
Arnika – program Toxické látky a odpady
Seifertova 327/85, 130 00 Praha 3

Mgr. Karolína Brabcová
e-mail: karolina.brabcova@arnika.org

telefon/GSM: 731 321 737

Summary request about the need for an efficient and timely REACH revision and
strong universal PFAS ban within REACH - transmitted by Arnika to the Vice
Minister Petr Hladík on the occasion of the meeting at the Ministry of Environment
on 16 January 2023.

16.ledna, 2023

Revize Evropské chemické politiky a zákaz PFAS - omezení po skupině ve
spotřebním zboží včetně fluoropolymerů

Podklad pro jednání s náměstkem ministra Petrem Hladíkem na MŽP společně se zástupci

nevládních organizací Zeleného kruhu, Hnutí Duha, ČSOP, Klimatické koalice, Greenpeace

Revize Evropské chemické politiky - konkrétně PFAS - omezení po skupině v mnoha použití včetně
fluoropolymerů. Podpora návrhů dalších členských států EU. Podpořit EK a požadovat revizi REACHe

ještě v roce 2023-2024 do konce volebního období EU Parlamentu. (představí Karolína Brabcová,

Arnika)

Do konce ledna představí Evropské chemické agentuře ECHA 5 členských zemí EU návrh na zákaz per-

a polyfluoralkových látek (PFAS nebo také Forever Chemicals = věčných chemikálií). Tento společný

návrh omezení podle nařízení REACH (Annex XV) s cílem omezit rizika pro životní prostředí a lidské

zdraví plynoucí z výroby a používání široké škály PFAS látek je revoluční z důvodu pokusu zakázat

celou skupinu více než 9000 chemických látek na bázi organického fluoru s podobnými toxickými

vlastnostmi a zavést jejich široký zákaz v mnoha použitích zejména ve spotřebním zboží do konce

roku 2025. Tento návrh vychází ze závazků vyplývajících z Evropské strategie pro udržitelnost

chemických látek. Aktivní podpora tohoto návrhu včetně požadavku ze strany České republiky, aby

do tohoto omezení spadaly i fluoropolymery, které se vyrábějí právě z PFAS látek jako základních

stavebních kamenů těchto materiálů a které fluorový průmysl vehementně odmítá omezovat.

Fluoropolymery totiž postupně degradují na PFAS látky a znečištění by se pak nijak nezastavilo,

pokud by se do zákazu tyto látky nedostaly.

Zákaz PFAS látek napomůže zejména vodárenským společnostem, které se začínají potýkat

s problémem znečištění pitné vody. Znečištění vod včetně těch odpadních PFAS látkami jedním z

důvodů, proč se těmto látkám aktivně věnují vedle Evropské unie, USA, Austrálie i mezinárodní

úmluvy včetně té Stockholmské či OECD. V ČR jsme na tento fakt upozornili loni i Stálou senátní

komisi Voda – Sucho a další senátní výbory, které k tomu již také přijaly svá stanoviska.



Arnika dále iniciovala vznik manifestu s titulkem: „Zakažte perfluorované látky (PFAS) – Ban PFAS

Manifesto”, který podepsalo přes 100 nevládních organizací z Evropy i celého světa. Manifest shrnuje

klíčové problémy související se znečištěním a expozicí PFAS a uvádí deset požadavků adresovaných

zejména evropským institucím a členským státům, v jejichž moci je výše zmíněný zákaz prosadit.

Zásadním požadavkem je zákaz PFAS látek jako celou skupinu ve spotřebním zboží do roku 2025.

Vzhledem k tomu, že v ČR nemáme žádné výrobní kapacity pro PFAS, mnohé firmy včetně českých je

již ze svých výrobků vyřadily, světoví výrobci spotřebního zboží volají po jejich zákazu a investoři se na

konci roku zavázali neinvestovat do výroby PFAS, je jejich účinný zákaz jen otázkou času. Česká

republika by podporou těchto opatření navázala na vysoký kredit, který získala během českého

předsednictví EU.

Více najdete zde:

www.banpfasmanifesto.org

https://arnika.org/vecne-chemikalie-v-bundach-od-ceskych-vyrobcu

https://chemsec.org/pfas/

http://www.banpfasmanifesto.org
https://arnika.org/vecne-chemikalie-v-bundach-od-ceskych-vyrobcu
https://chemsec.org/pfas/

