
CM\754561SL.doc PE416.281v01-00

SL SL

EVROPSKI PARLAMENT
2004 










 2009

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

19.11.2008

SPOROČILO POSLANCEM
(2008/8)

Vprašanje za čas za vprašanja v odboru 2008/8
v skladu s členom 187 Poslovnika
vloži Satu Hassi

Zadeva: Seznam snovi, za katere bo morda potrebna avtorizacija v skladu z uredbo REACH

Osrednji cilj uredbe REACH je zamenjava snovi, ki zbujajo veliko zaskrbljenost (SVHC). 
Takšno zamenjavo je mogoče izvesti z dvema glavnima mehanizmoma. Prvi je uvedba 
postopne odprave v okviru avtorizacije. Drugi je prostovoljna zamenjava SVHC, ki jo 
izvedejo proizvajalci, z varnejšimi alternativami, zlasti ob upoštevanju člena 33 uredbe 
REACH. Ta vzpostavlja obveznost dobaviteljev, da potrošnikom na zahtevo predložijo 
informacije za varno uporabo SVHC v izdelkih, ki morajo vključevati najmanj ime SVHC.

Pogoj v obeh primerih je predhodna opredelitev SVHC. Priloga XVII k uredbi REACH že 
vsebuje seznam približno 800 snovi, ki so uradno razvrščene kot CMR. Poleg tega so 
Komisija in države članice določile seznam 27 snovi PBT oz. vPvB. To pomeni, da več kot 
800 snovi jasno izpolnjuje merila za SVHC. Vendar pa trenutni seznam snovi, ki bodo morda 
vključene v Prilogo XIV, sprejet oktobra 2008, vsebuje le 15 snovi. Do roka v juniju 2008 
Komisija ni zahtevala nobenega predloga od ECHA. V zvezi s tem je zanimivo navesti, da je 
Komisija na podlagi sedme spremembe direktive 76/768/EGS naenkrat vključila celoten 
seznam snovi CMR na seznam prepovedanih snovi v kozmetičnih izdelkih. 

Zelo nizko število SVHC na seznamu snovi, ki bodo morda vključene v Prilogo XIV, 
predstavlja številne težave:

a) ustvarja minimalno izhodišče za avtorizacijo, 

b) dejansko posega v mehanizem prednostnih snovi iz člena 58,
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c) močno omejuje potrošnikovo pravico do obveščenosti.

Poleg tega bo od leta 2011 dalje brez kakršnega koli obvestila mogoče uvažati izdelke, ki 
vsebujejo SVHC, če te snovi niso na seznamu snovi, ki bodo morda vključene v Prilogo XIV.

Seznam namer ECHA iz septembra 2008 vsebuje le sedem novih snovi, ki bodo morda dodane 
na seznam snovi, ki bodo morda vključene v Prilogo XIV (pet od teh je zahtevala Komisija). 

Če ne bo jasnih ukrepov, bo število SVHC na seznamu snovi, ki bodo morda vključene v 
Prilogo XIV, še nekaj časa ostalo pri približno 2 % vseh SVHC. To ogroža cilj zamenjave iz 
uredbe REACH, ovira postopek določanja prednostnih snovi, prikrajša potrošnike za pravico 
do obveščenosti o večini SVHC in bi pomenilo namerno spregledovanje SVHC v uvoženih 
izdelkih. 

Katere ukrepe bo sprejela Komisija za zagotovitev izvajanja ustreznih določb iz uredbe 
REACH za vse SVHC oz. vsaj za tiste, ki lahko povzročijo izpostavljenost delavcev ali 
potrošnikov ali sproščanje v okolje? 

Za koliko snovi namerava Komisija pozvati ECHA k pripravi dokumentacije po Prilogi XV 
za vključitev na seznam snovi, ki bodo morda vključene v Prilogo XIV, do naslednjega roka 
marca 2009?
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