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SAICM – Strategický prístup k
manažmentu o chemických látkach
vznik 2002 Johanesburg »
UNEP+IFCS+IOMC
UNEP = administratíva
WHO = úlohy sekretariátu } IOMC
SAICM = chemická politika aj mimo EÚ
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SAICM
Ciele SAICM:
1. používať chemické látky vhodným
spôsobom počas ich životného cyklu


2. zaručiť, aby do roku 2020 boli chemické
látky používané a vyrábané metódami,
ktoré vedú k minimalizácii závažných
nepriaznivých účinkov na ľudské zdravie
a životné prostredie

SAICM
tri piliere:
1. Vyhlásenie na vysokej úrovni (High Level
Declaration „HLD“) – politické záväzky
2. Súhrnná politická stratégia (Overarching
Policy Strategy „OPS“) – úlohy, ciele a
funkcie
3. Globálny akčný plán (Global Plan of
Action „GPA“) – súbor opatrení,
implementácia do r. 2020
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SAICM
priebeh konferencií SAICM (ICCM):
PrepCom1 – november 2003 v Bangkoku
PrepCom2 – október 2004 v Nairobi
PrepCom3 – september 2005 vo Viedni


finalizácia procesu prijatia SAICM:
Medzinárodná konferencia k manažmentu
chemických látok – február 2006 v Dubaji,
SAE


SAICM







výsledky medzinárodnej konferencie:
frekvencia následných stretnutí (2009,
2012, 2015 a 2020)
SAICM zahŕňa:
aspekty chemickej bezpečnosti
poľnohospodárske, priemyselné
chemikálie na všetkých stupňoch ich
životného cyklu vrátane výrobkov, s
výnimkou výrobkov ako sú potraviny a
liečivá
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SAICM verzus REACH
SAICM
REACH
 UNEP, IFCS, IOMC
 Nariadenie EP a Rady
č.1907/2006
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SAICM a REACH
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REACH a GHS
Pomoc pri zavŕšení zdrojov navrhnutých v
SAICM (OPS a GPA):











Podporovať
Podporovať vybudovanie kapací
kapacít
Zlepš
Zlepšiť dostupnosť
dostupnosť vstupných údajov o
nebezpeč
nebezpečenstve
Zlepš
Zlepšiť hodnotenie rizí
rizík, manaž
manažment rizí
rizík a
komuniká
komunikáciu
Prehĺ
Prehĺbiť
biť komuniká
komunikáciu medzi zú
zúčastnenými
Podporovať
Podporovať čistejš
istejšiu produkciu
Povzbudiť
ch a účinnejší
ch
Povzbudiť použ
používanie bezpeč
bezpečnejší
nejších
innejších
alternatí
alternatív chemiká
chemikálií
lií vzbudzujú
vzbudzujúcich veľ
veľké obavy
Podporovať
Podporovať spoluú
spoluúčasť
asť a zodpovednosť
zodpovednosť priemyslu

Európska Komisia a jej spolupráca s
členskými štátmi a priemyslom







Aktuálna príprava metodológií, nástrojov a
technických príručiek pre implementáciu REACH
(RIPs)
Príprava „helpdesks“ asistenčných pracovísk na
šírenie informácií (kompetentné orgány a
priemysel)
Viac informácií v REACH verejne prístupných
Silný dopad na globálne vedomosti v oblasti
bezpečnejšieho používania chemikálií
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Aktivity v problematike ortuti –
prepojenie so SAICM








26.10.2006 ná
návrh EK o zá
zákaze vš
všetkých vývozov ortuti
z ES od r. 2011 s cieľ
cieľom:
vytvoriť
vytvoriť kľúčovú
ovú zlož
zložku straté
stratégie EÚ
EÚ podporujú
podporujúcej
zní
zníženie globá
globálnej expozí
expozície Hg na ľudí
udí a ŽP
redukovať
redukovať globá
globálne zá
zásoby a s tým sú
súvisiace emisie Hg
do ŽP
zabezpeč
zabezpečiť bezpeč
bezpečné uskladnenie Hg z chló
chlór-alkalické
alkalického
priemyslu, niektorých ďalší
ch priemyselných odvetví
alších
odvetví
pokiaľ
pokiaľ zákaz nenadobudne platnosť
platnosť v jú
júli 2011
EP a ministerská
ministerská rada odš
odštartovali diskusiu ČŠ
Medziná
Medzinárodná
rodná konferencia o ortuti 26.26.-27.10.2006 v
Bruseli podporila globá
á
lny
postup
vrá
glob
vrátane mož
možného
zdokonalenia prá
právne zá
záväzných medziná
medzinárodných
dohôd ako zní
znížiť expozí
expozíciu Hg na ľudí
udí a ŽP

SAICM



národné kontaktné miesto:

MŽP SR, odbor manažmentu
environmentálnych rizík,
oddelenie environmentálnych rizík
chemických faktorov
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ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ!

@enviro.gov.sk
Tel.: +421 2 59 56 21 38
Fax: +421 2 59 56 24 74
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