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Předmět: Plány Komise na posílení evropského veřejného zdraví a zajištění rovných podmínek pro 
malé a střední podniky v odvětví průmyslového konopí

1. V roce 1997 stálý výbor Komise rozhodl, že potraviny obsahující části rostliny konopí se nemají 
považovat za nové potraviny ve smyslu působnosti nařízení (ES) č. 258/97. V roce 2019 však 
svůj postoj změnil, když aktualizoval katalog nových potravin a zahrnul do něj položky pro 
Cannabis sativa L. (konopí) a kanabinoidy (včetně kanabidiolu – CBD), čímž byly do působnosti 
nařízení 2015/2283 (o nových potravinách) zařazeny květiny a listy konopí a výtažky z nich. Jaké 
vědecké a historické důkazy použil v tomto ohledu stálý výbor pro změnu svého postoje?

2. Aby mohly být výrobky s CBD uváděny na trh, je v současné době vyžadováno provedení 
posouzení jejich bezpečnosti, jak je stanoveno v nařízení 2015/2283. Náklady na tato posouzení 
bezpečnosti se pohybují mezi 350 000 a 500 000 EUR. Plánuje Komise poskytnout v souvislosti 
s těmito nepřiměřeně vysokými náklady pomoc, a to zejména malým a středním podnikům, které 
představují hlavní hospodářské subjekty v tomto odvětví?

3. Vzhledem ke stále rostoucí spotřebě kanabinoidů (převážně CBD) ze strany veřejnosti: plánuje 
Komise vyčlenit finanční prostředky na příslušné výzkumné programy v rámci stávajícího 
víceletého finančního rámce na podporu získávání vědeckých poznatků o léčebných účincích 
kanabinoidů, a to ve snaze zajistit ochranu veřejného zdraví a podporovat vědu, která musí být 
základem odvětví konopí, má-li toto odvětví obstát v celosvětové hospodářské soutěži?


