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ÚVOD

Návrh nariadenia, ktorým sa zaoberáme, by mal nahradiť existujúce právne predpisy (ktoré sa 
už nepovažujú za vhodné na podporu inovácie ani nezaručujú primeranú ochranu životného 
prostredia či verejného zdravia) novým systémom, ktorého piatimi hlavnými bodmi sú:
• zavedenie systému registrácie, ktorá sa postupne vybuduje a bude zahŕňať nové a už 

existujúce chemikálie;
• presun zodpovednosti za hodnotenie rizík z vládnych agentúr na výrobcov/dovozcov;
• v prípade potreby a primeranosti zapojenie následných užívateľov do poskytovania 

údajov a do testovania chemických látok;
• zavedenie povoľovacieho alebo obmedzujúceho postupu pri chemických látkach, ktoré 

sú predmetom osobitného záujmu;
• väčšia transparentnosť a otvorenosť smerom k širokej verejnosti prostredníctvom 

jednoduchšieho prístupu k informáciám o chemických látkach.

VÝCHODISKÁ

Vieme, že proces, ktorý viedol k vypracovaniu nariadenia, bol dlhý, zložitý a polemický: od 
prijatia stanoviska Parlamentu o Bielej knihe (v novembri 2001) do schválenia návrhu 
Komisiou (v októbri 2003) uplynuli dva roky.

Do zdĺhavého procesu sa zapojilo veľa účastníkov zo zainteresovaných odvetví: počas 
priamej on-line konzultácie cez internet, ktorá sa pripravila v súvislosti s prvým návrhom 
nariadenia, sa vyslovilo 6 000 stanovísk. Spomínané odvetvia na základe kritických hodnotení 
a protinávrhov presvedčili Komisiu, aby pôvodný text výrazne upravila.

Zásady a ciele reformy (t. j. ochrana zdravia a životného prostredia) zostali nezmenené a 
väčšia pozornosť sa sústredila na aspekty spojené s konkurencieschopnosťou európskeho 
priemyslu. Výsledkom toho je text, ktorý výrazne znižuje náklady.

ROZPRAVA V PARLAMENTE

Parlament, a najmä deväť výborov zodpovedných za vypracovanie správy a stanovísk, počas 
mesiacov po schválení návrhu Komisiou zorganizoval prvú rozpravu o návrhu nariadenia.

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vypracoval pracovný 
dokument, v ktorom boli zverejnené väčšinové a menšinové názory, ktoré vyslovili poslanci 
počas piateho volebného obdobia Parlamentu.

Po začatí terajšieho šiesteho volebného obdobia sa vo výboroch, ktoré sú zapojené do 
legislatívneho postupu, zintenzívnili rozpravy na túto tému, čiastočne vzhľadom na to, aby sa 
zabezpečilo prijatie návrhu nariadenia na prvom čítaní po letnej prestávke.

PRÁCA RADY

Súčasne rozprava v Rade pokračuje rýchlym tempom.
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Pracovná skupina ad hoc, ktorá sa vytvorila v rámci Rady ministrov zodpovedných za 
priemyselnú a hospodársku súťaž, pracuje na britsko-maďarskom návrhu nazvanom Jedna 
chemikália - jedna registrácia, a ten predpokladá systém jedinej registrácie, pričom používa 
prísnejší mechanizmus na sprístupňovanie údajov, ktoré sú pre každú chemickú látku k 
dispozícii.

Pracovná skupina sa na svojej poslednej schôdzi sústredila na zásady povinného 
sprístupňovania všetkých údajov, a nielen tých, ktoré sa týkajú skúšok na zvieratách, a na 
možnosť zavedenia povinného mechanizmu rozdelenia nákladov.

Diskutovalo sa aj o zaujímavom návrhu predloženom malou skupinou krajín, podľa ktorého 
by sa požiadavka na poskytovanie informácií rozšírila o chemické látky vyrábané a dovážané 
v množstvách od jednej do desiatich ton ročne.

ŠTÚDIE VPLYVOV

Jednou z najdiskutovanejších a najpolemickejších otázok v období od prijatia Bielej knihy v 
roku 2001 boli odhadované náklady na REACH a ich možný vplyv na európsky chemický 
priemysel.

Nedávno odhadované náklady vo výške 2,8 až 5,3 miliárd eur, uvedené v štúdii Komisie o 
vplyvoch priloženej k návrhu, boli spochybnené množstvom iných štúdií, načrtávajúcich 
katastrofické scenáre, podľa ktorých sa náklady vyšplhajú až do výšky 180 milárd eur.

Podobné rozdielne odhady sa objavujú v predpovediach výhod vyplývajúcich zo zavedenia 
REACH. Aj v tomto prípade sa predložené odhady výhod v štúdiách, ktoré vypracovali 
Komisia a zainteresované strany, pohybujú medzi 4,8 a 230 miliardami eur vo vzťahu k 
zníženiu nákladov na zdravotníctvo.

POKYNY PRE NÁVRH SPRÁVY

Je známe, že Komisia pripravuje ďalšie štúdie vplyvu, pričom sa viac zameriava na problémy 
fungovania systému než na náklady spojené s jeho zavedením.
V očakávaní výsledkov týchto štúdií zotrvávam pri mojom posudku návrhu Komisie a myslím 
si, že dosiahnutá rovnováha sa nesmie narušiť, ale skôr skonsolidovať a zlepšiť, najmä čo sa 
týka zvýšenia účinnosti a spoľahlivosti systému.

Na základe tohto všeobecného hodnotenia je moje politické stanovisko takéto: Mojím 
zámerom je predložiť nový návrh správy, ktorý sa vo všeobecných charakteristikách nelíši od 
svojho predchodcu a ktorý sa zameria iba na určité priority.

Mojím hlavným cieľom zostáva vytvorenie a sprevádzkovanie fungujúceho systému 
registrácie, hodnotenia, povoľovania a obmedzení používania chemických látok, samozrejme 
bez toho, aby sa vylúčila možnosť následného prispôsobenia a zlepšenia tohto systému.

Ako spravodajca sa preto zameriam na tie stránky, ktoré najviac ovplyvnia spôsob fungovania 
a účinnosť REACH, hoci, samozrejme, nezanedbám také otázky, ktoré sú úzko späté s 
ochranou životného prostredia a zdravia verejnosti.
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Z tohto dôvodu chcem požiadať iné výbory o príspevky, týkajúce sa tých častí nariadenia, 
ktoré spadajú do ich konkrétnej oblasti kompetencie, a tieto príspevky riadne posúdiť.

Preto teraz predstavím hlavné body návrhu správy, ktorý chcem predložiť, a chcem zdôrazniť, 
že naozaj vítam každý príspevok, dokonca aj kritický, pretože mi pomôže vylepšiť text, a ten 
som sa zaviazal predložiť do polovice februára.

1.  Registrácia

Registrácia chemických látok je bezpochyby najspornejšou stránkou systému, na ktorej sa 
nové nariadenie zakladá.  Ako všetci dobre vieme, všetky chemické látky vyrobené alebo 
dovezené v množstvách prekračujúcich jednu tonu ročne sa budú musieť zaregistrovať.  

Komisia na to, čo sa jednomyseľne považuje za chrbtovú kosť systému, určila hmotnosť v 
tonách ako parameter na začlenenie chemických látok do REACH.  Mnohí účastníci počas 
rozličných diskusií upozornili na to, že takéto kritérium nie je najvhodnejším prostriedkom na 
určovanie skutočných rizík (či už ide o skutočné nebezpečenstvo alebo o vystavenie 
vplyvom), a vyskytli sa návrhy z mnohých strán, že by sa malo nahradiť alebo skombinovať s 
inými, kvalitatívnymi kritériami, ako sú skutočné nebezpečenstvo, použitie a vystavenie. 

Myslím si, že takýto prístup je v rozpore s filozofiou návrhu Komisie, a tou je povinnosť 
priemyslu získavať potrebné informácie týkajúce sa chemických látok a používať tieto 
informácie s cieľom zaistiť bezpečnosť chemických látok.

Hlavným cieľom počas registrácie je začlenenie všetkých nových a existujúcich chemických 
látok do systému - ide o obrovský, polemický počet látok (30 000 - 70 000 - -100 000?), 
ktorých účinky a nebezpečenstva nie sú známe - na základe kritéria (množstvo 
vyrobené/dovezené), ktoré, podľa môjho názoru, ako jediné poskytuje primeraný stupeň 
právnej istoty.  

Toto je nevyhnutný základ na začatie ďalších fáz systému, ktorými sú hodnotenie, 
povoľovanie a obmedzenie používania.  Ako ešte uvidíme, kritérium množstva sa pri 
prechode na hodnotiacu fázu podriadi faktorom vonkajšieho nebezpečenstva a expozície.  

Preto v podstate súhlasím so znením článku 5 návrhu Komisie, ktorý ako prechodné opatrenie 
stanovuje postupnú registráciu, ktorá sa bude týkať asi 99% chemických látok. Výsledkom 
bude systém, ktorý začne fungovať asi o 11 rokov.

Takže v prípade najoptimistickejšieho scenára, podľa ktorého by sa konečná verzia návrhu 
schválila v roku 2006, systém začne plne fungovať v roku 2017. V praxi to znamená, že 
chemikálie vyrobené alebo dovezené v množstvách prevyšujúcich jednu tonu ročne, t. j. také, 
o ktoré majú v podstate záujem malé a stredné podniky, a chemické látky obsiahnuté vo 
výrobkoch sa musia zaregistrovať až po tomto dátume.

Z tohto dôvodu nemienim predložiť pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré by menili 
navrhovaný mechanizmus.
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To však neznamená, že text Komisie by sa mal považovať za skalopevný.

Osobne, napríklad, považujem britsko-maďarský návrh Jedna chemikália - jedna registrácia v 
podstate za zaujímavý.  Keď sa objasní definícia „konzorcia“ z hľadiska právnej terminológie, 
mohlo by sa na základe tohto návrhu získať veľa z hľadiska nákladov, zjednodušenia a 
obmedzenia pri skúškach na zvieratách. 

Ďalej si myslím, že treba vážne posúdiť návrh, predložený niektorými vládami, že by sa mala 
zaviesť povinnosť na poskytovanie informácie o chemických látkach, ktoré sa vyrábajú alebo 
dovážajú v menších množstvách.  

Existuje však aj iná dôležitá možnosť.  V predchádzajúcom návrhu správy som navrhoval ( v 
pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch 94 a 95), aby sa uprednostnili postupy na revíziu 
nariadenia.  Chcel by som potvrdiť, ba dokonca zdôrazniť túto možnosť, aby sa mohla otvoriť 
cesta možnej zmene kritérií na stanovenie priorít na základe skúseností, ktoré nadobudli 
všetci, ktorí sú do systému zapojení, a najmä agentúra. 

Ak sa má zmena nariadenia uprednostniť, potom treba dôkladne premyslieť otázku času 
realizácie takéhoto kroku v súvislosti so všeobecnejšou kontrolou časového rozvrhu, ktorý 
navrhla Komisia.

Napokon, otázka, ktorá si bude vyžadoval osobitnú pozornosť, je registrácia chemických 
látok obsiahnutých vo výrobkoch, pretože to má rozsiahly vplyv na medzinárodný obchod.

Na túto tému očakávam významný príspevok od výborov, ktoré nesú hlavnú zodpovednosť za 
túto oblasť.

V každom prípade by som chcel vyvinúť a posilniť myšlienku zavedenia európskej reklamnej 
značky „chemickej bezpečnosti“.

2.  Hodnotenie a úloha agentúry

Ako sa už spomínalo, článok 40 písm. a) návrhu Komisie zavádza pre fázu hodnotenia 
poradie, ktoré sa už nevzťahuje iba na tonáž, ale odráža aj riziká predstavované chemickými 
látkami1.

Návrh Komisie poskytuje dva druhy hodnotenia: hodnotenie prípadov, za ktoré zodpovedajú 
členské štáty, a hodnotenie chemických látok.

Najväčšie problémy spočívajú vo vzťahu medzi európskou agentúrou a príslušnými orgánmi v 
členských štátoch.  Z mnohých strán zaznela kritika v súvislosti so zložitosťou 
predpokladaných postupov, podľa ktorej existuje nebezpečenstvo, že nadmerná 
decentralizácia prijímania rozhodnutí môže vyústiť do rozdielnosti postupov od krajiny ku 
krajine, a tým k narušeniu vnútorného trhu.  

  
1 V tomto článku sa hovorí: „Hodnotiace kritériá berú do úvahy posúdenie údajov o nebezpečenstve, údajov o 
expozícii a hmotnostné pásma.“
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Agentúra podľa článku 43 písm. a) návrhu Komisie stanoví kritériá na určovanie priorít 
chemických látok vzhľadom na ďalšie hodnotenie.  Členské štáty použijú tieto kritériá na 
prípravu ďalších plánov.

V tejto súvislosti chcem opäť predložiť balík pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 
obsiahnutý v mojom predchádzajúcom návrhu správy, podľa ktorých má agentúra za úlohu 
vypracovať zoznam prioritných chemických látok na hodnotenie.  Členské štáty potom 
zaradia tieto chemikálie do svojich plánov.

Podobne chcem opäť predložiť súbor pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov na posilnenie 
ústrednej úlohy agentúry, a to presnejším definovaním jej inštitucionálneho základu, na účel 
čoho som použil Európsku agentúru pre hodnotenie liečiv ako model.

3.  Povoľovanie a nahrádzanie

Žiada sa krátke vysvetlenie nahrádzania.  Ide o mimoriadne citlivú otázku tak z 
environmentálneho, ako aj zdravotníckeho hľadiska a z hľadiska stimulovania inovácie a 
strednodobej a dlhodobej podpory látok a technológií, ktoré sú z environmentálneho hľadiska 
priaznivejšie.  V tomto smere je to jedno z najdôležitejších jasných explicitných účelov 
nariadenia.

V mojom predchádzajúcom návrhu správy (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy č. 47-61) som 
preto posilnil zásadu nahrádzania vytvorením užšieho spojenia medzi povoľovaním a jeho 
obnovením či prehodnotením a nahradzovaním veľmi problematických látok (CMR kat. 1 a 2, 
PBT, vPvB atď.).

Môj názor na túto tému je stále taký, že navrhované poradie sa musí zmeniť, a to obmedzením 
rozsahu pojmovo a právnicky problematickej klauzuly o „primeranej kontrole“ ako 
počiatočného kritéria na udelenie povolenia a vytvorením užšieho a priamejšieho spojenia 
medzi povolením, jeho predĺžením, resp. prehodnotením a zásadou nahrádzania.

V praxi by to znamenalo, že:

- povolenie sa vydá vtedy, keď sociálny a ekonomický prínos preváži zdravotné a 
environmentálne riziká, keď sa dokáže, že neexistujú vhodné alternatívne substancie a 
technológie a keď je látka riadne skontrolovaná, pričom tento prípad je iba druhotným 
kritériom;

- žiadosti musia byť podložené dokumentáciou obsahujúcou platnú sociálno-
ekonomickú analýzu, ako aj analýzu alternatív;

- povolenie musí jednoznačne a záväzne uviesť podmienky, za akých bolo udelené, jeho 
účinnosť a dátum revízie, ako aj opatrenia na monitorovanie.

Napokon, v súčasnosti sa zaoberám inými stránkami vrátane definícií, rozsahu použitia a 
povinnosti starostlivosti.
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