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I.  Úvodní poznámky

Po předložení návrhu nařízení k reformě politiky v oblasti chemických látek Společenství 
Evropskou komisí v říjnu 2003, po dosavadních diskusích v Radě a Evropském parlamentu 
včetně jeho slyšení ze dne 19. ledna 2005 jakož i po četných rozhovorech se zúčastněnými 
stranami lze po vzájemné dohodě konstatovat, že o nutnosti nové politiky v oblasti 
chemických látek již nepanují pochybnosti, ale že se nadále vedou spory o podobě systému 
registrace, vyhodnocování, schvalování a omezování.

Ústředním bodem diskuse je Komisí zvolený, převážně na množství orientovaný přístup 
k registraci, který nedovoluje podrobné vyhodnocení rizika. Požadavky obsažené v tomto 
přístupu jsou rozhodující pro posouzení, zda požadovaná úroveň ochrany před možnými 
nebezpečími nebo riziky vyplývajícími z chemických látek je nebo není (ne)přiměřená ve 
srovnání se zatížením průmyslu nadměrně složitými a nákladnými postupy. 
Po dosavadní diskusi zůstávají i nadále nevyřešeny dvě otázky:

1.Jak lze zabránit tomu, aby byly z trhu staženy především látky vyráběné v malém 
množství a aby poté především chyběly ve výrobním postupu následných uživatelů jen 
proto, že jejich registrace je příliš drahá, nikoli proto, že by byly příliš nebezpečné? 

2. Jak může dovozce výrobků splnit registrační požadavky, když se nemůže dostatečně 
podrobně informovat o látkách obsažených ve výrobcích?

Je nesporné, že musí být více než doposud brán zřetel na zatížení pro malé a střední podniky, 
které jako výrobci speciálních chemikálií v malém množství a jako následní uživatelé 
v různých oblastech budou opatřeními systému REACH postiženy.

Předpisy pro dovoz je nutné pojmout tak, aby se zabránilo dalšímu znevýhodnění evropského 
klíčového průmyslu v hospodářské soutěži a aby nemohly vyvstat pochybnosti o slučitelnosti 
s WTO.
Dále je nutné jednoznačně definovat postavení Evropské agentury pro chemické látky v rámci 
systému národních dozorčích orgánů a stanovit roli Evropského parlamentu.
Nejvyšším cílem při všech úvahách o nutných a možných zlepšeních Komisí navrženého 
přístupu, který je v podstatě orientovaný na množství, musí být dosažení požadované úrovně 
ochrany pro člověka a životní prostředí účinnějším způsobem, to znamená cíleněji, rychleji, 
méně byrokraticky a levněji pro dotčené subjekty, než jak to umožňuje návrh Komise v jeho 
nynější podobě. 
Byly nalezeny podstatné body kritiky ohledně praktické proveditelnosti návrhu Komise, které 
je nutno brát vážně. K některým bodům již byly nalezeny hodnotné možnosti řešení, jiné 
problematické oblasti, jako například článek 6, zůstávají nadále částečně nebo zcela 
nevyřešeny.

II.  Body kritiky navrhovaného systému registrace

Návrh Komise je jak nepochopitelný, tak nepřiměřený: nepochopitelnou skutečností je, že 
návrh požaduje veškeré registrační údaje pro všechny látky a jejich použití bez jakéhokoli 
vztahu ke konkrétnímu riziku látky pro člověka a životní prostředí, místo aby stanovil 
priority. Nepřiměřené je, že sice stále platí zásada „více údajů se rovná více nákladů na 
potřebné zkoušky a pořízení údajů“, ale není vždy zaručena zásada „více údajů se rovná vyšší 
úroveň ochrany“. 
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Není například pochopitelné, proč by mělo být pro (přírodní) látku jako sůl navzdory 
extrémně nízkému nebezpečí výbuchu vynaloženo stejně velké úsilí při pořízení údajů jako 
u silně karcinogenní látky jen proto, že sůl je vyráběna ve velkém množství.

Zde by měl být zvolen diferencovaný přístup, aniž by bylo nutné ustoupit od cíle registrovat 
bez výjimky všech zhruba 30 000 diskutovaných látek. 
Vysoké náklady na registraci spojené s přístupem Komise orientovaným na množství nejsou 
v mnoha případech – především u látek vyráběných v malém množství malými a středními 
podniky pro uspokojení zvláštní poptávky na trhu – úměrné obratu, který je těmito látkami 
dosažitelný. To by mělo za následek, že podniky by z ekonomických důvodů (ne z důvodů 
nebezpečnosti!)  musely z trhu stáhnout prokazatelně značnou část svých výrobků. 
V nejhorším případě hrozí přemístění výroby, zastavení výroby nebo dokonce uzavírání 
podniků, což je spojeno se ztrátou pracovních míst v rámci EU.1 Systematika prahového 
množství uplatňovaná Komisí tedy vytváří nesprávný selekční popud, který se orientuje na 
registračních nákladech a nikoli na riziku spojeném s látkou. To je nutno změnit! 

Administrativní úsilí vynaložené na vystavení potřebných registračních podkladů a listů 
s údaji bude značně přetěžovat především malé a střední podniky. Vedle časového faktoru by 
také potřebné personální náklady a častý nedostatek odborného personálu představovaly 
extrémní finanční zátěž. Tyto požadavky naprosto odporují posílení konkurenceschopnosti a 
neustále požadovanému zjednodušení administrativy jakož i plánovanému zlepšení 
legislativy.

Nakonec je třeba se obávat také toho, že návrh dlouhodobě poškodí inovační schopnost
hospodářství EU, protože bude ztížena realizace inovativních myšlenek, snížen počet 
disponibilních látek a realizace nových myšlenek bude podmíněna rozsáhlou byrokratickou 
zátěží. Dosažení cíle obnovené lisabonské strategie učinit EU konečně konkurenceschopnější 
tímto bude ohroženo. 
Přístup prahového množství vede kromě toho k dalším zbytečným pokusům na zvířatech, 
jejichž počet by u přístupu orientovaného na riziko mohl být značně snížen.

III.  Možnosti ke zlepšení
Členské státy a spolky působící v odvětví mezitím předložily různé, částečně se doplňující 
návrhy. Všechny návrhy mají společné to, že se pokouší sloučit dosažitelnou úroveň ochrany 
s oprávněnými a skutečně nutnými požadavky na registraci a účinné hodnocení. Přitom musí 
být prioritou, aby látky, které prokazatelně nemají žádný potenciál nebezpečnosti, byly co 
možná nejrychleji označeny jako látky nezatěžující životní prostředí, čímž by se omezily 
požadavky na údaje při jejich registraci a důkladnější kontroly by se tak soustředily na látky 
opravdu problematické.

1.  Jedna látka – jedna registrace (one substance – one registration, OSOR)
Návrh, který v Radě představila Velká Británie a Maďarsko, chce každou látku podrobit 
pouze jedné jednorázové registraci a je zajímavý svou jednoduchou logikou, protože se snaží 
zabránit několikanásobnému pořizování a financování stejných údajů. Myšlenka OSOR je 
v zásadě vhodná k výraznému snížení administrativních nákladů pro podniky a úřady.

  
1 Nahrazování látek ovšem zpravidla vyžaduje nákladný výzkum, který je podmíněný přirozeně omezeným 
počtem disponibilních látek a jejich kombinací jakož i závislostí zjišťované vhodnosti nahrazovaných látek na 
různorodých chemických, fyzikálních, technických a toxikologických vlastnostech.
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Diskuse ovšem odkryly tyto nevyřešené otázky, jejichž zodpovězení je nutné pro přijatelný 
alternativní přístup:

1. Kdo stanoví náklady na dělení dat a kdo bude nezávislým rozhodcem v případě, že se 
konsorciální partneři nedohodnou? 

2. Jak budou (nově) děleny náklady, když se po prvním vytvoření konsorcia budou chtít 
připojit další výrobci, aniž by bylo nutné nákladné byrokratické přerozdělování?

3. Jak lze při vytvoření konsorcia – přičemž nucená konsorcia je třeba jednoznačně 
odmítnout – zajistit uchování obchodních tajemství?

4. Je všeobecně vytváření konsorcií dle v současnosti ještě ne zcela vypracovaných 
předpisů v souladu s příslušnými předpisy kartelového práva?

5. Je v každém případě vhodné trvat na předpokladu, že vždy existuje jednoznačná 
definice látky?

Navzdory otevřeným otázkám lze zaznamenat, že by tento návrh snížil administrativně-
technické náklady na registraci, pomohl malým a středním podnikům a mohl kladně ovlivnit 
otázku nákladů. Také tato koncepce ovšem neřeší, jak lze zlepšit nedostatečné stanovování 
priorit při registraci. Problematika dovozu zůstává rovněž nevyřešena. Pro smysluplnou 
realizaci návrhu by musela být navíc posílena role Evropské agentury pro chemické látky, aby 
tato agentura mohla působit jako nezávislý rozhodce.

2.  Velmi malá množství
Návrh Komise předpokládá, že teprve látky s ročním výrobním množstvím vyšším než jedna 
tuna budou podléhat registračním předpisům, pokud již nepatří do jedné z uznávaných 
kategorií nejvyššího rizika jako například PCB nebo karcinogeny. V diskusích, které byly 
vedeny především v Radě, byl přesto vyjádřen názor, že látky vyráběné v menším množství 
by měly být zařazeny do systému REACH také.

Zamýšlené rozšíření oblasti použití opět jasně ukazuje, že definice požadavků na údaje 
a definice postupů při registraci je bez jakéhokoliv zohlednění rizika zavádějící. I látky 
vyráběné ve velmi malých množstvích mohou samozřejmě ohrožovat zdraví a životní 
prostředí. Přesto se jeví jako naprosto nepřiměřené, aby všechny tyto látky podléhaly systému 
REACH.
V této souvislosti musí být poukázáno na skutečnost, že značné rozšíření požadavků na údaje 
a tím také na zkoušky velmi negativně ovlivní počet pokusů na zvířatech, který je stále ještě 
považován za příliš vysoký.

3.  Návrh Malty a Slovinska
Výše uvedenou problematiku se pokouší řešit návrh předložený Maltou a Slovinskem . Tento 
přístup vychází z úvah, že doposud uplatňovaná strategie jednotné a vše pojímající registrace 
(strategie „one size fits all“) nemůže alespoň v rozsahu od nula do deseti tun fungovat. Tímto 
je poprvé vyslovena nutnost zavést rozsáhlejší systém priorit.
Klasifikace do dvou hlavních rizikových skupin (speciální chemické látky a dovážené látky 
malých a středních podniků určené k dalšímu zpracování jinými výrobci látek) přihlíží 
především k problematice výrobců uspokojujících zvláštní poptávku trhu. Právem je 
poukazováno na příliš malý zájem těchto výrobců a dovozců vytvářet konsorcia (viz katalog 
otázek k OSOR pod bodem III-1). Navržené dělení dat, které může v případě neomezeného 
přístupu k datům zpochybnit obchodní úspěchy podniku, se týká otázky přiměřenosti 
požadavků na data a obchodního tajemství.
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Návrh dále předvídá inventarizaci již shromážděných údajů a tím také fázi předběžné 
registrace. Poprvé se v této souvislosti uvažuje o datovém záznamu základního rizika, který 
umožní rychlou a účinnou analýzu rizika. Prostřednictvím plánované první předběžné 
analýzy rizika a první bezpečnostní analýzy jakož i prostřednictvím kontroly úplnosti 
podkladů se zabrání extrémní kumulaci malých množství bez rizik na konci jedenáctileté 
zaváděcí fáze a značně se posílí orientace na riziko. Již zmiňované body týkající se rozdělení 
nákladů a postavení Evropské agentury pro chemické látky jako rozhodce jsou rovněž 
zmíněny.

Návrh se jako první pokouší oprostit od pouhého shromažďování obsáhlých údajů; snaží se 
podle kritérií rizika o řádné a účinné prozkoumání chemikálií z hlediska jejich potenciálu 
nebezpečnosti a v případě bezpečných látek umožňuje rychlé zpracování.

4.  Zlepšený systém REACH
Tyto úvahy o skutečném vyhodnocení rizika a omezení údajů potřebných v první fázi rozšířil 
průmysl na celou oblast použití systému REACH. Cíl jasně sleduje dvě strategie:

1. přizpůsobení požadavků  na registraci skutečně analyzovanému potenciálu rizika,
2. současně účinnější vyhodnocení rizika, které se soustřeďuje na opravdu problematické 

látky.
Takto budou výsledky rychleji k dispozici a agentura bude moci důkladně kontrolovat ty 
látky, u nichž existuje opodstatněné podezření, že jsou nebezpečné, což může vyžadovat 
omezení jednotlivých použití těchto látek nebo jejich zákaz. Celkově bude tedy ve srovnání 
s doposud navrhovaným systémem shromažďování dat dosaženo lepší úrovně ochrany a 
zároveň se podstatně sníží byrokratické přetěžování systému.

To bude dosaženo mimo jiné tím, že oblast použití bude jasně vymezena od jiných právních 
oblastí, které jsou upraveny zvláštními zákony. Shrnutí výjimek uvedených na různých 
místech tohoto návrhu by umožňovalo soudržné vyhodnocení oblasti použití.
Aby se právě popsaná účinná analýza rizika zdařila, musí být klasifikace látek, která 
zohledňuje pouze roční výrobu v tunách, rozšířena na vlastnosti látky a na její možné 
kategorie expozice. Místo sledování skupin výrobků lze nezávisle na použití látky 
identifikovat a kategorizovat typické expozice lidí a životního prostředí. Jsou zde shrnuty 
typické zátěžové situace, které vyžadují stejná ochranná opatření. To se týká hlavních 
příjmových cest lidského organismu (ústy, dýchacími cestami nebo kůží), způsobu proniknutí 
do životního prostředí (vzduchem, vodou, půdou, biotopem) a délky dané expozice 
(jednorázově nebo krátkodobě, občasně, opakovaně nebo dlouhodobě). V rámci těchto 
kategorií expozice budou definovány a následně seskupeny základní oblasti použití (průmysl, 
živnostenské podnikání nebo soukromá spotřeba) a intenzita nebo stupně expozice, které lze 
tolerovat. Tento záměr je v současné době rozvíjen v „Prováděcím programu systému 
REACH“ Evropské komise.
Pro první stupeň vyhodnocení rizika by postačoval minimální datový záznam, který obsahuje 
zásadní fyzikálně-chemické vlastnosti a bezprostřední účinky na člověka a životní prostředí. 
Další zkoušky musejí pak záviset na dané situaci expozice. Se zvyšujícím se stupněm 
expozice by měly při registračním postupu následovat přísnější časové a obsahové požadavky. 
Tímto by byl také rozsáhle zohledněn prvek priorit registrovaných látek, čímž by byl v plné 
míře zohledněn aspekt rizika. Již nashromážděné informace v podnicích by přitom měly být 
podpůrně využity, aby byly látky se známým relevantním rizikem co nejdříve pojmenovány a 
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při registračním postupu zpracovány přednostně. V úvahu zde připadají především látky 
CMR, PBT a vPvB.

5.  Nástroj IT pro následné uživatele
Evropský textilní průmysl vyvinut nástroj IT, jehož pomocí mohou následní uživatelé sami 
velmi jednoduše standardizovaným a digitalizovaným způsobem vyhodnotit jimi používané 
látky podle oblasti použití a podle kategorií expozice.

Tento návrh, který předložila německá a rakouská delegace, vzbudil také velký zájem v Radě.
Vhodně upravená automatizovaná předběžná registrace s minimálním datovým záznamem 
u Evropské agentury pro chemické látky by následným uživatelům takovou zkoušku 
umožnila, dále by omezila administrativní náklady podniků a úřadů a současně by umožnila 
požadované zveřejňování informací (right to know).
6.  Nově upravená oblast použití
Následovně bude popsána pozměněná oblast použití, která obsahuje výše uvedené problémy, 
pokud jsou v této části návrhu REACH řešitelné.

a.)  Stávající právní předpisy
Látky, jejichž manipulace je již upravena ve stávajících směrnicích (např. biocidy, prostředky 
na ochranu rostlin atd.), by měly být všeobecně v článku 2 vyňaty z celkové oblasti použití. 
Výjimky, které jsou nyní uvedeny v různých částech textu směrnice, by měly být souvisle 
uvedeny na jejím začátku. V této souvislosti představuje zvláštní výzvu směrnice o kosmetice, 
neboť její současné znění na některé aspekty návrhu REACH nebere ohled. 

b.)  Problematika recyklace a odpadů 
Při hlubší analýze návrhu REACH vyšlo velmi rychle najevo, že byl téměř přehlédnut jeden 
problematický okruh, v němž je bezpochyby nutné provést některé změny. Část úspěchů při 
zacházení s látkami vyplývá ze skutečnosti, že se Evropa brzy a v současnosti velmi obsáhle 
chopila recyklace látek a tuto recyklaci upravila ve své legislativě. Některé aspekty nyní 
předloženého návrhu tyto výhody vážně ohrožují.

Jako řešení se nabízí vyjmout látky resp. suroviny jako např. (pitnou) vodu, sklo, lepenku 
a papír z registrace, pokud se jedná o látky recyklačního procesu. Je nutné ještě projednat jak 
zacházet s látkami, které jsou změněny v rámci třídění resp. získávání látek pomocí 
chemických látek nebo postupů. Přesto by mělo být zajištěno, aby i po změnách v této oblasti 
byla vysoká úroveň recyklace v Evropě alespoň zachována, pokud ne dále zvyšována.

c.)  Přírodní látky
Podobně problematickou oblastí jsou přírodní látky, u nichž by registrace dle REACH byla 
nepřiměřená (viz příklad „sůl“ v bodu II). Všeobecná výjimka pro tyto látky ovšem nepřipadá 
v úvahu, neboť přírodní látky jako například olovo nebo rtuť jsou nepopiratelně nebezpečné.
Přijatelného vymezení lze dosáhnout tím, že by byly vyňaty pouze ty látky v podobě 
přírodních látek, jejichž použití je možné bez dalšího zpracování pomocí chemických látek a 
jejichž expozici lze považovat za zanedbatelnou a je popřípadě upravena jinými předpisy. 
Příkladem je koks, který je používán bez dalšího zpracování a jehož expozice je mimo jiné 
dostatečně kontrolována ochrannými emisními předpisy.
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d.) Polymery
Řešení problematiky polymerů nalezené v návrhu není rozumné. Výsledky získané v rámci 
revize dle čl. 133 odst. 2 musejí být agenturou vyhodnoceny a změna právních předpisů musí 
být vyhrazena spoluzákonodárcům.

e.)  Slitiny
V případě slitin se vyskytují podobné nejasnosti, které je třeba ozřejmit. I zde je jeví jako 
vhodné stanovit v úpravě výjimky.

f.)  Výzkum a vývoj

Výjimky plánované v systému REACH u látek používaných v rámci výzkumu a vývoje se 
také jeví jako nedostatečné. Oblast výzkumu a vývoje by měla být z oblasti působnosti 
nařízení vyňata. Podmínky, za kterých jsou látky ve výzkumu a vývoji používány, se od 
průmyslového a živnostenského užívání liší natolik, že se začlenění těchto látek do systému 
REACH jeví jako nemístné. Časové omezení výjimek, které je v článku 7 stanoveno na pět 
let, by proto mělo být zrušeno.

Inovační stimuly pro průmysl musejí být dále posilovány, ovšem nesmí být přitom zavedena 
všeobecná nucená substituce.

g.)  Mezivýrobky

Další otázkou je, zda by mezivýrobky, které nepřijdou na trh, měly být vyňaty ze systému 
REACH.

7.  Požadavky na funkční a vyvážený systém REACH
Z dosavadních úvah o diskutovaných možnostech úpravy návrhu REACH vyplývají tyto 
požadavky:

i.) Oblast použití musí být nově vymezena (viz bod 6).

ii.) Je nutné zavést předběžnou registraci, která by formou minimálních datových 
záznamů umožnila brzké vypracování registru obsahujícího všech 30 000 látek. 
To by umožnilo rychlý předběžný odhad rizika. 
Pořizování takovýchto minimálních datových záznamů by vyžadovalo omezenou 
dobu předběžné registrace, protože ne všechny členské státy nebo podniky mají 
k dispozici srovnatelný datový materiál. Současně by ale umožnilo okamžité 
a obsáhlé shromažďování údajů potřebných k vyhodnocení rizika.
Toto první pořízení údajů by také skýtalo možnost brzy vytvářet konsorcia, což by 
umožnilo co možná nejlevněji operovat v různých úplných fázích registrace 
a hodnocení , které jsou závislé na ročním množství výroby.
Tento přístup by navíc dovolil přizpůsobit požadavky na údaje pro mezivýrobky 
nebo látky, které zůstávají uvnitř uzavřeného výrobního postupu, skutečnému 
potenciálu nebezpečnosti.
Tato opatření by nakonec vedla také ke snížení byrokracie a nákladů pro následné 
uživatele.

iii.) Na základě registru látek budou sestaveny seznamy priorit podle kritérií rizika 
a množství. Čím nebezpečnější bude vyhodnocení na základě minimálního 
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datového záznamu, tím rychleji musí být látka zaregistrována a tím vyšší budou 
požadavky na údaje. V souladu s přeloženým návrhem bude po uplynutí 11 let 
zaregistrováno všech 30 000 látek podle rizika.

iv.) Co se týká problematiky článku 6, musejí být zrušeny alespoň odstavce 2 a násl., 
neboť nejsou slučitelné s WTO. Obsáhlé řešení v textu je jistě žádoucí, v současné 
době je ovšem ještě v nedohlednu.

v.) Postavení agentury musí být značně posíleno, přičemž musejí být jasně 
definovány mechanizmy spolupráce mezi ní a národními orgány. Přitom je nutné 
vyvarovat se blokování rozhodnutí. Rovněž je nutné pamatovat na 
automatizovanou předběžnou registraci pomocí vhodných nástrojů IT (viz bod III-
5) a na příslušnou standardizaci registračního procesu. V souvislosti s tím musejí 
být opětovně přehodnoceny, popřípadě upraveny finanční prostředky ggentury. 

Agentura se musí nakonec stát garantem právní jistoty pro podniky, a proto musí 
mít poslední slovo při vyhodnocování rizika látek jakož i výsledků testů. 
Současně to znamená, že podnik nebo členský stát, který hodnocení agentury 
zpochybní, ponese důkazní břemeno.

vi.) Postavení Evropského parlamentu při dalším pozorování, zda má takovýto 
upravený systém REACH žádoucí účinky, musí být zajištěno. Proto je nutné 
pamatovat na pravidlo „sunset clause“.

IV.  Další kroky směřující k řešení

Výše uvedené možnosti musejí být ještě dále přezkoumány z hlediska jejich soudržnosti nebo 
kombinace a je nutné vyčkat, jaké poznatky vyplynou z doplňující, Komisí vypracované 
studie, která odhadne následky a bude v brzké době předložena.
Zdá se ovšem, že pouze přístup orientovaný na riziko a zahrnující všechny látky 
prostřednictvím minimálního datového záznamu a předběžné registrace nabídne řešení, které 
se bude vztahovat na všechny výše uvedené problematické oblasti. Současné omezení 
požadavků na údaje jakož i rychlé a obsáhlé vyhodnocení rizika zlepší úroveň ochrany 
spotřebitelů a životního prostředí a umožní také přiměřené snížení nákladů a zátěže pro 
průmysl. Tyto kroky si vyžádají obsáhlou novou úpravu registračních předpisů s přihlédnutím 
k právním zásadám vnitřního trhu jakož i přizpůsobení příslušných příloh.

V tomto okamžiku se ovšem ještě nerýsuje žádné uspokojivé řešení pro vztahy podniků se 
třetími státy nebo výrobci za třetích států, které by zabránilo tomu, aby systém REACH zůstal 
právem uplatňovaným pouze v Evropě, čímž by pro evropský průmysl deformoval 
mezinárodní hospodářskou soutěž.

*****


	562724cs.doc

