolj 
natančnih podatkov o snoveh, ki jih vsebujejo izdelki?

Zdi se nesporno, da je treba obremenitve za mala in srednje velika podjetja (MSP), ki jih bo 
REACH na eni strani prizadel kot proizvajalce posebnih kemikalij v majhnih količinah in na 
drugi strani kot uporabnike na nižji stopnji v najrazličnejših panogah, upoštevati bolj kot do 
sedaj.

Predpise o ravnanju z blagom iz uvoza je treba razumeti tako, da se izognemo nadaljnjim 
omejitvam konkurenčnosti evropske jedrske industrije in da se ne morejo porajati dvomi o 
združljivosti s Svetovno trgovinsko organizacijo (STO).
Razen tega je treba nedvoumno pojasniti položaj Evropske agencije za kemikalije, ki jo je 
treba ustanoviti, v sistemu nacionalnih nadzornih organov in zakonsko določiti vlogo 
Evropskega parlamenta.
Najvišji cilj pri vseh razmišljanjih o nujnih in morebitnih izboljšavah, osredotočenih na 
tveganje, predvsem količinsko usmerjenega pristopa, ki ga predlaga Komisija, mora biti, da se 
želena raven zaščite za človeka in okolje doseže na bolj učinkovit način, to pomeni bolj 
namensko, hitreje, nebirokratsko in stroškovno ugodno za tiste, ki jih zadeva, kot ga 
premore predlog Komisije v svoji sedanji obliki. 
Izražene so bile bistvene kritične točke v zvezi s praktično izvedljivostjo predloga Komisije, 
ki jih je treba jemati resno. Za en del točk na srečo že obstajajo dragocene nakazane rešitve, 
druga problematična področja, kot je področje člena 6, pa so še popolnoma in sploh nerešena.

II.  Kritične točke predlaganega sistema registracije

Pristop Komisije je nesprejemljiv in tudi nesorazmeren: Nesprejemljivo je, da predlog 
zahteva vse registracijske podatke v enaki meri za vse snovi in uporabe ne glede na dejansko 
tveganost snovi za človeka in okolje, namesto da bi določil prednosti. Nesorazmerno je, da 
sicer vedno velja načelo „več podatkov pomeni več stroškov za potrebne preskuse in 
pridobivanje podatkov“, nikakor pa v vseh primerih ni razmerja „več podatkov pomeni višjo 
raven zaščite“.
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Ni na primer jasno, zakaj je za neko (naravno) snov, kot je sol, kljub skrajno majhni 
izpostavljenosti potrebno enako veliko breme pridobivanja podatkov kot za neko zelo 
rakotvorno snov le zato, ker se sol proizvaja v velikih količinah.

Tu je treba izbrati drugačen način pristopa, ne da bi morali odstopiti od cilja, da se brez 
izjeme registrira vseh 30.000 obravnavanih snovi. 
Nadvse visoki stroški za registracijo, povezani s pristopom Komisije s količinskim pragom, v 
mnogih primerih – zlasti pri snoveh, ki jih v majhnem obsegu proizvajajo mala in srednje 
velika podjetja na nišnih trgih – niso v primernem razmerju s prihodki, ki bi se jih lahko 
doseglo s snovmi. Posledica tega je, da bi morala podjetja iz gospodarnih razlogov (ne zaradi 
nevarnosti!) s trga vzeti dokazljiv znaten delež svojih proizvodov. V najslabšem primeru grozi 
preusmeritev ali prilagoditev proizvodnje ali celo ustavitev obratovanja z izgubo delovnih 
mest znotraj EU.1 Sistematika količinskega praga Komisije torej ustvarja napačno selektivno 
spodbudo, ki je usmerjena na stroške registracije in ne na tveganje zaradi snovi. To je treba 
popraviti! 

Birokratsko breme za pripravo zahtevane dokumentacije za registracijo in seznamov 
podatkov bo močno preobremenilo predvsem mala in srednje velika podjetja. Poleg 
časovnega dejavnika bi bilo finančno zelo obremenjujoče tudi nujno potrebno osebje, dodaten 
problem pa predstavlja pogosto pomanjkanje strokovnega osebja. Zahteve so v zelo velikem 
nasprotju s krepitvijo konkurenčnosti in vedno znova zahtevano poenostavitvijo upravljanja 
kot tudi z načrtovanjem boljše zakonodaje.

Navsezadnje se je treba bati, da bo predlog dolgoročno škodoval tudi inovativni sposobnosti
gospodarstva v EU, ker otežuje izvajanje inovativnih idej, zmanjšuje število razpoložljivih 
snovi in postavlja izvajanje novih idej pod obsežne birokratske omejitve. S tem se 
spodkopava cilj prenovljene lizbonske strategije, da EU končno postane bolj konkurenčna. 

Razen tega pristop s količinskim pragom vodi do nepotrebnih dodatnih preskusov na živalih, 
ki bi se jih lahko pri pristopu, ki je osredotočen na tveganje, občutno zmanjšalo.

III.  Možnosti za izboljšave

Raznoliki, delno dopolnjujoči se predlogi so bili medtem predstavljeni iz vrst držav članic in 
tudi panožnih združenj. Vsem predlogom je skupen poskus preseganja razlik med dosegljivo 
ravnjo zaščite ter primernimi in nujnimi zahtevami za registracijo in učinkovito ocenjevanje. 
Pri tem je v ospredju, da se snovi, ki nesporno ne skrivajo nobene možnosti za nevarnost, kar 
se da zgodaj razglasi za ekološko sprejemljive in se tako omeji zahteve po podatkih za vsako 
prijavo snovi ter podrobnejše preglede osredotoči na resnično problematične snovi.

1.  Ena snov – ena registracija (ESER) (one substance – one registration, OSOR)
Predlog, ki sta ga v Svetu predstavila Velika Britanija in Madžarska, da je vsaka snov 
zavezana le enkratni registraciji, privabi s svojo preprosto logiko, ker se poskuša izogniti 
večkratnemu zaračunavanju in financiranju enakih podatkov. Ideja sistema ESER je načelno 
ustrezna za močno zmanjšanje administrativnega bremena za podjetja in organe oblasti. 

  
1 Nadomestitev snovi spet zahteva praviloma drago raziskovanje, pogojeno z naravno omejenim deležem 
razpoložljivih snovi in njihovih kombinacij ter odvisnostjo primernosti nadomestkov, ki jo je treba še ugotoviti, 
od različnih kemičnih, fizikalnih, tehničnih in toksikoloških lastnosti.



PE 357.565v01-00 4/9 CM\562724SL.doc

SL

Razprave pa so jasno pokazale na naslednja nerešena vprašanja, na katera je za sprejemljiv 
drugačen pristop nujno odgovoriti:

1. Kdo določa stroške za delitev podatkov in kdo je neodvisni razsodnik v primeru, če 
konzorcijski partnerji ne sklenejo soglasja?

2. Kako se (ponovno) razdelijo stroški, če se po prvem izoblikovanju konzorcija želijo 
pridružiti nadaljnji proizvajalci, ne da je za to potrebna silna birokratska 
prerazporeditev?

3. Kako se lahko kljub oblikovanju konzorcija – pri čemer je treba prisilne konzorcije 
jasno zavračati – zagotavlja varovanje poslovnih skrivnosti?

4. Ali je čisto na splošno oblikovanje konzorcijev po zdaj še ne popolnoma izdelanih 
predpisih v skladu z zadevnimi predpisi kartelnega prava?

5. Ali je v vsakem primeru treba neomajno domnevati, da vedno obstaja jasna definicija 
snovi?

Kljub odprtim vprašanjem lahko pritrdimo, da bi ta predlog zmanjšal upravno-tehnično breme 
registracije, da pomaga malim in srednje velikim podjetjem, in da bi lahko pozitivno vplival 
na vprašanje stroškov. Vendar pa tudi ta koncept pušča odprto vprašanje, kako bi se lahko 
izboljšalo pomanjkljivo določanje prednosti pri registraciji. Problematika blaga iz uvoza prav 
tako ostaja nerešena. Za smiselno izvajanje predloga bi morala biti ob tem povečana tudi 
vloga Agencije, da bi lahko delovala kot neodvisni razsodnik.

2.  Najmanjša količina
Predlog Komisije predvideva, da predpisi o registraciji urejajo šele snovi nad količino letne 
proizvodnje ene tone, če te ne spadajo v eno od priznanih kategorij z najvišjim tveganjem, kot 
so poliklorirani bifenili ali rakotvorne snovi. Vendarle so bile v razpravah predvsem v Svetu 
izražene zahteve, da se snovi pod to mejo prav tako zajamejo s sistemom REACH.

Tako načrtovana razširitev področja uporabe znova ponazarja, da opredelitev zahtev po 
podatkih in postopkov za registracijo ne glede na tveganje zavaja. Seveda so lahko tudi snovi 
v najmanjših količinah nevarne za zdravje in okolje. Kljub temu se zdi popolnoma 
nesorazmerno, da se vse te snovi podredi sistemu REACH.

V zvezi s tem je treba opozoriti tudi na to, da bi imela znatna razširitev zahtev po podatkih in 
s tem tudi po preskusih zelo negativne posledice za raven preskusov na živalih, ki se jo ima 
še vedno za previsoko.

3.  Malteško-slovenski predlog
Predlog, ki sta ga predložili Malta in Slovenija, se poskuša lotiti pravkar obravnavane 
problematike. Osnova razmišljanj izhaja iz tega, da strategija enotne in vseobsegajoče 
registracije (one size fits all), po kateri se je delovalo do sedaj, vsaj za obseg od nič do deset 
ton ne ustreza. S tem je prvič izraženo mnenje, da je nadaljnje določanje prednosti nujno.

Z razvrstitvijo v dve glavni skupini tveganj (posebne kemikalije in uvožene snovi malih in 
srednje velikih podjetij za nadaljnjo predelavo, ki jo opravijo drugi proizvajalci snovi) se 
zlasti obravnava problematiko nišnih proizvajalcev. Upravičeno se opozarja na veliko manj 
izrazit interes takih proizvajalcev/uvoznikov za oblikovanje konzorcijev (glej seznam 
vprašanj o sistemu ESER pod točko III-1). Predlagano ločevanje podatkov, ki pri neovirani 
dostopnosti po možnosti postavijo pod vprašaj poslovni uspeh, odpira vprašanje 
sorazmernosti zahtev po podatkih in poslovnih skrivnosti. 
Razen tega predlog predvideva inventarizacijo že obstoječih podatkov in s tem 
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predregistracijsko fazo. Prvič se v zvezi s tem razmišlja o seznamu osnovnih tveganj, ki bi 
omogočil hitro in učinkovito analizo tveganja. S predvideno prvo predhodno analizo 
tveganja in prvo analizo varnosti ter s preverjanjem popolnosti dokumentacije se izogne 
velikemu kopičenju majhnih količin brez tveganja do konca 11-letne uvajalne faze in znatno 
okrepi osredotočanje na tveganje. Obravnava se tudi že omenjene elemente v zvezi z 
razdelitvijo stroškov in postavitvijo Agencije za razsodnika.

Predlog ponuja prvi pristop, ki se odmika od preprostega zbiranja obsežnih podatkov in je 
usmerjen k učinkovitemu in po merilih tveganja razporejenemu preverjanju možnosti 
nevarnosti kemikalij ter omogoča hiter pregled neoporečnih snovi.

4.  Zasnova izboljšanega REACH-a (a workable REACH)
Industrija je ta razmišljanja o pravi oceni tveganja in omejitvi podatkov, potrebnih v prvi fazi, 
razširila na celotno področje uporabe REACH-a. Do cilja vodi prepričljiva dvojna strategija:

1. prilagoditi registracijske zahteve možnosti tveganja, ki jo je dejansko treba analizirati 
in

2. istočasno narediti učinkovito oceno tveganja, ki se osredotoča na res problematične 
snovi.

Tako bodo rezultati hitreje razpoložljivi in Agenciji bo omogočeno, da lahko tiste snovi, pri 
katerih obstaja utemeljen sum nevarnosti, zaradi katerih bi bila lahko nujna omejitev 
posameznih uporab ali prepoved snovi, temeljito preveri. V celoti se torej v nasprotju z do 
sedaj predlaganim vseobsegajočim sistemom zbiranja podatkov doseže izboljšana raven 
zaščite, medtem ko se birokratska preobremenjenost sistema istočasno bistveno zmanjša.
To se lahko doseže tako, da se področje uporabe najprej jasno razmeji od drugih pravnih 
področij, urejenih s posebnimi predpisi. Povzetek izjem, navedenih na različnih mestih 
današnjega predloga, bi omogočil koherentno presojo področja uporabe.

Da lahko učinkovita analiza tveganja, ki smo jo pravkar opisali, tudi uspe, se mora 
razvrstitev snovi razširiti prek letne proizvodnje v tonah na lastnosti snovi in njene možne 
kategorije izpostavljenosti. Namesto da se obravnava skupine izdelkov, se lahko neodvisno od 
uporabe neke snovi določi in kategorizira tipične izpostavljenosti človeka in okolja. Pri tem se 
združi tipične situacije obremenitve, za katere so potrebni enaki zaščitni ukrepi. To so glavne 
poti sprejemanja pri človeku (oralno, inhalacijsko ali dermalno), poti vnašanja v okolje (zrak, 
voda, tla, živi organizmi) in trajanje neke izpostavljenosti (enkratna ali kratkotrajna, občasna, 
večkratna ali dolgoročna). Znotraj teh kategorij se določi in razvrsti v skupine: osnovna 
področja uporabe (industrijska, gospodarska ali zasebna poraba) in dopustne ravni/stopnje 
izpostavljenosti. To se zdaj razvija v „Programu za izvajanje REACH-a“ pri Komisiji.

Za prvo stopnjo ocene tveganja bi zadostoval najmanjši seznam podatkov, ki obsega 
bistvene fizikalno-kemične lastnosti ter akutne učinke na človeka in okolje. Nadaljnji preskusi 
morajo biti potem odvisni od vsakokratnega položaja izpostavljenosti. Z naraščajočo stopnjo 
resnosti izpostavljenosti bi se morale postaviti poostrene časovne in vsebinske zahteve pri 
postopku registracije. S tem bi bila v velikem obsegu dodatno upoštevana komponenta 
določanja prednosti snovi za registracijo, zato da se v celoti poskrbi za vidik tveganja. 
Podatke, ki so že na razpolago v podjetjih, je treba uporabiti kot pomoč, da se snovi z znanim 
bistvenim tveganjem določi kar se da zgodaj in v postopku registracije prednostno obravnava. 
Tu pridejo v poštev zlasti snovi CMR, PBT in vPvB.

5.  Orodje IT za uporabnika na nižji stopnji
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Evropska tekstilna industrija je razvila orodje IT, s katerim lahko uporabniki na nižji stopnji 
samostojno na najlažji način, ker je ta standardiziran in digitaliziran, glede na uporabo in 
razdelitev v kategorije izpostavljenosti ocenijo snovi, ki jih uporabljajo.

Ta predlog, ki je bil predložen prek nemške in avstrijske delegacije, je tudi v Svetu naletel na 
veliko zanimanje.
Ustrezno oblikovana avtomatizirana predregistracija skupaj z najmanjšim seznamom 
podatkov pri Evropski agenciji za kemikalije bi omogočila takšno preverjanje prek 
uporabnikov na nižji stopnji, omejila upravno breme za podjetja in organe oblasti ter 
istočasno upoštevala zahtevano razkritje podatkov (right to know).
6.  Novo oblikovano področje uporabe
V nadaljevanju je opisano spremenjeno področje uporabe, ki vključuje zgoraj navedene 
probleme, če so ti rešljivi v tem delu predloga REACH.

a.) Obstoječa zakonodaja
Snovi, pri katerih je ravnanje z njimi že urejeno v obstoječih direktivah (npr. biocidi, varstvo 
rastlin itd.), bi morale biti v členu 2 splošno izvzete iz celotnega področja uporabe. Izjeme od 
pravil, ki so sedaj raztresene po celotni direktivi, bi se morale koherentno navesti na začetku 
direktive. Kozmetična direktiva pri tem predstavlja poseben izziv, ker njena sedanja različica 
nekaterih vidikov predloga REACH ne upošteva. 

b.) Recikliranje in problematika odpadkov
Pri poglobljeni analizi predloga REACH je bilo zelo hitro jasno, da je bilo eno problematično 
področje skoraj spregledano, nedvomno pa v zvezi z njim obstaja potreba po spremembi. En 
del uspeha pri ravnanju s snovmi je posledica okoliščin, da se je Evropa zgodaj in medtem 
zelo obsežno lotila predelave snovi ter jo pravno uredila. V zdaj obravnavanem predlogu se 
skriva nevarnost, da se bodo te prednosti izničile.

Ena rešitev bi lahko bila, da se snovi ali surovine kot na primer (pitna) voda, steklo, lepenka 
in papir izvzamejo iz registracije, če gre za snovi v postopku predelave. Treba bo še 
razpravljati o tem, kako ravnati s snovmi, ki se spremenijo v okviru ločevanja ali pridobivanja 
snovi z uporabo kemičnih snovi ali postopkov. Vendarle je treba zagotoviti, da se tudi pri 
spremembi na tem področju vsaj ohrani visoka raven predelave v Evropi, če se že ne bo 
naprej izboljševala.

c.) Naravne snovi
Podobno problematično področje predstavljajo naravne snovi, pri katerih bi bila registracija v 
skladu z REACH-om nesorazmerna (glej primer „sol“ pod točko II). Splošna izjema za takšne 
snovi je vsekakor nepredstavljiva, ker naravni izdelki, kot je svinec ali živo srebro, s seboj 
nesporno prinašajo nevarnosti.
Predstavljiva razmejitev bi se lahko dosegla tako, da bi se izvzele le take snovi v obliki 
naravnih snovi, katerih uporaba je mogoča brez vmesne obdelave z uporabo kemičnih snovi 
in katerih izpostavljenost se lahko uvrsti med zanemarljive ali pa je urejena z drugimi 
predpisi. Takšen primer je koks, ki se ga uporablja brez nadaljnje predelave in katerega 
izpostavljenost je med drugim zadostno nadzorovana s predpisi o zaščiti pred emisijami.

d.) Polimeri
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Rešitev za polimere, ki jo zdaj lahko najdemo v predlogu, se ne zdi logična. Rezultate, 
ugotovljene v okviru revizije, predvidene v členu 133(2), mora oceniti Agencija, sprememba 
pravnih predpisov pa mora ostati pridržana sozakonodajalcem.

e.) Zlitine
Pri zlitinah je podobno potrebna pojasnitev. Tudi v tem primeru se zdijo priporočljive izjeme 
od pravil.

f.) Raziskave in razvoj (R&R)

Pri REACH-u predvidene izjeme od pravil v okviru snovi, uporabljenih za R&R, se zdijo 
prav tako nezadostne. R&R bi se moral izvzeti iz področja uporabe uredbe. Pogoji, v katerih 
se uporabljajo snovi za R&R, se tako zelo razlikujejo od industrijske in gospodarske uporabe, 
da se zdi vključitev zadevnih snovi v REACH neprimerna. Časovno omejitev izjem od pravil 
na pet let, določeno v členu 7, je zato treba odpraviti. 
Inovacijske spodbude za industrijo je treba še naprej dodatno krepiti, vendar brez uvajanja 
neke splošne prisilne nadomestitve.

g.)  Polizdelki

Nadaljnje vprašanje je, ali bi bilo treba polizdelke, ki ne pridejo na trg, izvzeti iz predpisa 
REACH.

7.  Zahteve po uporabnem in uravnoteženem REACH-u
Iz dosedanjih razmišljanj o možnostih za preoblikovanje predloga REACH, o katerih se je 
razpravljalo, sledijo naslednje zahteve:

i.) Področje uporabe je treba na novo določiti (glej točko 6).

ii.) Uvesti je treba predregistracijo, ki omogoča takojšnjo izdelavo registra snovi v 
obliki najmanjšega seznama podatkov, ki obsega vseh 30.000 snovi. Tako bi bila 
mogoča takojšnja groba ocena tveganja. 
Zbiranje takšnih najmanjših seznamov podatkov bi zahtevalo omejen čas 
predregistracije, ker vse države članice ali podjetja ne razpolagajo s primerljivim 
podatkovnim materialom. Istočasno pa bi to omogočilo takojšnjo in obširno 
zbirko potrebnih podatkov za oceno tveganja.
To prvo zbiranje bi ponudilo tudi možnost za zgodnje oblikovanje konzorcijev, da 
se lahko potem v različnih popolnih fazah registracije in ocenjevanja, ki sta 
odvisni od količine letne proizvodnje, deluje kar se da stroškovno ugodno.
Ta pristop bi ob tem omogočil, da se zahteve po podatkih za vmesne izdelke in 
tudi za izdelke, ki so ostali le znotraj zaključenega proizvodnega procesa, 
prilagodijo dejanski možnosti nevarnosti.
Nenazadnje bi to pripeljalo tudi do zmanjšanja birokracije in stroškov za 
uporabnike na nižji stopnji.

iii.) Z uporabo registra snovi se izdelajo prednostni seznami po merilih tveganja in 
količine. Bolj ko je snov po oceni na podlagi najmanjšega seznama podatkov 
nevarna, toliko prej se jo mora registrirati in toliko večje so zahteve po podatkih. 
Kot v pričujočem predlogu bo po 11 letih vseh 30.000 snovi registriranih glede 
na tveganje.
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iv.) V zvezi s problematiko člena 6 je treba črtati vsaj odstavke 2 in sl., ker niso 
združljivi s STO. Obširnejša, besedilna rešitev bi bila gotovo zaželena, vendar je 
zdaj še ni mogoče predvideti.

v.) Položaj Agencije je treba občutno okrepiti, pri čemer je treba jasno določiti 
mehanizme sodelovanja med njo in nacionalnimi organi oblasti. Pri tem je treba 
preprečiti zaustavitev odločitev. Treba je predvideti avtomatizacijo 
predregistracije z uporabo primernih orodij IT (glej točko III-5), prav tako pa tudi 
ustrezno standardizacijo postopka registracije. V zvezi s tem je treba ponovno 
preveriti finančno podporo Agencije ter jo po potrebi prilagoditi. 
Nenazadnje mora biti Agencija jamstvo pravne varnosti za podjetja in imeti zato 
zadnjo besedo pri oceni tveganosti snovi in rezultatov preskusov. To istočasno 
pomeni, da podjetje ali država članica, ki dvomi o oceni Agencije, nosi dokazno 
breme.

vi.) Zagotoviti je treba položaj Evropskega parlamenta pri nadaljnjem opazovanju, ali 
takšen preoblikovan REACH dejansko učinkuje. Zato je treba predvideti klavzulo 
sončnega zahoda.

IV.  Naslednji koraki k rešitvi

Pri zgoraj navedenih možnostih se mora še nadalje preveriti njihovo povezanost ali 
združljivost in je treba počakati, kakšna spoznanja bo prinesla kmalu predložena dopolnilna 
študija Komisije o oceni posledic.

Vsekakor se zdi, da lahko le pristop k tveganju, ki zajema vse snovi, z uporabo najmanjšega 
seznama podatkov in predregistracije ponudi rešitev, ki vključuje vsa problematična področja, 
omenjena na začetku. Istočasna omejitev zahtev po podatkih ter zgodnja in obširna ocena 
tveganja izboljšuje raven zaščite za potrošnika in okolje ter na drugi strani omogoča primerno 
zmanjšanje stroškov in bremena za industrijo. To bi zahtevalo obširno preoblikovanje 
predpisov o registraciji ob upoštevanju pravne osnove za notranji trg ter tudi prilagoditev 
zadevnih prilog.
Zdaj nikakor še ni predvidena zadovoljiva rešitev za odnose podjetij s tretjimi državami 
(proizvajalci), ki preprečuje, da REACH ostaja uporabna zakonodaja le v Evropi in tako 
povzroča mednarodno izkrivljanje konkurence za evropsko industrijo.
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