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I. Úvodné poznámky

Návrh nariadenia Európskej komisie z októbra 2003 o reforme politiky EÚ v oblasti 
chemických látok je jeden z najdôležitejších a najrozsiahlejších legislatívnych projektov na 
úrovni EÚ. Len vzhľadom na rozsah je návrh nariadenia o registrácii, hodnotení, povoľovaní 
a obmedzení používania chemických látok (KOM(2003)644 konečné znenie), ktoré má 137 
článkov a 17 príloh a spolu 1200 strán, obrovským projektom. Oveľa dôležitejšou je oblasť, 
ktorú bude nariadenie regulovať. Zahŕňa nielen chemický priemysel a naväzujúce odvetvia, 
ale aj rôzne priemyselné odvetvia, ktoré s chemickým priemyslom priamo nesúvisia, ako sú 
kovospracujúci, papierenský, textilný priemysel a atď.. Nariadenie sa týka v rovnakej miere 
tak výrobcov, ako aj obchodníkov, ďalších spracovateľov a dovozcov, t.j. všetkých, ktorí sa 
pri výkone svojej podnikateľskej činnosti zaoberajú chemickými látkami, okrem niekoľkých 
veľkých koncernov sú to najmä malé a stredné podniky a tiež remeselníci.

Ciele stanovené Komisiou

Cieľom návrhu Komisie je okrem iného ochrana zdravia ľudí a životného prostredia, 
zachovanie a posilnenie konkurencieschopnosti chemického priemyslu v EÚ a zabránenie 
roztriešteniu vnútorného trhu. Tieto politické ciele politiky EÚ v oblasti chemických látok, 
ktorá vyváženým spôsobom zohľadňuje hospodárske, environmentálne a spoločenské záujmy, 
si zaslúžia neobmedzenú podporu. Bezpečné zaobchádzanie s chemickými látkami od ich 
výroby a vývozu cez ich použitie v postupoch a produktoch až po ich odstránenie tvorí 
dôležitý prvok politickej a hospodárskej zodpovednosti.

Prístup Komisie založený na množstve

Návrh Komisie spája prvý a v praxi najdôležitejší krok viacstupňového postupu REACH, a to 
registráciu látky, s povinnosťou prihlasovateľa poskytnúť údaje.1 Jadro návrhu Komisie tvorí 
článok 11. Rozsah požadovaných informácií závisí od množstva vyrobenej alebo dovezenej 
látky. Povinnosť poskytnúť informácie vzniká pri výrobe resp. dovoze jednej tony látky ročne 
a postupne sa zvyšuje pri výrobe alebo dovoze viac ako 10, 100 a 1000 ton ročne.

II. Hodnotenie súčasného stavu

Napriek všeobecnému súhlasu s potrebou novej politiky v oblasti chemických látok sa návrh 
Komisie stretol vo verejnosti a hlavne u hospodárskych subjektov, ktorých sa týka, s 
výrazným odmietnutím kvôli navrhovaným nástrojom jej uskutočňovania. Neexistuje záruka, 
že navrhovaný systém umožní dosiahnutie cieľov. Na to je potrebné uskutočniť podstatné 

  
1 Pozri čl. 5 návrhu, ktorý ukladá výrobcom a vývozcom povinnosť vytvárať registračné súbory. Informácie, 
ktoré je potrebné predložiť, sú popísané v čl. 9.
2 Neben den weiteren Stufen des REACH-Verfahrens, insbesondere der Bewertung und Zulassung von Stoffen, 
auf die hier nicht näher eingegangen werden soll, sei erwähnt, dass der Entwurf grundsätzlich auch Mitteilungen 
über Stoffe verlangt, die für Zwecke der produkt- und verfahrensorientierten Forschung und Entwicklung 
eingesetzt werden, auch wenn die Meldepflichten zum Schutze von Innovationen fünf bzw. maximal zehn Jahre 
ausgesetzt werden können (siehe Art.7 Entwurf).
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zlepšenia. Kritika registračného systému sa vzťahuje na prístup založený na množstve, 
náklady, ktoré vzniknú podnikom, a prehnane byrokratický a príliš byrokratického a časovo 
náročného postupu.

Vierohodnosť prístupu založeného na množstve

Najvýraznejší nedostatok  prístupu Komisie spočíva v tom, že požaduje údaje bez ohľadu na 
konkrétne riziká. Takto sa dramaticky zvyšujú informačné požiadavky pri výrobe resp. 
dovoze desiatich ton látky ročne a viac bez toho, aby to bolo odôvodnené zvýšením rizika pre 
človeka a životné prostredie. Iba z vyrobeného alebo dovezeného množstva látky nie je 
možné vyvodiť závery, či a v akom rozsahu látka ohrozuje človeka a životné prostredie. Ak 
teda neexistuje jednoznačná súvislosť medzi „väčším objemom výroby a vyšším rizikom“, nie 
je objem výroby vhodným meradlom pre stanovenie informačných požiadaviek a 
predovšetkým nie je vhodným kritériom pre zlepšenie ochrany ľudí a životného prostredia v 
súlade so stanovenými cieľmi.
Prístup založený na objeme výroby nie je dôveryhodný a z právneho hľadiska je 
disproporčný: z hľadiska rozumu nesúvisia požadované náklady s environmentálnym alebo 
spoločenským prínosom.

Prístup založený na množstve má ďalšie nežiadúce následky:

Obmedzenie rôznorodosti látok a výroby 

Program REACH by v podobe, ako je navrhnutý, spôsobil podnikom značné náklady. Iba 
priame náklady na získanie informácií o jednej látke sa pri požiadavkách odstupňovaných na 
základe množstva pohybujú medzi 20 000 až 400 000 eur. Predovšetkým v prípade výroby 
malého množstva látky od jednej do desiatich ton ročne by náklady na registráciu neboli v 
mnohých prípadoch primerané obratu. V dôsledku toho by výroba alebo dovoz malého 
množstva látok do EÚ, s ktorými sa predovšetkým malé a stredné podniky etablovali na 
nezaplnených trhoch, prestali byť ziskové. Vo všeobecnosti je potrebné sa obávať toho, že 
kvôli registrácii látok, ktorú nebude možné z ekonomických dôvodov zrealizovať, z trhu 
zmizne 20 až 40 percent výrobkov. Ak nebudú postihnutým používateľom poskytnuté 
náhradné látky, môže v najhorších prípadoch dôjsť k zastaveniu výroby, jej presunutiu alebo 
uzatvoreniu podnikov a následnej strate pracovných miest v rámci EÚ1.
Celkovo vytvára metóda prahového množstva látky nevhodný podnet k výberu na základe 
nákladov na registráciu a nie na základe rizík spojených s používaním danej látky.

Preťaženosť podnikov v dôsledku vysokých nákladov na byrokraciu

Vypracovanie údajov potrebných pre registráciu si vyžiada značný čas. Odhaduje sa, že toto 

  
1 Nahradenie látok si však spravidla vyžaduje náročný výskum, ktorý je podmienený, prirodzene, obmedzeným 
počtom dostupných látok a ich zlúčenín, ako aj skutočnosťou, že vhodnosť látok, ktorú je potrebné overiť, závisí 
od množstva chemických, fyzikálnych, technických a toxikologických vlastností.
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obdobie môže trvať v prípade látok vyrábaných v objeme od jednej do desiatich ton za rok až 
šesť mesiacov a v prípade látok vyrábaných v objeme nad desať ton ročne až 15 mesiacov. Aj 
keď v priebehu predchádzajúcich diskusií došlo v prípade látok vyrábaných v objeme do 
desiatich ton ročne k zníženiu skúšobných požiadaviek, predsa len sa malé a stredné podniky 
cítia nákladným získavaním údajov preťažené. Tieto podniky by vo veľkej miere zaťažil 
nielen časový faktor, ale aj náklady na potrebný personál. Mnohé menšie podniky jednoducho 
nemajú odborníkov, ktorí by mohli zložitý systém REACH riadne uskutočniť.
Zjednodušením povinností registrácie v prípade látok vyrobených v objeme do desať ton 
ročne sa okrem iného výrazne sprísňujú opatrenia v prípade látok vyrábaných v objeme nad 
desať ton. V dôsledku toho má veľa podnikov obavy súhlasiť s objednávkami, ktoré by viedli 
prekročeniu tejto hranice ročnej výroby prípadne objemu dovozu. Zásadne je to v rozpore so 
zámerom posilniť konkurencieschopnosť podnikov.

Je správne, že viaceré navrhované časti systému REACH vychádzajú zo známeho postupu pre 
oznámenie nových látok a spracovanie starých látok. Existujúce skúsenosti s týmto postupom 
však neboli využité. Už súčasný, obmedzený rozsah uplatňovania pravidiel, ktoré sa týkajú 
nových a starých látok, ukázal, že majú výrazné nedostatky. Nielen z tohto dôvodu by sa mali 
právne predpisy EÚ vzťahujúce sa na chemické látky  novelizovať. Vzhľadom na nízky počet 
udeľovania povolení v prípade nových látok je zrejmé, že postupy EÚ sú v porovnaní s napr. 
Japonskom a USA príliš byrokratické. Aj postupy spracovania starých látok sa ukázali ako 
ťažkopádne. Namiesto odstránenia týchto nedostatkov sa majú teraz tieto postupu rozšíriť na 
všetky látky. Vzhľadom na tieto skutočnosti existujú značné pochybnosti o funkčnosti 
systému REACH.

Obmedzovanie konkurencieschopnosti a schopnosti inovácie

Z dlhodobého hľadiska je potrebné sa obávať toho, že predložený systém REACH poškodí aj 
inovačnú schopnosť hospodárstva EÚ. Pojem inovácia zahrňuje, okrem iného, použitie 
existujúcich látok v iným kombináciách a postupoch ako doteraz. Navrhované pravidlá sťažia 
realizovanie inovačných myšlienok, pretože znížia počet dostupných látok a vykonávanie 
nových ideí bude podliehať množstvu administratívnych prekážok. Je to v rozpore s cieľom 
lisabonskej stratégie, aby sa EÚ stala najkonkurencieschopnejšou oblasťou  sveta. Z 
krátkodobého hľadiska sa výrazne zhorší situácia v oblasti konkurenscieschopnosti podnikov 
v rámci EÚ v porovnaní s konkurentmi mimo EÚ, ktorí nebudú tejto záťaži vystavený.
Postihne to najmä malé a stredné podniky. Príťažlivosť EÚ ako lokality by naďalej klesala a 
pokračovalo by znižovanie investícií. Obzvlášť závažným spôsobom to môže postihnúť nové 
členské štáty, ktoré s podobnými pravidlami ešte nemajú skúsenosti. Tieto dôsledky nie sú 
ešte preskúmané. Problematický je tiež možný účinok na svetový obchod. Časti navrhovaného 
systému môžu predstavovať technické prekážky pre obchod, ktoré nie sú zlučiteľné s cieľmi 
WTO.

Vzniká pritom základná otázka, či je návrh Komisie v súlade s cieľom udržateľnej politiky v 
zmysle vyváženého zohľadnenia hospodárskych, environmentálnych a sociálnych aspektov.
Pochybnosti vyplývajú hlavne z toho, že veľmi náročné skúšobné požiadavky a požiadavky 
na dokumentáciu a s nimi spojené náklady vyústia do ďalšieho dodatočného zaťaženia. To 
znamená nielen výrazné zvýšenie nákladov na látky, prípravy a mnohé doklady, ale povedie 
to aj k spomaleniu zavádzania inovačných výrobkov na trh, čo by výrazným spôsobom 
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obmedzilo konkurencieschopnosť Európskej únie. Naviac by podniky a orgány dokázali len 
ťažko zvládnuť dodatočnú administratívnu záťaž, ktorú spôsobia nové navrhnuté postupy.
Rozsiahla povinnosť poskytovať informácie a uverejniť ich ohrozí duševné vlastníctvo a tým 
schopnosť inovácie a existenciu podnikov.

III. Možnosti pre zlepšenia

V rámci verejnej diskusie, najmä v pracovných skupinách Rady, sa diskutuje o možnostiach 
dosiahnuť ciele, ktoré stanovila Komisia, jednoduchými, praktickými, ale pritom účinnými 
postupmi. Komisia sama zdôrazňuje cieľ zachovať a posilniť konkurencieschopnosť 
chemického priemyslu EÚ. To sa musí zreteľne odraziť v novej politike v oblasti chemických 
látok. REACH musí preto zlepšovať rámcové podmienky pre investície a inovácie a nesmie 
ich obmedzovať, skutočne umožniť vytváranie pracovných miest a podnikov a neohrozovať 
tie, ktoré už existujú, a v neposlednom rade tiež vytvoriť lepšie východiskové podmienky pre 
existujúce podniky z EÚ v medzinárodnej hospodárskej súťaži. Niektoré návrhy, ktoré 
čiastočne prenikli do diskusie v Rade, sú vhodné na zlepšenie realizovateľnosti návrhu 
Komisie.

1. Kategórie expozície a stanovenie priorít

Koncepcia kategórií expozície systematizuje a sprísňuje požiadavky na údaje. Namiesto 
zamerania sa na skupiny výrobkov je možné nezávisle od používania látky určiť a 
klasifikovať typické pôsobenie človeka a životného prostredia. Takto je možné zhrnúť typické 
situácie pôsobenia, ktoré si vyžadujú rovnaké ochranné opatrenia. Ide o základné spôsoby 
vstrebávania látok človekom (ústami, vdychovaním alebo pokožkou), spôsoby, akými sa látky 
dostávajú do životného prostredia (vzduchom, vodou, pôdou, biotopy) a dĺžku pôsobenia 
(jednorázové alebo krátkodobé, príležitostne, opakovane alebo dlhodobo). V rámci týchto 
kategórií expozície budú definované a následne rozdelené do skupín: základné oblasti použitia 
(priemyselné, obchodné alebo súkromné využitie) a prípustné miery alebo stupne pôsobenia.
Ak všetky subjekty výrobného reťazca riadia kategóriami expozície, sú pre vyhodnotenie 
rizika v prvej fáze potrebné len základné údaje, ktoré sa týkajú podstatných fyzikálno-
chemických vlastnosti látok a ich akútnych účinkov na človeka a životné prostredie. Ďalšie 
testy potom závisia od konkrétnej situácie, ktorej nastane pôsobenie. So zvyšujúcou sa mierou 
závažnosti pôsobenia je potrebné sprísniť časové  a obsahové požiadavky pri postupe 
registrácie. Takto by sa zaviedli dodatočné prvky v rámci stanovenia látok, ktoré majú byť 
prednostne zaregistrované, s cieľom v plnej miere posúdiť riziko. Informácie, ktoré sú už v 
podnikoch dostupné, by sa mali použiť na podporu tohto postupu s cieľom v dostatočnom 
časovom predstihu určiť látky, o ktorých sa vie, že predstavujú vysoké riziko, pričom by 
takéto látky mali byť prednostne zaregistrované. Môže ísť o látky CMR-, PBT- a vPvB.

Skúšobný projekt vykonaný krajinskou vládou Severného Porýnia-Vestfálska (Spolková 
republika Nemecko) v praxi ukázal, že pre realizovateľnosť systém je potrebné, aby bolo 
možné znížiť celkové množstvo pôsobenia na určitý počet kategórií pôsobenia na základe 
prehľadných kategórií.

Tento postup by významným spôsobom znížil náklady na registráciu bez toho, aby sa znížili 
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prostriedky určené na ochranu zdravia a životného prostredia. Výrobcovia a užívatelia by sa 
museli pri stanovovaní rizika zamerať iba na niekoľko kategórií a nie na množstvo rôznych 
individuálnych prípadov. To by znížilo oznamovaciu povinnosť následných užívateľov, 
zjednodušilo tok informácií v rámci výrobnej reťaze a lepšie ochránilo obchodné tajomstvá a 
z hospodárskeho hľadiska dôležité informácie. Zvýšila by sa flexibilita v použití a dostupnosti 
látok a tým by sa zabránilo nežiadúcim hospodárskym vplyvom. Bolo by možné zabrániť 
tomu, aby látky zmizli z trhov len preto, lebo z hospodárskeho hľadiska nie je možné pokryť 
náklady na skúšanie a registráciu látok. Zjednodušila by sa aj činnosť kontrolných orgánov.

Kombinácia kategórií expozície a minimálneho súboru údajov predstavuje účinný nástroj na 
ochranu ľudí a životného prostredia cielenejším spôsobom, t.j. podľa skutočnej expozície a 
súčasne na zníženie celkových výdavkov na personál a administratívu zo strany podnikov a 
orgánov.

2. Jedna látka - jedna registrácia („one substance - one registration“, OSOR)

Návrh, aby sa jedna látka podrobila iba jedinej registrácii, je presvedčivý vďaka svojej logike.
Čo sa týka poznatkov o určitej látke, nie je možné pochopiť, prečo sa musia požadované údaje 
opakovane predkladané a financované. Myšlienka OSOR je zo zásady vhodná, aby výrazne 
zmiernila administratívne náklady podnikov a orgánov. Pravdou je, že problémy vznikajúce v 
súvislosti s jej uplatňovaním, ktoré sa týkajú rozdelenia nákladov, zabezpečenia obchodných 
tajomstiev a kartelového práva, nie sú ešte vyriešené. Je preto potrebné počkať, ako Rada 
nakoniec vyhodnotí tieto úvahy, ktoré preložili britská a maďarská vláda.

IV. Výhľad

Napriek súhlasu s Komisiou vypracovanými cieľmi oblasti chemickej politiky EÚ sa návrh 
Komisie stretol so značnou kritikou, najmä kvôli prístupu založenom na množstve látky.
Nielen vo verejnosti, ale aj v ad hoc pracovných skupinách Rady sa v súčasnosti diskutuje o 
zásadných zmenách a doplneniach návrhu Komisie. Tento dokument by mal poukázať na túto 
zásadnú systematickú kritiku. Pokračujúca zákonodarná práca predpokladá rozhodnutie o 
tom, či Komisia ostane pri prístupe založenom na množstve alebo si za východisko právnych 
predpisov vzťahujúcich sa na chemické látky zvolí prístup založený na expozícii, v ideálnom 
prípade v kombinácii s koncepciou „jedna látka, jedna registrácia“. Za ďalší nedostatok 
možno považovať to, že doterajšie vyhodnotenia následkov a preskúmania realizovateľnosti 
návrhu Komisie boli nedostatočné. Z tohto dôvodu je vodné, že Komisia sa podujala vykonať 
spolu s príslušnými hospodárskymi kruhmi ďalšie hodnotiace štúdie následkov. Ich výsledky 
by mali byť zohľadnené v zákonodarnej práci Parlamentu. V neposlednom rade je potrebné 
poukázať na to, že aj v Európskom parlamente sa začiatkom budúceho roka budú konať 
vypočutia, ktorých výsledky by mali byť uplatnené v zákonodarnom procese. Komisia by sa 
však nemala strnulo držať svojho návrhu, ale spoločne s Radou a Parlamentom vypracovať 
presvedčivý súbor predpisov. Spoločným cieľom všetkých inštitúcií musí byť zabezpečenie 
funkčného systému registrácie nebezpečných látok za rozumnú cenu za účelom dosiahnutia 
najväčšej možnej ochrany ľudí a životného prostredia a súčasne prispieť k posilneniu 
schopnosti inovácie, konkurencieschopnosti, exportnej schopnosti a investícií v rámci 
Európskej únie. To je rozhodujúce pre dosiahnutie cieľov lisabonskej stratégie.
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