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ÚVOD

Cílem projednávaného návrhu nařízení je nahradit stávající právní předpisy (jež nejsou podle 
všeobecného názoru nadále schopny podporovat modernizaci ani zajišťovat odpovídající 
ochranu životního prostředí a široké veřejnosti) novým systémem, jehož hlavní body jsou: 
• zavedení systému registrace, jenž bude postupně rozšiřován, aby zahrnoval nové 

i stávající chemické látky;
• přesunutí odpovědnosti za posuzování rizik z vládních agentur na výrobce/dovozce;
• rozšíření (bude-li to nezbytné a vhodné) povinnosti poskytovat příslušné údaje 

a provádět zkoušky obsahu chemických látek na navazující uživatele;
• zavedení postupů autorizace a omezování použití ve vztahu ke zvlášť problematickým

chemickým látkám;
• zajištění větší průhlednosti a otevřenosti vůči široké veřejnosti prostřednictvím snazšího 

přístupu k informacím o chemických látkách.

VÝCHOZÍ SITUACE

Jak je nám známo, předcházel zpracování  návrhu předmětného nařízení dlouhý, složitý 
a kontroverzní proces: mezi přijetím stanoviska Parlamentu k Bílé knize (v listopadu 2001) 
a přijetím návrhu Komisí (v říjnu 2003) uplynuly dva roky.

Do tohoto dlouhotrvajícího procesu se zapojila řada dotčených odvětví: během on-line 
konzultací zřízených ve vztahu k prvnímu návrhu nařízení bylo vyjádřeno více než 6 000 
stanovisek. Prostřednictvím kritického posouzení a protinávrhů přesvědčili zástupci 
uvedených odvětví Komisi, aby původní znění návrhu podstatně opravila. 

Zásady a cíle reformy (tj. ochrana zdraví a životního prostředí) zůstaly nezměněny, větší 
pozornost však byla věnována aspektům souvisejícím s konkurenceschopností evropského 
průmyslu. Výsledkem je znění, jež umožní podstatné snížení nákladů. 

DISKUSE V PARLAMENTU

Během měsíců následujících po přijetí návrhu Komisí proběhla v Parlamentu (a zejména jeho 
devíti výborech odpovědných za vypracování zpráv a stanovisek) úvodní diskuse 
o předloženém návrhu nařízení.

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vydal pracovní dokument, 
v němž byly uvedeny většinové a menšinové názory poslanců vyjádřené v průběhu pátého 
funkčního období Parlamentu. 

Se zahájením současného šestého funkčního období nabyla na intenzitě diskuse k danému 
tématu ve výborech podílejících se na legislativním procesu, zčásti s cílem zajistit přijetí 
návrhu předmětného nařízení v prvním čtení po skončení letní přestávky. 
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PRÁCE RADY

Zároveň pokračuje rychle kupředu projednávání návrhu v Radě. 

Pracovní skupina ad hoc vytvořená v rámci Rady ministrů odpovědné za 
konkurenceschopnost průmyslu a hospodářství  se zabývá anglicko-maďarským návrhem 
nazvaným „Jedna chemická látka – jedna registrace“, jenž předpokládá zavedení jednotného 
registračního systému s použitím závaznějšího režimu sdílení údajů zveřejňovaných pro 
každou chemickou látku. 

Na svém posledním zasedání se uvedená pracovní skupina zaměřila na zásady, jimiž se řídí 
povinné sdílení veškerých údajů (a nikoli pouze těch, z nichž vychází testování na zvířatech)  
a na možnost zavedení režimu povinného sdílení údajů.  

Byl též projednán podnětný návrh předložený malou skupinou států, na jehož základě by byla 
povinnost poskytovat informace rozšířena na chemické látky vyráběné v množství od jedné 
do deseti tun ročně. 

STUDIE DOPADU 

Jednou z nejvíce diskutovaných a nejkontroverznějších otázek projednávaných v období po 
přijetí Bílé knihy v roce 2001 je předpokládaná výše nákladů na zavedení systému REACH 
a jeho možný dopad na evropský chemický průmysl. 

V posledních měsících byl odhad nákladů ve výši 2,8 a 5,3 mld., který Komise uvádí ve studii 
dopadu předložené spolu s předmětným návrhem, rozporován velkým množstvím studií 
nastiňujících katastrofické scénáře, podle nichž se mohou náklady vyšplhat až na 180 mld. 
EUR.  

Podobně se rozcházejí odhady prospěchu vyplývajícího ze zavedení systému REACH. Také 
v tomto případě se odhady přínosů uváděné ve studiích zpracovávaných Komisí 
a zúčastněnými stranami pohybují od 4,8 do 230 mld. EUR ve smyslu snížení nákladů na 
zdravotní péči.  

OBECNÉ ZÁSADY NÁVRHU ZPRÁVY

Komise obvykle zpracovává další studie dopadu zaměřené spíše na problémy související 
s chodem systému než na náklady spojené s jeho zavedením. Dokud nebudou známy výsledky 
takových studií, trvám na svém celkovém posouzení návrhu předloženého Komisí, přičemž se 
domnívám, že dosažená rovnováha nesmí být narušena, ale spíše konsolidována a posílena 
zejména s cílem zajistit vyšší účinnost a důvěryhodnost plánovaného systému. 

Na základě tohoto velmi obecného hodnocení tímto prohlašuji: hodlám předložit nový návrh 
zprávy, jenž se z obecného pohledu nebude lišit od předcházejícího a bude zaměřen zejména 
na určité priority. 

Mým hlavním cílem zůstává vytvoření fungujícího systému registrace, autorizace a hodnocení 
chemických látek a jeho uvedení do provozu (aniž by byla – samozřejmě – vyloučena 
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možnost následné úpravy a zkvalitnění tohoto systému).

Jako zpravodaj se tudíž zaměřím na aspekty, jež nejvíce ovlivňují funkčnost a účinnost 
systému REACH, přestože pochopitelně nelze zanedbat záležitosti úzce související 
s ochranou životního prostředí a veřejného zdraví.

Z tohoto důvodu si hodlám vyžádat a zohlednit jakékoli podněty z jiných výborů týkající se 
oblastí regulace spadajících do jejich působnosti. 

Z tohoto důvodu zde uvádím hlavní body chystaného návrhu zprávy, přestože samozřejmě 
uvítám jakékoli připomínky (včetně kritických), jež mi pomohou vylepšit text, který jsem se 
zavázal předložit do poloviny února.

1.  Registrace

Registrace chemických látek je bezpochyby nejkontroverznějším aspektem systému, z nějž 
vychází nové nařízení. Jak je nám všem známo, musí být registrovány veškeré chemické látky 
dovážené v množství přesahujícím jednu tunu ročně.  

Co se týče záležitosti, jež je jednomyslně považována za klíčový bod navrhovaného systému, 
stanovila Komise jako kritérium pro zařazení chemických látek do systému REACH jejich 
množství vyjádřené v tunách. Během různých diskusí vyjádřilo mnoho zainteresovaných 
subjektů názor, že takové kritérium není nejvhodnějším prostředkem k určení skutečného 
rizika (ve smyslu vnitřní nebezpečnosti nebo ve smyslu expozice) a řada stran navrhovala, 
aby toto kritérium bylo nahrazeno jiným kvalitativním kritériem, jako je vlastní nebezpečnost, 
používání a expozice, nebo aby do něj bylo začleněno. 

Domnívám se, že takový postup je v rozporu s myšlenkou, na níž je založen návrh předložený 
Komisí: tj. stanovení povinnosti průmyslových subjektů získávat příslušné informace 
o chemických látkách s cílem zajistit jejich bezpečnost.  

Hlavním cílem ve fázi registrace je zařadit do systému  veškeré nové a existující chemické 
látky  – což představuje obrovské, kontroverzní množství látek (30 000, 70 000 až 100 000?), 
u nichž nejsou známy účinky ani nebezpečnost – na základě stanoveného kritéria 
(vyráběné/dovážené množství), které podle mého názoru jako jediné může zajistit 
odpovídající právní jistotu.  

Tento postup je nezbytným základem pro zahájení dalších fází systému: hodnocení, 
autorizace a omezování použití. Jak uvádím níže, při přechodu do fáze hodnocení bude 
množstevní kritérium podřízeno hledisku vnější nebezpečnosti a expozice.  

V zásadě tudíž souhlasím se zněním článku 5 návrhu Komise, který – jako přechodné opatření 
– upravuje postupnou registraci, jež by měla nakonec pokrývat přibližně 99 % chemických 
látek. Tímto způsobem by byl navrhovaný systém uváděn do provozu po dobu 11 let. 

Z uvedeného vyplývá, že (naplní-li se nejoptimističtější scénář, počítající s přijetím návrhu 
v roce 2006) bude systém plně funkční v roce 2017. V praxi budou muset být chemikálie 
vyráběné nebo dovážené v množství přesahujícím jednu tunu ročně (tj. ty, jež jsou důležité  
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především pro malé a střední podniky) a chemické látky vyjmenované v článcích registrovány 
až k uvedenému datu. 

Z těchto důvodů nehodlám předkládat pozměňovací návrhy, jež by měnily navrhovaný 
mechanizmus. 

Toto ovšem neznamená, že by znění navrhované Komisí bylo neměnné.

Osobně například považují anglicko-maďarský návrh nazvaný „Jedna chemická látka – jedna 
registrace“ za zajímavý. Bude-li z právního hlediska upřesněn pojem „konsorcium“, mohlo by 
přijetí tohoto návrhu přinést nemalý prospěch ve smyslu nákladů, zjednodušení a omezení 
testování na zvířatech. 

Domnívám se též, že je třeba se vážně zabývat návrhem předloženým několika vládami, 
týkající se rozšíření povinnosti poskytovat informace o chemických látkách vyráběných nebo 
dovážených v menším množství.  

Dále existuje ještě jedna významná možnost. Ve svém předchozím návrhu zprávy 
(v pozměňovacích návrzích  94 a 95) jsem navrhl, aby byly stanoveny postupy pro revizi 
předmětného nařízení.  Rád bych tento svůj názor potvrdil a ještě zdůraznil s cílem umožnit 
případnou změnu kritéria priorit ve světle zkušeností nabytých veškerými subjekty 
podílejícími se na tomto systému, zejména Agenturou.  

Načasování případné revize předmětného nařízení je třeba pečlivě uvážit v kontextu 
obecnějšího hodnocení časového harmonogramu navrhovaného Komisí. 

Konečně je třeba věnovat zvláštní pozornost registraci chemických látek vyjmenovaných 
v článcích, neboť z ní vyplývá řada důsledků spojených s mezinárodním obchodem.

K tomuto tématu očekávám nejvíce podnětů přímo z příslušných výborů.

V takovém případě hodlám navrhnout a posílit myšlenku zavedení evropského propagačního 
označení „chemicky bezpečné“. 

2.  Hodnocení a pravomoci Agentury

Jak bylo uvedeno výše, zavádí se v článku 43a návrhu Komise pořadí priorit při hodnocení, 
které již není svázáno pouze s tonáží, ale odráží též rizika spojená s chemickými látkami1.

Návrh Komise upravuje dva druhy hodnocení: hodnocení dokumentace (jež provádějí členské 
státy) a hodnocení chemických látek.

  
1 Slovy citovaného článku, „Kritéria hodnocení zahrnují posouzení údajů o nebezpečnosti, údajů o expozici 
a tonáž“.
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Největší problémy spočívají ve vztahu mezi Evropskou agenturou a příslušnými orgány 
členských států.  Z mnoha stran zazněla kritika týkající se složitosti navrhovaných postupů; 
hrozí tak, že z důvodu přílišné decentralizace rozhodovacího procesu budou v jednotlivých 
státech uplatňovány odlišné postupy a dojde tak k narušení jednotného trhu.  

Podle  článku 43a návrhu Komise určuje Agentura kritéria priorit pro chemické látky pro 
účely dalšího hodnocení. Členské státy jsou povinny použít tato kritéria při zpracování 
postupových plánů.

V této souvislosti hodlám opět předložit balík pozměňovacích návrhů uvedených v mém 
předchozím návrhu zprávy, podle nichž je Agentura pověřena vypracováním seznamu 
prioritních chemických látek pro účely hodnocení. Členské státy poté začlení takové 
chemické látky do svých postupových plánů.

Obdobně hodlám znovu předložit soubor pozměňovacích návrhů určených k posílení 
ústředního postavení Agentury prostřednictvím podrobnější definice jejího institucionálního 
základu; pro tyto účely jsem jako referenční model použil Evropskou agenturu pro hodnocení 
léčivých přípravků.  

3.  Autorizace a substituce

Dále je požadována stručná úprava substituce. Jedná se o záležitost  vysoce citlivou z hlediska 
životního prostředí i ochrany lidského zdraví a z pohledu povzbuzení modernizace 
a střednědobé i dlouhodobé podpory používání látek a technologií šetrnějších k životnímu 
prostředí. Toto je jedním z nejdůležitějších výslovných cílů projednávaného nařízení.

Ve svém předchozím návrhu zprávy (pozměňovací návrhy 47–61) jsem tudíž posílil zásadu 
substituce pevnějším spojením autorizace (a jejího obnovování či revize) a náhradou vysoce 
problematických látek (CMR kat. 1 a 2, PBT, vPVB atd.).

V uvedené věci nadále zastávám tento názor: navrhované pořadí je třeba otočit tak, že bude 
omezena působnost z koncepčního a právního hlediska spíše problematického ustanovení, 
v němž je jako první kritérium pro udělení autorizace stanovena „odpovídající kontrola“, a 
bude zajištěno těsnější spojení mezi autorizací (a jejím obnovováním a revizí) a zásadou 
substituce. 

Prakticky by to mělo znamenat, že:

- autorizace bude vydána, pokud sociální a ekonomické výhody převáží nad riziky pro 
zdraví a životní prostředí, je-li možné prokázat, že nejsou k dispozici žádné vhodné 
náhradní látky ani technologie a (pouze jako druhotné hledisko) byla-li provedena 
odpovídající kontrola dané látky;
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- žádosti musí být podloženy příslušnou dokumentací obsahující platnou 
socioekonomickou analýzu a analýzu variantních řešení; 

- v autorizaci musí být jednoznačně uvedeny závazné podmínky, jimiž se řídí, doba její 
platnosti, datum revize a režim monitoringu.

Nakonec věnuji pozornost dalším aspektům, včetně definic, působnosti a povinné péče. 


