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Zpráva z jednání kulatého stolu k návrhům nařízení Komise obsahujícím kritéria pro 

identifikaci endokrinních disruptorů pro přípravky na ochranu rostlin a biocidy. 

Místo a datum jednání:  MPO, Na Františku 32, Praha 1, 29.6.2016 

Účastníci: viz prez. listina v příloze 

Účastníci se sešli k jednání v souvislosti s návrhy nařízení Komise obsahujícími kritéria pro 

identifikaci endokrinních disruptorů pro přípravky na ochranu rostlin a biocidy, které 

představila Evropská komise dne 15.6. 2016. Jednání iniciovala pracovní skupina tvořená 

zástupci Svazu chemického průmyslu ČR, České asociace ochrany rostlin (CCPA), Agrární 

komory ČR, České technologické platformy Plasty, sdružení výrobců kosmetiky Prokos a 

některých členských firem Svazu, založená v dubnu 2016 v souvislosti s aktuální 

problematikou regulace endokrinních disruptorů. Na jednání byli pozváni zástupci státní 

správy: Ministerstva zdravotnictví, resortu zodpovědného za oblast biocidů,  Ministerstva 

zemědělství - resortu zodpovědného za oblast přípravků na ochranu rostlin, Ministerstva 

životního prostředí, Ministerstva průmyslu a obchodu a dále zástupci Státního zdravotního 

ústavu a Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ).  

Ing. Souček, Ph.D., ředitel SCHP ČR, přivítal účastníky a uvedl, že cílem jednání je 

prezentace návrhu kritérií a postupu dalšího projednávání návrhu, sjednocení stanovisek 

podnikatelské sféry a státní správy a doporučení dalšího postupu advokacie vůči EU a českým 

institucím.  

V úvodní prezentaci Ing. Krejčová ze SCHP ČR shrnula dosavadní průběh přípravy kritérií 

Evropskou komisí a prezentovala stanovisko zástupců chemického průmyslu a zemědělství 

k návrhu kritérií. Zástupci chemického průmyslu a zemědělství s návrhem kritérií, který 

představuje možnost 2 v Plánu Komise z roku 2014, tj. definici WHO/IPSC, nesouhlasí. 

Návrh neobsahuje přesný soubor vědeckých kritérií pro identifikaci endokrinních disruptorů,  

která jsou vhodná pro účely regulatorního rozhodování, především účinnost látky. Samotná 

definice WHO/IPCS není vhodná pro regulatorní účely. Je nutný systematický přístup ke třem 

prvkům definice, který zahrnuje i charakterizaci nebezpečí a hodnocení rizika látek.   

Ing. Novák, předseda řídícího výboru ČTP Plasty, prezentoval negativní stanovisko výrobců 

plastů k návrhu. 

Ing. Princová z CCPA informovala ve své prezentaci o dopadu stanovení endokrinních 

disruptorů na zemědělství a nesouhlasném stanovisku Evropské asociace ochrany rostlin k 

návrhu. Uvedla, že podle dopadové studie EK by současný návrh znamenal ohrožení 26 

účinných látek přípravků na ochranu rostlin z celkového počtu 482 těchto látek.  

Bc. Kučera z Ministerstva zdravotnictví  uvedl, že možnost 4  (přestože byla uváděna jako 

jedna z možných variant) požadovaná zástupci průmyslu a zemědělství nevyhovuje zmocnění 

uvedenému v textu nařízení o biocidních přípravcích a nařízení o přípravcích na ochranu 

rostlin, zmocnění vyhovují možnosti 2 a 3. Návrh je vzhledem ke zmocnění korektní. 

Evropský parlament naopak hodnotí návrh jako málo ambiciózní, chce zahrnout i podezřelé 
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endokrinní disruptory a současný návrh odmítne. Nařízení CLP vlastnost látek, která 

způsobuje  narušení endokrinního systému,  neřeší. 

Ing. Bláha, CSc., ředitel OEREŠ Ministerstva životního prostředí, uvedl tři problémy návrhu: 

definici, nepřesnost kritérií a fakt, že Evropská komise nemá vzhledem ke zmocnění na 

vybranou. Předpokládá, že Evropský parlament návrh odmítne. Návrh již byl předmětem 

rozpravy členů výboru ENVI Evropského parlamentu s eurokomisařem Andriukaitisem dne 

16.6.2016. 

Ing. Záhorka z Agrární komory ČR prezentoval obavy zástupců zemědělství zemí V4 ze 

současného návrhu, jako jsou  zvýšení rezistence na snížený počet účinných látek a fakt, že 

výjimky nejsou řešením, ale mezistupněm k zákazu. Uvedl rovněž možné dopady na 

jednotlivé plodiny, jak je vyhodnotili polští experti, a podpořil variantu 4. 

RNDr. Nováková z ÚKZÚZ informovala, že další jednání k návrhu ve Výboru pro přípravky 

na ochranu rostlin, jehož je členkou, bude v září. Do 7.7. 2016 je třeba připravit stanovisko, 

ÚKZÚZ spolupracuje s  Ministerstvem zemědělství.  

Ing. Kulhánková, ředitelka odboru ekologie  Ministerstva průmyslu a obchodu, vyzvala 

účastníky jednání, aby případné validní dopadové studie předali MPO, které je podpoří. 

Podotklam že návrh není v kompetenci MPO. 

Ing. Drozdová z Ministerstva zemědělství, která se touto problematikou zabývá po Ing. 

Hnízdilovi, uvedla, že ministerstvo spolupracuje s ÚKZÚZ a ztotožňuje se se stanoviskem 

Agrární komory ČR. 

Bc. Kučera uvedl, že lze využít čl. 5 odst. 2  nařízení o biocidních přípravcích, který stanoví 

výjimku ze zákazu schválení účinných látek uvedených v čl. 5 odst. 1 nařízení v případě, kdy 

je riziko z expozice účinné látky v biocidním přípravku zanedbatelné. V tomto případě je 

účinná látka  schválená na 7, nikoliv na 10  let. Průmysl má zároveň hledat nové účinné látky. 

Toto řešení je však velmi nákladné pro průmysl i státní správu. Účinných látek biocidních 

přípravků v posledních letech značně ubylo. 

RNDr. Nováková upozornila, že obdobně lze využít čl. 4 odst. 7 nařízení o přípravcích na 

ochranu rostlin pro účinnou látku, která narušuje endokrinní systém. Je připravena směrnice o 

využití tohoto článku. Látky narušující endokrinní systém jsou na seznamu látek k nahrazení. 

MVDr. Malena z CCPA  vyjádřil přesvědčení, že je potřeba upozorňovat  na problémy návrhu 

a bojovat za zájmy průmyslu a zemědělství. 

Ing. Novák zdůraznil, že je třeba ovlivňovat rozhodovací proces a doplnit dopady návrhu. 

Ing. Bláha, CSc., uvedl, že rozhodování Výboru REACH může být ovlivňováno Evropským 

parlamentem, což se v poslední době děje, a návrhy mohou být Evropským parlamentem 

vráceny zpět. Potvrdil, že endokrinní disruptory patří podle nařízení REACH mezi tzv. látky 

vzbuzující mimořádné obavy (tzv. SVHC látky), které mohou podléhat procesu povolování 



 

3 
 

nebo omezování. V termínu 1.-30.7 2016 proběhne na webu GŘ pro zdraví a bezpečnost 

potravin veřejná konzultace k návrhu. 

Ing. Novák informoval, že pracovní skupina vypracovala společné stanovisko k návrhu, které 

obsahuje i požadavek na zástupce ČR pro další jednání o návrhu. Společné stanovisko bylo po 

jednání předáno zástupcům  ministerstev - viz příloha. 

Ing. Souček, Ph.D., jednání uzavřel s tím, že z jednání bude vypracována zpráva a pracovní 

skupina bude pokračovat v diskusi a argumentaci v  následujícím legislativním procesu 

přijímání návrhu kritérií pro identifikaci endokrinních disruptorů. Poděkoval všem za jejich 

účast a zástupcům MPO za zajištění zasedací místnosti.  

Zapsala: Ing. Alena Krejčová  

4.7. 2016 


