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za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Předmět: Strategie pro udržitelnost v oblasti chemických látek

Dne 11. prosince 2019 přijala Evropská komise své sdělení o Zelené dohodě pro Evropu 
(COM(2019)640). Toto sdělení oznamuje, že aby zajistila životní prostředí bez škodlivých látek, 
představí Komise do léta 2020 strategii pro udržitelnost v oblasti chemických látek. Sdělení uvádí, že 
tato strategie pomůže lépe ochránit občany a životní prostředí před nebezpečnými chemickými 
látkami a podpoří inovace pro vývoj bezpečných a udržitelných alternativ. Dále Komise vysvětluje, že 
přezkoumá, jak lépe využívat agentury EU a vědecké instituce, aby dosáhla pokroku směrem k 
systému „jedna látka – jedno hodnocení“ a zajistila větší transparentnost při stanovování priorit u 
opatření týkajících se chemických látek. Podle Komise bude také zapotřebí, aby regulační rámec 
rychle reagoval na vědecké poznatky v oblasti rizik, která představují endokrinní disruptory, 
nebezpečné chemické látky ve výrobcích (i dovážených), kombinované účinky různých chemických 
látek a vysoce perzistentní chemické látky.

Vzhledem k tomu, že v právních předpisech EU byla zjištěna řada problémů, mezer a nedostatků:

1. Jaká legislativní a nelegislativní opatření má Komise v úmyslu přijmout v rámci strategie pro 
udržitelnost v oblasti chemických látek? A především, jak hodlá Komise zlepšit fungování 
nařízení REACH a odstranit veškeré mezery ve všech právních předpisech EU o chemických 
látkách a příslušných odvětvových právních předpisech, aby dosáhla soudržnosti a vysoké míry 
ochrany? Jak má Komise v úmyslu řešit endokrinní disruptory, kombinované účinky různých 
chemických látek a perzistentní chemické látky, aby minimalizovala expozici vůči nim?

2. Jaký je harmonogram těchto opatření?

3. Jak Komise zajistí konkurenceschopnost průmyslu EU v celosvětovém měřítku v bezprostřední 
budoucnosti a také ve střednědobém a dlouhodobém horizontu s ohledem na přísnější předpisy 
v EU v porovnání s jinými regiony a zeměmi?

4. Jak Komise zajistí, aby členské státy tyto předpisy plně dodržovaly?
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