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I. Uvodne opombe

Osnutek uredbe Evropske komisije o reformi politike EU za področje kemikalij, iz oktobra 
2003, je eden izmed najpomembnejših in najbolj daljnosežnih zakonodajnih projektov na 
evropski ravni. Že glede njegovega obsega je osnutek uredbe o registraciji, oceni, odobritvi in 
omejitvi kemikalij (KOM(2003)644 končno) s 137 členi in 17 prilogami na skupno 1200
straneh ogromen projekt. Še veliko bolj pomembno pa je področje, ki se mora urediti. Le-to 
ne obsega samo kemične industrije in njene sledeče uporabnike ampak tudi različne, od 
kemične industrije ločene sektorje, kot npr. kovinsko predelovalno industrijo, papirno 
industrijo, tekstilno industrijo itd. Obsega tako proizvajalce kot trgovce, predelovalce in 
uvoznike, to so vsi, ki se poslovno ukvarjajo s kemikalijami: razen nekaj velikih koncernov so 
to predvsem majhna in srednje velika podjetja vključno z obrtjo. 

Oblikovanje ciljev Komisije

Komisija navaja kot cilj svojega projekta med drugim tudi varovanje zdravja ljudi in okolja, 
ohranjanje in krepitev konkurenčnosti kemične industrije EU in preprečevanje razdrobljenosti 
notranjega trga. Ti politični cilji kemične industrije EU, ki zahtevajo uravnoteženo 
upoštevanje gospodarskih, okoljskih in družbenih potreb, so vredni neomejene podpore. 
Varno ravnanje s kemikalijami, od proizvodnje in uvoza preko uporabe v postopkih in 
proizvodih vse do njihove odstranitve, je bistven element politične in gospodarske 
odgovornosti. 

Na količino osredotočen pristop Komisije

Predlog Komisije veže prvi in v praksi najpomembnejši korak (tj. registracija kemikalije) 
večstopenjskega sistema REACH, na podatke, ki jih mora posredovati porabnik te 
kemikalije1. Ključni element osnutka besedila Komisije se nahaja v členu 11, kjer se obseg 
potrebnih podatkov navezuje na količino proizvedene ali uvožene kemikalije. Zahteve 
podatkov se začnejo pri proizvodnji oz. uvozu ene tone letno na posameznega proizvajalca in 
se postopno stopnjujejo pri proizvodnji ali uvozu več kot deset, sto ali tisoč ton letno2. 

II. Ocena trenutnega stanja

Ne glede na splošno strinjanje, kar se tiče potrebe po novi politiki za področje kemikalij, je 
osnutek Komisije glede predlaganih instrumentov za izvajanje v javnosti in še posebej pri 
zadevnih gospodarskih akterjih naletel na splošno zavračanje. Predvideni sistem ne more 
zagotoviti doseganja zastavljenih ciljev. Potrebne so temeljite spremembe. Kritika postopka 
registracije se osredotoča na količino osredotočen pristop, s tem povezane stroške podjetij in 

  
1 Glej člen 5 osnutka, ki določa obveznosti proizvajalcev in uvoznikov glede oblikovanja registracijskega 
obrazca. Podatki, ki se morajo posredovati, so opisani v členu 9.
2 Poleg nadaljnjih korakov sistema REACH, predvsem ocena in registracije kemikalij, ki se tukaj ne bodo 
podrobneje obravnavali, naj še omenimo, da osnutek besedila v osnovi prav tako zahteva podatke o kemikalijah, 
ki se uporabljajo za proizvodno in postopkovno usmerjene raziskave in razvoj, čeprav se lahko zahteve 
obveščanja zaradi zaščite inovacij ukinejo za 5 ali največ 10 let.
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na zelo birokratski in dolgotrajen postopek. 

Nesprejemljivost na količino osredotočenega pristopa

Bistvena šibka točka pristopa Komisije je, da zahteva podatke, ki niso v povezavi s konkretno 
nevarnostjo. Tako se zahteva po podatkih drastično poveča, kakor hitro proizvodnja ali uvoz 
kemikalije preseže 10 ton na leto, ne da bi se to dalo utemeljiti s povečanjem nevarnosti za 
ljudi in okolje. Količina proizvodnje oz. uvoza sama po sebi ne omogoča sklepov, ali 
kemikalija ogroža ljudi in okolje ter v kakšnem obsegu. Če torej ni očitne povezave "večja 
proizvodna količina odgovarja večji nevarnosti", potem količina kemikalije ni primeren 
kriterij za oblikovanje zahtev po podatkih in predvsem ni primeren kriterij za izboljševanje 
varnosti ljudi in okolja v skladu z navedenimi cilji. 
Na količino osredotočen pristop je nesprejemljiv in je iz pravnega vidika nesorazmeren: med 
zahtevanim vložkom in koristmi za okolje in družbo ni nobenega logičnega razmerja.

Na količino osredotočen pristop privede do novih neželenih učinkov:

Omejevanje števila raznovrstnih kemikalij in proizvodnje

Sistem REACH bo v predlagani obliki gospodarstvu povzročil znatne stroške. Že samo 
direktni stroški v zvezi s pridobivanjem potrebnih podatkov za posamezno kemikalijo se 
gibljejo med 20.000 in 400.000 evri, odvisno od zahtevanih podatkov, ki se vežejo na količino 
porabljene kemikalije. Predvsem v podjetjih, ki proizvajajo manjše količine (med 1 in 10 
tonami letno), bodo v veliko primerih stroški registracije nesorazmerni s prometom. Tako v 
EU več ne bo možno z zaslužkom proizvajati ali uvažati kemikalij v majhnih količinah, s 
čimer so se v tržnih nišah uveljavljala predvsem majhna in srednje velika podjetja. Bojimo se, 
da se bo zaradi finančne nezmožnosti registriranja vseh kemikalij iz trga umaknilo 20 do 40 
odstotkov izdelkov. Če prizadetim uporabnikom ne bodo na voljo nadomestne kemikalije, jim 
v najslabšem primeru grozi zaustavitev, selitev ali mirovanje proizvodnje z izgubo delovnih 
mest znotraj EU.1
Na splošno ustvarja sistem Komisije, v katerem so pomembne količine kemikalij, napačen 
pristop k selekciji, ki temelji na stroških registracije in ne na nevarnosti kemikalij.

Preobremenjenost podjetij zaradi velikih administrativnih stroškov 

Pridobitev za registracijo potrebnih podatkov bo terjala veliko časa. Za kemikalije, katerih 
poraba se giblje med 1 in 10 tonami letno, se ocenjuje, da bo potrebnih do 6 mesecev za 
pridobitev potrebnih podatkov in za kemikalije, katerih poraba je nad 10 ton letno, od 12 do 
15 mesecev. Kljub temu, da so se v teku predhodnih razprav zahteve testov prav na področju 
kemikalij, ki se proizvajajo v količinah med 1 in 10 tonami letno, znižale, so predvsem
majhna in srednje velika podjetja z zahtevami pridobivanja podatkov še vedno 

  
1 Nadomeščanje kemikalij pa po drugi strani praviloma zahteva drage raziskave, ki so pogojene z omejenim 
številom snovi, ki so na voljo, in njihovih kombinacij, kakor tudi zaradi različnih kemijskih, fizičnih, tehničnih 
in toksičnih lastnosti, katerim mora odgovarjati primerni nadomestek.
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preobremenjena. Zanje bi bil razen časovnega dejavnika zelo obremenilen tudi strošek 
potrebnega osebja. Številnim majhnim podjetjem enostavno manjka potrebno strokovno 
osebje, ki bi lahko ustrezno izpeljalo zahtevni postopek REACH.
S poenostavitvijo registracijske dolžnosti za kemikalije katerih količina znaša manj kot 10 ton 
letno, se drastično zaostri stopnja zahtev za kemikalije katerih količina znaša več kot 10 ton 
letno. To posledično vpliva na to, da veliko podjetij ne upa sprejeti naročil, ki bi povzročila 
prehod količine letne proizvodnje oz. uvoza preko tega praga. To je v nasprotju s krepitvijo 
konkurenčnosti.

Pravilno je, da številni predlagani elementi postopka REACH temeljijo na že znanih 
postopkih za prijavo novih kemikalij in predelavo že obstoječih. Vendar obstoječih izkušenj s 
temi predpisi ne upoštevajo. Že pri dosedanjih, omejenih področjih uporabe so predpisi za 
nove in že obstoječe kemikalije pokazali očitne slabosti. To je tudi eden izmed vzrokov, zakaj 
naj bi se zakon o kemikalijah EU posodobil. Zaradi majhnega števila registracij novih 
kemikalij je nesporno, da je postopek EU v primerjavi z Japonsko in ZDA preveč 
administrativen. Tudi postopek za že obstoječe kemikalije se je izkazal kot zamuden. 
Namesto, da bi se slabosti odpravile, se bodo ti postopki sedaj razširili na vse kemikalije. Ob 
upoštevanju tega so dvomi o tehnični usposobljenosti sistema REACH upravičeni.

Omejevanje inovativnosti in konkurenčnosti

Pričakovati se mora, da bo predlagani sistem REACH tudi dolgoročno škodoval inovativnosti 
gospodarstva EU. Med drugim inovativnost pomeni, da se obstoječe kemikalije uporablja v 
drugih kombinacijah in postopkih kot do sedaj. Predlagani predpisi bodo otežili uresničevanje 
novih zamisli, saj zmanjšujejo število razpoložljivih kemikalij in postavljajo uresničevanje 
novih zamisli pred veliko administrativnih ovir. S tem se spodkopava cilj lizbonske strategije, 
da naj EU postane najbolj konkurenčna regija sveta. Konkurenčnost gospodarstva EU se bo v 
primerjavi s konkurenco izven EU, ki ni izpostavljena tej obremenitvi, srednjeročno trajno 
poslabšala. Trpela bodo predvsem majhna in srednje velika podjetja. EU bi nadalje izgubljala 
na privlačnosti in naložbe bi se nadalje zmanjševale. Še posebej težke so lahko posledice za 
nove države članice EU, ki še nimajo veliko izkušenj s podobnimi predpisi. Teh posledic do 
sedaj ni še nihče raziskal. Problematične so tudi morebitne posledice za svetovno trgovino. 
Elementi predlaganega sistema lahko predstavljajo tehnične ovire za trgovino, ki so 
nezdružljive z določbami STO. 

Tako se načeloma postavlja vprašanje, če pristop Komisije ustreza cilju trajnostne politike v 
smislu uravnoteženega upoštevanja ekonomskih, ekoloških in socialnih elementov. Pomisleki 
izhajajo predvsem iz dejstva, da bo predlog uredbe povzročil dodatne obremenitve zaradi 
številnih zahtev testov in dokumentov ter s tem povezane stroške. To pa ne pomeni le 
intenzivnega povečanja stroškov kemikalij, priprav in veliko proizvodov, temveč povzroča 
zamude pri uvajanju inovativnih izdelkov na trg, kar bi lahko povzročilo konkurenčnosti EU 
ogromno škodo. Nadalje bodo podjetja in pristojni organi v praksi le s težavo kos dodatnim 
administrativnim obremenitvam zaradi predlaganega novega postopka. Razen tega bo zaradi 
dolžnosti informiranja in dajanja podatkov ogrožena intelektualna lastnina in s tem 
inovacijska moč ter obstoj podjetij. 
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III. Možnosti izboljšav

V javni razpravi in v delovnih skupinah Sveta se razpravlja o možnostih za doseganje ciljev, 
ki jih zahteva Komisija, z enostavnimi, praksi primernimi in učinkovitimi elementi postopka. 
Komisija poudarja cilj ohranjanja in krepitve konkurenčnosti kemične industrije EU. To se 
mora v novi politiki za področje kemikalij jasno odražati. REACH mora zato podpirati 
okvirne pogoje za naložbe ter inovacije in le-teh ne sme omejevati, dejansko mora ustvarjati 
nova delovna mesta in podjetja, ne pa ogrožati obstoječih, ter končno vzpostavljati boljše 
začetne pogoje za podjetja iz EU v mednarodni konkurenci. Nekateri predlogi, ki so izšli iz 
razprave v Svetu, so primerni za izboljšanje praktičnosti predloga Komisije. 

1. Kategorije izpostavljenosti in določanje proiritete

Zasnova kategorij izpostavljenosti sistematizira in omejuje zahteve po podatkih. Namesto 
opazovanja proizvodnih skupin je možno neodvisno od uporabe kemikalije identificirati in 
kategorizirati tipične vrste izpostavljenosti ljudi in okolja. Pri tem se združujejo tipični 
primeri izpostavljenosti, ki zahtevajo enake varnostne ukrepe. To so glavni načini 
absorbiranja človeka (oralno, z inhaliranjem ali dermalno), načini vnosa v naravo (zrak, voda, 
prst, biotop) in trajanje vsakokratne izpostavljenosti (enkratno ali kratkotrajno, občasno, 
ponavljajoče ali dolgotrajno). Znotraj kategorij izpostavljenosti se kemikalije definirajo in 
potem kemikalije združujejo: osnovna področja uporabe (industrijska, poslovna ali privatna 
uporaba) in dopustna stopnja/višina izpostavljenosti. Če vsi akterji v verigi uporabljajo
kategorije izpostavljenosti, zadostuje za oceno nevarnosti na prvi stopnji že minimalen sklop 
podatkov, ki obsega bistvene fizikalno-kemične lastnosti kemikalije in akutne posledice za 
ljudi in okolje. Nadaljnje raziskave se potem izvajajo v odvisnosti od primera izpostavljenosti. 
Višanje stopnje izpostavljenosti pomeni poostrene časovne in vsebinske zahteve registriranja. 
Tako se dodatno vpelje komponenta prioritete kemikalij, ki se morajo registrirati, zato, da se v 
celoti upošteva vidik nevarnosti. Že obstoječe podatke v podjetjih se naj uporabi kot podpora 
za to, da se kemikalije s poznano bistveno nevarnostjo, če je le možno, hitro identificirajo in 
se v registracijskem postopku obravnavajo prednostno. Kemikalije, ki pridejo v poštev, so 
CMR (rakotvorne, mutacijske in strupene), PBT (obstojne, bio akumulacijske in strupene) in 
vPvB (zelo obstojne in zelo bio akumulacijske). 

Simulacija, ki jo je izpeljala deželna vlada Severnega Porenja-Vestfalije (Zvezna republika 
Nemčija) je na praktičnem primeru dokazala, da se številne posamezne izpostavljenosti lahko 
omejijo na pregledno število kategorij izpostavljenosti in se tudi morajo, saj lahko samo tako 
sistem deluje v praksi.

Ta pristop bi občutno zmanjšal obremenitve v zvezi z registracijo kemikalij, ne da bi zmanjšal 
varovanje zdravja ali varstvo okolja. Proizvajalci in uporabniki bi se morali pri oceni 
nevarnosti osredotočiti samo na nekaj kategorij namesto na številne različne posamezne rabe. 
Zmanjšalo bi se število obveznih prijav sledečih uporabnikov, olajšal bi se pretok podatkov v 
proizvodni verigi, poslovne skrivnosti in gospodarsko pomembni podatki bi bili bolje 
zaščiteni. Fleksibilnost glede uporabe in razpoložljivosti kemikalij bi se povišala in tako bi se 
zmanjšale neželene gospodarske posledice. V veliki meri bi se dalo preprečiti, da bi 
kemikalije izginile iz trga samo zato, ker bi bili stroški testov in registracije proizvodov 
gospodarsko nesprejemljivi. Tudi nadzor pristojnih organov bi se poenostavil. 
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Kombinacija kategorij izpostavljenosti in minimalnega obsega podatkov predstavlja učinkovit 
inštrument za zaščito ljudi in okolja (namreč v skladu z dejansko izpostavljenostjo) ter hkrati 
skupno znižuje vložene vire in administrativne stroške podjetij in pristojnih organov. 

2. Ena kemikalija - ena registracija (one substance – one registration, OSOR)

Lahko nas prepriča enostavna logika, na kateri sloni predlog, da se mora vsaka kemikalija 
registrirati samo enkrat. V primeru točno določene kemikalije ni razumljivo, zakaj bi se 
morali potrebni podatki večkrat vlagati in plačevati. Ideja OSOR je načeloma namenjena 
intenzivnemu zmanjšanju administrativnih naporov podjetij in pristojnih organov. Seveda pa s 
to idejo niso rešeni problemi delitve stroškov, ohranjanje poslovnih skrivnosti in kartelnega 
prava, ki se pojavljajo ob njenem izvajanju. Glede tega moramo počakati, kako bo Svet 
dokončno ocenil predloženo razmišljanje britanske in madžarske vlade. 

IV. Pričakovanja

Kljub strinjanju s cilji politike EU za področje kemikalij, ki jih je oblikovala Komisija, je 
predlog Komisije, še posebej zaradi njegovega na količino osredotočenega pristopa, bil 
deležen znatne kritike. Trenutno se razpravlja tako v javnosti kot v "ad-hoc" delovni skupini 
Sveta o temeljnih spremembah predloga Komisije. Ta delovni dokument je namenjen 
opozarjanju na to temeljno, sistematično kritiko. Nadaljnjo zakonodajno delo predpostavlja 
odločitev o tem, kateri pristop - na količino osredotočen pristop Komisije ali na 
izpostavljenost osredotočen pristop (v najboljšem primeru v kombinaciji s pristopom "one 
substance – one registration") - bo postavljen za izhodišče zakonodaje na področju kemikalij. 
Kot nadaljnja pomanjkljivost se je izkazalo dejstvo, da so bile dosedanje ocene posledic in 
raziskave o praktičnosti osnutka Komisije nezadostne. Zato pozdravljamo odločitev Komisije, 
da je skupaj z zadevnimi gospodarskimi skupinami naročila nadaljnje študije za oceno 
posledic. Rezultati se naj vključijo v zakonodajno delo Parlamenta. Končno naj opozorimo na 
to, da bodo na začetku naslednjega leta tudi v Evropskem parlamentu zaslišanja, katerih 
rezultati bi naj bili vključeni v zakonodajni proces. Komisija bo pravilno ravnala, če se ne bo 
oklepala svojega osnutka, ampak bo skupaj s Svetom in Evropskim parlamentom dodelala 
prepričljiv pravilnik. Skupni cilj vseh institucij mora biti, da omogočijo delujočo in poceni 
registracijo nevarnih kemikalij zavoljo čim večjega varstva ljudi in okolja, hkrati pa 
prispevajo h krepitvi inovativnosti, konkurenčnosti, izvozne sposobnosti in investicij znotraj 
Evropske unije. To je za doseganje ciljev lizbonske strategije ključnega pomena.
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