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UVOD

Namen predloga uredbe, s katerim se ukvarjamo, je nadomestiti obstoječo zakonodajo (ki ni 
več primerna za spodbujanje novosti ali zagotavljanje ustrezne zaščite za okolje in javnost) z 
novim sistemom, katerega pet glavnih načel je:
• uvedba programa registriranja, ki bo sčasoma vključeval nove in obstoječe kemikalije;
• prenos odgovornosti za oceno tveganja z vladnih agencij na proizvajalce/uvoznike;
• vključitev (kjer je potrebno in primerno) uporabnikov na nižjih stopnjah, ki prosijo za 

podatke in preizkuse, izvajane s kemikalijami;
• uvedba postopka dovoljenja in omejevanja v zvezi s kemikalijami, ki so predmet 

posebnega zanimanja;
• večja preglednost in odprtost z lažjim dostopom do informacij o kemikalijah za javnost.

OZADJE

Zavedamo se, da je bil postopek priprave uredbe dolg, zapleten in sporen: med sprejetjem 
mnenja Parlamenta o Beli knjigi (novembra 2001) in sprejetja predloga Komisije (oktobra 
2003) sta minili dve leti.

Dolgotrajen postopek je vključeval obsežno udeležbo zadevnih sektorjev: več kot 6000 mnenj 
je bilo izraženih v času posvetovanja v elektronski obliki (on-line), ki se je začelo glede na 
prvoten osnutek uredbe. S kritičnimi ocenami in nasprotnimi predlogi so ti sektorji prepričali 
Komisijo, da izvirno besedilo opazno popravi.

Načela in cilji reforme (tj. varstvo zdravja in okolja) so ostali nespremenjeni, večja pozornost 
pa se je namenila vidikom v zvezi s konkurenčnostjo evropske industrije. Rezultat je besedilo, 
ki bo močno zmanjšalo stroške.

RAZPRAVA V EVROPSKEM PARLAMENTU

V mesecih po sprejetju predloga Komisije je Parlament (in zlasti devet odborov, odgovornih 
za pripravo poročila in mnenj) imel uvodno razpravo o osnutku uredbe.

Odbor za okolje, javno zdravje in varstvo hrane je pripravil delovni dokument, v katerem so 
bila izražena mnenja večine in manjšine članov med petim parlamentarnim mandatom.

Z začetkom zdajšnjega šestega parlamentarnega mandata so se razprave o tej zadevi v 
odborih, vključenih v zakonodajni postopek, poostrile, deloma za zaščito sprejetja osnutka 
uredbe pri prvem branju po letnih počitnicah.

DELO SVETA

Hkrati pa se razprava v Svetu hitro nadaljuje.

Začasna delovna skupina, ki je bila ustanovljena znotraj Sveta ministrov, odgovornih za 
industrijsko in gospodarsko konkurenčnost, pripravlja anglo-madžarski predlog z naslovom 
„Ena kemikalija – ena registracija“, ki predvideva program registriranja z uporabo bolj 
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obvezujoče ureditve za skupno rabo podatkov, dostopnih za vsako kemikalijo.

Delovna skupina se je na zadnji seji osredotočila na načela, ki temeljijo na obvezni skupni 
rabi vseh podatkov (in ne le tistih, na katerih temelji uporaba poizkusov z živali), in na 
možnost uvedbe ureditve obvezne delitve stroškov.

Prav tako so razpravljali o zanimivem predlogu, ki ga je predložila majhna skupina držav, po 
katerem bi se zahteva po zagotovitvi informacij razširila in obsegala kemikalije, proizvedene 
in uvožene v količinah od ene do desetih ton.

ŠTUDIJE O VPLIVU

Eno od najbolj spornih vprašanj, o katerem se je največ razpravljalo v obdobju po sprejetju 
Bele knjige leta 2001, je bila ocena stroškov registracije, ocene, dovoljenja in omejitev 
kemikalij in njihov vpliv na evropsko kemično industrijo.

V zadnjih mesecih so stroške, ocenjene med 2,8 in 5,3 milijarde EUR, ki jih navaja Komisija 
v študiji o vplivu, ki spremlja predlog, izpodbijale številne druge študije, ki opisujejo 
najslabše mogoče scenarije, po katerih se stroški zvišajo na 180 milijard EUR.

Podoben razpon ocen se pojavlja v napovedih dajatev, ki izhajajo iz uvedbe registracije, 
ocene, dovoljenja in omejitev kemikalij. Tudi v tem primeru so študije, ki jih izvajajo 
Komisija in zainteresirane stranke, predstavile ocene stroškov dajatev, ki se razlikujejo med 
4,8 in 230 milijardami EUR, v zvezi z zmanjšanimi zdravstvenimi stroški.

SMERNICE ZA OSNUTEK POROČILA

Znano je, da Komisija izvaja nadaljnje študije o vplivu, ki se osredotočajo bolj na težave 
delovanja sistema kot na stroške, povezane z njegovo uvedbo.
Do rezultatov teh študij vztrajam pri moji splošni oceni predloga Komisije in menim, da nas 
doseženo stanje ne sme ovirati, ampak ga je treba prečistiti in izboljšati za bolj učinkovit in 
zanesljiv program.

Na osnovi te zelo splošne ocene predstavljam svoje mnenje: Nameravam predložiti nov 
osnutek poročila, ki v svojem splošnem opisu ne bo odstopal od predhodnika in se bo 
osredotočal na nekatere prednosti.

Moj osnovni cilj je še vedno osnovati in začeti izvajati delovni program za registracijo, 
dovoljenje in oceno kemikalij (seveda brez izključitve možnosti poznejše prilagoditve in 
izboljšanja tega programa).

Kot poročevalec se bom zato osredotočil na vidike, ki bodo imeli največji vpliv na delovanje 
in učinkovitost registracije, ocene, dovoljenja in omejitve kemikalij – čeprav ne bom 
zapostavljal vprašanj, ki so tesno povezana z okoljem in zaščito javnega zdravja.

Zato nameravam zahtevati in upoštevati vse prispevke drugih odborov v zvezi z oddelki 
uredbe, ki spadajo v njihovo posebno področje odgovornosti.
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Zato bom sedaj predstavil glavne točke osnutka poročila, ki ga nameravam predložiti, čeprav 
seveda pozdravljam vse prispevke (tudi kritične), ki mi bodo pomagali izboljšati besedilo, ki 
ga bom predložil do sredine februarja.

1. Registracija

Registracija kemikalij je nedvomno najbolj sporen vidik programa, na katerem temelji nova 
uredba. Kot se vsi zavedamo, se bodo morale vse kemikalije, proizvedene ali uvožene v 
količinah nad eno tono na leto, registrirati. 

V zvezi s tem, kar je po mnenju vseh hrbtenica programa, je Komisija določila tonažo kot 
parameter za vključitev kemikalij v registracijo, oceno, dovoljenje in omejitev kemikalij. Med 
številnimi razpravami je več zainteresiranih skupin poudarilo, da tako merilo ni ravno 
najboljši način za ugotavljanje resničnih tveganj (dejanskih tveganj ali izpostavljenosti), prav 
tako pa so številne stranke predlagale, da bi se moralo zamenjati – ali vključiti – v druga 
kakovostna merila, kot so dejansko tveganje, uporaba in izpostavljenost. 

Upoštevam, da je tak pristop v nasprotju s filozofijo, na kateri temelji predlog Komisije: in 
sicer zahtevo, da industrija dobi ustrezne informacije o kemikalijah in te informacije uporabi 
za zagotovitev varnosti kemikalij.

Med registracijo je glavni cilj vključitev vseh novih in obstoječih kemikalij v program – to 
ogromno, sporno število snovi (30.000 – 70.000 – 100.000?), za katera so učinki in tveganja 
neznani – na osnovi merila (proizvedena/uvožena količina), ki je po mojem mnenju edini 
način za zagotovitev ustrezne stopnje pravne varnosti. 

To je pomembna osnova za začetek vseh drugih stopenj programa: ocena, dovoljenje in 
omejitev. Kot bomo videli pozneje, bo merilo kakovosti pri prehodu v stopnjo ocenjevanja 
odvisno od zunanjega tveganja in faktorjev izpostavljenosti. 

Načeloma se zato strinjam z besedilom iz člena 5 predloga Komisije, ki bo – s prehodnimi 
ureditvami zagotavlja enakomerno registracijo – sčasoma zajemal približno 99 % kemikalij. 
Rezultat bo program, ki se bo izvajal 11 let.

To pomeni, da (po najbolj optimističnem scenariju, vključno z dokončnim sprejetjem 
predloga leta 2006) se bo program začel v celoti izvajati leta 2017. Dejansko se bodo morale 
kemikalije, proizvedene ali uvožene v količinah nad eno tono na leto (tj. tiste, ki so najbolj 
zanimive za mala in srednje velika podjetja), in kemikalije iz členov, registrirati le do tega 
datuma.

Zaradi teh razlogov ne nameravam vložiti sprememb, ki spreminjajo predlagani mehanizem.

To ne pomeni, da je to besedilo Komisije nespremenljivo in strogo določeno.

Osebno se mi zdi na primer anglo-madžarski predlog „Ene kemikalija – ena registracija“ 
zanimiv. Ko se pojem „konzorcij“ s pravnega stališča enkrat razčisti, bi upoštevanje tega 
predloga povzročilo koristi v smislu stroškov, poenostavitve in zmanjšanja poizkusov z 
živalmi. 
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Prav tako menim, da se mora resno upoštevati predlog nekaterih vlad o strožjih zahtevah v 
zvezi z zagotavljanjem informacij o kemikalijah, proizvedenih ali uvoženih v manjših 
količinah. 

Obstaja pa tudi druga pomembna možnost. V prejšnjem osnutku poročila sem predlagal (v 
predlogih sprememb 94 in 95) predložitev postopkov za pregledovanje uredbe. Nagibam se k 
potrditvi in celo poudarjanju te možnosti, da se spremenijo merila prednosti na podlagi 
izkušenj, pridobljenih od vseh, vključenih v program, in zlasti Agencije. 

Če se bo pregled uredbe prestavil, bo treba o času predstavitve dobro razmisliti, v smislu bolj 
splošnega pregleda na urniku, ki ga predlaga Komisija.

Zadnje pa je vprašanje registracije kemikalij, naštetih v členih, ki mu bo treba nameniti še 
zlasti veliko pozornosti, saj ima to posledice v mednarodni trgovini.

Na to temo pričakujem veliko prispevkov odborov, ki so za to odgovorni v osnovi.

V tem primeru nameravam razviti in sprejeti idejo predstavitve evropske promocijske znamke 
o „kemijski varnosti“.

2.  Ocena in vloga Agencije

Kot že omenjeno, uvaja člen 43(a) predloga Komisije stopnjo ocenjevanja prednostne 
razvrstitve, ki ni več povezana le s tonažo, ampak kaže tudi tveganja, ki jih predstavljajo 
kemikalije1.

Predlog Komisije zagotavlja dve vrsti ocene: oceno dokumentacije (kar je odgovornost držav 
članic) in oceno kemikalij.

Največje težave so v odnosu med Evropsko agencijo in ustreznimi organi v državah članicah. 
Izražene so bile kritike različnih strani v zvezi z zapletenostjo predvidenih postopkov –
tveganje je, da se pretirana decentralizacija procesa odločanja lahko pokaže v različnih 
postopkih ene in druge države in zato izkrivljanju notranjega trga. 

V skladu s členom 43(a) predloga Komisije bo Agencija določila merila za prednost kemikalij 
za nadaljnjo oceno. Države članice bodo uporabile ta merila za pripravo svojih tekočih 
načrtov.

V povezavi s tem nameravam ponovno vložiti predloge sprememb iz prejšnjega osnutka 
poročila, v skladu s predlogi spremembam pa mora Agencija pripraviti seznam prednostnih 
kemikalij za oceno. Države članice bodo nato vključile te kemikalije v svoje tekoče načrte.

Podobno nameravam ponovno vložiti predloge sprememb za okrepitev osrednje vloge 
Agencije z bolj natančno opredelitvijo njene ustavne osnove in za ta namen sem za referenčni 

  
1 Z besedami tega člena: „Merila za oceno vključujejo obravnavo podatkov tveganja, izpostavljenosti in tonaže“.
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model izbral Evropsko agencijo za ocenjevanje zdravil.

3.  Dovoljenje in zamenjava

Prav tako se zahteva kratko sklicevanje na zamenjavo. To je izredno občutljiva tema, iz 
okoljevarstvenega in zdravstvenega stališča ter stališča spodbujanja novosti in srednje- in 
dolgoročnega pospeševanja okolju bolj prijaznih snovi in tehnologij. To je eden od najbolj 
pomembnih jasnih namenov uredbe.

V mojem prejšnjem osnutku poročila (predlogi sprememb 47-61) sem zato okrepil načelo 
zamenjave z oblikovanjem tesnejših vezi med dovoljenjem (in podaljšanjem ali pregledom) 
ter zamenjavo zelo problematičnih snovi (kat. CMR 1 in 2, PBT, vPVB itd.).

Moje mnenje o tem je: pregledano zaporedje se mora spremeniti z zmanjšanjem obsega 
konceptualno in pravno težavne določbe, ki zagotavlja „ustrezen nadzor“ kot začetno merilo 
za odobritev dovoljenja ter z oblikovanjem tesnejše in bolj neposredne vezi med dovoljenjem 
(in podaljšanjem ali pregledom) ter načelom zamenjave.

Dejansko bi to moralo pomeniti, da:

- se bo dovoljenje izdalo, če socialne in gospodarske dajatve presežejo zdravstvena in 
okoljska tveganja, če se lahko dokaže, da ni primernih nadomestnih snovi in 
tehnologij ter (le za drugotno obravnavo) če je snov ustrezno pregledana;

- morajo prijave spremljati dokumentacija, vključno z veljavno socialno-gospodarsko 
analizo in analizo alternativ; 

- mora dovoljenje na zavezujoč način jasno navajati svoje pogoje, čas veljave in datum 
pregleda, ter ureditve spremljanja.

Nazadnje pa nekaj pozornosti namenjam drugim vidikom, vključno z opredelitvami, obsegom 
in dolžnostjo skrbnega ravnanja.


