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Předmět: Seznam látek k zápisu podle nařízení o registraci, hodnocení, povolování a 
omezování chemických látek (REACH)

Klíčovým cílem nařízení REACH je náhrada látek vzbuzujících velmi velké obavy. Tato 
náhrada může probíhat prostřednictvím dvou hlavních mechanismů. Za prvé může být 
postupné vylučování látek prováděno v rámci povolování. Za druhé mohou výrobci látky 
vzbuzující velmi velké obavy dobrovolně nahradit bezpečnějšími alternativami, zejména na 
základě článku 33 nařízení REACH. V něm je stanovena povinnost dodavatelů poskytnout 
každému spotřebiteli na požádání informace o bezpečném použití látek vzbuzujících velmi 
velké obavy v předmětech, včetně alespoň názvu látky vzbuzující velmi velké obavy.

Podmínkou obou postupů je však nejprve určení látky vzbuzující velmi velké obavy. Příloha 
XVII nařízení REACH již obsahuje seznam zhruba 800 látek oficiálně klasifikovaných jako 
karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci. Kromě toho se již Komise a členské 
státy dohodly na seznamu 27 látek perzistentních, bioakumulativních a toxických nebo vysoce 
perzistentních a vysoce bioakumulativních. Existuje tedy více než 800 látek, které jasně 
splňují kritéria pro látky vzbuzující velmi velké obavy. Aktuální seznam látek k zápisu přijatý 
v říjnu 2008 však obsahuje pouze 15 látek. Do konečného termínu v červnu 2008 si Komise 
nevyžádala od Evropské agentury pro chemické látky ani jediný návrh. Je zajímavé si v této 
souvislosti povšimnout toho, že po sedmé změně směrnice 76/768/EHS Komise jednorázově 
zařadila celý seznam látek, které jsou karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci, 
na seznam látek zakázaných pro kosmetické výrobky. 

Velmi nízký počet látek vzbuzujících velmi velké obavy na seznamu látek k zápisu vede 
k četným problémům:
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a) vytváří minimální výchozí pozici pro povolování, 

b) ve svém důsledku brání mechanismu určení priorit stanovenému v článku 58,

c) drasticky omezuje právo spotřebitele na informace.

Kromě toho by byl od roku 2011 bez jakéhokoli upozornění povolen dovoz předmětů 
obsahujících látky vzbuzující velmi velké obavy, které nejsou uvedeny na seznamu látek 
k zápisu.

Registr záměrů členských států Evropské agentury pro chemické látky ze září 2008 obsahuje 
pouze sedm dalších látek, které by mohly být zařazeny na seznam látek k zápisu (o pět z nich 
požádala Komise). 

Dokud nebude přijato jasné opatření, zůstane počet látek vzbuzujících velmi velké obavy na 
seznamu látek k zápisu omezen na zhruba 2 % všech případných látek vzbuzujících velmi 
velké obavy. Tento stav je výsměchem záměru nařízení REACH v oblasti náhrad, narušuje 
proces stanovení priorit, zbavuje spotřebitele jejich práva informace u většiny látek 
vzbuzujících velmi velké obavy a přivíral by oči nad látkami vzbuzujícími velmi velké obavy 
v dovážených předmětech. 

Jaké kroky Komise přijme, aby zajistila, že příslušná ustanovení nařízení REACH budou platit 
pro všechny látky vzbuzující velmi velké obavy, přinejmenším pro všechny ty, které mohou 
vést k riziku expozice pracovníků nebo spotřebitelů nebo únikům do životního prostředí? 

U kolika látek hodlá Komise do příštího termínu v březnu 2009 požádat Evropskou agenturu 
pro chemické látky o vypracování dokumentace podle přílohy XV, která by byla doplněna na 
seznam látek k zápisu?
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