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Otázka na hodinu otázok vo výbore 2008/8
ktorú v súlade s článkom 187 rokovacieho poriadku
predkladá: Satu Hassi

Vec: Zoznam látok podľa nariadenia REACH

Hlavným cieľom právnych predpisov REACH je zabezpečiť nahradenie látok, ktoré vzbudzujú
veľmi veľké obavy (SVHC). Existujú dva mechanizmy nahradenia. Po prvé je možné tieto 
látky na základe povolenia postupne vyraďovať. Po druhé môže výrobca dobrovoľne nahradiť 
SVHC bezpečnejšími alternatívami, hlavne vzhľadom k článku 33 nariadenia REACH. Na 
základe tohto článku je dodávateľ povinný spotrebiteľovi poskytnúť na požiadanie informácie 
o bezpečnom použití SVHC vo výrobkoch vrátane minimálne názvu SVHC.

Prvoradou podmienkou v oboch prípadoch je však identifikácia SVHC. Príloha XVII 
nariadenia REACH zatiaľ obsahuje zoznam asi 800 látok oficiálne klasifikovaných ako látky 
s účinkami CMR (karcinogénnosť, mutagénnosť a reprodukčná toxicita). Komisia a členské 
štáty navyše spoločne zostavili zoznam 27 perzistentných, bioakumulatívnych a toxických
látok (PBT) a zoznam veľmi perzistentných a veľmi bioakumulatívnych látok (vPvB). Existuje 
však oveľa viac látok, ktoré je možné na základe kritérií jasne klasifikovať ako SVHC. 
Aktuálny zoznam látok, prijatý v októbri 2008, však obsahuje iba 15 látok. Komisia pred 
dátumom uzávierky návrhov v júni 2008 vôbec nepožiadala ani o jeden návrh ECHA. V tejto 
súvislosti stojí za zmienku, že Komisia zároveň začlenila celý zoznam látok s účinkami CMR 
do zoznamu látok zakázaných pri výrobe kozmetických prípravkov zároveň s pozmeňujúcim a 
doplňujúcim návrhom smernice 76/768/EHS. 

Nízky počet látok na zozname SVHC vytvára množstvo problémov:

a) vytvára sa ním minimálne východisko na schválenie,
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b) a priori bráni využívať mechanizmus určovania prioritných látok podľa v článku 58,

c) zásadným spôsobom obmedzuje práva spotrebiteľa byť informovaný.

Navyše by to znamenalo od roku 2011 povolenie dovážať výrobky s obsahom SVHC, ktoré nie 
sú uvedené na zozname látok, bez akéhokoľvek oznámenia.

V súpise látok agentúry ECHA zo septembra 2008 je uvedených len 7 ďalších látok, ktoré by 
mohli byť pridané na zoznam látok (z toho päť na žiadosť Komisie). 

Ak sa nepodniknú jasné kroky, počet SVHC na zozname látok sa v najbližšej budúcnosti 
obmedzí na približne 2 % z celkového počtu SVHC. Táto skutočnosť znie ako výsmech snahám 
nariadenia REACH o nahradenie SVHC, oslabuje proces určovania prioritných látok, berie 
spotrebiteľom právo poznať väčšinu SVHC a umožnilo by to privrieť oči nad výskytom SVHC 
v dovážaných výrobkoch.

Aké kroky podnikne Komisia, aby zabezpečila uplatnenie príslušných ustanovení nariadenia 
REACH na všetky SVHC, alebo aspoň na všetky látky, s ktorými môžu prísť pracovníci a 
spotrebitelia do priameho kontaktu alebo ktoré môžu uniknúť do životného prostredia? 

Koľko látok by malo byť podľa Komisie na zozname v rámci prílohy XV, ktorý má ECHA 
vypracovať do ďalšieho termínu stanoveného na marec, okrem už uvedeného zoznamu?
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