
CM\1006105SK.doc PE521.569v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 – 2014

Výbor pre petície

20.9.2013

OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1509/2012, ktorú predkladá Chimica Italiana, talianska spoločnosť, 
o vykonávaní nariadenia Reach

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladatelia petície predstavujú skupinu malých a stredne veľkých chemických podnikov, 
v ktorých sa vyrábajú chemické látky pre textilný, kožiarsky a papierenský priemysel a ktoré 
sa spojili do konzorcia s cieľom zabezpečiť súlad s postupmi ustanovenými v nariadení (ES) 
č. 1907/2006 známom ako Reach a nariadení (ES) č. 1272/2008 známom ako nariadenie CLP.

Tieto malé a stredné podniky čelia praktickým problémom, najmä pokiaľ ide o vysoké 
náklady a chýbajúcu transparentnosť SIEF (fórum na výmenu informácií o látkach).

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 6. mája 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 20. septembra 2013)

Nariadením REACH sa podstatne mení spôsob, ktorým sa riadili riziká súvisiace 
s chemickými látkami v EÚ pred jeho prijatím. Nariadením sa prikladá odvetviu (veľkým 
aj malým podnikom) väčšia zodpovednosť, pokiaľ ide o určovanie a riadenie nebezpečenstva 
a rizík súvisiacich s chemickými látkami, a takisto sa ustanovujú vhodné opatrenia na riadenie 
rizík s cieľom zabezpečiť bezpečné používanie chemických látok. 
Komisia uznáva obavy, ktoré jej boli oznámené v súvislosti so záťažou, ktorú nariadenie 
REACH predstavuje pre priemysel, najmä pre malé a stredné podniky (MSP), ako sa uvádza 
v preskúmaní nariadenia REACH (správa Komisie o nariadení REACH a sprievodný 
pracovný dokument útvarov Komisie, prijaté 5. februára 2013). V záujme zabezpečenia 



PE521.569v01-00 2/4 CM\1006105SK.doc

SK

legislatívnej stability a predvídateľnosti a so zreteľom na celkové dobré fungovanie právneho 
predpisu Komisia dospela k záveru, že nenavrhne zmeny súčasného znenia tohto nariadenia. 
Pri preskúmaní sa však určili niektoré potrebné úpravy, a najmä potreba znížiť vplyv 
nariadenia REACH na MSP. V prílohe k správe Komisie sa uvádza zoznam osobitných 
odporúčaní zameraných na zníženie administratívnej záťaže, ktorá vyplýva z nariadenia 
REACH pre SME, tak, aby si SME zachovali schopnosť splniť všetky povinnosti vyplývajúce 
z tohto nariadenia:

· Agentúra ECHA sa vyzýva k tomu, aby poskytla konkrétnejšie usmernenia 
v oblasti transparentnosti, nediskriminácie a spravodlivého delenia nákladov v rámci 
formovania a fungovania SIEF. Z preskúmania vyplynuli konkrétne problémy v súvislosti 
s právomocami hlavných registrujúcich, ktorých úlohu častejšie vykonávajú väčšie 
spoločnosti. Tieto právomoci by sa mohli realizovať uložením paušálneho poplatku za 
„písomné povolenia na prístup“ a účtovaním neprimeraných poplatkov za správu fóra SIEF. 
Musia sa posilniť stimuly, aby sa zabezpečila ekonomicky efektívna správa fóra SIEF.

· Agentúra ECHA a chemický priemysel by mali vypracovať usmernenia, ktoré budú viac 
zamerané na užívateľov s osobitným zreteľom na MSP. Preskúmaním sa tiež zistil konkrétny 
problém v súvislosti s obrovským počtom usmernení vypracovaných na podporu vykonávania 
nariadenia REACH. Spomedzi existujúcich usmernení sa osobitným skupinám spoločností 
venuje len zlomok. Nariadenie REACH je platné pre viaceré rozdielne typy spoločností 
v rámci celého dodávateľského reťazca, výsledkom čoho boli často dosť zložité dokumenty 
obsahujúce usmernenia.

· Agentúra ECHA v spolupráci s chemickým priemyslom by mala zlepšiť usmernenia 
v oblasti ochrany duševného vlastníctva v kontexte povinnej výmeny informácií 
v hodnotovom reťazci. V súvislosti so spoločnou registráciou sa zistil osobitný problém 
v súvislosti so zverejňovaním dôležitých obchodných informácií, ktoré v niektorých 
prípadoch predstavujú základy existencie konkrétnych spoločností. Je potrebné mať 
k dispozícii konkrétnejšie usmernenia na šírenie osvedčených postupov v tomto odvetví, 
pokiaľ ide o to, ktoré informácie by mali byť chránené a ako najlepšie dosiahnuť uspokojivú 
ochranu.

· V podobnom duchu by ECHA mala vypracovať lepšie usmernenia pri používaní systému 
deskriptorov použitia, ktoré sa zamerajú najmä na MSP a spoločnosti s menšími 
skúsenosťami. V súčasnosti MSP často potrebujú externú podporu na pokrytie svojich 
nákladov na dodržiavanie nariadenia. Nenáležité používanie systému môže spôsobiť výrazné 
rozdiely medzi dodávateľmi rovnakej látky v požadovaných podmienkach na jej používanie, 
čo obmedzuje možnosť zmeniť dodávateľa, má za následok vyššie náklady a znižuje stálosť 
dodávok.

· Agentúra ECHA a národné asistenčné pracoviská pre nariadenie REACH sa vyzývajú, aby 
rozvinuli osobitné činnosti a vypracovali usmernenia na včasné začlenenie postupov REACH 
do výskumu a vývoja a ostatných inovačných postupov. Niektoré inovatívne spoločnosti 
vyjadrili znepokojenie nad regulačnou neistotou. Zatiaľ čo rad inovačne orientovaných 
mechanizmov je súčasťou nariadenia REACH a veľké množstvo informácií o presných 
povinnostiach poskytuje agentúra ECHA a je k dispozícii prostredníctvom internetu, je 
potrebné tieto mechanizmy a zdroje informácií účinne propagovať medzi inovatívnymi 
spoločnosťami. 
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· Komisia vo väčšej miere využije sieť Enterprise Europe Network (EEN) na zvýšenie 
informovanosti o nariadení REACH na všetkých stupňoch dodávateľského reťazca a na 
zlepšenie komunikácie v jeho rámci. Nariadenie REACH sa týka širokého spektra spoločností 
a značná časť podnikov v Európe patrí k následným užívateľom. Panuje presvedčenie, že 
viacero MSP nevie o svojej úlohe a povinnostiach súvisiacich s týmto nariadením a tie, ktoré 
o tom vedia, môžu nadobudnúť nesprávnu predstavu o presnom rozsahu svojich povinností. 
Na tieto účely sa podniknú širšie poňaté činnosti v oblasti komunikácie a zvyšovania 
informovanosti pri využití existujúcich platforiem EEN a národných asistenčných pracovísk 
pre nariadenie REACH.

· Napokon Komisia bude aj naďalej monitorovať administratívne náklady na vykonávanie 
nariadenia REACH malými a strednými podnikmi a množstvo a kvalitu technickej a právnej 
pomoci pre MSP poskytovanej zodpovednými vykonávajúcimi inštitúciami.

Okrem toho sa preskúmalo nariadenie o poplatkoch, pričom sa zohľadnili výsledky celkového 
preskúmania fungovania nariadenia REACH, najmä tie, ktoré sa týkajú nákladov 
vyplývajúcich z nariadenia REACH a jeho vplyvu na konkurencieschopnosť a inovácie. 
Hlavným cieľom prepracovaného nariadenia o poplatkoch je dosiahnuť nižšie náklady pre 
MSP stanovením zníženia poplatkov až o 95 %.

Pokiaľ ide o návrh registrovať skupiny farbív, Komisia by chcela pripomenúť, že zo znenia 
hlavy II nariadenia REACH, v ktorej sa ustanovujú podmienky registrácie, vyplýva zásada 
„jedna látka jedna registrácia“. Komisia by však chcela zdôrazniť skutočnosť, že v článku 13 
nariadenia REACH sa ustanovuje prípadné použitie alternatívnych metód s cieľom získať 
informácie o vnútorných vlastnostiach látok , a to konkrétne použitie skupinového prístupu 
alebo preberania údajov na základe analógie (tzv. read-across) v prípade podobností pod 
podmienkou, že sú splnené podmienky ustanovené v prílohe XI nariadenia. Na základe tohto 
ustanovenia môže registrujúci znížiť náklady na požadované testovanie. Dôkazné bremeno 
s cieľom posúdiť vhodnosť použitia týchto alternatívnych metód však naďalej znáša 
registrujúci. 

Pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa registrácie dovážaných látok podľa nariadenia REACH, 
v nariadení sa ustanovuje, že k výrobcom a dovozcom látok ako takých, a to v zmesiach alebo 
vo výrobkoch, sa pristupuje rovnako, a teda sa na nich vzťahujú rovnaké požiadavky 
vyplývajúce z nariadenia. Vzhľadom na to sa pre výrobcu mimo Spoločenstva ustanovuje 
v článku 8 nariadenia REACH možnosť určiť výhradného zástupcu, ktorý bude plniť 
povinnosti dovozcov podľa nariadenia REACH. 

Hlavný cieľ ustanovení nariadenia REACH týkajúcich sa spoločného zdieľania údajov je 
vyhnúť sa testovaniu na zvieratách, a takisto minimalizovať náklady odvetvia na získavanie 
údajov. Nariadením REACH sa neupravuje formovanie a fungovanie fór na výmenu 
informácií o látkach (SIEF), a preto sa odvetvie musí združovať s cieľom dosiahnuť súlad 
s príslušnými ustanoveniami nariadenia. Útvary Komisie si však uvedomujú prípadné obavy 
týkajúce sa transparentnosti a komunikácie v rámci fór SIEF, najmä pokiaľ ide o MSP (ako sa 
uvádza v preskúmaní nariadenia REACH). Útvary Komisie sa v súčasnosti usilujú o získanie 
konkrétnych informácií o nesprávnom fungovaní fór SIEF v praxi, aby na základe týchto 
konkrétnych príkladov mohli ďalej rozhodnúť o primeraných opatreniach, ktoré sa vykonajú 
s cieľom riešiť tento problém.
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Záver

Obavy predkladateľov petície sa čiastočne vyriešili, konkrétne prostredníctvom zníženia 
registračných poplatkov a podpory pre MSP s cieľom zabezpečiť súlad s ustanoveniami 
nariadenia REACH. V súvislosti s vykonávaním odporúčaní uvedených v preskúmaní 
nariadenia REACH útvary Komisie získavajú informácie, aby na základe konkrétnych 
príkladov mohli posúdiť, ktoré primerané opatrenia by sa mohli realizovať s cieľom vyriešiť 
obavy, pokiaľ ide o fungovanie fór SIEF podľa nariadenia REACH. 


