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Uvod 

Pri evalvaciji dokumentacije agencija ECHA preveri, ali informacije, ki so jih registracijski 

zavezanci navedli v svoji registracijski dokumentaciji, izpolnjujejo zahteve iz uredbe REACH. Če 

informacije ne izpolnjujejo zahtev, agencija ECHA pošlje sklep o evalvaciji dokumentacije vsem 

registracijskim zavezancem v skupni predložitvi in jih pozove, da v določenem roku predložijo 

dodatne informacije. 

 

Nadaljnja evalvacija dokumentacije se začne po izteku roka iz sklepov o evalvaciji 

dokumentacije. 

Kako poteka nadaljnja evalvacija dokumentacije? 

Če od agencije ECHA prejmete sklep o evalvaciji dokumentacije, v katerem je navedeno, da 

informacije v vaši registraciji ne izpolnjujejo zahtev, morate do določenega roka registracijo 

posodobiti tako, da izpolnjuje zahteve po informacijah, pri čemer morate upoštevati metode in 

pogoje, navedene v sklepu. 

 

Po izteku tega roka agencija ECHA preveri, ali so informacije, ki ste jih navedli v posodobitvi 

(vključno z morebitnimi predloženimi prilagoditvami), skladne z zahtevami po informacijah, 

navedenimi v sklepu. V okviru te nadaljnje evalvacije agencija ECHA tudi opredeli in obravnava 

vprašanja v zvezi z vsemi novimi informacijami, ki ste jih predložili. 

 

Če na primer predložite študijo, agencija ECHA preveri, ali je bila izvedena za zahtevano snov, 

z uporabo ustrezne testne metode in ali je bil predložen ustrezen (grobi) povzetek študije. 

Agencija ECHA preveri tudi, ali so ugotovitve razumne, temeljijo na novih informacijah in ali 

ste po potrebi snov pravilno (samo)razvrstili. 

Možni izidi 

Ko agencija ECHA pregleda nove informacije, sprejme enega od naslednjih ukrepov: 

a) Zahtevane informacije so predložene 

 

Če posodobitev vsebuje zahtevane informacije, agencija ECHA obvesti1 pristojne organe držav 

članic (MSCA) in Evropsko komisijo, da je postopek evalvacije dokumentacije končan. Kopijo 

tega obvestila pošlje tudi vsem zadevnim registracijskim zavezancem. Agencija ECHA lahko po 

potrebi v poznejši fazi še vedno začne novi pregled skladnosti. 

 

 

 

 

 
1 Agencija ECHA pošlje obvestilo v skladu s členom 42(2) uredbe REACH. 

Če sklep o evalvaciji dokumentacije vsebuje več zahtev po informacijah, se 

postopek evalvacije konča šele, ko ste uspešno obravnavali vse zahteve. 
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b) Veljavne prilagoditve 

Če ste za uspešno izpolnitev zahtev po informacijah uporabili alternativne metode (npr. 

navzkrižno branje) ali druge prilagoditve, agencija ECHA obvesti pristojne organe držav članic 

in Evropsko komisijo, da je postopek evalvacije končan. Kopijo tega obvestila pošlje tudi vsem 

zadevnim registracijskim zavezancem. Agencija ECHA lahko po potrebi v poznejši fazi še vedno 

začne novi pregled skladnosti. 

c) Odsotnost odgovora 

Če posodobitve sploh ne pošljete ali če so prilagoditve, ki ste jih uporabili za odgovor na 

zahteve iz sklepa, očitno nerazumne, agencija ECHA o tem z obvestilom o odsotnosti odgovora 

(FTR – Failure to Respond)2 obvesti nacionalni izvršilni organ države, v kateri ste locirani. 

Kopijo obvestila pošlje tudi vsem zadevnim registracijskim zavezancem. 

 

V obvestilih FTR so navedene zahteve, za katere informacije niso bile predložene. Po potrebi je 

lahko omenjeno tudi, da ste navedli, da študija zamuja. 

 

Predložitve informacij, kot so npr. predhodni rezultati, vmesna poročila/osnutki 

poročil ali študije za ugotavljanje območja odmerkov (DRF – dose range finding), ni 

mogoče šteti za sprejemljiv odgovor na informacije, zahtevane v sklepu. 

Predložitev takšnih informacij torej ne bi odložila obvestila nacionalnim izvršilnim 

organom. Naloga nacionalnega izvršilnega organa je, da oceni razlog za 

zamudo in po potrebi preuči možnost uvedbe izvršilnih ukrepov. 

 

d) Predložene informacije ne izpolnjujejo zahteve po informacijah 

Če posodobljeni podatki ne izpolnjujejo zahteve po informacijah, agencija ECHA izda osnutek 

sklepa o nadaljnji evalvaciji,3 v katerem navede razloge za neskladnost, in vam ga pošlje. 

 

To se lahko zgodi na primer zaradi neskladne študije ali neveljavne prilagoditve. 

Če je predložena prilagoditev „očitno nerazumna“, agencija ECHA neposredno obvesti 

nacionalni izvršilni organ, kot je opisano v scenariju „Odsotnost odgovora“ v razdelku c). 

Sprejeti sklep o nadaljnji evalvaciji vsebuje dokončno stališče agencije ECHA o izpolnjevanju 

zadevne zahteve po informacijah. Nanj se je mogoče pritožiti pri komisiji za pritožbe v treh 

mesecih od datuma sprejetja. 

V sprejetem sklepu o nadaljnji evalvaciji ni naveden novi rok,4 saj se zahtevane 

informacije niso spremenile. Še vedno morate izpolniti zahteve po informacijah, 

določene v prvotnem sklepu. 

 

 

 
2 Obvestila FTR vsebujejo prvotni sklep agencije ECHA o evalvaciji dokumentacije in vso ustrezno 
korespondenco z registracijskimi zavezanci, ki jo je agencija prejela po obvestilu registracijskih zavezancev o 
sklepu. 
3 Obvestilo o tem osnutku sklepa je v skladu s členom 42(1) uredbe REACH. Osnutek sklepa se sklicuje na 
prvotni (sprejeti) sklep o evalvaciji dokumentacije, obravnava informacije, ki so jih registracijski zavezanci 
predložili naknadno, in pojasnjuje, zakaj zahteva po informacijah še vedno ni izpolnjena. Sklep o nadaljnji 
evalvaciji se sprejme po postopku iz členov 50 in 51, tako kot vsi ostali sklepi o evalvaciji. 
4 To točko je pred kratkim potrdila komisija za pritožbe agencije ECHA v odločitvi v zadevi A-001-2019. 
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Primer: registracijski zavezanci predložijo veljavno študijo strupenosti za prenatalni 

razvoj, vendar so odmerki, uporabljeni v preskusu, prenizki in niso v skladu z 

zahtevami smernic OECD za preskušanje. 

 

Po preteku trimesečnega roka za pritožbo agencija ECHA obvesti nacionalni izvršilni organ v 

državi, v kateri ste locirani. Organ mora poskrbeti za izvršitev in upoštevanje sklepa, izvajanje 

pregledov in naložitev učinkovitih, sorazmernih in odvračilnih kazni.5 

e) Predložene informacije sprožijo zahteve po novih informacijah 

Če posodobitev izpolnjuje zahteve po informacijah iz prvotnega sklepa, vendar posodobljeni 

podatki sprožijo zahtevo po novih informacijah, lahko agencija ECHA izda nov sklep o evalvaciji 

dokumentacije. 

V tem novem sklepu je naveden novi rok. Čeprav posodobitev izpolnjuje zahteve 

po informacijah iz prvotnega sklepa, pa predložene informacije sprožijo zahteve po 

novih informacijah o snovi. 

Primer: v prvotnem sklepu je bila zahtevana študija strupenosti za prenatalni 

razvoj pri prvi vrsti. Registracijski zavezanci predložijo zahtevano študijo, v njenih 

rezultatih pa je opredeljeno, da je treba zahtevati študijo strupenosti za prenatalni 

razvoj pri drugi vrsti.6 

Obrnite se na nacionalne organe 

Za konkretna vprašanja o svojih obveznostih v zvezi s sklepom o evalvaciji dokumentacije se 

lahko obrnete na službo agencije ECHA za pomoč uporabnikom. Služba za pomoč uporabnikom 

vam lahko pojasni obveznosti, vendar vam ne more svetovati, kako izpolniti zahteve po 

informacijah, ali komentirati morebitnih alternativnih strategij. 

 

Agencija ECHA ne more spremeniti vsebine ali roka sklepa, saj sta dogovorjena z državami 

članicami. Agencija ECHA tudi ne more dajati nobenih predhodnih informacij v zvezi z 

zadevami pred iztekom roka, navedenega v sklepu. 

 

Za izvrševanje so pristojne izključno države članice. Ko se zadeva preda nacionalnim organom, 

bi morala vsa komunikacija potekati z ustreznim nacionalnim organom. Morda se želite z 

nacionalnim organom posvetovati o sprejemljivosti načina, ki ga nameravate uporabiti za 

izpolnitev zahtev po informacijah, na primer o uporabi splošnih ali posebnih prilagoditev. 

Prenehanje proizvodnje 

Tudi če prenehate proizvajati ali uvažati registrirano snov, boste morali po sprejetju sklepa 

o evalvaciji vseeno do roka zagotoviti zahtevane informacije. Ker je bil sklep sprejet, ko ste 

 

 

 
5 Glejte sodbo Sodišča v zadevi C-471/18 P Nemčija proti Esso Raffinage, odstavek 143. 
6 Če registracijski zavezanec predloži predlog za testiranje za študijo strupenosti za prenatalni razvoj pri drugi 
vrsti, bo agencija ECHA to ocenila v skladu s členom 40 in ne v novem sklepu iz člena 42(1). 



Nadaljnji ukrepi po izdaji sklepov o evalvaciji dokumentacije 7 

 

 

snov še proizvajali ali uvažali, je še vedno pomembno pridobiti informacije za pojasnitev možnih 

nevarnosti in tveganj, ki jih povzroča uporaba snovi. 

 

Če informacij, zahtevanih v prvotnem sklepu, ne pošljete, ker ste prenehali s proizvodnjo, bo 

agencija ECHA ustreznim nacionalnim organom poslala obvestilo „odsotnost odgovora“. 

 

Če prenehate s proizvodnjo in o tem obvestite agencijo ECHA po prejemu osnutka sklepa, 

izdanega v skladu s členom 42(1), v katerem je ugotovljeno neskladje s prejšnjim sklepom 

o evalvaciji (tj. novi sklep brez roka, navedenega v točki d), vas sklep še naprej zavezuje. 

 

Člen 50(2) in (3) uredbe REACH se ne uporablja za osnutek sklepa o nadaljnji evalvaciji, 

ker novi sklep ne zahteva „dodatnih informacij“. V njem je navedeno le, da je agencija ECHA 

preučila informacije, poslane kot odgovor na prvotni sklep, da registracija še vedno ne izpolnjuje 

zahtev po informacijah in da bodo izvršilni organi obveščeni o sklepu. Zahteve iz prvotnega 

sklepa tako še vedno veljajo. 

Zmanjšanje količine 

Ko je sklep o evalvaciji sprejet, morate predložiti informacije, zahtevane v sklepu, ne glede na 

to, če ste po prejemu končnega sklepa zmanjšali količinski razpon.7 Če ne boste zagotovili 

zahtevanih informacij na podlagi zmanjšanja količine, bo agencija ECHA prav tako izdala 

obvestilo „odsotnost odgovora“. 

 

Registracija snovi v nekem količinskem razponu vam daje pravico prodaje snovi v teh 

količinah. V zameno za to morate agenciji ECHA predložiti ustrezne standardne informacije o 

svoji snovi za registriran količinski razpon. Količinskega razpona ne smete zmanjšati zato, da 

bi se izognili predložitvi informacij, zahtevanih v prvotnem sklepu o evalvaciji. 

 

Ker ste v času sprejetja sklepa o evalvaciji snov proizvajali ali uvažali v določenem količinskem 

razponu, morate biti sposobni pojasniti morebitne nevarnosti in tveganja, ki jih ta uporaba 

povzroča. 

Prenos vloge glavnega registracijskega zavezanca 

Po sprejetju sklepa o evalvaciji se lahko vloga glavnega registracijskega zavezanca prenese na 

novega glavnega registracijskega zavezanca. V takih primerih lahko posodobitev 

dokumentacije, vključno z informacijami, zahtevanimi v sklepu, predloži novi glavni 

registracijski zavezanec. Vendar pa je prvotni naslovnik sklepa še naprej zakonsko odgovoren 

za izpolnitev sklepa. 

 

 

 
7 Upoštevajte, da dopis o sprejetju, ki ga registracijski zavezanec prejme od agencije ECHA po tehničnem 
zmanjšanju količine, ne pomeni, da je oproščen izpolnjevanja zahtev iz sprejetega sklepa o evalvaciji. 
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Splošni nasveti za registracijske zavezance 

Posodobite dokumentacijo do roka, ki je naveden v „prvotnem sklepu“. 

 

Če se v sklepu zahteva priprava novih informacij o nevarnostih, morate upoštevati člen 10 

uredbe REACH – predložitev (grobih) povzetkov študij.8 

 

Posodobitev mora vključevati tudi vse spremembe registracijske dokumentacije, ki izhajajo iz 

zahteve po novih informacijah, na primer v zvezi z razvrščanjem in označevanjem, poročilom o 

kemijski varnosti ali predložitvijo predlogov za testiranje. 

 

Vsaka predložena prilagoditev mora temeljiti na trdni znanstveni utemeljitvi ter biti celovito 

dokumentirana, vključno z znanstvenimi dokazi. Če ti pogoji ne bodo izpolnjeni, agencija ECHA 

prilagoditve ne bo sprejela. 

 

Če zahtevanih informacij ne morete predložiti pravočasno, bi morali v vsakem 

primeru v določenem roku posodobiti dokumentacijo in dodati vsa ustrezna 

pojasnila in dokazila o razlogih za zamudo. 

 

Agencija ECHA ni pristojna za kakršno koli sklepanje na podlagi teh informacij in ne 

more odložiti obvestila ustreznemu nacionalnemu izvršilnemu organu, če zahtevanih 

informacij ne predložite pravočasno. Nacionalni izvršilni organ pa lahko podatke, ki 

jih predložite, upošteva pri preučitvi možnosti za uvedbo izvršilnih ukrepov.  

 

Povezave 

Evalvacija in postopek evalvacije 

https://echa.europa.eu/sl/regulations/reach/evaluation/evaluation-procedure 

 

Vprašanja in odgovori 

https://echa.europa.eu/sl/support/qas-support/qas 

 

Nacionalne službe za pomoč uporabnikom 

https://echa.europa.eu/sl/support/helpdesks 

 

Stopite v stik z agencijo ECHA 

https://echa.europa.eu/sl/contact 

 

 

 
8 Podrobne informacije so na voljo v Praktičnem vodniku „Kako sporočiti grobe povzetke študij“ – s temi boste 
zagotovili, da bo agencija ECHA lahko opravila neodvisno oceno in končala nadaljnji postopek, ne da bi morala 
zahtevati dodatne informacije v novi posodobitvi dokumentacije. 

https://echa.europa.eu/sl/regulations/reach/evaluation/evaluation-procedure
https://echa.europa.eu/sl/support/qas-support/qas
https://echa.europa.eu/sl/support/helpdesks
https://echa.europa.eu/sl/contact
https://echa.europa.eu/sl/practical-guides
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