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Vážený pane předsedo, 

děkuji Vám za Váš dopis ze dne 15. listopadu 2019, v němž jste informoval předsedkyni 

Komise Ursulu von der Leyenovou o usnesení Poslanecké sněmovny č. 1190 o omezení 

používání olova ve střelivu (střely a náboje) a v rybářském náčiní. Komise toto usnesení 

považuje za součást našeho pravidelného politického dialogu. 

Komise bere na vědomí, že Poslanecká sněmovna nezpochybňuje výsledky vyšetřovací 

zprávy, kterou v listopadu 2018 zveřejnila Evropská agentura pro chemické látky. 

Dovolte nám při této příležitosti poskytnout k této věci určitá vysvětlení. 

Výše uvedená vyšetřovací zpráva Evropské agentury pro chemické látky uvádí, že existují 

dostatečné důkazy odůvodňující přijetí dalších ochranných opatření v souvislosti s 

evropským nařízením o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek 

(„nařízení REACH“). V návaznosti na tato zjištění požádala Komise v červenci 2019 

Evropskou agenturu pro chemické látky, aby připravila dokumentaci o omezení 

používání olova ve střelách v terénech jiných než jsou mokřady, v jiném střelivu ve všech 

terénech a v rybářském náčiní. Za účelem přípravy této dokumentace zahájila Evropská 

agentura pro chemické látky dne 3. října 2019 konzultaci, která probíhala do dne 

16. prosince 2019. Očekává se, že Evropská agentura pro chemické látky předloží 

dokumentaci o omezení používání olova v říjnu 2020. Výbory pro posuzování rizik 

příslušných agentur a Výbor pro socioekonomickou analýzu poté do dvanácti měsíců tuto 

dokumentaci posoudí a přijmou k ní stanovisko. Součástí tohoto procesu bude konzultace 

zúčastněných stran a uvítali bychom, kdybyste k účasti na této konzultaci vybídli české 

lovce, sportovní střelce či sdružení, která je zastupují, jakož i další zainteresované strany. 

To pomůže zajistit, aby byly náležitě zohledněny všechny relevantní prvky. 

 

Jestliže dokumentace o omezení používání olova potvrdí, že existuje riziko, které je třeba 

řešit na úrovni celé Unie, návrh na omezení používání olova ve střelách v terénech jiných 
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než jsou mokřady, v jiném střelivu ve všech terénech a v rybářském náčiní bude moci 

Komise předložit nejdříve v letech 2021–2022. 

Pokud jde o obavy vyjádřené v usnesení Poslanecké sněmovny, Komise by ráda ujistila 

sněmovnu, že zásadám proporcionality a nediskriminace členských států EU věnuje 

nepřetržitě velkou pozornost a prováděcí právní předpisy přijímá pouze v přísném 

souladu s právem Unie, včetně Smluv a samotného nařízení REACH. Nedílnou součástí 

tohoto příjímacího procesu je úzké zapojení členských států prostřednictvím výboru 

REACH, jakož i Evropského parlamentu a Rady, které mají tříměsíční právo na 

přezkoumání veškerých omezení, pro něž se výbor REACH vyslovil. 

Komise ujišťuje Poslaneckou sněmovnu, že tento projekt nemá vliv na systém kontroly, 

registrace, nabývání a držení zbraní a střeliva ani se nedotkne směrnice o palných 

zbraních, která byla revidována v roce 2017.  

Komise doufá, že tato vysvětlení jsou dostatečnou odpovědí na připomínky Poslanecké 

sněmovny, a těší se na pokračování politického dialogu v budoucnu. 

S úctou 

 

Maroš Šefčovič           Thierry Breton 

místopředseda             člen Komise 


