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Regulace uvádění vysoce rizikových 
chemických látek na trh a jejich používání

Vyplnění polí označených * je povinné.

Úvod

EU se zavázala provádět opatření, jejichž účelem je potírat vznikající chemické hrozby, které jsou 
výsledkem teroristické činnosti. V Akčním plánu pro zlepšení připravenosti na chemická, biologická, 
radiologická a jaderná (CBRN) bezpečnostní rizika z roku 2017 Komise: i) zdůraznila, že schopnost 
teroristů páchat útoky CBRN závisí na dostupnosti příslušného materiálu, a ii) stanovila, že je třeba větší 
kontroly v otázce přístupu k vysoce rizikovým materiálům CBRN. V květnu 2018 Komise v návaznosti na 
útok nervovou látkou v Salisbury ve Spojeném království uveřejnila společné sdělení o hybridních 
hrozbách, v němž se zavázala, že spolu s členskými státy vytvoří seznam nebezpečných chemických látek 
za účelem omezení jejich budoucí dostupnosti. Strategie bezpečnosti unie a Protiteroristická agenda 
dokládají trvalé úsilí Komise o omezení přístupu k některým nebezpečným chemickým látkám, které by 
mohly být zneužity k nepřátelským účelům. V roce 2020 zahájila Komise studii proveditelnosti omezení 
přístupu k nebezpečným chemickým látkám, která potvrdila nezbytnost regulace přístupu k devíti 
chemickým látkám, které jsou uvedeny na užším seznamu a vzbuzují největší obavy a které by mohly být 
zneužity teroristy a jinými nepřátelskými subjekty k provedení útoku. Tyto látky představující zvláštní hrozbu 
(dále jen „vysoce rizikové chemické látky“) spadají do těchto chemických tříd: kyanidové soli, 
halogenotvorné látky (chlornany), fosfidové soli, sulfidové soli kovů.
Problémem, který má iniciativa řešit, je riziko, že potenciální teroristé a zločinecké subjekty získají přístup k 
vysoce rizikovým chemickým látkám a zneužijí je k provedení útoku v Evropě. V průmyslových procesech, 
při odborné činnosti i v různých spotřebitelských odvětvích se denně používá mnoho různých chemických 
látek. Většina vysoce rizikových chemických látek při smísení s jinými široce dostupnými materiály reaguje 
a vytváří vysoce jedovaté plyny. Jsou-li tyto vysoce jedovaté plyny dostatečně koncentrované, mohou zabít 
nebo zranit osoby v bezprostřední blízkosti. Riziko zneužití vysoce rizikových chemických látek je kvůli 
jejich snadné dostupnosti na trhu vysoké, k čemuž přispívá nízká úroveň technických dovedností 
potřebných k provedení útoku. Od roku 1970 chemické teroristické útoky po celém světě zabily 1 019 lidí a 
14 027 jich zranily. Hrozbu chemických útoků v Evropě potvrzuje i přítomnost subjektů, které mají pro 
zneužití chemických látek k nepřátelským účelům motiv i schopnosti. Podle zprávy o stavu a vývoji 
terorismu (TE-SAT) organizace Europol z roku 2020 se záměr provést chemický teroristický útok, ale i 
návody na to, jak jej provést, stále objevují na teroristických on-line fórech a sociálních médiích. Ruská 
invaze na Ukrajinu opět ukazuje nebezpečí nekonvenčních zbraní, včetně těch chemických.
Stávající vnitrostátní právní předpisy zaměřené na omezení či kontrolu přístupu k vysoce rizikovým 
chemickým látkám se napříč členskými státy liší. Ve většině zemí Evropského hospodářského prostoru 
(EHP) neexistují žádná legislativní opatření, která by omezovala přístup široké veřejnosti k vysoce 
rizikovým chemickým látkám. Tím se přístup k těmto chemickým látkám všem potenciálním teroristům a 
zločineckým subjektům usnadňuje. Jen několik zemí EHP má opatření zaměřená na podniky, která 
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podnikům ukládají, aby: i) vedly záznamy o transakcích týkajících se vysoce rizikových chemických látek a 
ii) oznamovaly podezřelé transakce, ztráty a krádeže týkající se vysoce rizikových chemických látek. Kvůli 
nesouladu mezi stávajícími vnitrostátními právními předpisy je vymáhání těchto omezení pro donucovací 
orgány a orgány veřejné správy obtížnější, zejména v případě přeshraniční spolupráce v oblasti vymáhání 
práva. Vysoce rizikové chemické látky je navíc možné získat prostřednictvím on-line tržišť a dovážet je ze 
třetích zemí. Kvůli nedostatku prostředků a chybějícím ustanovením, která by konkrétně upravovala přístup 
k těmto chemickým látkám v rámci EHP, je pro donucovací orgány zvláště náročné vymáhat kontroly on-
line prodeje a celní úřady mají tytéž obtíže kontrolovat zboží bezprostředně po dovezení. A konečně, i když 
některé z chemických látek považovaných za vysoce rizikové se běžně používají v domácnostech, v 
případě podniků, a zejména maloobchodu a malých a středních podniků, zůstává úroveň znalostí o rizicích 
zneužití těchto chemických látek nízká.
Tato veřejná konzultace se bude týkat nových pravidel pro uvádění vysoce rizikových chemických látek na 
trh a jejich používání a poskytne občanům a zúčastněným stranám příležitost vyjádřit se k současným 
problémům v této oblasti a k dopadům možných opatření politiky k řešení zjištěných problémů.

Informace o vás

Jazyk, v němž budete na otázky odpovídat:
angličtina
bulharština
čeština
chorvatština
dánština
estonština
finština
francouzština
irština
italština
litevština
lotyština
maďarština
maltština
němčina
nizozemština
polština
portugalština
řečtina
rumunština
slovenština

*
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slovinština
španělština
švédština

Konzultace se účastníte:
jménem akademické/výzkumné instituce
jménem sdružení podniků
jménem podniku / obchodní organizace
jménem spotřebitelské organizace
jako občan EU
jménem ekologické organizace
jako občan země, která není členem EU
jménem nevládní organizace (NGO)
jako orgán veřejné správy
jménem odborového svazu
jiná možnost

Jméno

Renee

Příjmení

Smyckova

E-mailová adresa (nebude zveřejněna):

smyckova@komora.cz

Název organizace
Maximálně 255 znaků

Velikost organizace
mikro (1 až 9 zaměstnanců)
malá (10 až 49 zaměstnanců)
střední (50 až 249 zaměstnanců)

*

*

*

*

*

*
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velká (250 či více zaměstnanců)

Identifikační číslo v rejstříku transparentnosti
Maximálně 255 znaků

Je vaše organizace zaregistrována v ? Jde o dobrovolnou databázi pro organizace, které rejstříku transparentnosti
se snaží ovlivňovat rozhodování v EU.

Země původu
Uveďte, ve které zemi se vy nebo vaše organizace nacházíte.
 
Tento seznam nevyjadřuje oficiální stanovisko evropských orgánů, pokud jde o právní postavení nebo politiku 
uvedených subjektů. Jedná se o harmonizaci mnohdy odlišných seznamů a postupů.

Afghánistán Francouzská 
Guyana

Litva Šalomounovy 
ostrovy

Alandy Francouzská jižní 
a antarktická 
území

Lotyšsko Salvador

Albánie Francouzská 
Polynésie

Lucembursko Samoa

Alžírsko Gabon Macao San Marino
Americká Samoa Gambie Madagaskar Saúdská Arábie
Americké 
Panenské ostrovy

Ghana Maďarsko Senegal

Andorra Gibraltar Malajsie Severní Korea
Angola Grenada Malawi Severní 

Makedonie
Anguilla Grónsko Maledivy Seychely
Antarktida Gruzie Mali Sierra Leone
Antigua a 
Barbuda

Guadeloupe Malta Singapur

Argentina Guam Maroko Sint Maarten
Arménie Guatemala Marshallovy 

ostrovy
Slovensko

Aruba Guernsey Martinik Slovinsko
Austrálie Guinea Mauricius Somálsko
Ázerbájdžán Guinea-Bissau Mauritánie Španělsko

*

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?redir=false&locale=en
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Bahamy Guyana Mayotte Spojené 
arabské emiráty

Bahrajn Haiti Menší odlehlé 
ostrovy USA

Spojené 
království

Bangladéš Heardův ostrov a 
McDonaldovy 
ostrovy

Mexiko Spojené státy

Barbados Honduras Mikronésie Srbsko
Belgie Hongkong Moldavsko Šrí Lanka
Belize Indie Monako Středoafrická 

republika
Bělorusko Indonésie Mongolsko Súdán
Benin Irák Montserrat Surinam
Bermudy Írán Mosambik Svalbard a Jan 

Mayen
Bhútán Irsko Myanmar/Barma Svatá Helena, 

Ascension a 
Tristan da Cunha

Bolívie Island Namibie Svatá Lucie
Bonaire, Svatý 
Eustach a Saba

Itálie Nauru Svatý Bartoloměj

Bosna a 
Hercegovina

Izrael Německo Svatý Kryštof a 
Nevis

Botswana Jamajka Nepál Svatý Martin
Bouvetův ostrov Japonsko Niger Svatý Tomáš a 

Princův ostrov
Brazílie Jemen Nigérie Svatý Vincenc a 

Grenadiny
Britské 
indickooceánské 
území

Jersey Nikaragua Svazijsko

Britské Panenské 
ostrovy

Jižní Afrika Niue Švédsko
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Brunej Jižní Georgie a 
Jižní 
Sandwichovy 
ostrovy

Nizozemsko Švýcarsko

Bulharsko Jižní Korea Norsko Sýrie
Burkina Faso Jižní Súdán Nová Kaledonie Tádžikistán
Burundi Jordánsko Nový Zéland Tanzanie
Čad Kajmanské 

ostrovy
Omán Tchaj-wan

Černá Hora Kambodža Ostrov Man Thajsko
Česko Kamerun Ostrov Norfolk Togo
Chile Kanada Ostrovy Severní 

Mariany
Tokelau

Chorvatsko Kapverdy Ostrovy Turks a 
Caicos

Tonga

Čína Katar Pákistán Trinidad a 
Tobago

Clipperton Kazachstán Palau Tunisko
Cookovy ostrovy Keňa Palestina Turecko
Curaçao Kiribati Panama Turkmenistán
Dánsko Kokosové 

(Keelingovy) 
ostrovy

Papua-Nová 
Guinea

Tuvalu

Demokratická 
republika Kongo

Kolumbie Paraguay Uganda

Dominika Komory Peru Ukrajina
Dominikánská 
republika

Kongo Pitcairnovy 
ostrovy

Uruguay

Džibutsko Kosovo Pobřeží slonoviny Uzbekistán
Egypt Kostarika Polsko Vánoční ostrov
Ekvádor Kuba Portoriko Vanuatu
Eritrea Kuvajt Portugalsko Vatikán
Estonsko Kypr Rakousko Venezuela
Etiopie Kyrgyzstán Řecko Vietnam
Faerské ostrovy Laos Réunion Východní Timor
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Falklandy Lesotho Rovníková 
Guinea

Wallis a Futuna

Fidži Libanon Rumunsko Zambie
Filipíny Libérie Rusko Západní Sahara
Finsko Libye Rwanda Zimbabwe
Francie Lichtenštejnsko Saint-Pierre a 

Miquelon

Všechny příspěvky do této veřejné konzultace Komise zveřejní. Můžete si zvolit, zda chcete, aby 
s příspěvkem byly zveřejněny i údaje o vaší osobě, nebo zda chcete zůstat v anonymitě. Pro účely 
transparentnosti se vždy zveřejní druh respondenta (například „sdružení podniků“, „spotřebitelské 
sdružení“, „občan EU“), země původu, název a velikost organizace a její číslo v rejstříku 

 Zvolte takovou transparentnosti. V žádném případě nebude zveřejněna vaše e-mailová adresa.
ochranu soukromí, která vám nejlépe vyhovuje. Výchozí nastavení ochrany soukromí je dáno vybraným 
druhem respondenta.

Nastavení ochrany soukromí v případě zveřejnění příspěvku
Odpovědi na tuto veřejnou konzultaci Komise zveřejní. Můžete se rozhodnout, zda vaše údaje mají být zveřejněny, 
nebo ne.

Chci zůstat v anonymitě
Zveřejní se pouze údaje o organizaci: do jaké kategorie respondenta spadáte, 
název organizace, jejímž jménem odpovídáte, spolu s jejím číslem v rejstříku 
transparentnosti, velikostí a zemí původu a váš příspěvek, to vše v obdržené 
podobě. Vaše jméno zveřejněno nebude. Chcete-li zůstat v anonymitě, v 
samotném příspěvku neuvádějte žádné osobní údaje.
Údaje si přeji zveřejnit 
Zveřejní se údaje o organizaci a údaje o respondentovi: do jaké kategorie 
respondenta spadáte, název organizace, jejímž jménem odpovídáte, spolu s 
jejím číslem v rejstříku transparentnosti, velikostí a zemí původu a váš 
příspěvek. Zveřejní se i vaše jméno.

Souhlasím s .ustanoveními o ochraně osobních údajů

Odvětví činnosti

1. Upřesněte prosím své odvětví činnosti.
Automobilový průmysl
Biotechnologie
Chemické látky

*

*

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/specific-privacy-statement
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Odvětví stavebnictví
Kosmetika
Potravinářský a nápojový průmysl
Námořní odvětví
Strojírenství
Tlaková zařízení a plynové spotřebiče
Suroviny, kovy, nerosty a odvětví založená na lesnictví
Textilní, módní a kreativní odvětví
Hračky
Doprava a skladování
Velkoobchod a maloobchod
Jiné

Pokud jste zvolil(a) „jiné“, upřesněte.

2. O jaký podnik se jedná?
Výrobce/producent
Distributor/velkoobchodník/dovozce neprodávající chemické látky veřejnosti 
(pouze mezi podniky)
Distributor/velkoobchodník/dovozce prodávající chemické látky také veřejnosti 
(mezi podniky a případně spotřebitelům)
Maloobchodník
Profesionální uživatel
Doprava a skladování
On-line tržiště, které funguje pouze jako zprostředkovatelská platforma 
umožňující externím prodejcům prodávat své výrobky (tržiště „čistě“ pro třetí 
strany)
On-line tržiště, které funguje jako zprostředkovatelská platforma umožňující 
externím prodejcům prodávat své výrobky i jako on-line maloobchodník 
prodávající výrobky přímo koncovým zákazníkům („hybridní platforma“)
Jiné

4. Jak přicházíte do styku s chemickými látkami?
Minimálně 1

Vyrábím je

*

*

*
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Prodávám je jiným podnikům
Prodávám je široké veřejnosti
Používám je pro svou profesní činnost
Používám je pro jinou než profesní činnost (např. koníčky, údržba domácnosti 
apod.)
Skladuji je
Přepravuji je
Nepracuji s chemickými látkami

5. Pokud chemické látky vyrábíte, prodáváte nebo používáte, upřesněte, s jakými 
chemickými látkami přicházíte do styku a při jakém druhu činnosti látky používáte.

6. Pokud chemické látky vyrábíte, prodáváte nebo používáte, pracujete s vysoce 
rizikovými chemickými látkami z těchto tříd chemických látek?

Minimálně 1

Kyanidové soli
Halogenotvorné látky (chlornany)
Fosfidové soli
Sulfidové soli kovů
S žádnou z nich

7. Pokud chemické látky vyrábíte, prodáváte nebo používáte, můžete uvést vysoce 
rizikovou chemickou látku či látky (případně s uvedením čísla CAS a úrovní 
koncentrace) a druh činnosti a/nebo výrobků, ve kterých takovou látku nebo látky 
používáte?

8. Pokud chemické látky vyrábíte, prodáváte nebo používáte, jaké množství vysoce 
rizikových chemických látek, které jste uvedl(a) výše, prodáte/použijete za rok? 
Hodnoty uveďte zvlášť pro každou chemickou látku, včetně měrné jednotky.

9. Pokud chemické látky vyrábíte nebo prodáváte, jakým zákazníkům vysoce 
rizikové chemické látky, které jste uvedl(a) výše, obvykle prodáváte?

Minimálně 1

*

*
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Jiným hospodářským subjektům, které je dále prodávají maloobchodníkům (tj. 
distributorům, velkoobchodníkům)
Jiným hospodářským subjektům, které je prodávají přímo spotřebitelům nebo 
profesionálním uživatelům (tj. maloobchodníkům)
Jiným hospodářským subjektům k dalšímu nebo průmyslovému zpracování
Profesionálním koncovým uživatelům
Široké veřejnosti (tj. uživatelům v domácnosti, jiným subjektům než 
profesionálům)

10. Pokud chemické látky prodáváte, prostřednictvím jakých prodejních kanálů 
vysoce rizikové chemické látky, které jste uvedl(a) výše, dodáváte?

Jak on-line, tak prostřednictvím off-line kanálů
Pouze prostřednictvím off-line kanálů (tj. prostřednictvím osobních interakcí s 
kupujícími)
Pouze on-line (např. prostřednictvím vlastního on-line obchodu, tržišť na 
sociálních médiích, on-line tržišť)
Jiné

Problémy a cíle

11. Do jaké míry by mohly být podle vašeho názoru níže uvedené problémy 
zdrojem bezpečnostních obav v současné Evropě?

Vůbec 
ne

Málo
Do 

určité 
míry

Do 
značné 

míry
Zcela Nevím

Nevhodné skladování vysoce rizikových 
chemických látek

Nevhodné zasílání a nevhodná přeprava 
vysoce rizikových chemických látek

Úmyslné zneužití vysoce rizikových 
chemických látek profesionálními uživateli

Úmyslné zneužití vysoce rizikových 
chemických látek širokou veřejností

Krádeže a ztráty vysoce rizikových 
chemických látek

*

*

*

*

*

*
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Udělení licence / povolení nákupu vysoce 
rizikových chemických látek osobě, které 
bylo povolení dříve zamítnuto nebo v jejíž 
souvislosti byla nahlášena podezřelá 
transakce v jiném členském státě

Nepovolený/nekontrolovaný prodej vysoce 
rizikových chemických látek na internetu

Nedostatky při identifikaci bezpečnostních 
rizik pramenících z vysoce rizikových 
chemických látek ze strany hospodářských 
subjektů v dodavatelském řetězci

Nekontrolovaný přeshraniční pohyb 
vysoce rizikových chemických látek uvnitř 
EU

Dovoz a oběh nejednoznačně nebo 
nesprávně označených vysoce rizikových 
chemických látek (včetně záměrného 
nesprávného označení s cílem vyhnout se 
klasifikaci „Nebezpečné zboží“ pro účely 
přepravy)

Nedostatečné hlášení podezřelých 
transakcí týkajících se vysoce rizikových 
chemických látek

Existence různých kritérií pro udělení nebo 
zamítnutí licencí pro přístup k vysoce 
rizikovým chemickým látkám

Nízké úrovně povědomí o bezpečnostních 
rizicích spojených s vysoce rizikovými 
chemickými látkami v dodavatelském 
řetězci

Nízké úrovně povědomí o bezpečnostních 
rizicích spojených s vysoce rizikovými 
chemickými látkami mezi příslušnými 
orgány, jako jsou donucovací orgány, 
zásahové složky v první linii a celní orgány

12. Domníváte se, že existují nějaké další bezpečnostní obavy spojené s uváděním 
vysoce rizikových chemických látek, které nebyly zmíněny v předchozí otázce, na 
trh, jejich pořizováním, dovozem, vývozem, držením a používáním?

Ano
Ne
Nevím

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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13. Pokud ano, můžete tyto obavy upřesnit?

14. Jak se nejzávažnější bezpečnostní rizika, která jste uvedl(a) výše, budou podle 
vašeho názoru vyvíjet v příštích pěti až deseti letech?

15. Jaké případné hlavní stávající regulační rámce / legislativní opatření na 
mezinárodní, unijní nebo vnitrostátní úrovni ke snížení rizika zneužití vysoce 
rizikových chemických látek pro nepřátelské účely, které jsou v současné době 
prováděny, znáte? Uveďte odkaz na příslušný právní předpis, který se vztahuje na 
každou chemickou látku, a vysvětlete, jak snižuje riziko zneužití.

16. Jaká případná hlavní nelegislativní opatření / iniciativy v praxi ke snížení rizika 
zneužití vysoce rizikových chemických látek, které jsou v současné době 
prováděny, znáte?

Minimálně 1

Osvětové iniciativy
Školicí programy určené hospodářským subjektům (včetně elektronických 
kurzů)
Rozesílání letáků a plakátů
Zakládání partnerství soukromého a veřejného sektoru
Vytváření komunity pro sdílení postupů
Dobrovolné kodexy chování
Výměna a osvojování si osvědčených postupů
Přeshraniční spolupráce (např. mezi donucovacími orgány a/nebo celními 
orgány)
Jiné
Nejsou prováděna žádná opatření

17. Pokud jste zvolil(a) „jiné“, uveďte přijatá opatření / přijaté iniciativy.

18. Můžete uvést příklady konkrétních nelegislativních opatření/iniciativ, o kterých 
víte? Upřesněte vysoce rizikové chemické látky, na které se případně vztahují.

*
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19. Do jaké míry jsou se stávajícími regulačními rámci / legislativními opatřeními, 
která snižují riziko zneužití vysoce rizikových chemických látek, jež jste uvedl(a) 
výše, spojeny následující náklady?

Vůbec 
ne

Málo
Do 

určité 
míry

Do 
značné 

míry

Ve 
velmi 

vysoké 
míře

Náklady spojené s režimem poskytování licencí / 
režimem registrace / režimem povolování / 
režimem oznamování

Náklady na šíření/získávání informací o povolených 
úrovních koncentrace

Náklady spojené se zpožděním při získávání 
licence nebo povolení

Náklady vzniklé při realizaci monitorování, kontrol 
a oznamování

Náklady vzniklé v souvislosti s monitorováním 
dodržování předpisů ze strany subjektů

Ztráty způsobené nedostupností některých 
chemických látek

Zvyšování povědomí a školení pracovníků

Povinnost sdělovat informace směrem dále v 
dodavatelském řetězci

Jiné

Pokud jste zvolil(a) „jiné“, upřesněte.

20. Můžete svou předchozí odpověď dále rozvést, případně uvést vyčíslení 
nákladů (v EUR) nebo dodatečné (časové) zátěže pro váš podnik?

21. Do jaké míry stávající regulační rámce a legislativní a/nebo nelegislativní 
opatření, která snižují riziko zneužití vysoce rizikových chemických látek, jež jste 
uvedl(a) výše, přispívají k následujícím aspektům?

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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Vůbec 
ne

Málo
Do 

určité 
míry

Do 
značné 

míry
Zcela Nevím

Zvýšená bezpečnost

Větší povědomí v dodavatelském řetězci o 
rizicích spojených se zneužíváním 
chemických látek

Harmonizované kontroly a pokuty

Zlepšená vysledovatelnost prodeje a 
transakcí týkajících se chemických látek

22. Do jaké míry mají stávající legislativní a nelegislativní opatření, která jste uvedl
(a) výše, odrazující účinek proti zneužívání chemických látek pachateli trestné 
činnosti?

Vůbec 
ne

Málo
Do určité 

míry
Do značné 

míry
Zcela Nevím

Regulační rámce / legislativní 
opatření

Nelegislativní/praktická opatření

23. Jaké jsou hlavní oblasti zásahu pro snížení bezpečnostních rizik, která 
představuje potenciální zneužití vysoce rizikových chemických látek k nepřátelským 
účelům (pokud existují)? Vezměte v úvahu tyto aspekty: výroba, skladování, 
zpracování, doprava a distribuce, dovoz ze třetích zemí, obchod (i on-line).

Potřeba opatření na úrovni EU a možné varianty opatření politiky

24. Do jaké míry souhlasíte s tím, že přístup k vysoce rizikovým chemickým látkám 
by měl být v EU regulován?

Vůbec ne
Málo
Do určité míry
Do značné míry
Zcela
Bez odpovědi

*

*

*

*

*

*

*
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25. Můžete svou odpověď na předchozí otázku rozvést podrobněji? Případně 
uveďte podrobnosti o konkrétních vysoce rizikových chemických látkách a/nebo 
typech uživatelů, kteří by podle vás měli/neměli podléhat regulaci.

26. Pokud je podle vás zapotřebí zásah EU, na co by se měl zaměřit?
Minimálně 1

Omezení přístupu široké veřejnosti k vysoce rizikovým chemickým látkám 
(např. formou zákazu nebo režimu udělování licencí)
Oznamovací povinnost hospodářských subjektů a/nebo uživatelů v případě 
podezřelých transakcí, ztrát a krádeží
Povinnosti prodávajících vést záznamy o každé transakci týkající se vysoce 
rizikových chemických látek
Povinnosti prodávajících ověřit u každé transakce doklad totožnosti a živnost, 
podnikání nebo profesi potenciálního zákazníka a zamýšlené použití vysoce 
rizikových chemických látek
Schopnost vnitrostátních celních orgánů účinně kontrolovat vysoce rizikové 
chemické látky při dovozu ze třetích zemí
Monitorování a sledovatelnost prodeje vysoce rizikových chemických látek 
prostřednictvím on-line kanálů
Povědomí o bezpečnostních rizicích mezi hospodářskými subjekty v 
dodavatelském řetězci chemických látek
Jiné

Pokud jste zvolil(a) „jiné“, upřesněte.

27. Jaké jsou podle vašeho názoru hlavní překážky spojené s přijetím nových 
opatření EU?

Minimálně 1

Názor, že současná úroveň chemického ohrožení v EU je nízká
Očekávaný nárůst administrativní zátěže a nákladů na provádění/prosazování, 
kterým budou čelit orgány veřejné správy
Očekávaný nárůst nákladů na dodržování předpisů, administrativní zátěže a 
potlačení konkurenceschopnosti podniků
Očekávané omezení možnosti volby pro spotřebitele

*

*
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Riziko nadbytečnosti / překrývání se stávajícími předpisy o chemických látkách
Jiné

Pokud jste zvolil(a) „jiné“, upřesněte.

28. Do jaké míry by podle vašeho názoru přispěla následující opatření ke zmírnění 
rizika zneužití vysoce rizikových chemických látek v Evropě?

Vůbec 
ne

Málo
Do 

určité 
míry

Do 
značné 

míry
Zcela Nevím

Zákaz přístupu široké veřejnosti k vysoce 
rizikovým chemickým látkám a jejich 
používání širokou veřejností

Omezení přístupu široké veřejnosti s 
oprávněným zájmem na získávání, 
zavádění, držení nebo používání 
některých chemických látek 
(prostřednictvím režimu udělování licencí) 
k vysoce rizikovým chemickým látkám a 
jejich používání touto částí veřejnosti

Požadavek, aby prodávající u každé 
transakce ověřili doklad totožnosti a 
živnost, podnikání nebo profesi 
potenciálního zákazníka a zamýšlené 
použití vysoce rizikových chemických látek

Požadavek, aby prodávající vedli záznamy 
o každé transakci týkající se vysoce 
rizikových chemických látek

Požadavek, aby hospodářské subjekty a
/nebo uživatelé oznamovali veškeré 
podezřelé transakce, ztráty a krádeže 
vysoce rizikových chemických látek

Požadavek, aby prodejci informovali 
následné příjemce/uživatele vysoce 
rizikových chemických látek v 
dodavatelském řetězci o tom, že tyto látky 
jsou nebezpečné a regulované, např. 
umístěním vhodného štítku na obal, 
ověřením, že je na obalu vhodný štítek 
umístěn, nebo uvedením této informace v 
bezpečnostním listu

Podpora schopnosti donucovacích orgánů 
a celních orgánů rozpoznat vysoce 

*

*

*

*

*

*

*
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rizikové chemické látky při plnění jejich 
povinností a okamžitě reagovat na 
podezřelou činnost, např. prostřednictvím 
financování nebo školení

Podpora schopnosti celních orgánů 
identifikovat a případně kontrolovat vysoce 
rizikové chemické látky při dovozu ze 
třetích zemí, např. prostřednictvím 
financování nebo školení

Podporovat činnosti jako budování kapacit 
a zvyšování povědomí pro donucovací 
orgány, celní orgány, podniky a subjekty 
dodavatelského řetězce

Zřízení nové skupiny odborníků EU pro 
vysoce rizikové chemické látky, která bude 
na utajovaných zasedáních pravidelně 
projednávat vývoj chemických hrozeb s 
cílem monitorovat nové hrozby a 
koordinovaně na ně reagovat

Požadavek, aby on-line tržiště zřídila 
jednotné kontaktní místo v EHP, které by 
vnitrostátním orgánům umožnilo rychle 
požádat o vyřazení vysoce rizikových 
chemických látek ze seznamu a 
vyměňovat si další příslušná sdělení (např. 
zasílat žádosti o informace během 
vyšetřování)

29. Do jaké míry jsou bezpečnostní obavy již řešeny právními předpisy o 
bezpečnosti chemických látek (např. směrnice 2012/18/EU (tzv. směrnice Seveso 
III))?

Vůbec ne
Málo
Do určité míry
Do značné míry
Zcela
Nevím

30. Odpověď na předchozí otázku dále rozveďte:

31. Chcete-li navrhnout další možnosti, můžete je uvést zde.

*

*

*

*

*
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Dopad možného zásahu EU

32. Jaký dopad by měl úplný zákaz přístupu k vysoce rizikovým chemickým látkám 
a jejich používání širokou veřejností?

Žádný 
dopad

Malý 
dopad

Mírný 
dopad

Výrazný 
dopad

Nevím

Zvýšení úrovně bezpečnosti v Unii proti zneužití 
vysoce rizikových chemických látek k 
nepřátelským účelům

Zlepšení informovanosti o podezřelých 
transakcích, ztrátách a krádežích vysoce 
rizikových chemických látek a jejich sledovatelnosti

Zlepšení harmonizace pravidel EU týkajících se 
zpřístupňování, zavádění, držení a používání 
vysoce rizikových chemických látek

Zlepšení fungování vnitřního trhu s vysoce 
rizikovými chemickými látkami

Snížení pravděpodobnosti a rozsahu 
environmentálních rizik (např. pro 
pravděpodobnost požárů, výbuchů, havárií, nehod 
a náhodných emisí chemických látek nebo jejich 
prevence)

Zlepšení bezpečnosti a zdraví pracovníků a široké 
veřejnosti

Snížení rizika přerušení provozu a následných 
ekonomických ztrát

Zvýšení administrativní zátěže / administrativních 
nákladů, které nesou dodavatelé vysoce 
rizikových chemických látek (výrobci, distributoři, 
maloobchodníci, on-line tržiště)

Zvýšení administrativní zátěže / administrativních 
nákladů, které nesou profesionální uživatelé 
vysoce rizikových chemických látek

Zvýšení administrativní zátěže / administrativních 
nákladů, které nese široká veřejnost

Zvýšení nákladů na dodržování předpisů, které 
nesou dodavatelé vysoce rizikových chemických 
látek (výrobci, distributoři, maloobchodníci, on-line 
tržiště)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*



19

Zvýšení nákladů na dodržování předpisů, které 
nesou profesionální uživatelé vysoce rizikových 
chemických látek

Zvýšení nákladů na dodržování předpisů, které 
nese široká veřejnost

Zvýšení nákladů na provádění a prosazování, 
které nesou orgány veřejné správy

Snížení konkurenceschopnosti podniků v EU, 
včetně malých a středních podniků (např. náklady 
na vstupy, kapitál a pracovní sílu, podíl na trhu v 
mezinárodním kontextu a mezinárodní 
konkurenceschopnost)

Omezení výběru pro spotřebitele

Omezení obchodních toků se třetími zeměmi 
(např. dovoz/vývoz látek)

33. Jaký dopad byl mělo omezení přístupu široké veřejnosti s oprávněným zájmem 
na získávání, zavádění, držení nebo používání některých chemických látek 
(prostřednictvím režimu udělování licencí) k vysoce rizikovým chemickým látkám a 
jejich používání touto částí veřejnosti?

Žádný 
dopad

Malý 
dopad

Mírný 
dopad

Výrazný 
dopad

Nevím

Zvýšení úrovně bezpečnosti v Unii proti zneužití 
vysoce rizikových chemických látek k 
nepřátelským účelům

Zlepšení informovanosti o podezřelých 
transakcích, ztrátách a krádežích vysoce 
rizikových chemických látek a jejich sledovatelnosti

Zlepšení harmonizace pravidel EU týkajících se 
zpřístupňování, zavádění, držení a používání 
vysoce rizikových chemických látek

Zlepšení fungování vnitřního trhu s vysoce 
rizikovými chemickými látkami

Snížení pravděpodobnosti a rozsahu 
environmentálních rizik (např. pro 
pravděpodobnost požárů, výbuchů, havárií, nehod 
a náhodných emisí chemických látek nebo jejich 
prevence)

Zlepšení bezpečnosti a zdraví pracovníků a široké 
veřejnosti

Snížení rizika přerušení provozu a následných 
ekonomických ztrát

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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Zvýšení administrativní zátěže / administrativních 
nákladů, které nesou dodavatelé vysoce 
rizikových chemických látek (výrobci, distributoři, 
maloobchodníci, on-line tržiště)

Zvýšení administrativní zátěže / administrativních 
nákladů, které nesou profesionální uživatelé 
vysoce rizikových chemických látek

Zvýšení administrativní zátěže / administrativních 
nákladů, které nese široká veřejnost

Zvýšení nákladů na dodržování předpisů, které 
nesou dodavatelé vysoce rizikových chemických 
látek (výrobci, distributoři, maloobchodníci, on-line 
tržiště)

Zvýšení nákladů na dodržování předpisů, které 
nesou profesionální uživatelé vysoce rizikových 
chemických látek

Zvýšení nákladů na dodržování předpisů, které 
nese široká veřejnost

Zvýšení nákladů na provádění a prosazování, 
které nesou orgány veřejné správy

Snížení konkurenceschopnosti podniků v EU, 
včetně malých a středních podniků (např. náklady 
na vstupy, kapitál a pracovní sílu, podíl na trhu v 
mezinárodním kontextu a mezinárodní 
konkurenceschopnost)

Omezení výběru pro spotřebitele

Omezení obchodních toků se třetími zeměmi 
(např. dovoz/vývoz látek)

34. Jaký dopad by měl požadavek, aby prodávající u každé transakce ověřili doklad 
totožnosti a živnost, podnikání nebo profesi potenciálního zákazníka a zamýšlené 
použití vysoce rizikových chemických látek?

Žádný 
dopad

Malý 
dopad

Mírný 
dopad

Výrazný 
dopad

Nevím

Zvýšení úrovně bezpečnosti v Unii proti zneužití 
vysoce rizikových chemických látek k 
nepřátelským účelům

Zlepšení informovanosti o podezřelých 
transakcích, ztrátách a krádežích vysoce 
rizikových chemických látek a jejich sledovatelnosti

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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Zlepšení harmonizace pravidel EU týkajících se 
zpřístupňování, zavádění, držení a používání 
vysoce rizikových chemických látek

Zlepšení fungování vnitřního trhu s vysoce 
rizikovými chemickými látkami

Snížení pravděpodobnosti a rozsahu 
environmentálních rizik (např. pro 
pravděpodobnost požárů, výbuchů, havárií, nehod 
a náhodných emisí chemických látek nebo jejich 
prevence)

Zlepšení bezpečnosti a zdraví pracovníků a široké 
veřejnosti

Snížení rizika přerušení provozu a následných 
ekonomických ztrát

Zvýšení administrativní zátěže / administrativních 
nákladů, které nesou dodavatelé vysoce 
rizikových chemických látek (výrobci, distributoři, 
maloobchodníci, on-line tržiště)

Zvýšení administrativní zátěže / administrativních 
nákladů, které nesou profesionální uživatelé 
vysoce rizikových chemických látek

Zvýšení administrativní zátěže / administrativních 
nákladů, které nese široká veřejnost

Zvýšení nákladů na dodržování předpisů, které 
nesou dodavatelé vysoce rizikových chemických 
látek (výrobci, distributoři, maloobchodníci, on-line 
tržiště)

Zvýšení nákladů na dodržování předpisů, které 
nesou profesionální uživatelé vysoce rizikových 
chemických látek

Zvýšení nákladů na dodržování předpisů, které 
nese široká veřejnost

Zvýšení nákladů na provádění a prosazování, 
které nesou orgány veřejné správy

Snížení konkurenceschopnosti podniků v EU, 
včetně malých a středních podniků (např. náklady 
na vstupy, kapitál a pracovní sílu, podíl na trhu v 
mezinárodním kontextu a mezinárodní 
konkurenceschopnost)

Omezení výběru pro spotřebitele

Omezení obchodních toků se třetími zeměmi 
(např. dovoz/vývoz látek)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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35. Jaký dopad by měl požadavek, aby prodávající vedli záznamy o každé 
transakci týkající se vysoce rizikových chemických látek?

Žádný 
dopad

Malý 
dopad

Mírný 
dopad

Výrazný 
dopad

Nevím

Zvýšení úrovně bezpečnosti v Unii proti zneužití 
vysoce rizikových chemických látek k 
nepřátelským účelům

Zlepšení informovanosti o podezřelých 
transakcích, ztrátách a krádežích vysoce 
rizikových chemických látek a jejich sledovatelnosti

Zlepšení harmonizace pravidel EU týkajících se 
zpřístupňování, zavádění, držení a používání 
vysoce rizikových chemických látek

Zlepšení fungování vnitřního trhu s vysoce 
rizikovými chemickými látkami

Snížení pravděpodobnosti a rozsahu 
environmentálních rizik (např. pro 
pravděpodobnost požárů, výbuchů, havárií, nehod 
a náhodných emisí chemických látek nebo jejich 
prevence)

Zlepšení bezpečnosti a zdraví pracovníků a široké 
veřejnosti

Snížení rizika přerušení provozu a následných 
ekonomických ztrát

Zvýšení administrativní zátěže / administrativních 
nákladů, které nesou dodavatelé vysoce 
rizikových chemických látek (výrobci, distributoři, 
maloobchodníci, on-line tržiště)

Zvýšení administrativní zátěže / administrativních 
nákladů, které nesou profesionální uživatelé 
vysoce rizikových chemických látek

Zvýšení administrativní zátěže / administrativních 
nákladů, které nese široká veřejnost

Zvýšení nákladů na dodržování předpisů, které 
nesou dodavatelé vysoce rizikových chemických 
látek (výrobci, distributoři, maloobchodníci, on-line 
tržiště)

Zvýšení nákladů na dodržování předpisů, které 
nesou profesionální uživatelé vysoce rizikových 
chemických látek

Zvýšení nákladů na dodržování předpisů, které 
nese široká veřejnost

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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Zvýšení nákladů na provádění a prosazování, 
které nesou orgány veřejné správy

Snížení konkurenceschopnosti podniků v EU, 
včetně malých a středních podniků (např. náklady 
na vstupy, kapitál a pracovní sílu, podíl na trhu v 
mezinárodním kontextu a mezinárodní 
konkurenceschopnost)

Omezení výběru pro spotřebitele

Omezení obchodních toků se třetími zeměmi 
(např. dovoz/vývoz látek)

36. Jaký dopad by měl požadavek, aby hospodářské subjekty a/nebo uživatelé 
oznamovali veškeré podezřelé transakce, ztráty a krádeže vysoce rizikových 
chemických látek?

Žádný 
dopad

Malý 
dopad

Mírný 
dopad

Výrazný 
dopad

Nevím

Zvýšení úrovně bezpečnosti v Unii proti zneužití 
vysoce rizikových chemických látek k 
nepřátelským účelům

Zlepšení informovanosti o podezřelých 
transakcích, ztrátách a krádežích vysoce 
rizikových chemických látek a jejich sledovatelnosti

Zlepšení harmonizace pravidel EU týkajících se 
zpřístupňování, zavádění, držení a používání 
vysoce rizikových chemických látek

Zlepšení fungování vnitřního trhu s vysoce 
rizikovými chemickými látkami

Snížení pravděpodobnosti a rozsahu 
environmentálních rizik (např. pro 
pravděpodobnost požárů, výbuchů, havárií, nehod 
a náhodných emisí chemických látek nebo jejich 
prevence)

Zlepšení bezpečnosti a zdraví pracovníků a široké 
veřejnosti

Snížení rizika přerušení provozu a následných 
ekonomických ztrát

Zvýšení administrativní zátěže / administrativních 
nákladů, které nesou dodavatelé vysoce 
rizikových chemických látek (výrobci, distributoři, 
maloobchodníci, on-line tržiště)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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Zvýšení administrativní zátěže / administrativních 
nákladů, které nesou profesionální uživatelé 
vysoce rizikových chemických látek

Zvýšení administrativní zátěže / administrativních 
nákladů, které nese široká veřejnost

Zvýšení nákladů na dodržování předpisů, které 
nesou dodavatelé vysoce rizikových chemických 
látek (výrobci, distributoři, maloobchodníci, on-line 
tržiště)

Zvýšení nákladů na dodržování předpisů, které 
nesou profesionální uživatelé vysoce rizikových 
chemických látek

Zvýšení nákladů na dodržování předpisů, které 
nese široká veřejnost

Zvýšení nákladů na provádění a prosazování, 
které nesou orgány veřejné správy

Snížení konkurenceschopnosti podniků v EU, 
včetně malých a středních podniků (např. náklady 
na vstupy, kapitál a pracovní sílu, podíl na trhu v 
mezinárodním kontextu a mezinárodní 
konkurenceschopnost)

Omezení výběru pro spotřebitele

Omezení obchodních toků se třetími zeměmi 
(např. dovoz/vývoz látek)

37. Jaký dopad by měl požadavek, aby prodejci informovali následné příjemce / 
uživatele vysoce rizikových chemických látek v dodavatelském řetězci o tom, že 
tyto látky jsou nebezpečné a regulované, např. umístěním vhodného štítku na obal, 
ověřením, že je na obalu umístěn vhodný štítek, nebo uvedením této informace v 
bezpečnostním listu?

Žádný 
dopad

Malý 
dopad

Mírný 
dopad

Výrazný 
dopad

Nevím

Zvýšení úrovně bezpečnosti v Unii proti zneužití 
vysoce rizikových chemických látek k 
nepřátelským účelům

Zlepšení informovanosti o podezřelých 
transakcích, ztrátách a krádežích vysoce 
rizikových chemických látek a jejich sledovatelnosti

Zlepšení harmonizace pravidel EU týkajících se 
zpřístupňování, zavádění, držení a používání 
vysoce rizikových chemických látek

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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Zlepšení fungování vnitřního trhu s vysoce 
rizikovými chemickými látkami

Snížení pravděpodobnosti a rozsahu 
environmentálních rizik (např. pro 
pravděpodobnost požárů, výbuchů, havárií, nehod 
a náhodných emisí chemických látek nebo jejich 
prevence)

Zlepšení bezpečnosti a zdraví pracovníků a široké 
veřejnosti

Snížení rizika přerušení provozu a následných 
ekonomických ztrát

Zvýšení administrativní zátěže / administrativních 
nákladů, které nesou dodavatelé vysoce 
rizikových chemických látek (výrobci, distributoři, 
maloobchodníci, on-line tržiště)

Zvýšení administrativní zátěže / administrativních 
nákladů, které nesou profesionální uživatelé 
vysoce rizikových chemických látek

Zvýšení administrativní zátěže / administrativních 
nákladů, které nese široká veřejnost

Zvýšení nákladů na dodržování předpisů, které 
nesou dodavatelé vysoce rizikových chemických 
látek (výrobci, distributoři, maloobchodníci, on-line 
tržiště)

Zvýšení nákladů na dodržování předpisů, které 
nesou profesionální uživatelé vysoce rizikových 
chemických látek

Zvýšení nákladů na dodržování předpisů, které 
nese široká veřejnost

Zvýšení nákladů na provádění a prosazování, 
které nesou orgány veřejné správy

Snížení konkurenceschopnosti podniků v EU, 
včetně malých a středních podniků (např. náklady 
na vstupy, kapitál a pracovní sílu, podíl na trhu v 
mezinárodním kontextu a mezinárodní 
konkurenceschopnost)

Omezení výběru pro spotřebitele

Omezení obchodních toků se třetími zeměmi 
(např. dovoz/vývoz látek)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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38. Jaký dopad by měla podpora schopnosti donucovacích orgánů rozpoznat 
vysoce rizikové chemické látky při plnění jejich povinností a okamžitě reagovat na 
podezřelou činnost, např. prostřednictvím financování, osvěty nebo školení?

Žádný 
dopad

Malý 
dopad

Mírný 
dopad

Výrazný 
dopad

Nevím

Zvýšení úrovně bezpečnosti v Unii proti zneužití 
vysoce rizikových chemických látek k 
nepřátelským účelům

Zlepšení informovanosti o podezřelých 
transakcích, ztrátách a krádežích vysoce 
rizikových chemických látek a jejich sledovatelnosti

Zlepšení harmonizace pravidel EU týkajících se 
zpřístupňování, zavádění, držení a používání 
vysoce rizikových chemických látek

Zlepšení fungování vnitřního trhu s vysoce 
rizikovými chemickými látkami

Snížení pravděpodobnosti a rozsahu 
environmentálních rizik (např. pro 
pravděpodobnost požárů, výbuchů, havárií, nehod 
a náhodných emisí chemických látek nebo jejich 
prevence)

Zlepšení bezpečnosti a zdraví pracovníků a široké 
veřejnosti

Snížení rizika přerušení provozu a následných 
ekonomických ztrát

Zvýšení administrativní zátěže / administrativních 
nákladů, které nesou dodavatelé vysoce 
rizikových chemických látek (výrobci, distributoři, 
maloobchodníci, on-line tržiště)

Zvýšení administrativní zátěže / administrativních 
nákladů, které nesou profesionální uživatelé 
vysoce rizikových chemických látek

Zvýšení administrativní zátěže / administrativních 
nákladů, které nese široká veřejnost

Zvýšení nákladů na dodržování předpisů, které 
nesou dodavatelé vysoce rizikových chemických 
látek (výrobci, distributoři, maloobchodníci, on-line 
tržiště)

Zvýšení nákladů na dodržování předpisů, které 
nesou profesionální uživatelé vysoce rizikových 
chemických látek

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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Zvýšení nákladů na dodržování předpisů, které 
nese široká veřejnost

Zvýšení nákladů na provádění a prosazování, 
které nesou orgány veřejné správy

Snížení konkurenceschopnosti podniků v EU, 
včetně malých a středních podniků (např. náklady 
na vstupy, kapitál a pracovní sílu, podíl na trhu v 
mezinárodním kontextu a mezinárodní 
konkurenceschopnost)

Omezení výběru pro spotřebitele

Omezení obchodních toků se třetími zeměmi 
(např. dovoz/vývoz látek)

39. Jaký dopad by měla podpora schopnosti celních orgánů identifikovat a 
případně kontrolovat vysoce rizikové chemické látky při dovozu ze třetích zemí, 
např. prostřednictvím financování, osvěty nebo školení?

Žádný 
dopad

Malý 
dopad

Mírný 
dopad

Výrazný 
dopad

Nevím

Zvýšení úrovně bezpečnosti v Unii proti zneužití 
vysoce rizikových chemických látek k 
nepřátelským účelům

Zlepšení informovanosti o podezřelých 
transakcích, ztrátách a krádežích vysoce 
rizikových chemických látek a jejich sledovatelnosti

Zlepšení harmonizace pravidel EU týkajících se 
zpřístupňování, zavádění, držení a používání 
vysoce rizikových chemických látek

Zlepšení fungování vnitřního trhu s vysoce 
rizikovými chemickými látkami

Snížení pravděpodobnosti a rozsahu 
environmentálních rizik (např. pro 
pravděpodobnost požárů, výbuchů, havárií, nehod 
a náhodných emisí chemických látek nebo jejich 
prevence)

Zlepšení bezpečnosti a zdraví pracovníků a široké 
veřejnosti

Snížení rizika přerušení provozu a následných 
ekonomických ztrát

Zvýšení administrativní zátěže / administrativních 
nákladů, které nesou dodavatelé vysoce 
rizikových chemických látek (výrobci, distributoři, 
maloobchodníci, on-line tržiště)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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Zvýšení administrativní zátěže / administrativních 
nákladů, které nesou profesionální uživatelé 
vysoce rizikových chemických látek

Zvýšení administrativní zátěže / administrativních 
nákladů, které nese široká veřejnost

Zvýšení nákladů na dodržování předpisů, které 
nesou dodavatelé vysoce rizikových chemických 
látek (výrobci, distributoři, maloobchodníci, on-line 
tržiště)

Zvýšení nákladů na dodržování předpisů, které 
nesou profesionální uživatelé vysoce rizikových 
chemických látek

Zvýšení nákladů na dodržování předpisů, které 
nese široká veřejnost

Zvýšení nákladů na provádění a prosazování, 
které nesou orgány veřejné správy

Snížení konkurenceschopnosti podniků v EU, 
včetně malých a středních podniků (např. náklady 
na vstupy, kapitál a pracovní sílu, podíl na trhu v 
mezinárodním kontextu a mezinárodní 
konkurenceschopnost)

Omezení výběru pro spotřebitele

Omezení obchodních toků se třetími zeměmi 
(např. dovoz/vývoz látek)

40. Jaký dopad by měla podpora budování kapacit a osvětové činnosti pro podniky 
a subjekty dodavatelského řetězce?

Žádný 
dopad

Malý 
dopad

Mírný 
dopad

Výrazný 
dopad

Nevím

Zvýšení úrovně bezpečnosti v Unii proti zneužití 
vysoce rizikových chemických látek k 
nepřátelským účelům

Zlepšení informovanosti o podezřelých 
transakcích, ztrátách a krádežích vysoce 
rizikových chemických látek a jejich sledovatelnosti

Zlepšení harmonizace pravidel EU týkajících se 
zpřístupňování, zavádění, držení a používání 
vysoce rizikových chemických látek

Zlepšení fungování vnitřního trhu s vysoce 
rizikovými chemickými látkami

Snížení pravděpodobnosti a rozsahu 
environmentálních rizik (např. pro 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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pravděpodobnost požárů, výbuchů, havárií, nehod 
a náhodných emisí chemických látek nebo jejich 
prevence)

Zlepšení bezpečnosti a zdraví pracovníků a široké 
veřejnosti

Snížení rizika přerušení provozu a následných 
ekonomických ztrát

Zvýšení administrativní zátěže / administrativních 
nákladů, které nesou dodavatelé vysoce 
rizikových chemických látek (výrobci, distributoři, 
maloobchodníci, on-line tržiště)

Zvýšení administrativní zátěže / administrativních 
nákladů, které nesou profesionální uživatelé 
vysoce rizikových chemických látek

Zvýšení administrativní zátěže / administrativních 
nákladů, které nese široká veřejnost

Zvýšení nákladů na dodržování předpisů, které 
nesou dodavatelé vysoce rizikových chemických 
látek (výrobci, distributoři, maloobchodníci, on-line 
tržiště)

Zvýšení nákladů na dodržování předpisů, které 
nesou profesionální uživatelé vysoce rizikových 
chemických látek

Zvýšení nákladů na dodržování předpisů, které 
nese široká veřejnost

Zvýšení nákladů na provádění a prosazování, 
které nesou orgány veřejné správy

Snížení konkurenceschopnosti podniků v EU, 
včetně malých a středních podniků (např. náklady 
na vstupy, kapitál a pracovní sílu, podíl na trhu v 
mezinárodním kontextu a mezinárodní 
konkurenceschopnost)

Omezení výběru pro spotřebitele

Omezení obchodních toků se třetími zeměmi 
(např. dovoz/vývoz látek)

41. Jaký dopad by mělo zřízení nové skupiny odborníků EU pro vysoce rizikové 
chemické látky, která by na utajovaných zasedáních pravidelně projednávala vývoj 
chemických hrozeb s cílem monitorovat nové hrozby a koordinovaně na ně 
reagovat?

Žádný 
dopad

Malý 
dopad

Mírný 
dopad

Výrazný 
dopad

Nevím

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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Zvýšení úrovně bezpečnosti v Unii proti zneužití 
vysoce rizikových chemických látek k 
nepřátelským účelům

Zlepšení informovanosti o podezřelých 
transakcích, ztrátách a krádežích vysoce 
rizikových chemických látek a jejich sledovatelnosti

Zlepšení harmonizace pravidel EU týkajících se 
zpřístupňování, zavádění, držení a používání 
vysoce rizikových chemických látek

Zlepšení fungování vnitřního trhu s vysoce 
rizikovými chemickými látkami

Snížení pravděpodobnosti a rozsahu 
environmentálních rizik (např. pro 
pravděpodobnost požárů, výbuchů, havárií, nehod 
a náhodných emisí chemických látek nebo jejich 
prevence)

Zlepšení bezpečnosti a zdraví pracovníků a široké 
veřejnosti

Snížení rizika přerušení provozu a následných 
ekonomických ztrát

Zvýšení administrativní zátěže / administrativních 
nákladů, které nesou dodavatelé vysoce 
rizikových chemických látek (výrobci, distributoři, 
maloobchodníci, on-line tržiště)

Zvýšení administrativní zátěže / administrativních 
nákladů, které nesou profesionální uživatelé 
vysoce rizikových chemických látek

Zvýšení administrativní zátěže / administrativních 
nákladů, které nese široká veřejnost

Zvýšení nákladů na dodržování předpisů, které 
nesou dodavatelé vysoce rizikových chemických 
látek (výrobci, distributoři, maloobchodníci, on-line 
tržiště)

Zvýšení nákladů na dodržování předpisů, které 
nesou profesionální uživatelé vysoce rizikových 
chemických látek

Zvýšení nákladů na dodržování předpisů, které 
nese široká veřejnost

Zvýšení nákladů na provádění a prosazování, 
které nesou orgány veřejné správy

Snížení konkurenceschopnosti podniků v EU, 
včetně malých a středních podniků (např. náklady 
na vstupy, kapitál a pracovní sílu, podíl na trhu v 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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mezinárodním kontextu a mezinárodní 
konkurenceschopnost)

Omezení výběru pro spotřebitele

Omezení obchodních toků se třetími zeměmi 
(např. dovoz/vývoz látek)

42. Jaký dopad by měl požadavek, aby on-line tržiště zřídila jednotné kontaktní 
místo v EHP, které by vnitrostátním orgánům umožnilo rychle požádat o vyřazení 
vysoce rizikových chemických látek ze seznamu a vyměňovat si další příslušná 
sdělení (např. zasílat žádosti o informace během vyšetřování)?

Žádný 
dopad

Malý 
dopad

Mírný 
dopad

Výrazný 
dopad

Nevím

Zvýšení úrovně bezpečnosti v Unii proti zneužití 
vysoce rizikových chemických látek k 
nepřátelským účelům

Zlepšení informovanosti o podezřelých 
transakcích, ztrátách a krádežích vysoce 
rizikových chemických látek a jejich sledovatelnosti

Zlepšení harmonizace pravidel EU týkajících se 
zpřístupňování, zavádění, držení a používání 
vysoce rizikových chemických látek

Zlepšení fungování vnitřního trhu s vysoce 
rizikovými chemickými látkami

Snížení pravděpodobnosti a rozsahu 
environmentálních rizik (např. pro 
pravděpodobnost požárů, výbuchů, havárií, nehod 
a náhodných emisí chemických látek nebo jejich 
prevence)

Zlepšení bezpečnosti a zdraví pracovníků a široké 
veřejnosti

Snížení rizika přerušení provozu a následných 
ekonomických ztrát

Zvýšení administrativní zátěže / administrativních 
nákladů, které nesou dodavatelé vysoce 
rizikových chemických látek (výrobci, distributoři, 
maloobchodníci, on-line tržiště)

Zvýšení administrativní zátěže / administrativních 
nákladů, které nesou profesionální uživatelé 
vysoce rizikových chemických látek

Zvýšení administrativní zátěže / administrativních 
nákladů, které nese široká veřejnost

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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Zvýšení nákladů na dodržování předpisů, které 
nesou dodavatelé vysoce rizikových chemických 
látek (výrobci, distributoři, maloobchodníci, on-line 
tržiště)

Zvýšení nákladů na dodržování předpisů, které 
nesou profesionální uživatelé vysoce rizikových 
chemických látek

Zvýšení nákladů na dodržování předpisů, které 
nese široká veřejnost

Zvýšení nákladů na provádění a prosazování, 
které nesou orgány veřejné správy

Snížení konkurenceschopnosti podniků v EU, 
včetně malých a středních podniků (např. náklady 
na vstupy, kapitál a pracovní sílu, podíl na trhu v 
mezinárodním kontextu a mezinárodní 
konkurenceschopnost)

Omezení výběru pro spotřebitele

Omezení obchodních toků se třetími zeměmi 
(např. dovoz/vývoz látek)

43. Jaký druh pozitivních nebo negativních účinků by mohly mít možnosti uvedené 
v předchozích otázkách na vaši každodenní činnost?

44. Do jaké míry souhlasíte s tím, že zásah EU s cílem předejít zneužití vysoce 
rizikových chemických látek by byl odůvodněný na základě bezpečnostních obav 
týkajících se těchto chemických látek a že by potenciální přínosy převážily nad 
ekonomickými náklady?

Rozhodně nesouhlasím
Nesouhlasím
Nemám vyhraněný názor
Souhlasím
Rozhodně souhlasím
Nevím

45. Odpověď na předchozí otázku dále rozveďte:

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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46. Do jaké míry by dodatečná bezpečnostní opatření také zlepšila bezpečnost a 
ochranu zdraví pracovníků a široké veřejnosti, případně měla by jiné výhody?

Vůbec ne
Málo
Do určité míry
Do značné míry
Zcela
Nevím

47. Odpověď na předchozí otázku dále rozveďte:

Závěrečné poznámky

48. Pokud chcete uvést další informace relevantní pro téma této konzultace, 
použijte textové pole níže.

49. Níže můžete připojit stručný dokument, například písemné stanovisko.
Povoleny jsou pouze soubory typu pdf,txt,doc,docx,odt,rtf.

Contact

George.NIKOLAOU@ec.europa.eu
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