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SAICMSAICM
StrategicStrategic ApproachApproach to to InternationalInternational

ChemicalsChemicals ManagementManagement

ŠŠoporoporňňa, 20.3.2007a, 20.3.2007
MMŽŽP SRP SR

SAICMSAICM

�� SAICM SAICM –– Strategický prStrategický príístup k stup k 
manamanažžmentu o chemických lmentu o chemických láátkachtkach

�� vznik 2002 vznik 2002 JohanesburgJohanesburg »»
UNEP+IFCS+IOMCUNEP+IFCS+IOMC

�� UNEP = administratUNEP = administratíívava

�� WHO = WHO = úúlohy sekretarilohy sekretariáátu  tu  }} IOMCIOMC
�� SAICM = chemickSAICM = chemickáá politika aj mimo Epolitika aj mimo EÚÚ
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SAICMSAICM

�� Ciele SAICMCiele SAICM::
1. pou1. použžíívavaťť chemickchemickéé lláátky vhodným tky vhodným 

spôsobom pospôsobom poččas ich as ich žživotnivotnéého cykluho cyklu

2. zaru2. zaruččiiťť, aby do roku 2020 boli chemick, aby do roku 2020 boli chemickéé
lláátky poutky použžíívanvanéé a vyra vyráábanbanéé metmetóódami, dami, 
ktorktoréé vedvedúú k minimalizk minimalizáácii zcii záávavažžných ných 
nepriaznivých nepriaznivých úúččinkov na inkov na ľľudskudskéé zdravie zdravie 
a a žživotnivotnéé prostredieprostredie

SAICMSAICM

�� tri pilieretri piliere::
1. Vyhl1. Vyhláásenie na vysokej senie na vysokej úúrovni (rovni (HighHigh LevelLevel
DeclarationDeclaration „„HLDHLD““) ) –– politickpolitickéé zzáávvääzkyzky

2. S2. Súúhrnnhrnnáá politickpolitickáá stratstratéégia (gia (OverarchingOverarching
PolicyPolicy StrategyStrategy „„OPSOPS““) ) –– úúlohy, ciele a lohy, ciele a 
funkciefunkcie

3. Glob3. Globáálny aklny akččný plný pláán (n (GlobalGlobal PlanPlan ofof
ActionAction „„GPAGPA““) ) –– ssúúbor opatrenbor opatreníí, , 
implementimplementáácia do r. 2020cia do r. 2020
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SAICMSAICM

�� priebeh konferencipriebeh konferenciíí SAICMSAICM (ICCM):(ICCM):
PrepCom1 PrepCom1 –– november 2003 v Bangkokunovember 2003 v Bangkoku
PrepCom2 PrepCom2 –– oktoktóóber 2004 v Nairobiber 2004 v Nairobi
PrepCom3 PrepCom3 –– september 2005 vo Viedniseptember 2005 vo Viedni

�� finalizfinalizáácia procesu prijatia SAICMcia procesu prijatia SAICM::
MedzinMedzináárodnrodnáá konferencia k manakonferencia k manažžmentu mentu 
chemických lchemických láátok tok –– februfebruáár 2006 v Dubaji, r 2006 v Dubaji, 
SAESAE

SAICMSAICM
�� výsledky medzinvýsledky medzináárodnej konferencierodnej konferencie::
�� frekvencia nfrekvencia náásledných stretnutsledných stretnutíí (2009, (2009, 
2012, 2015 a 2020)2012, 2015 a 2020)

�� SAICM zahSAICM zahŕňŕňaa: : 
�� aspekty chemickej bezpeaspekty chemickej bezpeččnostinosti
�� popoľľnohospodnohospodáárske, priemyselnrske, priemyselnéé
chemikchemikáálie na vlie na vššetkých stupetkých stupňňoch ich och ich 
žživotnivotnéého cyklu vrho cyklu vráátane výrobkov, tane výrobkov, s s 
výnimkouvýnimkou výrobkov ako svýrobkov ako súú potraviny a potraviny a 
lielieččiviváá
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SAICM verzus REACHSAICM verzus REACH
SAICMSAICM

�� UNEP, IFCS, IOMC UNEP, IFCS, IOMC 
�� Strategický prStrategický príístup k stup k 
medzinmedzináárodnrodnéému mu 
manamanažžmentu chemikmentu chemikááliliíí

�� Nielen pre Nielen pre ššttááty Ety EÚÚ
CieCieľľ procesuprocesu::
�� Vhodný spôsob Vhodný spôsob 
poupoužžíívaniavania

�� Do r. 2020 Do r. 2020 
minimalizovaminimalizovaťť úúččinky na inky na 
ľľudskudskéé zdravie a zdravie a ŽŽP P 

REACHREACH
�� Nariadenie EP a Rady Nariadenie EP a Rady 

čč.1907/2006.1907/2006
�� NadvNadvääznosznosťť na Bielu knihuna Bielu knihu
�� StratStratéégia budgia budúúcej politiky cej politiky 

EEÚÚ pre chemikpre chemikáálielie
CieCieľľ stratstratéégie:gie:

�� Ochrana zdravia Ochrana zdravia ľľududíí a a ŽŽPP
�� ZlepZlepššenie enie 

konkurencieschopnosti a konkurencieschopnosti a 
inovainovaččnnéého potenciho potenciáálu lu 
priemyslu Epriemyslu EÚÚ

�� EfektEfektíívne fungovanie trhu s vne fungovanie trhu s 
chemikchemikááliamiliami

�� ZnZníížženie testov na zvieratenie testov na zvieratááchch

SAICM a REACHSAICM a REACH
�� PrincPrincíípy nie spy nie súú v rozporev rozpore
�� Zameranie na chemickZameranie na chemickúú politiku a chemickpolitiku a chemickúú
bezpebezpeččnosnosťť

�� SAICM podporuje výstupy z REACHSAICM podporuje výstupy z REACH
�� VhodnVhodnéé poupoužžíívanie chemikvanie chemikááliliíí bude zabezpebude zabezpeččenenéé
nariadennariadeníím REACHm REACH

�� ZaruZaruččenie pouenie použžíívania a vyrvania a vyráábania chemikbania chemikááliliíí
metmetóódami, ktordami, ktoréé budbudúú viesviesťť k minimalizk minimalizáácii cii 
úúččinkov na inkov na ľľudskudskéé zdravie a zdravie a ŽŽP bude v rP bude v ráámci mci 
procesu autorizprocesu autorizáácie v scie v súúlade s REACHlade s REACH
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REACH a GHS REACH a GHS 
Pomoc pri zavPomoc pri zavŕŕššeneníí zdrojov navrhnutých v zdrojov navrhnutých v 

SAICMSAICM (OPS a GPA):(OPS a GPA):

�� PodporovaPodporovaťť vybudovanie kapacvybudovanie kapacíítt
�� ZlepZlepššiiťť dostupnosdostupnosťť vstupných vstupných úúdajov o dajov o 
nebezpenebezpeččenstveenstve

�� ZlepZlepššiiťť hodnotenie rizhodnotenie rizíík, manak, manažžment rizment rizíík a k a 
komunikkomunikááciuciu

�� PrehPrehĺĺbibiťť komunikkomunikááciu medzi zciu medzi zúúččastnenýmiastnenými
�� PodporovaPodporovaťť ččistejistejššiu produkciuiu produkciu
�� PovzbudiPovzbudiťť poupoužžíívanie bezpevanie bezpeččnejnejšíších a ch a úúččinnejinnejšíších ch 
alternatalternatíív chemikv chemikááliliíí vzbudzujvzbudzujúúcich vecich veľľkkéé obavyobavy

�� PodporovaPodporovaťť spoluspoluúúččasasťť a zodpovednosa zodpovednosťť priemyslupriemyslu

EurEuróópska Komisia a jej spoluprpska Komisia a jej spoluprááca s ca s 
ččlenskými lenskými ššttáátmi a priemyslomtmi a priemyslom

�� AktuAktuáálna prlna prííprava metodolprava metodolóógigiíí, n, náástrojov a strojov a 
technických prtechnických prííruruččiek pre implementiek pre implementááciu REACH ciu REACH 
((RIPsRIPs))

�� PrPrííprava prava „„helpdeskshelpdesks““ asistenasistenččných pracovných pracovíísk na sk na 
šíšírenie informrenie informááciciíí (kompetentn(kompetentnéé orgorgáány a ny a 
priemysel)priemysel)

�� Viac informViac informááciciíí v REACH verejne prv REACH verejne príístupnýchstupných
�� Silný dopad na globSilný dopad na globáálne vedomosti v oblasti lne vedomosti v oblasti 
bezpebezpeččnejnejššieho pouieho použžíívania chemikvania chemikááliliíí
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Aktivity v problematike ortuti Aktivity v problematike ortuti ––
prepojenie so SAICMprepojenie so SAICM

�� 26.10.2006 n26.10.2006 náávrh EK o zvrh EK o záákaze vkaze vššetkých vývozov ortuti etkých vývozov ortuti 
z ES od r. 2011 s ciez ES od r. 2011 s cieľľom: om: 

�� vytvorivytvoriťť kkľľúúččovovúú zlozložžku stratku stratéégie Egie EÚÚ podporujpodporujúúcej cej 
znzníížženie globenie globáálnej expozlnej expozíície cie HgHg na na ľľududíí a a ŽŽPP

�� redukovaredukovaťť globglobáálne zlne záásoby a s tým ssoby a s tým súúvisiace emisie visiace emisie HgHg
do do ŽŽPP

�� zabezpezabezpeččiiťť bezpebezpeččnnéé uskladnenie uskladnenie HgHg z z chlchlóórr--alkalickalkalickééhoho
priemyslu, niektorých priemyslu, niektorých ďďalalšíších priemyselných odvetvch priemyselných odvetvíí
pokiapokiaľľ zzáákaz nenadobudne platnoskaz nenadobudne platnosťť v jv júúli 2011li 2011

�� EP a ministerskEP a ministerskáá rada odrada odšštartovali diskusiu tartovali diskusiu ČČŠŠ
�� MedzinMedzináárodnrodnáá konferencia o ortuti 26.konferencia o ortuti 26.--27.10.2006 v 27.10.2006 v 
Bruseli podporila globBruseli podporila globáálny postup vrlny postup vráátane motane možžnnéého ho 
zdokonalenia przdokonalenia práávne zvne záávvääzných medzinzných medzináárodných rodných 
dohôd  ako zndohôd  ako zníížžiiťť expozexpozííciu ciu HgHg na na ľľududíí a a ŽŽP P 

SAICMSAICM

�� nnáárodnrodnéé kontaktnkontaktnéé miestomiesto::

MMŽŽP SR, odbor manaP SR, odbor manažžmentu mentu 
environmentenvironmentáálnych rizlnych rizíík, k, 

oddelenie environmentoddelenie environmentáálnych rizlnych rizíík k 
chemických faktorovchemických faktorov
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ĎĎAKUJEM ZA POZORNOSAKUJEM ZA POZORNOSŤŤ!!

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


