
Priloga 4 
Postopek ocenjevanja tveganja obstoječih snovi na nivoju EU 

 
 
1. Izdelava prednostnega seznama 
Prednostni seznam snovi izdela Evropska komisija in ga objavi v Uradnem listu EU. Pri 
uvrstitvi snovi na prednostni seznam se upoštevajo predvsem naslednji kriteriji: 
- učinki in delovanje snovi na človeka in okolje, 
- kronični učinki, 
- podatki o izpostavljenosti ljudi in okolja, 
- pomanjkanje in potreba po podatkih o učinkih in delovanju snovi na človeka in okolje, 
- študije, in rezultati, ki so bile opravljene v okviru drugih projektov in organizacij, 
- drugi predpisi in programi EU, ki urejajo področje nevarnih kemikalij. 
Na prednostni seznam se uvrščajo predvsem snovi s kroničnimi učinki, še zlasti pa snovi, ki 
so ali za katere je mogoče domnevati, da so rakotvorne, strupene za razmnoževanje in/ali 
mutagene. Snovi, za katere je bila ocena tveganja izdelana na podlagi katerega od drugih 
predpisov ES, se lahko na prednostni seznam uvrstijo samo v primerih, ko opravljena ocena 
tveganja ni obsegala vseh zahtevanih področij, ali pa ocena ni bila izdelana na ustrezen 
način. 
 
2. Poročevalec 
Za izdelavo ocene tveganja se za vsako snov s prednostnega seznama zadolži država 
članica, pri čemer se obremenitve enakomerno porazdelijo med vse članice. 
 
3. Ocena tveganja 
Poročevalec prouči dokumentacijo in podatke o snovi, ter se po potrebi lahko posvetuje z 
zavezanci o vseh dodatnih podatkih in študijah, ki so potrebni za izdelavo ocene tveganja. 
Če poročevalec oceni, da je za oceno tveganja potrebno od zavezancev zahtevati dodatne 
študije oziroma pridobiti dodatne podatke, o tem obvesti Evropsko komisijo. Evropska 
komisija sprejme odločitev o predlogu poročevalca in lahko zavezancem naloži predložitev 
dodatnih podatkov ali izvedbo dodatnih raziskav in določi tudi rok za njihovo izvedbo.  
Poročevalec na podlagi zbranih informacij izdela oceno tveganja za snov za človeka in 
okolje. Oceno tveganja se izdela v skladu z navodili in postopki, določenimi s tem 
pravilnikom. Če je potrebno, izdela tudi predloge za omejitev tveganja, ki lahko vključujejo 
tudi ukrepe nadzora in programe za spremljanje (monitoring) izpostavljenosti. Če predlogi za 
omejitev tveganja vsebujejo tudi predloge omejitve prometa ali uporabe te snovi, mora 
poročevalec le-te podpreti z analizo prednosti in slabosti take omejitve, ter pripraviti predlog 
uporabe alternativnih kemikalij. 
Oceno tveganja in predloge poročevalec posreduje Evropski komisiji, če ni s predpisi 
določeno drugače. 
 
4. Ocena tveganja v EU 
Po prejemu ocene tveganja in predlogov ukrepov za njegovo zmanjševanje Evropska 
komisija izdela predloge v zvezi z oceno tveganja in, če je potrebno, strategijo za omejitev, 
nato pa po ustaljenem postopku izvede postopek za njihovo uveljavitev v EU in jih objavi v 
Uradnem listu EU. 
Na podlagi ocene tveganja in predlaganih ukrepov iz prejšnjega odstavka Evropska komisija 
izdela  predpise za spremembe in dopolnila skupne in nacionalnih zakonodaj držav članic EU 
za omejitev prometa in uporabe določenih nevarnih snovi in pripravkov, ali uvede ukrepe v 
okviru drugih instrumentov EU. 


