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CHEMICALS STRATEGY FOR 
SUSTAINABILITY

• Přijata Evropskou Radou (ENVI, COMPET) v r.2021

• Rámcová pozice ČR zpracována v listopadu 2021          
(M Brabec) a v lednu 2022 (M Hubáčková)

• Pozice předložena poslancům EP



RÁMCOVÁ POZICE ČR

ČR plně podporuje princip „jedna látka jedno posouzení“
V postupu pro omezování látky by mělo být zlepšeno posouzení látky a

vyhodnocení dané látky z hlediska nahraditelnosti v daných
oborech/použitích a z hlediska dopadů na ŽP a zdraví. Tento princip by vždy
měl převládat nad plošným zakazováním chemických látek.
Vítáme návrh na reformu postupu povolování a omezování podle nařízení
REACH, zejména z hlediska časové předvídatelnosti a legislativní jistoty
Odmítáme zásadní změny nařízení REACH. Změny by se měly omezit na ty
případy, které byly v minulých letech identifikovány při přezkumu nařízení
REACH a dalších předpisů.
U všech těchto návrhů se musí postupovat podle zásad „Better regulation“,
kdy dojde k zohlednění stanovisek zainteresovaných stran.



CHEMICALS STRATEGY FOR SUSTAINABILITY



HLR – MAIN ONGOING ACTIONS (1)

• Promoting safe and sustainable by design chemicals 
• Non-toxic material cycles
• Strengthening the EU’s open strategic autonomy 
• Essential uses
• Tackling the most harmful substances 
• Endocrine disruptors
• Mixtures



HLR – MAIN ONGOING ACTIONS (2)

• One substance, one assessment

• Zero tolerance approach to non compliance

• Strategic research and innovation agenda for chemicals 

• Funding



Workshop on the reform of REACH 
Authorisation and Restriction 

8-9 November 2021, Brdo, Slovenia

Background paper (20 pages)
Option 1: Keep the authorisation process, with clarifications 
and simplifications 

Option 2: Merge the authorisation and restriction processes 

Option 3: Remove the authorisation title from REACH entirely 
or partially 



Workshop on the reform of REACH 
Authorisation and Restriction 

8-9 November 2021, Brdo, Slovenia

Diskuse probíhala v 9 panelech, hybridní uspořádání              
(9 on site, ~ 300 on line)

EK vypracovala zprávu pro Evropskou Radu

Naprostá většina členských zemí preferuje možnost 1 
zachování současných principů a zlepšení procesů



PŘÍPRAVA NA CZ PRES

Návštěva F. Fink Hooijer (DG ENV) v Praze 31. 3

• Revize REACH ??? V případě předložení návrhu CZ PRES iniciuje 
ustavení negociační skupiny Rady

• Revize CLP ??? pravděpodobnost předložení minimální

• Revize nařízení o rtuti vzhledem k částečnému neúspěchu COP4.2 
(např. obsah Hg v odpadu kontaminovaném Hg) je předložení 
nepravděpodobné. SE PŘES uvažuje o převzetí agendy.



Děkuji za pozornost !

Karel.blaha@mzp.cz


