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CHEMICKÉ LÁTKY

Cieľom právnych predpisov EÚ o chemických látkach je chrániť ľudské zdravie a životné
prostredie a predchádzať prekážkam obchodu. Pozostávajú z pravidiel upravujúcich
obchodovanie a používanie konkrétnych kategórií chemických výrobkov, zo súboru
harmonizovaných obmedzení uvádzania na trh a používania určitých nebezpečných látok
a prípravkov a z pravidiel upravujúcich veľké havárie a vývoz nebezpečných látok.
Najdôležitejším úspechom na úrovni EÚ je nariadenie REACH, ktoré upravuje registráciu,
hodnotenie a autorizáciu takýchto látok a obmedzenia, ktoré sa na ne vzťahujú.

PRÁVNY ZÁKLAD

Články 191 – 193 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY

A. Registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemických látok: nariadenie
REACH
Politika EÚ v oblasti chemických látok sa radikálne zmenila prijatím nariadenia (ES)
č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (nariadenie
REACH) v roku 2006. Nariadenie nadobudlo účinnosť 1. júna 2007, vytvoril sa ním nový
právny rámec pre vývoj a testovanie, výrobu, uvádzanie na trh a používanie chemických látok
a nahradilo približne 40 predchádzajúcich legislatívnych aktov. Cieľom nariadenia REACH
je zaistiť lepšiu ochranu ľudí a životného prostredia pred možnými chemickými rizikami
a podporiť trvalo udržateľný rozvoj. Hoci sa v predchádzajúcich právnych predpisoch EÚ
už niektoré škodlivé chemické látky (napríklad azbest) zakázali, po zavedení požiadavky
na testovanie a oznamovanie nových látok chýbali informácie o účinkoch mnohých látok
uvedených na trh pred rokom 1981. Nariadením REACH sa zaviedol jednotný systém pre všetky
chemické látky a zrušilo sa rozlišovanie medzi tzv. novými chemickými látkami (uvedenými
na trh v roku 1981 alebo neskôr) a tzv. existujúcimi chemickými látkami (zaradenými do
zoznamu pred rokom 1981). Povinnosť vykonať hodnotenie rizík látok prešla z verejných
orgánov na podniky. V nariadení sa tiež požaduje nahradenie najnebezpečnejších chemických
látok vhodnými alternatívami.
Európska chemická agentúra (ECHA) zriadená na základe tohto nariadenia, ktorá má sídlo
v Helsinkách, je zodpovedná za riadenie technických, vedeckých a administratívnych aspektov
nariadenia REACH, ako aj za zabezpečovanie súladu pri jeho uplatňovaní. Úloha helsinskej
agentúry spočívala na začiatku v organizovaní šesťmesačného obdobia predregistrácie, počas
ktorého mali podniky posielať podrobné údaje o spoločnosti a informácie o základných látkach
používaných vo výrobe vrátane predpokladaných dátumov registrácie. Výsledný zoznam, ktorý
uverejnila agentúra ECHA, obsahuje približne 143 000 chemických látok predregistrovaných
65 000 spoločnosťami. Tieto informácie sa použili na začatie fázy registrácie, ktorá bude
trvať do roku 2018. November 2010 predstavoval pre spoločnosti prvý termín na registráciu:
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i) všetkých látok v objeme 1 000 ton alebo viac za rok; ii) látok, ktoré sú vysoko toxické
pre vodné prostredie, v množstve 100 ton alebo viac za rok; a iii) najnebezpečnejších
látok (karcinogénnych, mutagénnych a poškodzujúcich reprodukciu), ktoré sa vyrábajú alebo
dovážajú v množstve jedna tona a viac za rok.
Jún 2013 bol konečným termínom na registráciu všetkých látok, ktoré sa vyrábajú alebo
dovážajú v objeme 100 až 1 000 ton ročne. Proces sa uzavrie v júni 2018 registráciou látok,
ktoré sa uvádzajú na trh v objeme 1 až 100 ton ročne.
Vo februári 2013 uverejnila Komisia hodnotenie nariadenia REACH, v ktorom dospela k záveru,
že REACH nevyžaduje žiadne zmeny normatívnych ustanovení, ale mohol by sa dosiahnuť
pokrok pri znižovaní finančného a administratívneho zaťaženia podnikov a hľadaní alternatív
voči testovaniu na zvieratách. V roku 2017 Komisia vykoná hodnotenie v rámci programu
regulačnej vhodnosti a efektívnosti (REFIT). Podľa plánu z mája 2016 sa hodnotenie zameria
najmä na obdobie rokov 2010 – 2016 a bude okrem iného posudzovať, ako REACH prispieva
k plneniu cieľov trvalo udržateľného rozvoja po roku 2015 zo septembra 2015. Posúdi aj to, čo
sa vykonalo po preskúmaní v roku 2013 a zefektívnení zavádzania obmedzení. Pravdepodobne
posúdi aj to, či je vhodné, aby sa nariadením REACH riešili vznikajúce problémy, ako sú
nanomateriály, kumulatívne účinky chemikálií, ako aj látky narušujúce endokrinný systém.
B. Klasifikácia, balenie a označovanie
Na zvýšenie úrovne ochrany ľudského zdravia a životného prostredia by sa mali používať
rovnaké kritériá určovania nebezpečných chemických látok v EÚ a na celom svete a rovnaké
označovanie. V roku 2008 bolo prijaté nariadenie č. 1272/2008/ES o klasifikácii, označovaní
a balení látok a zmesí, ktorého cieľom je zosúladiť systém EÚ s globálnym harmonizovaným
systémom OSN (GHS). Skoršie smernice o nebezpečných látkach a prípravkoch boli zrušené
v júni 2015.
C. Vývoz a dovoz nebezpečných látok
Právne predpisy EÚ upravujúce vývoz a dovoz nebezpečných chemických látok sú zavedené
od roku 1988, pričom v rokoch 1992 a 2003 boli po vývoji v oblasti medzinárodnej
politiky a právnych predpisov zrevidované a sprísnené. Pravidlá EÚ o vývoze a dovoze
nebezpečných chemických látok boli vymedzené v nariadení č. 649/2012/EÚ, ktorého cieľom
bola podpora spoločnej zodpovednosti a spolupráce pri medzinárodnom pohybe nebezpečných
chemických látok a vykonávaní Rotterdamského dohovoru o udeľovaní predbežného
súhlasu po predchádzajúcom ohlásení pre vybrané nebezpečné chemické látky a pesticídy
v medzinárodnom obchode. Postup udeľovania predbežného súhlasu po predchádzajúcom
ohlásení pozostáva z výmeny informácií o toxických chemických látkach a výslovného súhlasu
krajiny pred vývozom predmetného výrobku.
D. Veľké havárie
Smernica Seveso (82/501/EHS), pomenovaná po talianskom meste, ktoré bolo kontaminované
dioxínom po havárii v blízkom priemyselnom podniku, mala za cieľ predchádzať vážnym
haváriám, ako napríklad požiarom a výbuchom, a obmedziť následky havárií, ku ktorým dôjde,
tým, že sa ňou vyžadujú správy o bezpečnosti, núdzové plány a poskytovanie informácií
verejnosti. V roku 1996 smernica Seveso II (96/82/ES) o kontrole nebezpečenstiev veľkých
havárií s prítomnosťou nebezpečných látok zaviedla nové požiadavky týkajúce sa systémov
riadenia bezpečnosti, plánovania havarijných situácií a plánovania využitia pôdy a sprísnila
ustanovenia o kontrolách vykonávaných členskými štátmi. Transponujú sa ňou povinnosti
EÚ vyplývajúce z Dohovoru z Espoo o cezhraničných účinkoch priemyselných havárií. So
zreteľom na závažné priemyselné havárie (v Toulouse vo Francúzsku, Baia Mare v Rumunsku
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a Enschede v Holandsku) a na štúdie o karcinogénoch a látkach nebezpečných pre životné
prostredie bol rozsah pôsobnosti smernice Seveso II rozšírený smernicou 2003/105/ES. Táto
smernica ukladá členským štátom povinnosť poskytnúť najmä podrobné hodnotenie rizík na
základe možných scenárov havárií a zaoberať sa rizikami vyplývajúcimi z činností skladovania
a spracovávania v oblasti ťažby, rizikami spojenými so skladovaním pyrotechnických
a výbušných látok, dusičnanu amónneho a hnojív vyrobených na báze dusičnanu amónneho.
Nová smernica Seveso III (2012/18/EÚ) bola uverejnená v júli 2012 po tom, ako ju schválili
Európsky parlament a Rada. Zohľadňuje nové medzinárodné klasifikácie látok schválené OSN,
ktoré umožňujú lepšie vyhodnotenie rizika a zaobchádzanie s látkami.
E. Trvalo udržateľné využívanie pesticídov
V roku 2009 bol prijatý balík o pesticídoch, ktorý pozostáva zo: smernice 2009/128/ES o trvalo
udržateľnom používaní pesticídov, ktorej cieľom je znížiť environmentálne a zdravotné riziká
a zároveň zachovať produktivitu plodín a zlepšiť kontrolu využívania a distribúcie pesticídov;
nariadenia (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a nariadenia
(ES) č. 1185/2009 o štatistike pesticídov, v ktorom sa stanovujú pravidlá pre zber informácií
o ročných množstvách pesticídov uvádzaných na trh a používaných v každom členskom štáte.
Smernica 2009/128/ES zaväzuje členské štáty, aby prijali národné akčné plány, v ktorých
stanovia kvantitatívne ciele, úlohy, opatrenia a harmonogramy na zníženie rizík a vplyvov
používania pesticídov na ľudské zdravie a životné prostredie. Letecký postrek plodín sa vo
všeobecnosti zakazuje a v blízkosti obytných zón nie je dovolený žiaden postrek.
Nariadenie, ktoré sa zaoberá výrobou pesticídov a udeľovaním licencií pre tieto látky,
obsahuje pozitívny zoznam schválených tzv. účinných látok (chemické zložky pesticídov)
vypracovaný na úrovni EÚ. Pesticídom sa na základe tohto zoznamu následne udelí licencia
na vnútroštátnej úrovni. Európska únia bude rozdelená do troch zón (sever, stred a juh),
v ktorých bude ako základné pravidlo platiť povinné vzájomné uznávanie v rámci každej zóny.
To výrobcom uľahčuje získanie schválenia pre svoje výrobky v zahraničí v rámci príslušnej
zóny a používateľom sa tým rýchlejšie sprístupní väčšie množstvo pesticídov.
F. Biocídne výrobky
Nové nariadenie (nariadenie (EÚ) č. 528/2012) nadobudlo účinnosť v roku 2013 s cieľom
zjednodušiť autorizačné mechanizmy a posilniť úlohu Európskej chemickej agentúry pri
skúmaní schvaľovacej dokumentácie na základe prísnejších podmienok. Okrem týchto aspektov
obsah právnych predpisov odráža to, čo bolo stanovené v predchádzajúcom režime, s kontrolami
uvádzania na trh a používania biocídnych výrobkov (t. j. nepoľnohospodárske pesticídy, ako
napríklad antibakteriálne dezinfekčné prostriedky a spreje proti hmyzu) na riadenie súvisiacich
rizík pre životné prostredie a zdravie ľudí a zvierat. Tieto látky dostanú autorizáciu len v prípade,
ak sú uvedené v pozitívnom zozname, pričom na väčšinu toxických látok sa vzťahuje zákaz
– najmä na tie, ktoré sú karcinogénne alebo poškodzujú fertilitu, alebo interferujú s génmi
či hormónmi (endokrinné disruptory). Na základe zásady vzájomného uznávania sa látka
schválená v jednom členskom štáte môže používať v celej EÚ. Dňa 15. júna 2016, s výrazným
oneskorením, Komisia navrhla kritériá na určenie vlastností narušujúcich endokrinný systém
biocídnych výrobkov, ako aj prípravkov na ochranu rastlín, ktoré sú v súčasnosti predmetom
intenzívnych diskusií s parlamentom a členskými štátmi.
G. Perzistentné organické látky
Perzistentné organické látky sú chemické látky, ktoré zostávajú v životnom prostredí z dôvodu
ich odolnosti voči rôznym formám degradácie (chemická, biologická atď.). Dochádza k ich
bioakumulácii v potravinovom reťazci a môžu mať nepriaznivé účinky na ľudské zdravie

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0105:EN:NOT
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a životné prostredie. Do tejto skupiny prioritných znečisťujúcich látok patria pesticídy
(napríklad DDT), priemyselné chemické látky (napríklad polychlórované bifenyly (PCB))
a neželané vedľajšie produkty priemyselných procesov (napríklad dioxíny a furány). EÚ
sa na medzinárodnej úrovni zaviazala, že bude kontrolovať manipuláciu s perzistentnými
organickými látkami, ich vývoz a dovoz (zákazom alebo obmedzeniami) podľa Aarhuského
protokolu o perzistentných organických látkach k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní
ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov (v platnosti od roku 2003) a Štokholmského
dohovoru o perzistentných organických látkach (v platnosti od roku 2004). EÚ dosiahla
ďalší pokrok nariadením č. 850/2004/ES, ktoré dopĺňa predchádzajúce právne predpisy
o perzistentných organických látkach a zlaďuje ich s ustanoveniami medzinárodných dohôd.
Nariadenie do určitej miery zachádza ďalej ako medzinárodné dohody, keďže kladie dôraz
na cieľ zastaviť výrobu a používanie medzinárodne uznaných perzistentných organických
znečisťujúcich látok.
H. Azbest
Azbest je minerál s vláknitou štruktúrou, ktorý je nebezpečný pri vdychovaní. V minulosti
sa často používal na izolácie a iné účely, keďže je odolný voči ohňu a teplu. V smernici
87/217/EHS o prevencii a znižovaní znečisťovania životného prostredia azbestom sa stanovujú
kontroly znečisťovania ovzdušia, vody a pôdy azbestom. Azbestu sú vystavení najmä pracovníci
a na ich ochranu bol zavedený osobitný právny predpis (smernica 83/477/EHS), ktorý bol
neskôr podstatne zmenený. Smernica 2009/148/ES racionalizuje a objasňuje právne predpisy
na ochranu pracovníkov. Vďaka smernici 1999/77/ES platí v EÚ od 1. januára 2005 zákaz
používania azbestu. Ťažba, výroba a spracovanie azbestu je navyše zakázané podľa smernice
2003/18/ES, ktorá stanovuje aj stratégie programu odstraňovania, ktoré majú vykonať členské
štáty. Táto smernica zaväzuje EÚ, aby prijala opatrenia s cieľom dosiahnuť globálny zákaz
azbestu.
I. Detergenty
Nariadením 648/2004/ES sa harmonizujú pravidlá pre biologickú odbúrateľnosť povrchovo
aktívnych látok, obmedzenia a zákazy týkajúce sa povrchovo aktívnych látok, informácie, ktoré
musia výrobcovia poskytovať, a označovanie zložiek detergentov. Nariadenie bolo zmenené
v roku 2006 (nariadenie č. 907/2006/ES), v roku 2009 (nariadenie (ES) č. 551/2009) a v roku
2012 (nariadenie (EÚ) č. 259/2012) s cieľom zaviesť nové testy biologickej odbúrateľnosti,
aby sa zabezpečila vyššia úroveň ochrany vodného prostredia. Okrem toho sa rozšíril rozsah
testov, a to na všetky triedy povrchovo aktívnych látok, a teda aj na 10 % povrchovo aktívnych
látok, na ktoré sa dovtedy právne predpisy nevzťahovali. Pokiaľ ide o označovanie, nariadením
č. 907/2006/ES sa pravidlá rozširujú aj na vonné zložky, ktoré by mohli vyvolať alergie, pričom
sú výrobcovia povinní dať k dispozícii úplný zoznam zložiek lekárom, ktorí liečia pacientov
trpiacich na alergie. Od 30. júna 2013 je použite fosfátov v domácich pracích detergentoch
zakázané a obsah ďalších zlúčenín obsahujúcich fosfor je obmedzený.
Pokiaľ ide o právne predpisy o chemických látkach (okrem REACH), Komisia v súčasnosti
vykonáva komplexné hodnotenie s cieľom overiť vhodnosť súčasného regulačného rámca.
Výsledky tohto hodnotenia a hodnotenia REACH v roku 2017 budú zapracované do hodnotiacej
správy o vhodnosti právnych predpisov o chemických látkach.

ÚLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Európsky parlament zohral pri príprave nariadenia REACH kľúčovú úlohu. Zaistil vloženie
niektorých ustanovení v prvom čítaní – najmä v kapitole o registrácii zaistil cielený prístup,
pokiaľ ide o požiadavky na údaje o existujúcich látkach vyrábaných v menších množstvách

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0850:EN:NOT
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(od 1 do 10 ton), a prístup „jedna látka, jedna registrácia“ určený na minimalizáciu nákladov,
ktorý zavádza možnosť neuplatňovania registrácie za určitých podmienok. S cieľom čo
najviac obmedziť testovanie na zvieratách Parlament zaistil požiadavku, aby boli spoločnosti
povinné poskytovať si navzájom výsledky testov vykonaných na zvieratách (za primeranú
kompenzáciu), čím by sa zabránilo potrebe opakovať pokusy. Pokiaľ ide o kapitolu venovanú
autorizácii, Parlament zaujal prísnejší prístup, na základe ktorého sa všetkým látkam
vzbudzujúcim veľké obavy môže autorizácia udeliť len vtedy, keď neexistuje vhodná alternatíva
alebo technológia. Európsky parlament sa svojimi pozmeňujúcimi návrhmi usiloval podporiť
inovácie (prostredníctvom časovo obmedzených autorizácií platných päť rokov) a istotu
(prostredníctvom zoznamu najnebezpečnejších látok). Dohoda dosiahnutá medzi Parlamentom
a Radou na konci legislatívneho postupu o kontroverznej otázke autorizácie/nahrádzania
zahŕňa povinnosť systematického predkladania plánov nahradenia látok, ak existujú vhodné
bezpečnejšie alternatívy.
V priebehu dlhých rokovaní o balíku právnych predpisov o pesticídoch v roku 2008 sa
pozmeňujúcimi návrhmi Parlamentu zabezpečilo vytvorenie dostatočne veľkých ochranných
zón na ochranu vodných organizmov, ako aj zavedenie opatrení na ochranu najzraniteľnejších
skupín vrátane zákazu používania pesticídov vo verejných záhradách, na športových ihriskách
alebo rekreačných miestach, v areáloch škôl a na detských ihriskách a v blízkosti zdravotníckych
zariadení. Začiatkom roka 2013 po zverejnení správy Európskeho úradu pre bezpečnosť
potravín (EFSA) o škodlivých účinkoch niektorých neonikotínoidných insekticídov vyzval
Parlament Komisiu, aby prijala rozhodné opatrenia na zaistenie ochrany populácií včiel. V marci
2013 prijal Parlament uznesenie o ohrození zdravia pri práci s azbestom a vyhliadkach na úplné
odstránenie existujúceho azbestu.
Nora Hahnkamper-Vandenbulcke
11/2017
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