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I. Úvodní poznámky

Návrh nařízení Evropské komise z října 2003 o reformě politiky EU v oblasti chemických 
látek je jedním z nejdůležitějších a nejrozsáhlejších legislativních projektů na úrovni EU.  Již 
samotným rozsahem je návrh nařízení o registraci, posuzování, povolování a omezení 
chemických látek (KOM (2003)644 v konečném znění), který má 137 článků a 17 dodatků a 
celkem 1 200 stran, obrovským počinem. Mnohem důležitější je však jeho předmět. Týká se 
nejen chemického průmyslu a navazujících odvětví, ale také různých odvětví, které s 
chemickým průmyslem přímo nesouvisí, jako je zpracování kovů, papírenský průmysl, 
textilní průmysl atd. Týká se jak výrobců, tak obchodníků, dalších zpracovatelů a dovozců, 
tj. všech, kteří se při výkonu svého podnikání nějakým způsobem zabývají chemickými 
látkami. Kromě několika velkých koncernů to jsou především malé a střední podniky a také 
řemeslníci. 

Konečné formulace cílů Komise

Jako cíle návrhu uvádí Komise mimo jiné ochranu veřejného zdraví a životního prostředí, 
zachování a posílení konkurenceschopnosti chemického průmyslu EU a zabránění roztříštění 
vnitřního trhu. Politické cíle politiky EU v oblasti chemických látek, která požaduje 
rovnoměrné zohlednění hospodářských a společenských zájmů a zájmů životního prostředí, si 
zaslouží neomezenou podporu. Bezpečné zacházení s chemickými látkami od jejich výroby a 
transportu přes použití ve výrobě až po jejich likvidaci je významnou součástí politické a 
hospodářské odpovědnosti. 

Přístup Komise zaměřený na množství

Návrh Komise váže první a v praxi nejdůležitější krok vícestupňového postupu REACH, totiž 
registraci chemické látky, na poskytnutí údajů ze strany přihlašovatele1. Směrodatný prvek 
návrhu Komise je obsažen v článku 11. Množství požadovaných informací závisí na objemu 
vyráběné nebo dovážené chemikálie. Povinnost podávat informace vzniká při výrobě popř. 
dovozu jedné tuny chemikálie za rok a zvyšuje se postupně při výrobě nebo dovozu více než 
deseti, sta a tisíce tun za rok2. 

II. Hodnocení současného stavu 

Navzdory obecnému souhlasu s potřebou nové politiky v oblasti chemických látek se návrh 
Komise kvůli navrhovaným nástrojům realizace setkal u veřejnosti a hlavně u hospodářských 
subjektů, kterých se dotýká, s mohutným odporem. Navrhovaný systém nezaručuje dosažení 
cílů. K tomu jsou zapotřebí důkladnější změny. Kritika registrace se týká hlavně 

  
1 viz čl. 5 návrhu, který stanoví povinnost výrobců a dovozců vytvořit registrační spis. Požadované informace 
jsou popsány v čl. 9.
2 Kromě dalších fází postupu REACH, především posuzování a povolování látek, kterým se zde nebudeme dále 
věnovat, je třeba zmínit, že návrh v podstatě vyžaduje také údaje o chemických látkách, které jsou používány pro 
účely výzkumu a vývoje zaměřeného na produkty a výrobní postupy, ačkoli povinnost poskytovat informace 
může být v případě ochrany inovací o pět až deset let odložena (viz čl. 7 návrhu).
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množstevního přístupu, nákladů, které vznikají podnikům, a příliš byrokratického a časově 
náročného postupu. 

Nepřijatelnost množstevně orientovaného přístupu

Zásadní slabinou přístupu Komise je, že požaduje údaje bez ohledu na konkrétní rizika. To 
způsobuje dramatický nárůst požadavků na poskytované informace při výrobě, popř. dovozu 
více než deseti tun za rok, aniž by to bylo vždy podloženo zvýšeným rizikem pro člověka a 
životní prostředí. Objem výroby a dovozu sám o sobě neumožňuje dojít k závěru, zda a do 
jaké míry daná chemická látka ohrožuje člověka a životní prostředí. Pokud tedy neexistuje 
jednoznačná souvislost mezi „větším objemem výroby a vyšším rizikem“, není množství 
chemické látky vhodným měřítkem pro stanovení požadavků na údaje, a především není 
vhodným kritériem pro zlepšení ochrany lidí a životního prostředí v souladu se stanovenými 
cíly. 
Množstevní přístup není přijatelný a z právního hlediska je disproporční: vynaložené 
prostředky nijak rozumově nesouvisí s ekologickým a sociálním přínosem. 

Množstevní přístup má další nežádoucí následky:

Omezení výroby a rozmanitosti chemických látek

Program REACH by v současné podobě pro hospodářství představoval značné náklady. 
Jenom přímé náklady na pořízení informací o jedné chemické látce dosahují při množstevně 
odstupňovaných požadavcích 20 000 až 400 000 eur. Především v případě menších objemů 
výroby pohybujících se od jedné do deseti tun za rok by náklady na registraci nebyly 
vzhledem k obratu přiměřené. Tím by výroba nebo dovoz především chemických látek 
vyráběných v malém množství, se kterými se prosazují hlavně malé a střední podniky v rámci 
specifických částí trhu, přestaly být ziskové. Obecně je třeba se obávat toho, že kvůli 
registraci chemických látek, která nebude z ekonomických důvodů možná, z trhu zmizí dvacet 
až čtyřicet procent produktů. Pokud nebudou mít postižení uživatelé k dispozici náhradní 
produkty, může v nejhorším případě dojít až k zastavení výroby, jejímu přesunutí nebo k 
uzavření podniků a následné ztrátě pracovních míst v EU.1
Celkově vytváří množstevní přístup Komise nevhodný podnět k selekci na základě nákladů na 
registraci, a ne na základě rizika, které daná chemikálie představuje.

Přetížení podniků značnými náklady na byrokracii

Vypracování údajů potřebných pro registraci bude vyžadovat značný čas, který je odhadován 
v případě chemických látek s objemem od jedné do deseti tun za rok na šest měsíců, pro 
chemické látky s objemem více než deseti tun za rok na dvanáct až patnáct měsíců. Během 
předcházejícího kola diskusí byly sice požadavky na testy právě u chemických látek s 

  
1 Nahrazení látek vyžaduje zpravidla další nákladný výzkum, což je podmíněno přirozeně omezeným počtem 
dostupných látek a jejich kombinací a také závislostí vhodnosti náhražek na jejich chemických, fyzikálních, 
technických a toxikologických vlastnostech.
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objemem roční produkce od jedné do deseti tun sníženy, přesto se hlavně malé a střední 
podniky cítí nákladným získáváním údajů přetíženy. Pro ně by znamenala nesmírnou finanční 
zátěž nejen časová hlediska, ale také náklady na potřebný personál. Mnohé menší podniky 
prostě nemají odborníky, kteří by mohli komplikovaný systém REACH řádně realizovat. 
Zjednodušením registrační povinnosti pro objem do deseti tun se mimo jiné dramaticky 
zpřísňují opatření pro chemické látky s objemem více než deset tun za rok.
To vede k obavám podniků přijímat zakázky, které by znamenaly překročení této hranice 
roční výroby, popř. objemu dovozu. Tato skutečnost je v zásadním rozporu s posílením 
konkurenceschopnosti.

Je správné, že mnohé z navrhovaných prvků systému REACH navazují na známý postup 
registrace nových chemických látek a zpracování starých chemických látek. Přesto 
nevyužívají stávajících zkušeností těchto postupů. Již nyní navzdory zatím omezené míře 
použití vykazují pravidla týkající se starých a nových chemických látek značné nedostatky.  
Také proto by měly být právní předpisy EU o chemických látkách novelizovány. Vzhledem k 
nízkému počtu nově povolených chemických látek je zřejmé, že postupy EU jsou v porovnání 
např. s Japonskem a USA příliš byrokratické.  Také postupy zpracování starých chemických 
látek se ukázaly být příliš komplikované. Místo odstranění těchto nedostatků mají nyní být 
tyto postupy rozšířeny na všechny látky. Tyto skutečnosti vedou k oprávněným  
pochybnostem o funkčnosti systému REACH. 

Omezování konkurenceschopnosti a inovačního potenciálu

Lze se obávat, že navržená podoba programu REACH dlouhodobě poškodí schopnost inovace 
hospodářství EU. Označení inovace zahrnuje mimo jiné použití známých látek v jiných 
kombinacích nebo v rámci jiných postupů než dosud. Navržená pravidla by stížila realizaci 
inovativních myšlenek, neboť omezují počet látek a komplikují realizaci nových myšlenek 
byrokratickou zátěží. To odporuje cíli lisabonské strategie učinit EU nejkonkurenceschopnější 
oblastí světa. Stav konkurenceschopnosti hospodářství v EU se bude ve srovnání s konkurenty 
mimo EU, kteří nebudou této zátěži vystaveni, ve střednědobém výhledu postupně zhoršovat.
Tím budou postiženy především malé a střední podniky. EU jako lokalita bude nadále ztrácet 
na atraktivitě a množství investic bude dále klesat. Důsledky mohou být obzvlášť závažné pro 
nové členské státy, které s podobnými pravidly ještě nemají dostatek zkušeností. Tyto 
důsledky nejsou doposud prozkoumány. Problematický je také možný vliv na světový 
obchod. Prvky navrhovaného systému mohou představovat technické překážky obchodu, 
které nejsou slučitelné se zásadami WTO. 

Nabízí se přitom také zásadní otázka, zda je návrh Komise v souladu s cílem udržitelné 
politiky ve smyslu rovnovážného zohlednění hospodářských, ekologických a sociálních 
hledisek. Pochybnosti vyplývají především z toho, že v návrhu nařízení obsažené velmi 
vysoké požadavky na testy a dokumentaci a s tím související náklady povedou k další značné 
zátěži. To znamená nejen výrazné zvýšení nákladů na chemické látky, přípravy a mnohé 
doklady. Kromě toho to povede ke zpoždění při zavádění inovativních produktů na trh, což by 
pro EU znamenalo obrovskou nevýhodu v rámci hospodářské soutěže. Navíc by byla další 
administrativní zátěž způsobená nově navrženými postupy pro podniky a úřady v praxi jen 
těžko zvládnutelná. A rozsáhlou povinností poskytovat informace by bylo nakonec ohroženo i 
duševní vlastnictví a tím i inovační potenciál a existence podniků.  
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III. Možnosti zlepšení

V rámci veřejné diskuse a také v pracovních skupinách Rady se hovořilo o možnostech zlepšit 
návrhy Komise jednoduchými, z praxe vycházejícími a přesto efektivními prvky. Sama
Komise vyzdvihuje cíl zachování a posílení konkurenceschopnosti chemického průmyslu EU. 
To se musí zřetelně odrážet v nové politice chemických látek. REACH musí zlepšit rámcové 
podmínky pro investice a inovace a nesmí je omezovat, musí skutečně umožnit vytváření 
nových pracovních míst a podniků a neohrožovat stávající místa, a v neposlední řadě také 
vytvořit lepší výchozí podmínky pro podniky z EU v mezinárodní hospodářské soutěži. 
Některé návrhy, které z části pronikly také do diskusí v Radě, jsou vhodné pro zlepšení 
proveditelnosti návrhu Komise. 

1. Expoziční kategorie a systém priorit

Koncepce kategorií působení systematizuje a zpřesňuje požadavky na údaje. Místo zaměření  
na skupiny produktů lze nezávisle na použití chemické látky určit a rozčlenit typické působení 
chemické látky na člověka a životní prostředí. Tak lze shrnout typické situace zátěže, které 
vyžadují shodná ochranná opatření. Jedná se o hlavní způsoby vstřebávání látek člověkem 
(ústy, vdechem nebo pokožkou), jejich vstřebávání do životního prostředí (vzduchem, vodou, 
půdou, biotopy) a délku působení (jednorázově nebo krátkodobě, příležitostně, opakovaně 
nebo dlouhodobě). V rámci těchto kategorií působení budou stanoveny a poté seskupeny 
základní okruhy použití (průmyslová, řemeslná nebo soukromá spotřeba) a přípustné 
úrovně/stupně působení. Pokud se všichni aktéři výrobního řetězce budou řídit expozičními 
kategoriemi, jsou pro hodnocení rizika v první fázi potřebné jen základní údaje o podstatných 
fyzikálně–chemických vlastnostech látek a o jejich bezprostředním působení na člověka a 
životní prostředí. Další testy potom závisí na konkrétní situaci, ve které k působení dochází. 
Rostoucí závažnosti působení musí v rámci registrace odpovídat přísnější časové a obsahové 
požadavky. Plné posouzení rizika by měl zajistit systém priorit. Mělo by přitom být využito 
informací, které jsou v podnicích k dispozici i nyní, aby byly co nejdříve identifikovány látky 
známé vysokým rizikem a aby byly při registraci vyřízeny přednostně. Může se zde jednat o 
látky CMR-, PBT- a vPvB. 

Pilotní projekt zemské vlády Severního Porýní-Vestfálska (SRN) v praxi prokázal, že pro 
proveditelnost systému je nutné, aby bylo možné celková působení převést na určitý počet 
působení podle přehledných kategorií. 

Tento přístup by omezil zátěž spojenou s registrací, aniž by ohrozil ochranu zdraví a životního 
prostředí. Výrobci a uživatelé se při stanovení rizika mohou zaměřit jen na několik kategorií, 
a nemusí se tak zabývat řadou jednotlivých použití. To by snížilo povinnost dalších 
zpracovatelů poskytovat údaje, usnadnilo tok informací v rámci výrobního řetězce a lépe 
ochránilo obchodní tajemství a z hospodářského hlediska důležité informace. Zvýšila by se 
pružnost v použití a dostupnosti látek a tím by bylo zabráněno nežádoucím hospodářským 
dopadům. Bylo by tak možné zabránit tomu, aby z trhu zmizely některé chemické látky jen 
proto, že nemohou ekonomicky unést náklady na testy a registraci. Zjednodušila by se tím 
také činnost kontrolních orgánů. 
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Kombinace kategorií působení a minimálních údajů představuje účinný nástroj cílenější 
ochrany lidí a životního prostředí, totiž podle skutečného působení, a současně umožňuje 
omezit finanční i administrativní zátěž podniků i úřadů. 

2. Jedna chemická látka – jedna registrace („one substance – one registration“, OSOR)

Návrh registrovat každou chemickou látku pouze jednou zní přesvědčivě. Pokud se jedná o 
údaje o jedné konkrétní látce, není jasné, proč by potřebné informace měly být podávány a 
financovány několikrát. Myšlenka OSOR by v zásadě vedla ke značnému omezení 
administrativních nákladů pro podniky i úřady. Tato myšlenka ovšem neřeší v praxi vzniklé 
problémy rozdělení nákladů, ochrany obchodního tajemství a kartelového práva. V tomto 
směru nezývá než počkat, jak Rada nakonec zhodnotí návrhy předložené britskou a 
maďarskou vládou.

IV. Výhled 

I přes souhlas s cíly politiky v oblasti chemických látek formulovanými Komisí se návrh 
Komise setkal se značnou kritikou, a to hlavně kvůli množstevnímu přístupu. Nejen ve 
veřejné diskusi, ale také v adhoc pracovní skupině Rady jsou nyní projednávány zásadní 
změny návrhu Komise. Tento pracovní dokument chce poukázat na tuto zásadní 
systematickou kritiku. Další legislativní činnost je podmíněna rozhodnutím, zda bude stávající 
množstevní přístup Komise zachován, nebo bude nahrazen přístupem založeným na působení, 
ideálně v kombinaci s koncepcí jedna „chemická látka – jedna registrace“, který se tak stane 
východiskem nových právních předpisů. Dalším nedostatkem jsou zatím nedostatečné odhady 
následků a studie proveditelnosti návrhu Komise. Je tedy třeba uvítat, že Komise spolu s 
odbornými kruhy zadala další studie zaměřené na odhad vlivů. Jejich výsledky by měly být 
zohledněny při legislativní práci Parlamentu. Je také třeba upozornit na to, že se na začátku 
příštího roku budou konat slyšení v Evropském parlamentu, jejichž výsledky by se také měly 
odrazit v legislativním procesu. Také Komise by udělala dobře, kdyby se křečovitě nedržela 
svého návrhu, ale společně s Radou a Parlamentem vytvořila vhodná pravidla. Společným 
cílem všech orgánů musí být umožnit v zájmu co nejlepší ochrany lidí a životního prostředí 
finančně přiměřenou registraci nebezpečných chemických látek a současně přispět v rámci 
Evropské unie k rozvoji inovačního potenciálu, investic, posílení konkurenceschopnosti a 
schopnosti vývozu. To je nezbytné pro dosažení cílů lisabonské strategie. 
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