
 

Právní úprava uvádění nebezpečných chemických látek 

a směsí na trh v právu životního prostředí Evropské unie 

 

Abstrakt: 

Cílem této práce bylo získat poznatky o hlavních rysech právní úpravy uvádění nebezpečných 

chemických látek a směsí na trh v právu životního prostředí Evropské unie, a to poznatky 

právě o těch rysech, které podstatným způsobem ovlivňují dosahování vysoké úrovně ochrany 

lidského zdraví a životního prostředí. Za účelem naplnění uvedeného cíle byly analyzovány 

dvě právní úpravy uvádění chemických látek a směsí na trh: obecná, představovaná 

především nařízením REACH (č. 1907/2006) a nařízením CLP (č. 1272/2008), a zvláštní, 

kde bylo jako předmět analýzy zvoleno nařízení o přípravcích na ochranu rostlin 

(č. 1107/2009). Práce se nejprve zabývá obecnými otázkami regulace nebezpečných 

chemických látek a směsí: úlohou soukromého a veřejného práva, fenoménem 

tzv. procesualizace práva životního prostředí a vymezením základních pojmů 

(včetně podrobného rozboru konceptů nebezpečí, nebezpečných vlastností, rizika 

a souvisejících pojmů). Na obecné otázky navazuje analýza nejvýznamnějších institutů 

uvedených právních předpisů (zejména registrace, hodnocení, povolování a omezení 

podle nařízení REACH, klasifikace a označování podle nařízení CLP a schvalování 

a povolování podle nařízení o přípravcích na ochranu rostlin). Tyto instituty jsou podle své 

převažující funkce rozděleny do dvou kapitol: posuzování nebezpečnosti a rizik a řízení 

nebezpečí a rizik. Práce upozorňuje na silné a slabé stránky analyzovaných institutů z hlediska 

dosahování vysoké úrovně ochrany, a to též s přihlédnutím k hojné judikatuře Soudního dvora 

Evropské unie v této oblasti. V kapitole o řízení nebezpečí a rizik se práce zabývá 

též významem principu předběžné opatrnosti v kontextu analyzovaných institutů 

a možnostmi členských států řídit nebezpečí a rizika na vnitrostátní úrovni. Provedená 

analýza a srovnání zkoumaných právních úprav je nakonec podkladem pro formulaci 

obecnějších závěrů o současné unijní právní úpravě uvádění nebezpečných chemických látek 

a směsí na trh, včetně úvah o možných změnách do budoucna. 
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