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B9-0202/2020

Resolucija Evropskega parlamenta o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o delni 
avtorizaciji za nekatere uporabe kromovega trioksida v skladu z Uredbo (ES) št. 
1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (REACHLaw Ltd)
(D066992/01 – 2020/2670(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju osnutka izvedbenega sklepa Komisije o delni avtorizaciji za nekatere 
uporabe kromovega trioksida v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega 
parlamenta in Sveta (REACHLaw Ltd) (D066992/01)

– ob upoštevanju 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/ES1 (v nadaljnjem besedilu: uredba REACH) in 
zlasti njenega člena 64(8),

– ob upoštevanju mnenj, ki sta ju v skladu z drugim pododstavkom pripravila odbora 
Evropske agencije za kemikalije2, in sicer Odbor za oceno tveganja (RAC) in Odbor za 
socialno-ekonomsko analizo (SEAC),

– ob upoštevanju členov 11 in 13 Uredbe (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih 
države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije3,

1 UL L 396, 30.12.2006, str. 1.
2 Mnenji Odbora za oceno tveganja in Odbora za socialno-ekonomsko analizo z dne 19. maja 2017 o načinu 
uporabe 1 (formulacija zmesi kromovega trioksida za funkcionalno kromiranje, funkcionalno kromiranje z 
okrasnim značajem in površinsko obdelavo (razen ETP) za uporabo v različnih industrijskih sektorjih, in sicer za 
arhitekturo, avtomobilsko industrijo, proizvodnjo in končno obdelavo kovin ter splošno inženirstvo) sta na voljo 
na: 
https://echa.europa.eu/documents/10162/5dab062f-8e37-9dae-40bd-25fa2ca625be 

Mnenji Odbora za oceno tveganja in Odbora za socialno-ekonomsko analizo z dne 19. maja 2017 o načinu 
uporabe 2 (funkcionalno kromiranje) sta na voljo na: 
https://echa.europa.eu/documents/10162/c4fd2e61-4592-49e8-1e0b-34892be42ce7 
Mnenji Odbora za oceno tveganja in Odbora za socialno-ekonomsko analizo z dne 19. maja 2017 o načinu 
uporabe 4 (površinska obdelava (razen ETP) za uporabo v različnih industrijskih sektorjih, in sicer za 
arhitekturo, avtomobilsko industrijo, proizvodnjo in končno obdelavo kovin ter splošno inženirstvo) sta na voljo 
na: 
https://echa.europa.eu/documents/10162/d05d7ddc-67af-b7db-3c5c-e95b2d3f8165 
Način uporabe 3 (funkcionalno kromiranje z dekorativnim značajem), za katerega je vlagatelj prav tako vložil 
vlogo, Odbor za oceno tveganja in Odbor za socialno-ekonomsko analizo pa sta 19. maja 2017 o tem sprejela 
mnenji (na voljo na: https://echa.europa.eu/documents/10162/d198c14b-0eca-ef10-5444-33313c7742b0), ni 
obravnavan v izvedbenem sklepu Komisije.
3 UL L 55, 28.2.2011, str. 13.

https://echa.europa.eu/documents/10162/5dab062f-8e37-9dae-40bd-25fa2ca625be
https://echa.europa.eu/documents/10162/c4fd2e61-4592-49e8-1e0b-34892be42ce7
https://echa.europa.eu/documents/10162/d05d7ddc-67af-b7db-3c5c-e95b2d3f8165
https://echa.europa.eu/documents/10162/d198c14b-0eca-ef10-5444-33313c7742b0
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– ob upoštevanju sodbe Splošnega sodišča z dne 7. marca 2019 v zadevi T-837/164,

– ob upoštevanju člena 112(2) in (3) Poslovnika,

– ob upoštevanju predloga resolucije Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane,

A. ker je bil kromov trioksid leta 2010 zaradi razvrstitve med rakotvorne (skupina 1A) in 
mutagene snovi (skupina 1B) v okviru uredbe REACH5 uvrščen na seznam kandidatnih 
snovi, ki so vzrok za veliko zaskrbljenost;

B. ker je bil kromov trioksid leta 2013 vključen v Prilogo XIV uredbe REACH6, saj je bil 
razvrščen kot rakotvoren in mutagen, ter zaradi njegove uporabe v velikih količinah, 
velikega števila obratov v Uniji, kjer se uporablja, in znatnega tveganja, da mu bodo 
delavci izpostavljeni7, za datum poteka pa je bil določen 21. september 2017;

C. ker so morala podjetja, ki želijo še naprej uporabljati kromov trioksid, predložiti vlogo 
za pridobitev avtorizacije do 21. marca 2016;

D. ker družba REACHLaw Ltd (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) deluje kot edini 
zastopnik ruske delniške družbe Novotroitsk Plant of Chromium Compunds (NPCC), ki 
proizvaja kromov trioksid;

E. ker je vlagatelj predložil vlogo za izdajo avtorizacije za štiri vrste uporabe kromovega 
trioksida (v nadaljnjem besedilu: vloga NPCC); ker so ključni dokumenti, ki so bili 
predloženi v okviru vloge NPCC, enaki kot nespremenjena končna različica, ki je del 
vloge8, ki jo je v imenu konzorcija več kot 150 družb vložila družba LANXESS 
Deutschland GmbH skupaj s šestimi drugimi podjetji (v nadaljevanju: vloga 
LANXESS);

F. ker je edina nezaupna informacija, ki jo je vlagatelj predložil poleg informacij, ki jih 
vsebuje vloga LANXESS, pol strani dolga izjava, v kateri navaja, da je od svojih strank 
v Uniji, ki so vsi zgolj distributerji, njihovih strank in členov spodnjega dela dobavne 
verige skušal pridobiti podrobnejše podatke in izpopolniti zbirko podatkov, a da je 
prejel le peščico izpolnjenih vprašalnikov9; z drugimi besedami, vlagatelj od svojih 
strank ni pridobil natančnejših podatkov o uporabi, zato se v celoti opira na 
nespremenjeno končno različico iz vloge LANXESS;

G. ker vloga LANXESS očitno ni bila v skladu z zahtevami iz uredbe REACH, na kar je 

4 Sodba Splošnega sodišča z dne 7. marca 2019, Švedska proti Komisiji, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144.
5 Sklep izvršnega direktorja agencije ECHA z dne 14. decembra 2010 o vključitvi snovi, ki vzbujajo veliko 
zaskrbljenost, na seznam kandidatnih snovi, ED/95/2010, na voljo na: 
https://echa.europa.eu/documents/10162/6b11ec66-9d90-400a-a61a-90de9a0fd8b1 
6 Uredba Komisije (EU) št. 348/2013 z dne 17. aprila 2013 o spremembi Priloge XIV k Uredbi (ES) 
št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij 
(REACH) (UL L 108, 18.4.2013, str. 1).
7 Priporočilo Evropske agencije za kemikalije z dne 20. decembra 2011 za vključitev snovi v Prilogo XIV, na 
voljo na: https://echa.europa.eu/documents/10162/13640/3rd_a_xiv_recommendation_20dec2011_en.pdf
8 Glej, na primer za uporabo 2, obvestilo bralcu iz poročila o kemijski varnosti, ki ga je predložil vlagatelj, na 
voljo na: https://echa.europa.eu/documents/10162/7dd2ade6-bb47-4080-8124-a97335f9d2b8
9 Prav tam.

https://echa.europa.eu/documents/10162/6b11ec66-9d90-400a-a61a-90de9a0fd8b1
https://echa.europa.eu/documents/10162/13640/3rd_a_xiv_recommendation_20dec2011_en.pdf
https://echa.europa.eu/documents/10162/7dd2ade6-bb47-4080-8124-a97335f9d2b8
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Parlament že opozoril Komisijo v resoluciji z dne 27. marca 201910;

H. ker je očitno, da je vloga NPCC, ki je sicer identična vlogi LANXESS, ravno tako 
pomanjkljiva;

I. ker je zaskrbljujoče, da Komisija v osnutku izvedbenega sklepa ne obravnava resnih 
pomislekov, ki jih je Parlament izrazil, ko je nasprotoval njenemu osnutku izvedbenega 
sklepa v zvezi z vlogo LANXESS, in da kljub temu predlaga, da se NPCC izda 
avtorizacija prek vlagatelja;

J. ker je osnovni cilj uredbe REACH, glede na njeno uvodno izjavo 16, kot jo razlaga 
Sodišče Evropske unije11, zagotoviti visoko raven varovanja zdravja ljudi in okolja;

K. ker naj bi bila na podlagi člena 55 in uvodne izjave 12 uredbe REACH avtorizacija v 
glavnem namenjena temu, da bi snovi, ki so vzrok za veliko zaskrbljenost, nadomestili z 
drugimi, varnejšimi alternativnimi snovmi ali tehnologijami;

L. ker je Odbor za oceno tveganja potrdil, da ni mogoče določiti izpeljane ravni brez 
učinka za rakotvorne lastnosti kromovega trioksida12 in se ta snov zato obravnava kot 
snov, za katero za namene člena 60(3)(a) uredbe REACH ni mogoče določiti praga, 
oziroma kot snov, za katero ni mogoče določiti varne stopnje izpostavljenosti;

M. ker člen 60(4) uredbe REACH določa, da se lahko avtorizacija za uporabo snovi, za 
katero ni mogoče določiti varne ravni izpostavljenosti, dodeli le, če se dokaže, da 
socialno-ekonomske koristi prevladajo nad tveganjem za zdravje ljudi ali okolje, ki 
izhaja iz uporabe snovi, ter če niso na voljo ustrezne alternativne snovi ali tehnologije;

N. ker točka (d) člena 62(4) uredbe REACH določa, da morajo vlagatelji priskrbeti 
poročilo o kemijski varnosti v skladu s Prilogo I; ker mora to poročilo vsebovati oceno 
ravni izpostavljenosti ob upoštevanju zlasti reprezentativnih podatkov o 
izpostavljenosti, količine uporabljene snovi za vsako opredeljeno uporabo, dejavnosti 
delavcev, povezane s postopki, ter trajanja in pogostosti njihove izpostavljenosti 
snovi13;

O. ker vlagatelj ocenjuje, da bo Uniji dobavil do 1000 ton kromovega trioksida na leto14, 
vendar ni zagotovil osnovnih informacij, kot so informacije o razporeditvi tonaže po 
posamezni vrsti uporabe, za katere je vložil vlogo, pač pa je zgolj ocenil, da je 
sorazmerna razporeditev enaka kot pri vlogi LANXESS15, in sicer 6000 ton za vrsto 

10 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 27. marca 2019 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o avtorizaciji 
za nekatere uporabe kromovega trioksida v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta 
(Lanxess Deutschland GmbH in drugi) (Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0317).
11 Sodba Sodišča z dne 7. julija 2009, S.P.C.M. SA in drugi proti ministru za okolje, prehrano in podeželje, C-
558/07, ECLI:EU:C:2009:430, točka 45.
12 Mnenji Odbora za oceno tveganja in Odbora za socialno-ekonomsko analizo z dne 19. maja 2017, glej npr. 
mnenji za način uporabe 2, str.4.
13 Oddelek 5 Priloge I k uredbi REACH, zlasti oddelek 5.2.4.
14 Mnenji Odbora za oceno tveganja in Odbora za socialno-ekonomsko analizo z dne 19. maja 2017, glej npr. 
mnenji o načinu uporabe 2, str.6.
15 Mnenji odbora za Oceno tveganja in Odbora za socialno-ekonomsko analizo z dne 19. maja 2017, glej npr. 
mnenji o načinu uporabe 2, str.12.
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uporabe 2 in 900 ton za vrsto uporabe 416;

P. ker je vlagatelj navedel, da bi bila njegova dobavna veriga enaka tisti iz vloge 
LANXESS, vendar ni predložil podatkov o številu nadaljnjih uporabnikov ali številu 
delavcev, ki bi bili izpostavljeni zaradi uvoza NPCC, kar že samo po sebi pomeni, da je 
vloga NPCC neskladna; ker sta Odbor za oceno tveganja in Odbor za socialno-
ekonomsko analizo sicer navedla, da ni mogoče potrditi, da sta dobavni verigi enaki, a 
sta kljub temu svoji mnenji zasnovala na tej predpostavki17;

Q. ker bi se vloga NPCC na podlagi podatkov, predloženih v vlogi LANXESS, utegnila 
nanašati na zelo veliko število nadaljnjih uporabnikov (več kot 2100 obratov), ki 
delujejo v številnih industrijskih sektorjih, od avtomobilskega sektorja do hidravlike, 
splošnega inženirstva, tiskanja, sanitarnega, vojaškega, prehrambenega in jeklarskega 
sektorja, z velikim številom izpostavljenih delavcev (več kot 32 000) in z zelo velikim 
ocenjenim številom ljudi, ki živijo in delajo v bližini (21 milijonov)18;

R. ker je Odbor za oceno tveganja ocenil, da bi odobritev avtorizacije na podlagi vloge 
LANXESS za vrste uporabe iz vloge NPCC19 vsako leto privedla do 30 statističnih 
primerov smrti zaradi raka;

S. ker se osnutek izvedbenega sklepa Komisije formalno nanaša na tri vrste uporabe; ker 
po mnenju Odbora za socialno-ekonomsko analizo opis vrst uporabe 2 in 4 zajema 
izredno široko področje uporabe20; ker to izpodbija oceno tveganja, socialno-
ekonomsko oceno in oceno razpoložljivosti ustreznih alternativ;

T. ker je Odbor za oceno tveganja pri vsaki vrsti uporabe iz vloge LANXESS ugotovil 
odstopanje, in sicer pri skupnem številu potencialnih obratov (do 1590), številu članov v 
konzorciju (več kot 150) in podatkih o izmerjeni izpostavljenosti (od 6 do 23 obratov);

U. ker to pomeni, da se podatki, ki naj bi bili reprezentativni za veliko število različnih 
obratov za kromiranje po vsej Uniji, nanašajo na manj kot 2 % teh obratov in le četrtino 
ali celo manj kot desetino držav članic21;

V. ker je Odbor za oceno tveganja ugotovil precej negotovosti pri oceni tveganja, na katero 
se sklicuje, kar vzbuja resne pomisleke glede reprezentativnosti in zanesljivosti 

16 Mnenji Odbora za oceno tveganja in Odbora za socialno-ekonomsko analizo z dne 19. maja 2017, glej mnenji 
o načinu uporabe 2, Priloga 1, str. 28 in mnenji o načinu uporabe 4, Priloga 1, str. 42.
17 Mnenji Odbora za oceno tveganja in Odbora za socialno-ekonomsko analizo z dne 19. maja 2017, glej npr. 
mnenji o načinu uporabe 2, str.7.
18 Mnenji Odbora za oceno tveganja in Odbora za socialno-ekonomsko analizo z dne 19. maja 2017, glej mnenji 
o načinu uporabe 2, Priloga 1, str. 42 in mnenji o načinu uporabe 4, Priloga 1, str. 55–56.
19 Prav tam.
20 Mnenji Odbora za oceno tveganja in Odbora za socialno-ekonomsko analizo z dne 19. maja 2017, glej mnenji 
o načinu uporabe 2, Priloga 1, str. 36 in mnenji o načinu uporabe 4, Priloga 1, str. 59.
21 Uporaba 2: skupaj 1590 obratov, pri čemer se podatki o izmerjeni izpostavljenosti nanašajo na 23 obratov v 
sedmih državah članicah (glej mnenji Odbora za oceno tveganja in Odbora za socialno-ekonomsko analizo z dne 
19. maja 2017, Priloga 1, str. 7 in 8); Uporaba 4: skupaj 515 obratov, pri čemer se podatki o izmerjeni 
izpostavljenosti nanašajo na 11 obratov v dveh državah članicah (glej mnenji Odbora za oceno tveganja in 
Odbora za socialno-ekonomsko analizo z dne 19. maja 2017, Priloga 1, str. 8 in 9);
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zagotovljenih informacij o izpostavljenosti, tudi delavcev22;

W. ker Komisija v osnutku svojega izvedbenega sklepa23 priznava, da niso bile predložene 
potrebne informacije glede scenarijih izpostavljenosti delavcev;

X. ker Komisija v osnutku izvedbenega sklepa zgolj zahteva, da vlagatelj manjkajoče 
podatke24 predloži v svojem poročilu o pregledu več let po sprejetju tega osnutka 
sklepa25, namesto da bi vlogo NPCC štela za neskladno s členom 60(7) uredbe REACH;

Y. ker poročilo o pregledu v skladu s členom 61 uredbe REACH ni namenjeno temu, da se 
podjetjem zagotovi več časa za zapolnitev vrzeli v informacijah, ki jih je bilo treba 
predložiti pred avtorizacijo, saj so te informacije bistvene za odločanje, temveč naj bi 
zagotovilo, da so informacije, ki so bile na začetku navedene v vlogi, še vedno aktualne;

Z. ker je Splošno sodišče jasno navedlo, da namen pogojev za avtorizacijo, določenih v 
členu 60(8) in (9) uredbe REACH, ne sme biti odprava pomanjkljivosti v vlogi za 
avtorizacijo ali pomanjkljivosti pri oceni Komisije26;

AA. ker bi bila dodelitev avtorizacije na podlagi vloge NPCC, čeprav podatki iz 
predloženega poročila o kemijski varnosti očitno niso reprezentativni, v nasprotju z 
namenom sistema predhodne avtorizacije, kjer dokazno breme nosi vlagatelj27;

AB. ker je tudi odbor za socialno-ekonomsko analizo v svojem mnenju poudaril velike 
negotovosti pri analizi alternativ, ki jo je predložil vlagatelj, kar se odraža tudi v 
osnutku izvedbenega sklepa Komisije28;

AC. ker tehnična alternativa pomeni snov, ki lahko opravlja enakovredno funkcijo kot snov, 
ki vzbuja veliko zaskrbljenost, lahko sicer na nižji, a še vedno sprejemljivi ravni 
učinkovitosti, ali s spremembami v proizvodnji, postopku ali proizvodu, zaradi česar 

22 Mnenji Odbora za oceno tveganja in Odbora za socialno-ekonomsko analizo z dne 19. maja 2017 o načinu 
uporabe 2, Priloga 1, str. 24 in o načinu uporabe 4, Priloga 1, str. 36: „Največja negotovost izhaja iz pomanjkanja 
jasne povezave med delovnimi pogoji, ukrepi za obvladovanje tveganja in vrednostmi izpostavljenosti pri 
posebnih nalogah in obratih, ki bi lahko bili upravičeno reprezentativni za vlogo. Odbor za oceno tveganja meni, 
da je to velika pomanjkljivost v vlogi, saj se obrati za kromiranje med seboj zelo razlikujejo, na primer glede 
postavitve objekta, obsega in pogostosti dejavnosti kromiranja, stopnje avtomatizacije postopka, uporabe 
elektrolize, velikosti obdelanih delov ter razpoložljivosti lokalnega izpušnega prezračevanja, ki vpliva na 
izpostavljenosti in ukrepe za obvladovanje tveganja, ki so potrebni za obvladovanje izpostavljenosti.“ 
(Naknadno podčrtano.)
23 Uvodna izjava 6 osnutka izvedbenega sklepa Komisije.
24 Kot je podrobneje določeno v členu 2 osnutka izvedbenega sklepa Komisije, to vključuje: „Imetnik 
avtorizacije pripravi posebne scenarije izpostavljenosti za reprezentativne postopke, operacije in posamezne 
naloge (vključno s samodejnimi oziroma ročnimi sistemi ter odprtimi oziroma zaprtimi sistemi in kombinacijami 
teh sistemov), v vsakem od posebnih scenarijev pa so opisani ukrepi za obvladovanje tveganja, ki se uporabljajo 
za nadzor izpostavljenosti delavcev kromu (VI) in njegovih emisij v okolje, in pogoji dela, ki so reprezentativni 
za vse obrate, kjer se opravlja odobrena uporaba. Scenariji izpostavljenosti vsebujejo informacije o ravneh 
izpostavljenosti, ki izhajajo iz izvajanja navedenih ukrepov za obvladovanje tveganja in pogojev dela [...]“.
25 Uvodna izjava 20 in člen 7 osnutka izvedbenega sklepa Komisije.
26 Sodba Splošnega sodišča z dne 7. marca 2019, Švedska proti Komisiji, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144, 
odstavka 82 in 83.
27 Gl. zlasti člen 1(3) uredbe REACH.
28 Uvodna izjava 12 osnutka izvedbenega sklepa Komisije.
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snov ni več potrebna29;

AD. ker so glede na analizo alternativ v vlogi LANXESS alternative na voljo za posamezne 
uporabe, težko pa bi bilo najti en sam nadomestek, ki bi ustrezal vsem namenom in 
vrstam uporabe30;

AE. ker se na podlagi enotnega pristopa za vse, zlasti pri vlogi za avtorizacijo za zelo 
različne sektorje in uporabe z zelo različnimi zahtevami glede učinkovitosti, neprimerno 
zapostavlja alternative, ki so na voljo v posameznih sektorjih ali za posamezne uporabe, 
s čimer se vlagatelju prizna nezakonito odstopanje pri obveznem dokazovanju, da za 
vsako zaprošeno uporabo ni ustrezne alternative; ker je ta pristop v nasprotju s ciljem 
nadomestitve iz člena 55 uredbe REACH in ne spodbuja inovacij;

AF. ker je nedavna raziskava Nemškega zveznega inštituta za varnost in zdravje pri delu 
potrdila, da so za različne uporabe na voljo primerne alternative funkcionalnemu 
kromiranju31;

AG. ker odbor za ekonomsko-socialno analizo za vrsti uporabe 2 in 4 ugotavlja, da široko 
področje zaprošene uporabe vključuje tehnične uporabe, za katere so ustrezne 
alternative morda že na voljo ali v uporabi ali pa se bo to kmalu zgodilo, vendar 
zaključuje, da je ocena, ki jo je pripravil vlagatelj, preveč splošna, da bi te izključili iz 
področja avtorizacije32;

AH. ker zato nobena uporaba ni izrecno izključena iz področja avtorizacije;

AI. ker je Splošno sodišče razveljavilo avtorizacijo, ker Komisija ni preverila dovolj 
pomembnih in preverljivih informacij, da bi lahko ugotovila bodisi, da dejansko ni 
alternativ za nobeno prijavljeno uporabo, bodisi, da so bile ob izdaji avtorizacije 
preostale negotovosti o pomanjkanju razpoložljivih alternativ zanemarljive33;

AJ. ker so bile v tem primeru negotovosti v analizi vse prej kot zanemarljive, saj po mnenju 
odbora za socialno-ekonomsko analizo pristop vlagatelja k obstoječim alternativam ni 

29 Smernice za pripravo vloge za avtorizacijo (UL C 28, 28.1.2011, str. 1)
30 Analiza alternativ, str. 11-12: „Za nadomestitev kromovega trioksida se testira več alternativ. Težko je najti 
nadomestek, ki bi ustrezal zahtevam za vse različne vrste proizvodov ter za različne vrste uporabe pri vsaki 
specifični uporabi, ki bo hkrati tehnično in ekonomsko izvedljiv. Za posamezne uporabe je sedaj primernih več 
alternativ, pri čemer zadoščajo nekaterim zahtevam funkcionalnega kromiranja, nobena pa nima vseh ključnih 
lastnosti funkcionalnega kromiranja z vodno raztopino kromovega trioksida...“
https://echa.europa.eu/documents/10162/70ae9192-4c86-4e68-9021-0a90f7b56444
31 Raziskava tehnične in ekonomske izvedljivosti razpoložljivih alternativ za kromov trioksid na trgu pri 
trdem/funkcionalnem in dekorativnem kromiranju, Zvezni inštitut za varnost in zdravje pri delu, Nemčija, 2020, 
zadnji odstavek v povzetku: „Vendar se bile pri tej raziskavi opredeljene razpoložljive alternative, ki so tehnično 
in ekonomsko izvedljive – ponekod za eno ali le nekaj vrst uporab, ponekod pa tudi za večje področje uporabe. 
Nekatere alternative so že dolgo uveljavljene tehnologije z znanimi prednostmi in slabostmi. Poteka pa tudi 
razvoj, s katerimi se bo razširilo področje uporabe in specifikacija teh procesov.“ 
https://www.baua.de/EN/Service/Publications/Report/Gd101.html
32 Mnenji odborov za oceno tveganja in socialno-ekonomsko analizo z dne 19. maja 2017 za vrsti uporabe 2 in 4, 
str.15
33 Sodba Splošnega sodišča z dne 7. marca 2019, Švedska proti Komisiji, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144, 
odstavek 86.

https://echa.europa.eu/documents/10162/70ae9192-4c86-4e68-9021-0a90f7b56444
https://www.baua.de/EN/Service/Publications/Report/Gd101.html
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bil povsem ustrezen34;

AK. ker je Splošno sodišče potrdilo, da mora vlagatelj dokazati, da ni obstoječih alternativ, 
dokler pa tega ne opravi, mu ni mogoče podeliti avtorizacije; ker je Splošno sodišče v 
isti zadevi ugotovilo, da niti noben od akterjev, ki so vpleteni v postopek avtorizacije, 
niti ECHA ali Komisija niso dolžni dokazati nasprotnega od pogoja, povezanega z 
neobstojem alternativ, in sicer, da dejansko obstajajo alternative;35

AL. ker Komisija glede na negotovosti o razpoložljivosti alternativ, na katere je opozoril 
odbor za ekonomsko-socialno analizo, predlaga izdajo avtorizacije na podlagi domneve, 
da ni ustreznih alternativ za vse zajete uporabe, ne pa na podlagi pomembnih in 
zanesljivih dokazov pri čemer vlagatelj ni zadostil dokaznemu bremenu, kar je v 
nasprotju z zahtevo Splošnega sodišča36;

AM. ker Komisija meni, da je za zagotovitev, da avtorizacija zajema le uporabe, za katere ni 
ustrezne alternative, treba dopolniti opis uporab 2 in 4 s ključnimi funkcionalnostmi, saj 
je vlagatelj izpolnil dokazno breme le s tem, da je dokazal, da ni ustreznih alternativ za 
uporabi 2 in 4 le za omejeno področje uporabe37;

AN. ker v prvi vrsti to, kar Komisija obravnava kot omejitev področja uporabe, dejansko 
predstavlja popoln seznam vseh ključnih funkcij, za katere se uporablja kromov 
trioksid, in zato nikakor ne omejuje področja avtorizacije38;

AO. ker je Splošno sodišče izrecno zavrnilo podoben poskus Komisije za izdajo avtorizacije, 
kjer naj bi omejila področje uporabe39;

AP. ker, drugič, osnutek izvedbenega sklepa Komisije vlagatelju po izdaji avtorizacije 
prepušča subjektivno odločitev, ali je uporaba snovi „potrebna“ za te ključne 
funkcionalnosti, čeprav naj bi bila izvedba take analize predpogoj za pridobitev 
avtorizacije;

AQ. ker Komisija s tem na vlagatelja prenaša izključno pristojnost za odločanje o analizi 
alternativ, kar je kršitev določb uredbe REACH, na podlagi katerih mora Komisija 

34 Mnenji odborov za oceno tveganja in socialno-ekonomsko analizo z dne 19. maja 2017 za vrsto uporabe 2, 
priloga 1, str. 37: „Vlagatelj navaja, da v vlogi niso obravnavane uporabe, kjer je že možno nadomeščanje. 
Vendar teh uporab posebej ne navede niti tehničnih zahtev zanje. Po mnenju odbora za socialno-ekonomsko 
analizo pristop vlagatelja k reševanju tega vprašanja ni povsem ustrezen in poudarja, da mora vlagatelj 
konkretneje dokazati nadomestitev, kjer je to že izvedljivo. To bi bilo mogoče z natančnejšo oceno alternativ za 
vrsto uporabe.“
35 Sodba Splošnega sodišča z dne 7. marca 2019, Švedska proti Komisiji, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144, 
odstavek 79.
36 Sodba Splošnega sodišča z dne 7. marca 2019, Švedska proti Komisiji, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144, 
odstavek 86.
37 Uvodni izjavi 13 in 14 osnutka izvedbenega sklepa Komisije.
38 Prim. člen 1(1) osnutka izvedbenega sklepa Komisije z mnenjema odborov za oceno tveganja in socialno-
ekonomsko analizo z dne 19. maja 2017: priloga 1, str. 30 za uporabo 2, ter priloga I, str. 44 za uporabo 4.
39 Sodba Splošnega sodišča z dne 7. marca 2019, Švedska proti Komisiji, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144, 
odstavek 97: „Dejstvo, da se navede, da je uporaba svinčevih kromatov iz te zadeve omejena zgolj na primere, v 
katerih so delovne karakteristike pripravkov iz snovi, ki v vsebujejo te kromate, resnično potrebne, je namreč 
enako navedbi, da se mora uporabnik nižje v verigi vsakič, ko ugotovi alternativo, odreči uporabi svinčevih 
kromatov iz te zadeve. Taka navedba pa je pomemben pokazatelj tega, da Komisija ob sprejetju izpodbijanega 
sklepa sama ni menila, da je bila izvedena preučitev izpolnitve pogoja glede nerazpoložljivosti alternativ.“
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sprejeti končno odločitev o tem, ali je vlagatelj uspešno dokazal, da ni alternativ za 
določeno uporabo, na kar je opozorilo Splošno sodišče40;

AR. ker tretjič osnutek izvedbenega sklepa Komisije določa, da manjkajoče informacije, 
pomembne za analizo alternativ, zagotovijo nadaljnji uporabniki z obvestili na podlagi 
člena 66(1) uredbe REACH po odobritvi avtorizacije41;

AS. ker pa take informacije potrebuje Komisija, da lahko sploh ugotovi, ali so za vsako 
zajeto uporabo na voljo alternative; ker tak pristop nedvomno ni v skladu s sodbo 
Splošnega sodišča42;

AT. ker osnutek izvedbenega sklepa Komisije ne le nagrajuje počasneže, ampak tudi 
odvrača od inovacij in zapostavlja vodilne, ki so investirali v varnejše alternative;

AU. ker je Splošno sodišče menilo, da je v primeru, ko so na splošno na voljo ustrezne 
alternative, vendar take rešitve niso tehnično ali ekonomsko izvedljive za vlagatelja, 
mogoče podeliti avtorizacijo, če socialno-ekonomske koristi odtehtajo tveganje za 
človekovo zdravje ali okolje, vlagatelj pa predloži načrt nadomestitve v smislu točke (c) 
člena 60(4) uredbe REACH43;

AV. ker Komisija od vlagatelja ni zahtevala načrta nadomestitve;

AW. ker je več nadaljnjih uporabnikov, ki so zajeti v osnutku izvedbenega sklepa Komisije, 
že ločeno zaprosilo za avtorizacijo; ker sta odbora za oceno tveganja in socialno-
ekonomsko analizo o nekaterih od teh vlog že podala mnenja; ker je bilo nadaljnjim 
uporabnikom že odobrenih nekaj avtorizacij;

AX. ker pa so med zelo širokimi vrstami uporabami iz vloge NPCC možne specifične 
uporabe, za katere nadaljnji uporabniki niso zaprosili za ločeno avtorizacijo, a so za te 
uporabe nemara izpolnjeni pogoji iz člena 60(4) uredbe REACH;

AY. ker bi bilo po mnenju Parlamenta v resoluciji z dne 27. marca 2019 zato ustrezno, da se 
tem nadaljnjim uporabnikom, ki niso vložili ločene vloge in za katero ni potrebnih 
podatkov, izjemoma dovoli, da v kratkem roku predložijo manjkajoče podatke44;

AZ. ker je obžalovanja vredno, da Komisija ni upoštevala pristopa, ampak še naprej v 

40 Sodba Splošnega sodišča z dne 7. marca 2019, Švedska proti Komisiji, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144, 
odstavek 64: „edino Komisija je pristojna za preveritev, ali so pogoji iz te določbe (člen 60(4)) izpolnjeni (dodan 
poudarek); gl. tudi odstavek 78.
41 Člen 5 osnutka izvedbenega sklepa Komisije določa, da morajo nadaljnji uporabniki v obvestilih v skladu s 
členom 66(1) uredbe REACH posredovati: „pojasnilo ključnih funkcionalnosti kromovega trioksida iz člena 
1(1), ki so potrebne za njihovo uporabo, ter utemeljitev, zakaj so te ključne funkcionalnosti potrebne za to 
uporabo“.
42 Sodba Splošnega sodišča z dne 7. marca 2019, Švedska proti Komisiji, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144, 
odstavek 82: „Treba je poudariti, da pogoji, ki so naloženi s členom 60(8) in (9)(d) in (e) Uredbe št. 1907/2006, 
načeloma ne glede na njihovo vsebino niso namenjeni odpravi morebitnih pomanjkljivosti vloge za avtorizacijo 
ali analize alternativ, ki jo je predložil vlagatelj za pridobitev avtorizacije, ali morebitnih nezadostnosti preizkusa 
pogojev iz člena 60(4) Uredbe št. 1907/2006, ki ga izvede Komisija.“
43 Sodba Splošnega sodišča z dne 7. marca 2019, Švedska proti Komisiji, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144, 
odstavka 75 in 76.
44 Gl. odstavek 3 resolucije z dne 27. marca 2019.
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nasprotju s sodbo Splošnega sodišča pripravlja avtorizacije na podlagi vlog brez 
zadostnih dokazov o izpolnjevanju pogojev za avtorizacijo na podlagi uredbe REACH;

BA. ker je na kratko osnutek izvedbenega sklepa Komisije nezakonit, ker:

a. krši člen 60 uredbe REACH, saj je podlaga zanj vloga, ki ne spoštuje zahtev iz tega 
člena, kajti v njej niso navedene bistvene informacije o zaprošenih uporabah, zlasti o 
ustrezni tonaži, delovnih pogojih, scenarijih izpostavljenosti in ukrepih za obvladovanje 
tveganja, pa tudi ne ustrezna ocena varnejših alternativ in načrt nadomestitve, zaradi 
česar ni mogoče preveriti, ali so pogoji za avtorizacijo izpolnjeni;

b. želi odpraviti pomanjkljivosti tako, da morajo nadaljnji uporabniki zagotoviti 
informacije, ki jih je sicer treba navesti v sami vlogi, po izdaji avtorizacije v okviru 
prihodnjega pregleda;

c. vlagatelju nezakonito dodeljuje izključno pristojnost Komisije, da ugotavlja 
razpoložljivost alternativ;

1. meni, da osnutek izvedbenega sklepa Komisije presega izvedbena pooblastila, določena 
v uredbi REACH;

2. poziva Komisijo, naj umakne osnutek izvedbenega sklepa in odboru predloži novega;

3. ponovno poziva Komisijo, naj nadaljnjim uporabnikom, katerih uporaba ni vključena v 
vlogo NPCC, a za katero še ni bila vložena ločena vloga za avtorizacijo, izjemoma 
dovoli, da v kratkem roku predložijo manjkajoče podatke, tudi načrt nadomestitve, če 
vlagatelj trdi, da razpoložljive alternative zanj niso tehnično ali ekonomsko izvedljive;

4. poziva odbora za oceno tveganja in socialno-ekonomsko analizo, naj hitro ocenita takó 
dopolnjeno vlogo ter ustrezno preverita, ali vključuje vse potrebne informacije, 
določene v členu 62 uredbe REACH;

5. poziva Komisijo, naj hitro predloži nov osnutek, ki bo popolnoma v skladu z uredbo 
REACH;

6. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in 
parlamentom držav članic.


