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Smernice za vključitev snovi v Prilogo XIV 
(seznam snovi, za katere je potrebna 
avtorizacija)  
 

Evropska agencija za kemikalije 
(ECHA) izdaja niz informativnih listov, 
ki podajajo strukturiran splošni pregled 
posameznih smernic REACH, katere je 
objavila agencija. Informativni listi 
bodo na voljo v naslednjih 22 jezikih:  
 
angleščini, bolgarščini, češčini, danščini, 
estonščini, finščini, francoščini, grščini, 
italijanščini, letonščini, litvanščini, 
nemščini, nizozemščini, madžarščini, 
malteščini, poljščini, portugalščini, 
romunščini, slovaščini, slovenščini, 
španščini in švedščini. 
 
Informativni list smernic podaja kratek 
povzetek bistvenih vidikov zadevnih 
smernic  REACH, vključno z 
bibliografskimi podatki in drugimi 
referencami.  
 
Če imate kakršnakoli vprašanja ali 
pripombe glede tega informativnega 

lista, jih pošljite po elektronski pošti na 
naslov info@echa.europa.eu, pri čemer 
navedite zgoraj navedeno referenco 
informativnega lista, datum izdaje in 
jezikovno različico.  
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KOMU SO SMERNICE 
NAMENJENE? 

Uredba REACH vzpostavlja sistem, v 
skladu s katerim sta lahko dajanje v 
promet in uporaba snovi, ki vzbujajo veliko 
zaskrbljenost (SVCH), pogojena s 
predhodno avtorizacijo.  
 
Namen avtorizacije je zagotoviti, da so 
tveganja, ki izhajajo iz snovi, ki vzbujajo 
veliko zaskrbljenost, ustrezno 
nadzorovana ter da se te snovi 
postopoma nadomestijo s primernimi 
alternativnimi snovmi ali tehnologijami, če 
so te ekonomsko in tehnično izvedljive.    
 
Smernice so namenjene predvsem 
pristojnim organom držav članic ter 
Evropski agenciji za kemikalije (ECHA). 
Zagotavljajo splošne informacije o 
opredelitvi snovi, ki vzbujajo veliko 
zaskrbljenost, njihovi vključitvi na seznam 
snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost in 
izpolnjujejo merila za avtorizacijo 
(„kandidatna lista“), ter njihovi morebitni 
vključitvi v Prilogo XIV (seznam snovi, za 
katere je potrebna avtorizacija). Smernice 
bodo koristne tudi za proizvajalce, 
uvoznike in nadaljnje uporabnike, ki dajejo 
v promet in/ali uporabljajo snovi, ki 
vzbujajo veliko zaskrbljenost, saj bodo ti z 
njihovo pomočjo bolje razumeli postopek 
avtorizacije in mu lažje sledili.  
 
Smernice so poleg tega referenčni 
dokument za vse interesne skupine, ki bi 
morda želele posredovati pripombe ali 
predloge. Pripombe je mogoče 
posredovati med postopkom oblikovanja 
seznama snovi, ki izpolnjujejo merila za 
avtorizacijo. Podobno bodo imele 
interesne skupine pravico do 
posredovanja pripomb v zvezi s priporočili 
agencije. Pripombe bi naj bile zlasti 
osredotočene na uporabe, ki bi naj bile 
izvzete iz zahteve po avtorizaciji. 
 
Interesne skupine so o rokih za 
posredovanje pripomb obveščene prek 
spletišča agencije. Interesne skupine, ki 
so se prijavile na seznam prejemnikov 
elektronske pošte v zvezi z „registrom  

namer“, bodo samodejno obveščene o 
vseh posodobitvah seznama dokumentacij 
iz Priloge XV, vključno z dokumentacijami 
iz Priloge XV, ki obravnavajo snovi, ki 
vzbujajo veliko zaskrbljenost. 
 

O ČEM GOVORIJO TE SMERNICE? 

Smernice podajajo pregled posameznih 
korakov v postopku od identifikacije snovi, 
ki vzbujajo veliko zaskrbljenost, in njihove 
vključitve na seznam snovi, ki izpolnjujejo 
merila za avtorizacijo („kandidatna lista“), 
do njihove morebitne vključitve na seznam 
snovi, za katere je potrebna avtorizacija. 
Obravnavajo naslednje teme: 
 
 postopek avtorizacije, vključno z 

vlogami posameznih udeležencev; 
 obseg avtorizacije, ki obravnava 

vrsto snovi, za katere je lahko 
potrebna avtorizacija, in podaja 
splošna in posebna pravila za izvzetje 
uporab iz obveznosti avtorizacije; 

 postopek za vključitev snovi v 
sistem avtorizacije, ki obravnava 
vzpostavitev seznama snovi, ki 
izpolnjujejo merila za avtorizacijo, 
določitev prednostnih snovi s tega 
seznama ter vzpostavitev seznama 
snovi, za katere je potrebna 
avtorizacija; 

 podrobnosti o tem, kaj je treba 
vključiti v priporočilo agencije glede 
snovi, ki jih je treba prednostno 
vključiti na seznam snovi, za katere je 
potrebna avtorizacija. Zajeti je treba 
podatke o snovi, intrinzične lastnosti 
snovi, ki vzbuja veliko zaskrbljenost, 
prehodne ureditve, roke za preverjanje 
določenih uporab, uporabe ali 
kategorije uporab, ki so izvzete iz 
zahtev avtorizacije, če obstajajo, in 
pogoje za takšne izjeme; 

 posvetovanje z odborom držav članic 
in interesnimi skupinami glede 
opredelitve snovi za seznam snovi, ki 
izpolnjujejo merila za avtorizacijo, ter 
glede osnutka priporočila Agencije za 
snovi, ki bi naj bile vključene na 
seznam snovi, za katere je potrebna 
avtorizacija. 
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KAKO BRATI TE SMERNICE? 

Prvo poglavje podaja kratek povzetek 
tem, ki jih obravnava dokument, ter 
opredeljuje svojo ciljno skupino. Poleg 
tega podaja pregled povezav na smernice 
REACH, ki pojasnjujejo postopek 
avtorizacije.  
 
Drugo poglavje po splošnem uvodu v 
postopek avtorizacije obravnava vloge, 
obveznosti in pravice posameznih 
udeležencev, ki so vključeni v postopek 
avtorizacije. Prav tako opisuje povezanost 
s postopki omejitev (naslov  VIII uredbe 
REACH), ki se lahko nanašajo na isto 
snov. Pred pričetkom priprave 
dokumentacije v skladu s Prilogo XV 
morajo pristojni organi pozorno preučiti 
morebiten vzajemni vpliv. Poglavje 
pojasnjuje obseg postopka avtorizacije, pri 
čemer se osredotoča na snovi in uporabe, 
ki so predmet tega postopka, ter izjeme iz 
zahtev avtorizacije. 
 
Tretje poglavje poglobljeno razlaga 
postopek za vključitev snovi v sistem 
avtorizacije. Prične se s pripravo 
dokumentacije v skladu s Prilogo XV, ki je 
namenjena za opredelitev snovi kot snovi, 
ki vzbuja veliko zaskrbljenost, na pobudo 
Komisije ali države članice. Razlikovati je 
treba med tremi koraki:  
 
 identifikacija snovi, ki vzbujajo 

veliko zaskrbljenost in se uvrščajo 
na seznam snovi, ki izpolnjujejo merila 
za avtorizacijo („kandidatno listo“);  

 določitev prednostnega seznama  
snovi s kandidatne liste: prednostna 
razvrstitev snovi bo običajno določena 
na podlagi vnaprej določenih meril; 

 vključitev snovi na seznam snovi, za 
katere je potrebna avtorizacija, na 
podlagi prejšnjega koraka določitve 
prednosti. 

 
Četrto poglavje podaja podrobna 
navodila za pripravo osnutka vpisa na 
seznam snovi, za katere je potrebna 
avtorizacija (Priloga XIV), ki podaja 
identiteto snovi, intrinzične lastnosti 
zadevne snovi, ki vzbuja veliko 
zaskrbljenost, prehodne ureditve, roke za 
preverjanje določenih uporab, uporabe ali 

kategorije uporab, ki so izvzete iz zahtev 
avtorizacije, in pogoje za takšne izjeme.  
 
Peto poglavje se poglablja v 
posvetovanje z odborom držav članic ter v 
vlogo interesnih skupin pri posredovanju 
pripomb.  
 
Dodatek 1 povzema vloge, obveznosti in 
pravice udeležencev s sklicevanjem na 
člene uredbe REACH.  
 
Dodatek 2 podaja format obvestila v 
skladu s členom 59, da je bila pripravljena 
dokumentacija v skladu s Prilogo XV za 
identifikacijo snovi kot CMR, PBT, vPvB 
ali snovi, ki vzbuja enakovredno 
zaskrbljenost. 
 
Dodatek 3 predlaga format seznama 
snovi, ki izpolnjujejo merila za avtorizacijo 
(„kandidatna lista“).  
 
Osnutek vnosa v skladu s Prilogo XIV za 
snovi, za katere je predlagana vključitev 
na seznam snovi, za katere je potrebna 
avtorizacija, je opisan v dodatku 4.  
 
Obrazci za pripombe v zvezi z 
identifikacijo snovi, ki bi naj bila vključena 
v Prilogo XIV, glede na obvestilo, ki ga 
objavi ECHA, ter v zvezi z osnutkom 
vnosa v skladu s Prilogo XIV za snovi, za 
katere je predlagana vključitev na seznam 
snovi, za katere je potrebna avtorizacija, 
kateri se posredujejo Komisiji in jih 
izpolnijo interesne skupine, so podani v 
dodatkih 5 in 6.  

 
Dodatek 7 podaja seznam opredelitev in 
okrajšav. 
 

BISTVENI VIDIKI 

Snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost 
 
Lastnosti snovi, ki vzbujajo veliko 
zaskrbljenost, so opredeljene v členu 57 
uredbe REACH: rakotvorne, mutagene ali 
strupene za razmnoževanje (CMR iz 
skupine 1 ali 2), obstojne, strupene in se 
lahko kopičijo v organizmih (PBT) ali zelo 
obstojne in se zelo lahko kopičijo v 
organizmih (vPvB) ali snovi, opredeljene 

 
Evropska agencija za kemikalije 



Informativni list smernic 
Vključitev snovi v Prilogo XIV 

 
 

za vsak primer posebej, za katere obstaja 
znanstven dokaz, da vzbujajo 
enakovredno raven zaskrbljenosti.  

Rok za prispetje vloge 
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Seznam snovi, ki izpolnjujejo merila za 
avtorizacijo („kandidatna lista“) 
 
Če organ (Komisija ali država članica) 
meni, da bi snov lahko izpolnjevala merila 
za opredelitev kot snov, ki vzbuja veliko 
zaskrbljenost, v skladu s členom 57 
uredbe REACH, bo pripravil 
dokumentacijo v skladu s Prilogo XV. 
Snovi, ki izpolnjujejo eno od meril člena 
57, se vključijo na seznam snovi, ki 
izpolnjujejo merila za avtorizacijo 
(„kandidatno listo“), če je bil po postopku, 
navedenem v členu 59 uredbe REACH, 
dosežen dogovor o predlogu za 
opredelitev snovi kot snovi, ki vzbuja 
veliko zaskrbljenost. 

Gre za datum vsaj 18 mesecev pred 
datumom izteka roka, do katerega morajo 
prispeti vloge, če želi vlagatelj nadaljevati 
uporabo ali dajanje snovi v promet za 
določene uporabe po datumu izteka roka.  

 

POVEZAVE NA ZADEVNA GRADIVA 

Uredba REACH ES št. 1907/2006 
Spletišče Smernice REACH je enotna 
točka za dostop do splošnih in podrobnih 
tehničnih smernic o REACH, pa tudi do   
informativnih listov smernic REACH.  
Najpogosteje zastavljena vprašanja (FAQ) 
najdete v razdelku REACH spletišča 
ECHA.  
 

 BIBLIOGRAFSKI PODATKI O 
SMERNICAH Seznam snovi, za katere je potrebna 

avtorizacija  
 Smernice za vključitev snovi v Prilogo 

XIV (seznam snovi, za katere je 
potrebna avtorizacija), je mogoče 
naložiti s spletišča ECHE. 

Snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost in je 
vključena na seznam snovi, ki izpolnjujejo 
merila za avtorizacijo, se lahko vključi na 
seznam snovi, za katere je potrebna 
avtorizacija. Agencija pripravi priporočila o 
snoveh, ki bi se naj vključile na seznam 
snovi, za katere je potrebna avtorizacija, 
vsaj vsako drugo leto; prvo priporočilo je 
bilo Komisiji posredovano 1. junija 2009. 
Prednost se običajno da snovem, ki imajo 
lastnosti PBT ali vPvB, široko razširjeno 
uporabo ali tistim, katere se proizvaja ali 
uvaža v velikih količinah.  

 
Različica 1 
Strani  71 
Datum 2008 
ISBN  še ni na voljo 
DOT  še ni na voljo 
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 To je delovni prevod dokumenta, ki je bil v 
izvirniku objavljen v angleščini. Izvirni 
dokument je na voljo na spletni strani 
ECHA. 

Datum izteka roka 
 
Gre za datum, po katerem sta dajanje v 
promet in uporaba snovi prepovedana, če 
se ne pridobi avtorizacija, in ki mora po 
potrebi upoštevati poseben proizvodni 
ciklus za zadevno uporabo. 
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