
 

 
 

 

 

 

  

 

Tato debata je organizována jako součást projektu Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační 
kanceláře Evropského parlamentu v ČR s cílem komunikovat aktuální evropská témata vůči široké 
skupině odborné i laické veřejnosti realizovaného Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských 
svazů ČR ve spolupráci s CEBRE – Českou podnikatelskou reprezentací při EU. Více informací na 
prague@cebre.cz. 

 

 

POZVÁNKA NA DEBATU 

 „Je nutné revidovat nařízení REACH?“ 

30. dubna 2013 od 16,00 do 18,00hod, Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1 

 

Chemický průmysl je jedním z největších průmyslových odvětví v Evropě a zároveň důležitým zdrojem 
přímé i nepřímé zaměstnanosti v mnoha regionech EU. Unie si donedávna držela přední příčku ve 
výrobě chemických látek, než ji dokázala předběhnout Čína. S cílem podpořit inovace a 
konkurenceschopnost chemického průmyslu v EU přijala Evropská unie po třech letech vyjednávání 
jedno z nejvýznamnějších nařízení (1907/2006) o registraci, hodnocení, povolování a omezování 
chemických látek pod názvem REACH. Nařízení vstoupilo v platnost v červnu roku 2007 a zabývá se 
chemickými látkami a jejich bezpečným používáním. Cílem nařízení bylo vedle podpory inovací a 
konkurenceschopnosti zlepšit ochranu lidského zdraví a životního prostředí prostřednictvím lepší a 
dřívější identifikace podstatných vlastností chemických látek. Dne 5. února 2013 byla předložena 
zpráva Komise o přezkumu nařízení REACH, ve které shledává, že s pomocí REACH došlo k výrazně 
bezpečnějšímu používání chemických látek. Identifikována byla také celá řada problémů, mezi něž 
patří administrativní a finanční zátěž především pro MSP. Ačkoliv se Komise domnívá, že není 
potřeba celková revize, navrhuje provést určité úpravy jako např. spravedlivější rekalkulaci 
registračních poplatků, zvyšování povědomí, větší spolupráci s organizacemi hájícími zájmy MSP či 
intenzivnější využití a výzkum alternativních metod testování látek. Největší problém představuje 
REACH právě pro MSP, které jej hodnotí jako jednu z deseti nejvíce zatěžujících regulací Unie a řada 
z nich musela kvůli nařízení z trhu odejít. Vedle této interní dimenze, má REACH také globální dopad 
na konkurenceschopnost evropských firem.   
 
Do jaké míry přispělo nařízení REACH ke zvýšení inovací a růstu konkurenceschopnosti v Evropské 
unii? S pomocí jakých úprav je možné dosáhnout snazšího dodržování pravidel nařízení REACH ze 
strany malých a středních podniků? 
 
Diskusi zahájí Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v České republice, po němž svá 
vystoupení přednesou níže uvedení řečníci: 
 

 Zástupce Evropské komise (bude potvrzeno); 

 Jarmila Sládková, oddělení Prevence rizik a chemické bezpečnosti, Ministerstvo životního 

prostředí České republiky; 

 Ladislav Novák, ředitel Svazu chemického průmyslu České republiky; 

 

Moderuje Alena Vlačihová, ředitelka CEBRE – České podnikatelské reprezentace při EU.  

 

Partnerem akce je Vysoká škola finanční a správní. Mediálními partnery jsou server EurActiv.cz a 

časopis Prague Leaders Magazine. V případě zájmu o účast se prosím registrujte do 29. dubna 

2013 zde nebo emailem na prague@cebre.cz. 
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