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I. Úvodné poznámky

Potom, čo Európska komisia predložila v októbri 2003 návrh nariadenia o reforme politiky 
EU týkajúcej sa látok, ako aj po doterajších rokovaniach na Rade a v Európskom parlamente, 
vrátane jej vypočutia dňa 19. januára 2005 a po mnohých jednaniach so zúčastnenými 
aktérmi, bola dosiahnutá výrazná dohoda, že nutnosť novej politiky týkajúcej sa látok sa už 
síce nebude spochybňovať, ale vytvorenie systému pre registráciu, hodnotenie, povolenie 
a obmedzenie je aj naďalej sporné.

Hlavným bodom diskusie je prístup vybraný Komisiou a zameraný v podstate na množstvo 
pri registrácii, ktorý neumožňuje podrobné vyhodnotenie rizika. Požiadavky, ktoré sú pritom 
kladené, sú rozhodujúce pre posúdenie, či  vytýčená úroveň ochrany pred prípadným 
nebezpečenstvom alebo rizikami vyplývajúcim z chemických látok je alebo nie je 
(ne)úmerná s ohľadom na zaťaženie priemyslu príliš zložitými a nákladnými postupmi 
procesov.

Ďalej sa aj po doterajšej diskusii ukazujú ako zásadne nevyriešené dve otázky:
1.Ako sa dá zabrániť tomu, aby najmä látky vyrábané v malých množstvách neboli 

stiahnuté z trhu a aby preto nechýbali hlavne vo výrobnom procese následných 
užívateľov len z toho dôvodu, že ich registrácia je príliš drahá a nie preto, že sú samé 
o sebe veľmi nebezpečné?

2.Ako môže dovozca výrobkov splniť požiadavky na registráciu bez možnosti získať 
dostatočne presné znalosti o látkach obsiahnutých vo výrobkoch?

Ukazuje sa ako nesporné, že sa musí vo väčšej miere ako doteraz vziať do úvahy zaťaženie 
malých a stredných podnikov, ktoré budú postihnuté na jednej strane ako výrobcovia 
zvláštnych chemikálií v malých objemoch a na druhej strane ako následní užívatelia 
najrôznejších odvetví systému REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals 
– registrácia, hodnotenie a povoľovanie chemikálií).

Predpisy o zaobchádzaní s dovozmi sa musia chápať tak, že môžu zamedziť ďalším 
konkurenčným nevýhodám európskeho kľúčového priemyslu a nepochybne zaručiť 
kompatibilitu so Svetovou obchodnou organizáciou – WTO. 
Okrem toho sa musí jednoznačne vysvetliť postavenie európskej agentúry pre chemikálie 
v štruktúre národných orgánov štátneho dozoru, ktorá sa má vytvoriť a vymedziť úloha 
Európskeho parlamentu.
Najdôležitejším cieľom vo všetkých úvahách o potrebných a možných zlepšeniach prístupu 
orientovaných na riziko, ktorý navrhla Komisia a ktorý sa v podstate zameriava na množstvo, 
musí byť efektívnejšia vytýčená úroveň ochrany pre ľudí a životné prostredie, to znamená 
dosiahnutie cieľavedomejšej, rýchlejšej, menej byrokratickej a nákladovo výhodnejšej 
ochrany pre tých, koho sa to týka, než sa to môže dosiahnuť návrhom Komisie v jeho 
súčasnej forme.
Prejavili sa podstatné kritické body týkajúce sa praktickej uskutočniteľnosti návrhu Komisie, 
ktoré sa musia brať vážne. K jednej časti bodov už našťastie existujú hodnotné prístupy 
k riešeniu, zatiaľ čo iné oblasti problému, ako je to v článku 6, nie sú buď úplne, alebo vôbec 
riešené.

II.  Kritické body v navrhovanom systéme registrácie 
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Prístup Komisie je nehodnoverný, ako aj neprimeraný: Nehodnoverné je, že vyžaduje 
rovnakou mierou všetky registračné údaje bez akéhokoľvek vzťahu ku konkrétnemu riziku 
látky pre ľudí a životné prostredie u všetkých substancií a použití, namiesto aby stanovil 
priority.  Neprimerané je, že síce vždy platí zásada „čím viacej údajov, tým viacej nákladov 
pre potrebné skúšky a poskytnutie údajov“, ale vo všetkých prípadoch vôbec neplatí vzťah, že 
„čím viac údajov, tým vyššia úroveň ochrany“.

Je napríklad nepochopiteľné, prečo sa majú u (prírodnej) látky ako soľ vynaložiť napriek 
mimoriadne nízkej expozícii rovnako vysoké náklady na poskytnutie údajov ako u silne 
karcinogénnej látky len preto, že soľ sa vyrába vo veľkých množstvách.

Mal by sa tu zvoliť diferencovaný spôsob prístupu bez toho, že by sa muselo ustúpiť od 
cieľa bez výnimky registrovať všetkých asi 30 000 látok, o ktoré sa jedná.  
Príliš veľké náklady na registráciu spojené s prístupom Komisie založenom na prahovom 
množstve nie sú v mnohých prípadoch – najmä u látok vyrábaných v malých objemoch 
malými a strednými podnikmi na chránených trhoch – v žiadnom primeranom vzťahu 
k tržbám, ktoré by sa dali s látkami dosiahnuť.   V dôsledku toho by podniky museli 
z ekonomických dôvodov (nie z dôvodov nebezpečnosti) stiahnuť preukázateľne značný 
podiel svojich výrobkov z trhu. V najhoršom prípade hrozí premiestnenie výroby, prerušenie 
výroby alebo zastavenie prevádzky so stratou pracovných miest v rámci EÚ1. Sústavnosť 
prahového množstva Komisie vytvára tiež falošný podnet na výber, ktorý sa zameriava na 
registračné náklady a nie na riziko látky. To treba upraviť! 

Byrokratické vynakladanie prostriedkov na zostavenie potrebných registračných podkladov a 
dátových dokladov bude klásť príliš veľké nároky najmä na malé a stredné podniky.  Okrem 
časového faktoru by boli finančne mimoriadne zaťažujúce aj potrebné osobné náklady, ako aj 
početný nedostatok kvalifikovaných pracovníkov.  Požiadavky sú v diametrálnom rozpore so 
zvýšením konkurencieschopnosti a neustále vyžadovaným zjednodušením správy, ako aj so 
zámermi mať lepšie zákonodarstvo.  

Koniec koncov je nutné obávať sa toho, že návrh dlhodobo poškodí tiež inovačnú schopnosť 
ekonomiky v EU, lebo bude sťažená realizácia inovačných myšlienok, znížený počet látok, 
ktoré budú k dispozícii a uskutočnenie nových nápadoch sa bude podriaďovať rozsiahlym 
podmienkam byrokracie.  Cieľ novelizovanej lisabonskej stratégie urobiť EÚ schopnejšou 
konkurencie sa tým zmarí. 
Prístup založený na prahovom množstve vedie okrem toho k zbytočným ďalším pokusom na 
zvieratách, ktoré by sa pri prístupe zameranom na riziko mohli jednoznačne znížiť.

  
1 Náhrada látok si zase spravidla vyžaduje nákladný výskum podmienený prirodzene obmedzeným počtom látok 
a ich kombinácií, ktoré sú k dispozícii, ako aj závislosťou  stanovenej vhodnosti  náhradnej látky od rôznych 
chemických, fyzikálnych, technických a toxikologických vlastností.
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III.  Možnosti týkajúce sa zlepšení

Medzičasom boli z mnohých členských štátov, ako aj odvetvových združení, predložené 
rôzne čiastočne sa dopĺňajúce návrhy. Všetky návrhy majú spoločné to, že sa pokúšajú 
vytvoriť most medzi dosažiteľnou úrovňou ochrany a oprávnenými a skutočne potrebnými 
požiadavkami na registráciu a účinné hodnotenie.  V popredí stojí to, aby  látky, ktoré 
nesporne neskrývajú žiadnu možnosť nebezpečenstva, boli čo najskôr deklarované ako 
prijateľné pre životné prostredie a aby sa tým obmedzili požiadavky na údaje pre jednotlivé 
hlásenie látky a aby sa dôkladné skúšky zamerali na skutočne problematické látky.

1.  Jedna látka – jedna registrácia (one substance – one registration, OSOR)
Návrh predložený v Rade Veľkou Britániou a Maďarskom, aby každá látka podliehala len 
jedinej registrácii, je presvedčivý svojou jednoduchou logikou, pretože sa snaží o zamedzenie 
mnohonásobného zisťovania a financovania rovnakých údajov.   Myšlienka OSOR je 
v zásade vhodná na to, aby sa výrazne znížili administratívne výdaje pre podniky a úrady. 
Ale diskusie ukázali tiež nasledujúce nevyriešené otázky, odpovede na ktoré sú potrebné pre 
prijateľný alternatívny prístup:

1. Kto stanoví náklady na zdieľanie údajov a kto je nezávislým sprostredkovateľom 
v spore v prípade, keď nedôjde k žiadnej dohode medzi partnermi v konzorciu?

2. Ako sa (znovu) rozdelia náklady, keď sa po prvom vytvorení konzorcia budú chcieť 
pripojiť ďalší výrobcovia bez toho, že by bolo potrebné rozsiahle byrokratické 
prerozdelenie?

3. Ako sa napriek vytvoreniu konzorcia – pričom nútené konzorciá sa musia 
jednoznačne odmietnuť – zabezpečí zachovanie obchodného tajomstva?

4. Je vytvorenie konzorcia podľa predpisov, ktoré v súčasnej dobe ešte nie sú úplne 
spracované, celkovo v súlade s príslušnými kartelovými právnymi predpismi?

5. Musí sa v každom prípade vychádzať z predpokladu, že vždy existuje jednoznačná 
definícia látky?

Napriek otvorených otázkam je možné trvať na tom, že tento návrh by znížil správne 
a technické náklady registrácie, pomohol by malým a stredným podnikom a mohol by kladne 
ovplyvniť otázky nákladov. Ale aj táto koncepcia ponecháva otvorené, ako by sa malo zlepšiť 
nedostatočné určenie priorít pri registrácii. Problematika dovozov zostáva takisto nevyriešená. 
Pre účelnú realizáciu návrhu by sa musela zvýšiť úloha európskej agentúry, aby mohla 
pôsobiť ako nezávislý sprostredkovateľ v spore.

2.  Minimálne objemy
Návrh Komisie predpokladá, že predpisom o registrácii podliehajú  látky až nad ročné objemy 
výroby jedna tona, pokiaľ beztak nepatria do uznaných vysoko rizikových kategórií ako 
polychlórderiváty bifenylu (PCB) alebo karcinogény.  Napriek tomu bola v diskusiách 
predovšetkým na Rade vyjadrená požiadavka, aby látky pod touto hranicou boli takisto 
evidované prostredníctvom REACH.  
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Takže rozšírenie oblasti použitia vzaté na mušku znovu jasne ukázalo, že definícia 
požiadaviek na údaje a postupov registrácie bez akéhokoľvek vzťahu k riziku vedie bludným 
smerom. Samozrejme že aj látky o malých objemoch môžu so sebou niesť nebezpečenstvo 
pre zdravie a životné prostredie. Napriek tomu sa javí ako úplne neprimerané, aby všetky 
látky podliehali systému REACH.
V tejto súvislosti je nutné poukázať tiež na to, že zrejmé rozšírenie požiadaviek na údaje 
a skúšanie by malo veľmi negatívne dôsledky na úroveň pokusov na zvieratách považovanú 
za stále ešte príliš vysokú.

3.  Maltsko/slovinský návrh
Návrh predložený Maltou a Slovinskom sa pokúša postihnúť práve prerokovávanú 
problematiku. Prístup k úvahám vychádza z toho, že stratégia, ktorá sa doteraz sledovala, 
nemôže postihnúť  jednotnú a všestrannú registráciu (one size fits all) prinajmenšom pre 
rozsah od nula do desať ton.  Týmto sa po prvý krát považuje za nutné rozsiahle stanovenie 
priorít.

Klasifikáciou do dvoch hlavných rizikových skupín (zvláštne chemikálie a látky dovážané 
malými a strednými podnikmi a určené na ďalšie spracovanie inými výrobcami látok) sa 
pristúpi najmä na problematiku chránených výrobcov.  Právom sa poukazuje na  malý prejav 
záujmu týchto výrobcov/dovozcov o vytváranie konzorcií (pozri súbor otázok k OSOR (jedna 
látka – jedna registrácia) pod bodom III-1).  Navrhované rozdelenie údajov, ktoré pri voľnej 
použiteľnosti možno spochybňuje obchodný úspech podniku, vyvoláva otázky primeranosti 
požiadaviek na údaje a obchodného tajomstva. 
Návrh ďalej predpokladá inventarizáciu už existujúcich údajov a tým i fázu predbežnej 
registrácie. Po prvý krát sa v tejto súvislosti uvažuje o súbore údajov základného rizika, 
ktorý by umožnil rýchlu a účinnú analýzu rizika. S predpokladanou prvou predbežnou 
analýzou rizika a prvou analýzou bezpečnosti, ako aj preskúmaním úplnosti podkladov, sa 
zamedzí extrémnej kumulácii malých objemov bez rizík na konci 11-ročnej vstupnej fázy 
a zreteľne sa zvýši zameranie na riziko.  Bude sa tiež reagovať na prvky, ktoré už boli 
uvedené, čo sa týka rozdelenia nákladov, ako aj postavenia agentúry ako sprostredkovateľa 
v spore. 
Návrh poskytuje prvý prístup od jednoduchého zberu rozsiahlych údajov po riadené a účinné 
skúmanie chemikálií zamerané na riziko z hľadiska ich potenciálu nebezpečenstva 
a umožňuje rýchle vyjasnenie nepochybných látok.

4.  Prístup zdokonaleného REACH (a workable REACH)
Úvahy o skutočnom hodnotení rizika a obmedzení údajov potrebných v prvej fáze rozšíril 
priemysel na celú oblasť použitia REACH. Cieľ sleduje zrejmú dvojakú stratégiu:

1. Požiadavky na registráciu prispôsobiť skutočnému analyzovanému potenciálu rizika a
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2. súčasne uskutočniť efektívne hodnotenie rizika, ktoré sa sústredí na skutočne 
problematické látky.

Tým budú výsledky k dispozícii rýchlejšie a agentúra bude schopná dôkladne vyskúšať každú 
látku, u ktorej existuje odôvodnené podozrenie na nebezpečenstvo, ktoré by mohlo viesť 
k nutnosti obmedziť jej jednotlivé používanie poprípade k zákazu látky.  V porovnaní 
s doteraz navrhovaným všestranným systémom zberu údajov bude dosiahnutá lepšia úroveň 
ochrany a súčasne sa zreteľne zníži byrokratické preťaženie systému. 
Dosiahne sa to tam, kde bude oblasť použitia predovšetkým zreteľne oddelená od iných 
oblastí práva upravených za pomoci lex specialis (zvláštneho zákona).  Zhrnutie výnimiek 
uvedených na rôznych miestach v súčasnom návrhu by umožnilo súvislé posúdenie oblasti 
použitia.
Aby sa mohla podariť taká efektívna analýza rizika, ako bola práve popísaná, musí 
sa klasifikácia látok prekračujúcich čistú ročnú výrobu v tonách rozšíriť na vlastnosti látky 
a jej možné kategórie expozície.  Namiesto toho, aby sa posudzovali skupiny výrobkov, 
nechajú sa nezávisle na používaní látky identifikovať a kategorizovať typické expozície ľudí 
a životného prostredia.  Pritom sa zhrnú typické záťažové situácie, ktoré si vyžadujú rovnaké 
ochranné opatrenia. Sú to hlavné cesty ich príjmu človekom (ústne, vdychovaním alebo 
pokožkou), cesty prenosu do životného prostredia (vzduchom, vodou, pôdou, biologickými 
aktmi) a dĺžka príslušnej expozície (jednorázovo alebo krátkodobo, príležitostne, opakovane 
alebo dlhodobo). V rámci týchto kategórií expozície sa budú definovať a potom zaraďovať do 
skupín: zásadné oblasti použitia (priemyslová, komerčná alevo súkromná spotreba) 
a tolerovateľné výšky/stupne expozície. Tie sa v súčasnej dobe rozvíjajú v programe Komisie 
„REACH Implementation Programme“ (Program uplatňovania REACH).
Pre prvý stupeň hodnotenia rizika by stačil súbor minimálnych údajov, ktorý by obsahoval 
podstatné fyzikálno-chemické vlastnosti a akútny vplyv na človeka a životné prostredie. 
Ďalšie skúšky musia byť potom závislé od príslušnej situácie expozície. Rastúci stupeň 
závažnosti expozície by museli sprevádzať sprísnené časové a obsahové požiadavky pri 
registračnom postupe. Tým by sa vo veľkej miere zohľadnili zložky stanovenia priorít u látok, 
ktoré sa musia registrovať, aby sa úplne dbalo o aspekt rizika. Informácie, ktoré sú už 
v podnikoch k dispozícii, by sa pritom mali podporne využívať, aby sa látky so známym 
príslušným rizikom čo najskôr identifikovali a prioritne prejednali v registračnom postupe. Do 
úvahy tu prichádzajú predovšetkým látky CMR (chlórmetyl), PBT (polybutylentereftalát) 
a PvB (polyvinylbutyral).

5.  Nástroj informačnej technológie – IT pre Downstream User (následný užívateľ)
Európsky textilný priemysel vyvinul nástroj informačnej technológie – IT, s ktorým môžu 
následní užívatelia samostatne a najjednoduchším, ale štandardizovaným a digitalizovaným 
spôsobom uskutočniť hodnotenie látok, ktoré použili, a to podľa použitia a s rozdelením 
podľa kategórií expozície.

Tento návrh predložený nemeckou a rakúskou delegáciou vyvolal v Rade veľký záujem.
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Príslušne navrhnutá automatizovaná predbežná registrácia s minimálnym súborom údajov 
v európskej agentúre pre chemikálie by umožnila následnému užívateľovi urobiť takúto 
skúšku, obmedzila by administratívne náklady pre podniky a orgány a súčasne by zohľadnila 
požadované uverejnenie informácií (right to know – vedieť správne).

6.  Novo upravená oblasť použitia
Ďalej je popísaná zmenená oblasť použitia, ktorá nadväzuje na horeuvedené problémy, pokiaľ 
sú v tejto časti návrhu REACH riešiteľné.

a.) Existujúce zákonodarstvo 
Látky, zaobchádzanie s ktorými je už upravené v existujúcich smerniciach (napr. biocidy, 
ochrana rastlín atď.), by sa mali v článku 2 všeobecne vyňať z celkovej oblasti použitia. 
Úprava výnimiek rozptýlená v súčasnej dobe po celej smernici by mala byť ucelene uvedená 
na začiatku smernice. Smernica o kozmetike pritom predstavuje zvláštnu výzvu, pretože jej 
súčasné znenie neprihliada k niektorým aspektom návrhu REACH. 

b.) Problematika recyklácie a odpadov
Pri hlbšej analýze návrhu REACH bolo veľmi skoro jasné, že bol takmer prehliadnutý jeden 
okruh problémov, ktorý si nepochybne vyžaduje zmenu. Časť úspechov v zaobchádzaní 
s látkami vyplýva zo skutočnosti, že Európa už skôr a medzičasom vo veľkom rozsahu 
zahájila a právne upravila recykláciu látok. Návrh predložený v súčasnej dobe skrýva 
nebezpečie, že tieto výhody vyjdú nazmar. 
Riešením by mohlo byť vyňatie látok, prípadne surovín, ako napr. (pitná) voda, sklo, lepenka 
a papier z registrácie, ak sa jedná o látky v procese recyklácie. Musí sa ešte posúdiť, ako by sa 
malo zaobchádzať s látkami, ktoré boli upravené v rámci separácie alebo získavania látky 
prostredníctvom chemických látok alebo procesov. Musí sa totiž zabezpečiť, aby aj pri úprave 
zostala v tejto oblasti prinajmenšom zachovaná, ak nie ešte ďalej zdokonalená, vysoká úroveň 
recyklácie v Európe.

c.) Prírodné látky
Podobnú oblasť problémov predstavujú prírodné látky, u ktorých by registrácia podľa 
REACH bola neprimeraná (pozri príklad „soľ“ pod bodom II). Ale všeobecná výnimka pre 
takéto látky nie je mysliteľná, pretože prírodné produkty ako olovo alebo ortuť nesporne nesú 
so sebou nebezpečenstvo.

Možné obmedzenie by sa dalo dosiahnuť tým, že budú vyňaté len také látky vo forme 
prírodných látok, ktorých použitie je možné bez uplatnenia medzioperačného procesu 
spracovania za pomoci chemických látok a ktoré môžu byť buď zaradené do nízkeho stupňa 
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expozície, alebo sú upravené inými predpismi.   Príkladom by bol koks, ktorý sa používa bez 
ďalšieho spracovania a ktorého expozícia je okrem iného za pomoci predpisov o ochrane pred 
emisiami dostatočne kontrolovaná.

d.) Polyméry 
Riešenie pre polyméry, ktoré sa v súčasnej dobe nachádza v návrhu, sa nejaví ako logické. 
Výsledky zistené v rámci revízie stanovenej podľa článku 133(2) musí agentúra posúdiť 
a zmena právnych predpisov musí zostať vyhradená spoločným zákonodarcom. 

e.) Zliatiny
U zliatin sa vyskytuje podobná potreba vysvetlenia. Aj v tomto prípade sa ukazuje, že je 
vhodná úprava výnimiek. 

f.) Výskum a vývoj (V + V)

Úpravy výnimiek predpokladané u REACH v prípade látok použitých v rámci výskumu 
a vývoja sa ukazujú takisto nedostatočné. V + V by mal byť vyňatý z oblasti platnosti 
nariadenia.  Podmienky, za ktorých sa látky použijú pre V + V, sa natoľko odlišujú od 
priemyslového a komerčného použitia, že zahrnutie týchto látok pod REACH sa ukazuje ako 
neprimerané.  Časové obmedzenie úpravy výnimiek stanovené v článku 7 na päť rokov by 
preto malo byť zrušené. 
Inovačné podnety pre priemysel musia byť ďalej posilnené, ale bez toho, že by sa pritom 
zavádzalo všeobecné nútené nahradzovanie.

g.) Polotovary

Ďalšou otázkou je, či polotovary, ktoré neprichádzajú na trh, majú byť vyňaté z úpravy 
REACH.

7.  Požiadavky na funkčný a vyvážený REACH
Z doterajšieho posúdenia diskutovaných možností modifikácie návrhu REACH vyplývajú 
nasledujúce požiadavky:

i.) Oblasť použitia sa musí sformulovať nanovo (pozri bod 6).
ii.) Musí sa zaviesť predbežná registrácia, ktorá umožní aktuálne vytvorenie registra 

látok zahrnujúceho všetkých 30 000 látok vo forme minimálnych súborov údajov. 
Tým by bol možný okamžitý hrubý odhad rizika. 

Zhromaždenie takýchto minimálnych súborov údajov by sa vyžadoval po obmedzenú dobu 

predbežnej registrácie, pretože nie všetky členské štáty prípadne podniky disponujú 

zrovnateľnými údajmi. Tie by však súčasne umožnili okamžitý a rozsiahly zber potrebných 

údajov hodnotenia rizika.



CM\562724SK.doc 9/11 PE 357.565v01-00

External translation

SK

Tento prvý zber by poskytol tiež možnosť, že by sa dali včas vytvoriť konzorciá, 
aby potom v rôznych fázach úplnej registrácie a hodnotenia závislých od ročných 
objemov výroby mohli pracovať čo najvýhodnejšie z hľadiska nákladov.
Tento prístup by okrem toho umožnil, že by  požiadavky na údaje pre polotovary, 
ako aj pre také látky, ktoré zostávajú vo vnútri uzatvoreného výrobného procesu,  
boli prispôsobené skutočnému potenciálu nebezpečenstva.
Koniec koncov by to viedlo tiež k zníženiu byrokracie a nákladov pre následných 
užívateľov.

iii.) Na základe registra látok sa vytvoria zoznamy priorít podľa kritérií rizika 
a množstva. Čím nebezpečnejšie dopadne hodnotenie na základe minimálneho 
súboru údajov, tým skôr sa musí látka registrovať a tým vyššie sú požiadavky na 
údaje. Tak ako je to v existujúcom návrhu,  po uplynutí 11 rokov bude 
registrovaných všetkých 30 000 látok so zameraním na riziko.

iv.) Čo sa týka problematiky článku 6, musia sa prinajmenšom vyčiarknuť odseky 2ff, 
pretože nie sú kompatibilné so Svetovou obchodnou organizáciou – WTO. 
Obsiahlejšie riešenie znenia by bolo určite žiaduce, ale v súčasnej dobe nie je 
v dohľade.

v.) Postavenie agentúry sa musí zrejme posilniť, pričom mechanizmy spolupráce 
medzi ňou a vnútroštátnymi orgánmi sa musia jasne sformulovať. Pritom sa musí 
zamedziť zablokovaniu rozhodnutí. Musí sa takisto stanoviť automatizácia 
predbežnej registrácie vhodnými nástrojmi informačných technológií - IT (pozri bod 
III-5), ako aj príslušná normalizácia postupov registrácie. V tejto súvislosti sa musí 
znova preveriť a prípadne prispôsobiť finančné zabezpečenie agentúry. 

Koniec koncov agentúra musí byť garantom právnej istoty pre podniky a musí 
mať preto posledné slovo pri hodnotení rizika látok, ako aj výsledkov skúšok. To 
súčasne znamená, že podnik alebo členský štát, ktorý pochybuje o hodnotení 
agentúry, nesie dôkazné bremeno.

vi.) Musí sa zaistiť postavenie Európskeho parlamentu pri ďalšom sledovaní, či takto 
upravený REACH bude mať skutočné účinky. Preto sa musí počítať so sunset clause
(zániková doložka).

IV.  Ďalšie kroky k riešeniu

Horeuvedené možnosti sa musia ešte ďalej preveriť z hľadiska ich spojitosti alebo 
zoskupovania a zostáva vyčkať, aké poznatky vyplynú z doplňujúcej štúdie hodnotenia 
dôsledkov, ktorá bude zanedlho predložená Komisii.

Ukazuje sa však, že jedine prístup k riziku zahrnujúci všetky látky za pomoci minimálneho 
súboru údajov a predbežnej registrácie poskytne podľa všetkého riešenie vzťahujúce sa na 
všetky horeuvedené oblasti problémov. Súčasné obmedzenie požiadaviek na údaje a včasné 
a vyčerpávajúce hodnotenie rizika zlepší úroveň ochrany spotrebiteľov a životného prostredia 
a na druhej strane umožní primerané zníženie nákladov a výdajov pre priemysel. Vyžiadalo 
by si to rozsiahlu novelizáciu predpisov o registrácii za dodržania právnych základov 
vnútorného trhu, ako aj prispôsobenie príslušných príloh.
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V tomto momente sa však nerysuje žiadne uspokojujúce riešenie pre vzťahy podnikov 
s tretími štátmi (výrobcami), ktoré by zabránilo, aby REACH zostal jediným právom 
použiteľným v Európe a skresľoval tým konkurenciu pre európsky priemysel.

*****
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