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KRÁTKÉ ODŮVODNĚNÍ

Ohledně  nutnosti přepracování současných právních ustanovení k úpravě bezpečné aplikace 
chemických látek v Evropské Unii existuje v podstatě shoda od předložení návrhu vyhlášky 
Komise k reformě politiky EU v oblasti chemických látek, ke kterému došlo 29. října 2003. 
Návrh nicméně narazil v celé řadě podrobností na jasný odpor. Kriticky hodnocena je 
především metodika registrace chemických látek zvolená Komisí, která potřebné požadavky 
na údaje opírá v první řadě o vyprodukované nebo dovezené množství chemické látky.

Návrh zákona bude mít neobvykle dalekosáhlé účinky. Bude se týkat nejen chemického 
průmyslu a jeho následných uživatelů, ale i kovozpracujícího průmyslu, automobilového 
průmyslu, textilního průmyslu atd. Dotčeni budou výrobci chemických látek stejně jako 
obchodníci, další uživatelé a dovozci, tzn. všichni, kteří nakládají komerčně s chemickými 
látkami, vedle některých velkých koncernů především malé a střední podniky včetně 
živnostníků.

Slabiny návrhu Komise

Komise narazila na nejrozhodnější odpor se systémem, který navrhuje pro registraci chemické 
látky. Komise váže množství údajů, které má dodat přihlašovatel, na množství vyrobené nebo 
dovezené chemické látky. Požadavky na informace začínají u výroby, resp. dovozu jedné tuny 
ročně a zvyšují se postupně při výrobě nebo dovozu 10 tun ročně, 100 tun ročně a 1.000 tun 
ročně.

Rozhodující slabé místo formulace Komise spočívá v tom, že vyžaduje údaje bez jakéhokoli 
vztahu ke konkrétním rizikům dané chemické látky. Požadavky na údaje se zvyšují při 
překročení množstevních limitů, aniž by nutně bylo odůvodněno zvýšené riziko pro člověka a 
pro životní prostředí.

Tato formulace orientovaná na množství povede v nežádoucím účinkům. Jen přímé náklady 
na získání informací budou činit u jedné chemické látky podle požadavků na údaje 
odstupňovaných podle množství 20.000 až 400.000 EUR. Nebude možné zabránit tomu, aby 
zejména v oblastech výroby s malým objeme v mnoha případech náklady na registraci nebyly 
v ekonomickém poměru k obratu. V důsledku toho je nutno obávat se, že značný počet 
chemických látek a výrobků bude stažen z trhu – odhady vycházejí z 20% a více. Systematika 
množstevních limitů uplatňovaná Komisí tak vytvoří nesprávný podnět k výběru, který se řídí 
náklady na registraci a nikoli rizikem, které je spojeno s určitou chemickou látkou.

Zlepšovací návrh předkladatele zprávy

Předkladatel zprávy proto navrhuje doplnění množstevních limitů Komise o faktory založené 
na riziku. Nový koncept neuvažuje každé možné použití látky, nýbrž zaměřuje požadavky na 
údaje na typické expozice člověka a životního prostředí, které jsou spojené s určitými 
kategoriemi použití. Přitom jsou shrnuty typické zátěžové situace, které vyžadují stejná 
ochranná opatření. To jsou z hlediska člověka hlavní cesty přijímání (perorálně, inhalačně 
nebo dermálně) a z hlediska životního prostředí cesty přenosu (vzduch, voda, půda), vždy 
doplněné dobou trvání expozice (jednorázově nebo krátkodobě, příležitostně, opakovaně nebo 
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dlouhodobě). V rámci těchto kategorií expozice se shrnují jednotlivá použití k oblastem 
použití (průmyslová, komerční nebo soukromá spotřeba). Pokud všichni aktéři, od výrobce až 
po posledního následného uživatele budou pracovat s těmito kategoriemi expozice a použití, 
pak bude pro první hodnocení rizika dostačující klíčový datový záznam. Ten musí dávat 
spolehlivou informaci o podstatných fyzikálně-chemických vlastnostech a akutních účincích 
na člověka a na životní prostředí. Další požadavky na údaje, zejména rozsáhlejší testy, by pak 
závisely na příslušné expoziční situaci. S narůstajícím stupněm závažnosti expozice musí být 
spojeny zesílené časové a obsahové požadavky při registračním řízení.

Tyto klíčové informace agentuře současně umožní zařadit chemické látky, které mají být 
registrovány, do skupin podle rizika, které z nich vychází a definovat tak priority pro 
registraci. Také podle této systematiky by měla být uzavřena po 11 letech registrace všech 
odpadů evidovaných v REACH.

Výhody modifikované formulace

Při této formulaci není návazným bodem pro registrační systém množství chemické látky, 
nýbrž riziko s ní spojené. Zátěže spojené s registrací se tím výrazně sníží bez újmy v ochraně 
zdraví a životního prostředí. Výrobci a uživatelé se nebudou muset při odhadu rizik již řídit 
nepřehledným počtem jednotlivých aplikací, nýbrž přehledným počtem kategorií. Sníží se tak 
ohlašovací povinnosti následných uživatelů a usnadní se tok informací v řetězci tvorby 
hodnot. Současně budou lépe chráněna obchodní tajemství a hospodářsky významné 
informace. Dále se zvýší flexibilita použití a disponibility chemických látek a výrazně se sníží 
nežádoucí účinek, že určité chemické látky zmizely z trhu / z trhů jen proto, že náklady na 
testy a registraci budou ekonomicky neúnosné. Také pokusy na zvířatech bude možno 
výrazně omezit. Kombinace kategorií expozice a použití ve spojení se sadou klíčových 
informací tak představuje efektivní nástroj, jak chránit člověka a životní prostředí cíleně –
v souladu se skutečnou expozicí – a současně společně celkově snižovat náklady na vstupy a 
administrativní náklady ze strany podniků a úřadů. 

Pokud chce Komise dosáhnout cíle, který si sama dala - zachování a posílení 
konkurenceschopnosti chemického průmyslu EU, pak se musí návrh REACH více přizpůsobit 
praxi, musí být snadno realizovatelný, nepříliš nákladný a systematicky více hodnověrný. 
Nová politika chemických látek musí sloužit ochraně lidského zdraví a životního prostředí, 
ale i zvýhodňovat rámcové podmínky pro investice a inovace, které skutečně umožní vznik 
nových pracovních míst a podniků a nenechají zaniknout existující pracovní místa a podniky. 
K tomu patří formulace REACH, ve které požadavky na údaje navazují na riziko vyplývající 
z chemické látky a nikoli jen z okolnosti, že ne o všech látkách existují všechny vědecky 
možné poznatky. Pozměněnou systematikou při registraci chemických látek se zpráva pokusí 
vyhovět tomuto požadavku. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele žádá vedoucí výbor pro otázky životního 
prostředí, zdraví lidu a bezpečnost potravin, aby do své zprávy převzal následující 
pozměňovací návrhy:
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Návrh Komise Změny provedené Parlamentem

Pozměňovací návrh 1
Úvaha 10

(10) Kritéria hodnocení stanoví, že poté, co 
bude dán podnět k registraci, bude prověřen 
soulad předaného pracovního podkladu 
s požadavky této vyhlášky a bude možno 
získat ještě další informace o vlastnostech 
chemických látek. Po přijetí takových 
chemických látek do svých průběžných 
plánů by měly členské státy tyto chemické 
látky ohodnotit, pokud existuje důvodné 
podezření, že skrývají riziko pro lidské 
zdraví nebo pro životní prostředí.

(10) Kritéria hodnocení stanoví, že poté, co 
bude dán podnět k registraci, bude prověřen 
soulad předaného pracovního podkladu 
s požadavky této vyhlášky a bude možno 
získat ještě další informace o vlastnostech 
chemických látek. Agentura ohodnotí  tyto 
chemické látky, pokud existuje důvodné 
podezření, že skrývají riziko pro lidské 
zdraví nebo pro životní prostředí

Begründung

Um einheitliche Bewertungsmaßstäbe zu gewährleisten, muss die Bewertung der Stoffe 
zentral durch die Agentur erfolgen.
Die Stellung der Agentur ist deshalb deutlich zu stärken, wobei die 
Kooperationsmechanismen zwischen ihr und den nationalen Behörden klar zu fassen sind.

Pozměňovací návrh 2
Úvaha 15 a (nová)

(15 a) Agentura musí být garantem právní 
jistoty pro podnik a proto musí mít poslední 
slovo při vyhodnocování rizika chemických 
látek a výsledků testů. To současně 
znamená, že podnik nebo členský stát, který 
zpochybní ohodnocení provedené 
agenturou, nese důkazní břemeno.

Begründung

Einheitliche, verlässliche und rechtssichere Bedingungen zur Stoffbewertung und zur 
Umsetzung von Entscheidungen in der gesamten EU sind notwendig. Sie können nur durch 
eine starke Agentur gewährleistet werden.
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Pozměňovací návrh 3
Úvaha 16

(16) Zkušenost ukázala, že od členských 
států není možno požadovat, aby posoudily 
rizika všech chemických látek. Tato
odpovědnost by proto měla být v první řadě 
přenesena na podniky, které tyto chemické 
látky vyrábějí nebo dovážejí, avšak jen 
tehdy, pokud se jedná o množství nad 
určitými prahovými hodnotami, aby zatížení 
s tím spojené bylo vůbec únosné. Tyto 
podniky by měly přijmout opatření k řízení 
rizik v souladu s posouzením rizika, které 
provedly pro své chemické látky.

(16) Zkušenost ukázala, že od členských 
států není možno požadovat, aby posoudily 
rizika všech chemických látek. Odpovědnost 
k dodržení povinné péče by proto měla být 
v první řadě přenesena na podniky, které 
tyto chemické látky vyrábějí nebo dovážejí, 
avšak jen tehdy, pokud se jedná o množství 
nad určitými prahovými hodnotami, aby 
zatížení s tím spojené bylo vůbec únosné. 
Tyto podniky by měly přijmout opatření 
k řízení rizik v souladu s posouzením rizika, 
které provedly pro své chemické látky. To 
zahrnuje povinnost popsat, zdokumentovat 
a sdělit transparentním a přiměřeným 
způsobem rizika na základě výroby, použití 
a odbytu každé chemické látky. Výrobci a 
následní uživatelé musí zvolit chemickou 
látku pro výrobu a aplikaci na základě 
nejbezpečnějších chemických látek, které 
jsou k dispozici.

Pozměňovací návrh 4
Úvaha 17

(17) Za účelem efektivního provedení 
posouzení bezpečnosti chemických látek by 
si měli výrobci a dovozci chemických pátek 
obstarat informace o těchto chemických 
látkách, v případě nutnosti tak, že provedou 
nové zkoušky.

(17) Za účelem efektivního provedení 
posouzení bezpečnosti chemických látek by 
si měli výrobci a dovozci chemických pátek 
za účelem posouzení rizika a bezpečné 
aplikace na základě skutečné expozice 
obstarat nutné informace o těchto 
chemických látkách, v případě nutnosti tak, 
že provedou nové zkoušky.

Begründung

Um Tierversuche zu vermeiden und Kosten zu reduzieren, dürfen nur Tierversuche gemacht 
werden, die für eine Risikoabschätzung auf Basis der tatsächlichen Exposition und 
Verwendung wirklich notwendig sind. Den Umfang der Prüf- und Datenanforderungen nach 
Produktions- bzw. Importmengen zu staffeln ist deshalb nicht geeignet.

Pozměňovací návrh 5
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Úvaha 21

(21) Požadavky platné pro posouzení 
bezpečnosti chemických látek výrobci by 
měly být reprodukovány podrobně 
v technickém dodatku, aby výrobci a 
dovozci byli schopni vyhovět svým 
závazkům. Ve smyslu spravedlivého 
rozdělení břemen by měli výrobci a dovozci 
zahrnout do svého posouzení bezpečnosti 
chemických látek nejen své vlastní použití a 
použití, ke kterým uvádějí své chemické 
látky do oběhu, ale i všechna ostatní 
použití, o jejich jednotlivé zahrnutí je 
zákazníci požádají.  

(21) |K tomu, aby posouzení bezpečnosti 
chemických látek a jejich komunikace ve 
výrobkovém řetězci a převzetí odpovědnosti 
po dobu životnosti probíhalo efektivně, 
mělo by hodnocení chemických látek 
spočívat jak v inherentních vlastnostech, 
tak i ve skutečné očekávané expozici. Za 
tímto účelem je nutno použít účelným 
způsobem kategorie expozice. Namísto 
posuzování jednotlivých skupin výrobků a 
použití se nechají identifikovat a 
kategorizovat nezávisle na aplikaci 
chemické látky typické expozice člověka a 
životního prostředí. Přitom se shrnují 
typické zátěžové situace, které vyžadují 
stejná ochranná opatření. To jsou hlavní 
cesty příjímání člověkem (perorálně, 
inhalačně nebo dermálně), cesty přenosu 
do životního prostředí (vzduch, voda, půda) 
a doba trvání příslušné expozice 
(jednorázově nebo krátkodobě, 
příležitostně, opakovaně nebo dlouhodobě). 
V rámci těchto kategorií expozice se 
definují a pak zařadí do skupin: zásadní 
oblasti použití  (průmyslová, komerční nebo 
soukromá spotřeba) a tolerovatelné výšky / 
stupně expozice.

Begründung

Für den Stoffhersteller ist es nicht machbar, alle denkbaren Einsatz- und 
Verwendungsbedingungenbedingungen detaillierten Einzelbewertungen zu unterziehen. 
Zudem wäre dies auch aus Sicht der nachgeschalteten Anwender nicht wünschenswert. Eine 
zu detaillierte Beschreibung der Einsatzbedingungen, schränkt die notwendige Flexibilität in 
der Stoffanwendung für die nachgeschalteten Anwender ein. In Fällen, in denen das spezielle 
Expositionszenario nicht auf die Verwendungssituation vor Ort passt wäre entweder ein 
umfänglicher Transfer von (ggf. sensiblem) anwendungsbezogenem Know-how zum 
Stoffhersteller notwendig oder der nachgeschaltete Anwender müsste die Stoffbewertung 
selbst durchführen. Die Weitergabe von anwendungsunabhängigen Expositionskategorien 
anstatt anwendungsspezifischer Expositionsszenarien würde diese Problematik entschärfen.

Pozměňovací návrh 6
Úvaha 25

(25) Pokud se provádějí pokusy, měly by 
odpovídat příslušným požadavkům na 

(25) Pokud se provádějí nové pokusy na 
obratlovcích, měly by odpovídat příslušným 
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ochranu laboratorních zvířat, které jsou 
vyloženy ve směrnici č. 86/609/EHS Rady 
ze dne 24.listopadu 1986 k přiblížení 
právních a správních předpisů členských 
států na ochranu zvířat používaných 
k pokusům a k jiným vědeckým účelům a 
Dobré laboratorní praxe podle směrnice č. 
87/18/EHS Rady ze dne 18. prosince 1986 
k unifikaci právních a správních předpisů 
pro použití zásad Dobré laboratorní praxe a 
ke kontrole jejich použití u pokusů 
s chemickými látkami.

požadavkům na ochranu laboratorních 
zvířat, které jsou vyloženy ve směrnici č. 
86/609/EHS Rady ze dne 24.listopadu 1986 
k přiblížení právních a správních předpisů 
členských států na ochranu zvířat 
používaných k pokusům a k jiným 
vědeckým účelům a Dobré laboratorní praxe 
podle směrnice č. 87/18/EHS Rady ze dne 
18. prosince 1986 k unifikaci právních a 
správních předpisů pro použití zásad Dobré 
laboratorní praxe a ke kontrole jejich použití 
u pokusů s chemickými látkami.

Begründung

Die wesentlich aufwändigeren und teureren Anforderungen der Guten Laborpraxis sollten 
nur auf neu durchzuführende Wirbeltierversuche Anwendung finden. Dies würde bei gleicher 
Sicherheit die Kosteneffizienz der Registrieranforderungen erheblich verbessern.

Pozměňovací návrh 7
Úvaha 29 a (neu)

(29 a) Více než 30.000 chemických látek 
stanovených k registraci je možno 
smysluplně zpracovat jen tehdy, pokud 
bude pořadí registrace stanoveno na 
základě minimálního datového záznamu, 
který bude obsahovat podstatné fyzikálně 
chemické vlastnosti a akutní účinky na 
člověka a na životní prostředí a 
kategorizované údaje o expozici. Díky 
tomuto stanovení priorit by nejdříve byly 
identifikovány chemické látky 
s maximálními riziky a byly by 
zaregistrovány jako první ve smyslu 
ochrany zdraví a ochrany životního 
prostředí. 

Begründung

Nur unter dieser Voraussetzung wird REACH mit einem sinnvollen Aufwand und in einem 
überschaubaren Zeitrahmen dazu beitragen können, mögliche Risiken für Mensch und 
Umwelt durch Altstoffe besser abzuschätzen und zu im Sinne des Gesundheits- und 
Verbraucherschutzes rascher zu beurteilen.
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Pozměňovací návrh 8
Úvaha 29 b (neu)

(29b) Za účelem cíleného odsouhlasení 
registračních požadavků na pozdější 
posouzení bezpečnosti by byl nutný 
následující postup: Pro první stupeň 
posouzen rizika by měl být dostačující 
minimální datový záznam, který bude 
obsahovat podstatné fyzikálně chemické 
vlastnosti a akutní účinky na člověka a na 
životní prostředí. Další testy je pak nutno 
stanovit v závislosti na dané expoziční 
situaci. S narůstajícím stupněm závažnosti 
expozice by pak byly spojeny zostřené 
časové a obsahové požadavky při 
registračním řízení. Již existující informace 
v podnicích by se přitom měly využívat 
podpůrně, aby bylo možno co možná 
nejdříve identifikovat chemické látky se 
známým relevantním rizikem a přednostně 
je ošetřit v registračním řízení. Zde 
přicházejí v úvahu zejména látky CMR 
(karcinogenní, mutagenní a toxické pro 
reprodukci), látky PBT (persistentní, 
bioakumulativní a toxické) a látky PvB.

Begründung

Die risiko-unabhängigen Informationsanforderungen nach Mengenschwellen führen bereits 
unter den gegenwärtigen Kostenannahmen der EU-Kommission zu relativ hohen spezifischen 
Registrierkosten – insbesondere im Mengenbereich zwischen 10 und 100 t/a. Um hier einen 
risiko-unabhängigen, d.h. kostengetriebenen Entfall von Stoffen in größerem Umfang zu 
vermeiden, sind die Informations- und Prüfanforderungen an der tatsächlichen 
Expositionssituation auszurichten. Im Sinne des Gesundheits- und Verbraucherschutzes 
werden nur diejenigen Daten erhoben, die für die Beurteilung einer sicheren Anwendung auf 
Basis der tatsächlich vorhandenen Exposition auch notwendig sind. Im Sinne des Tierschutzes 
werden durch diese Vorgehensweise unnötige Tierversuche vermieden.

Pozměňovací návrh 9
Úvaha 38 a (neu)

(38a)Za účelem podpory firem, které se 
podílejí na konsorciích, vypracuje Komise 
směrnice k dodržování práva na ochranu 
hospodářské soutěže.
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Pozměňovací návrh 10
Úvaha 40 a (nová)

Za účelem podpory firem, které tvoří taková 
konsorcia, při řádném dodržování 
ustanovení soutěžního práva musí Komise 
vypracovat směrnice s maximální právní 
platností.

(40a) V rámci časově omezení fáze před 
registrací, ve které dojde k vytvoření 
registru chemických látek zahrnujícího 
všech 30.000 chemických látek, by proto 
měly být inventarizovány chemické látky a 
příslušné minimální datové záznamy 
sestávající z podstatných fyzikálně 
chemických vlastností a akutních účinků 
na člověka a na životní prostředí a 
expoziční informace ve formě hrubých 
kategorií. Tím by byl možný bezodkladný 
hrubý odhad rizik a stanovení priorit 
časového sledu registrace. 

Begründung

Die Inventarisierung bietet eine schnelle und umfassende Übersicht mit über alle auf dem 
Markt befindlichen Stoffe. Diese Inventarisierung bietet auch die Möglichkeit, frühzeitig 
Konsortien bilden zu können, um dann im Rahmen der Registrierungs- und 
Evaluierungsphase möglichst kostengünstig operieren zu können.

Pozměňovací návrh 11
Úvaha 43

(43) Ve smyslu řetězce odpovědnosti by 
měli být následní uživatelé kompetentní pro 
posouzení rizik vyplývajících z jejich
použití chemické látky, pokud tato použití
nejsou zachycena v bezpečnostním listu, 
který poskytuje dodavatel; to neplatí pro 
případ, že následný uživatel přijme přísnější 
ochranná opatření, než mu doporučil 
dodavatel nebo pokud jeho dodavatel nebyl 
povinen tato rizika posoudit nebo mu 
zprostředkovat informace o těchto rizicích. 
Ze stejného důvodu by měli následní 
uživatelé řídit rizika vyplývající z použití 
svých chemických látek.

(43) Ve smyslu řetězce odpovědnosti by 
měli být následní uživatelé kompetentní pro 
posouzení rizik, která vznikají příslušnou 
expozicí na základě jejich použití chemické 
látky, pokud tyto expozice nejsou kryty 
minimálně expoziční kategorií 
v bezpečnostním listu, který poskytuje 
dodavatel; to neplatí pro případ, že následný 
uživatel přijme přísnější ochranná opatření, 
než mu doporučil dodavatel nebo pokud jeho 
dodavatel nebyl povinen tato rizika posoudit 
nebo mu zprostředkovat informace o těchto 
rizicích. Ze stejného důvodu by měli 
následní uživatelé řídit rizika vyplývající 
z použití svých chemických látek.
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Begründung

Für den Stoffhersteller ist es nicht machbar, alle denkbaren Einsatz- und 
Verwendungsbedingungenbedingungen detaillierten Einzelbewertungen zu unterziehen. 
Zudem wäre dies auch aus Sicht der nachgeschalteten Anwender nicht wünschenswert. Eine 
zu detaillierte Beschreibung der Verwendung bzw. der sicheren Einsatzbedingungen, schränkt 
die notwendige Flexibilität in der Stoffanwendung für die nachgeschalteten Anwender ein. In 
Fällen, in denen das spezielle Expositionszenario nicht auf die Verwendungssituation vor Ort 
passt, wäre entweder ein umfänglicher Transfer von (ggf. sensiblem) anwendungsbezogenem 
Know-how zum Stoffhersteller notwendig oder der nachgeschaltete Anwender müsste die 
Stoffbewertung selbst durchführen. Die Weitergabe von anwendungsunabhängigen 
Expositionskategorien anstatt anwendungsspezifischer Expositionsszenarien würde diese 
Nachteile erheblich vermindern.

Pozměňovací návrh 12
Úvaha 45

(45) Za účelem provedení a ohodnocení by 
měli být následní uživatelé chemických látek 
povinni předávat určité informace, pokud se 
jejich použití pohybuje nad rámec podmínek 
expozičního scénáře, který je popsaný 
v bezpečnostním listu předaném původním 
výrobcem nebo dovozcem; dále by měli být 
povinni aktualizovat takové předané 
informace.

(45) Za účelem provedení a ohodnocení by 
měli být následní uživatelé chemických látek 
povinni předávat určité informace, pokud se 
jejich použití pohybuje nad rámec podmínek 
expozičního scénáře nebo expoziční 
kategorie, která je popsaná v bezpečnostním 
listu předaném původním výrobcem nebo 
dovozcem; dále by měli být povinni 
aktualizovat takové předané informace.

Begründung

Siehe Änderungsanträge zu den Úvahasgründen 21 und 43.

Pozměňovací návrh 13
Úvaha 47

(47) Pokud by vyšší požadavky na 
informace platily pro určité chemické látky 
automaticky, byl by nutný značný počet 
zvířat na pokusy. Tyto pokusy mohou být 
pro podniky spojeny se značnými náklady. 
Proto musí být zajištěno, aby získávání 
takových informací odpovídalo skutečným 
požadavkům na informace. V rámci 
ohodnocení by měly být členské státy za 
tímto účelem povinny připravovat 
rozhodnutí a agentura k rozhodnutí o 

(47) Pokud by vyšší požadavky na 
informace platily pro určité chemické látky 
automaticky, byl by nutný značný počet 
zvířat na pokusy. Tyto pokusy mohou být 
pro podniky spojeny se značnými náklady. 
Proto musí být zajištěno, aby získávání 
takových informací odpovídalo skutečným 
požadavkům na informace na základě 
expozice. V rámci ohodnocení by měla
agentura zkontrolovat podklady k registraci 
předložené výrobci nebo dovozci a pokud 
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programech pokusů navrhovaných výrobci 
nebo dovozci takových chemických látek. 
Pro vyhodnocení návrhů na pokusy by měl 
být kompetentní ten členský stát, ve kterém 
dochází k výrobě nebo ve kterém má 
dovozce zastoupení.

bude nutno, měla by dodatečně požadovat 
další zkoušky.

Begründung

Siehe Änderungsanträge zu den Úvahasgründen 10 und 15 a neu (zentrale Rolle durch die 
Agentur)sowie 29 b neu und 43 (zunächst Mindestdaten; weitergehende Prüfungen auf Basis 
der tatsächlichen Exposition).

Pozměňovací návrh 14
Úvaha 54 a (nová)

(54 a) Schvalovací řízení by mělo obecně 
stavět na registraci a zohledňovat tam 
uvedená, již existující, opatření k řízení 
rizik pro určitá použití. Již dostatečně 
kontrolovaná použití by měla být ze 
schvalování vyjmuta všeobecně platným 
rozhodnutími („Pozitivní seznam“). 
Mimoto by neměla být použití chemických 
látek, která jsou již upravena v rámci 
Směrnice o omezení (směrnice č. 
76/769/EHS)nebo která budou do 
budoucna spadat pod titul  VIII (Omezení), 
upravena v rámci registrace.

Begründung

Sowohl bei der Beschränkung als auch bei der Zulassung wird die Verwendung von Stoffen 
geregelt. Die beiden Verfahren sind nicht ausreichend aufeinander abgestimmt und 
voneinander abgegrenzt. Es besteht die Gefahr von inkonsistenten Entscheidungen und 
Doppelarbeit für Unternehmen und Behörden.

Pozměňovací návrh 15
Úvaha 55 a (nová)

(55 a )Pro chemické látky, které přicházejí 
v úvahu jako kandidáti na registrační 
povinnost, by měla agentura po provedení 
registrace prověřit, zda je použití již 
dostatečně kontrolováno, např. omezením 
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v Dodatku č. XVI. Pokud tomu tak není a 
jsou-li dány předpoklady pro omezení podle 
titulu  VIII. je nutno dát podnět 
k omezovacímu řízení. Poté je nutno 
omezenou chemickou látku vyjmout 
z registrační povinnosti. Pokud z prověření 
provedeného Komisí vyplyne, že je kontrola 
dostatečná, musí být chemická látka již 
nyní vyjmuta z registrační povinnosti;s 
rozhodnutím o vyjmutí se nesmí vyčkávat až 
do rozhodnutí o přijetí do Dodatku XIII.

Begründung

Sowohl bei der Beschränkung als auch bei der Zulassung wird die Verwendung von Stoffen 
geregelt. Die beiden Verfahren sind nicht ausreichend aufeinander abgestimmt und 
voneinander abgegrenzt. Es besteht die Gefahr von inkonsistenten Entscheidungen und 
Doppelarbeit für Unternehmen und Behörden.

Pozměňovací návrh 16
Článek 1, odstavec 1

(1) Tato vyhláška obsahuje ustanovení o 
chemických látkách ve smyslu článku 3, 
odst. 1. Tato ustanovení platí, pokud je 
výslovně uvedeno, pro výrobu, dovoz, 
uvádění do oběhu a použití chemických 
látek tohoto druhu samotných, 
v přípravcích nebo ve výrobcích.

(1) Účelem této vyhlášky je zajištění 
volného pohybu zboží pro chemické látky 
na vnitřním trhu.

Begründung

Der Zweck der Verordnung sollte an den Anfang gestellt werden.

Pozměňovací návrh 17
Článek 1, odstavec 2

(2 Účelem této vyhlášky je zajištění volného 
pohybu zboží pro chemické látky na 
vnitřním trhu.

(2) Tato vyhláška vychází z principu 
prevence1. Podle toho platí zásada, že 
výrobci, dovozci a následní uživatelé musejí 
zajistit, aby vyráběli, uváděli do oběhu, 
dováželi a používali  jen takové chemické 
látky, které při řádné manipulaci a 
vyhodnocení rizika podle stavu techniky 
nepoškozují lidské zdraví a životní 
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prostředí. K tomu patří závazek přiměřeným 
a transparentním způsobem popsat, 
zdokumentovat a oznámit rizika spojená 
s výrobou, použitím a prodejem každé 
jednotlivé chemické látky.
1 Podle sdělení Komise o principu prevence 
(KOM(2000) 1 definitivní.

Begründung

Diese Wortwahl gibt die Verpflichtungen aus der Sorgfaltspflicht podle der in der Fußnote 
vermerkten Kommissionsmitteilung wieder.

Pozměňovací návrh 18
Článek 1, odstavec 3

(3) Tato vyhláška se zakládá na zásadě, že 
výrobci, dovozci a následní uživatelé musejí 
zajistit, aby vyráběli, uváděli do oběhu, 
dováželi a používali takové chemické látky, 
které nepoškozují lidské zdraví a životní 
prostředí. Ustanovení této vyhlášky 
vycházejí z principu prevence2.

(3) Tato vyhláška obsahu ustanovení o 
chemických látkách ve smyslu článku 3, 
odst. 1. Tato ustanovení platí, pokud je 
výslovně uvedeno, pro výrobu, dovoz, 
uvádění do oběhu a použití látek tohoto 
druhu samotných, v přípravcích nebo ve 
výrobcích.

2 Podle sdělení Komise o principu prevence 
(KOM(2000) 1 definitivní.

Pozměňovací návrh 19
Článek 2, odstavec 1, písm. c a) (nový)

c a) Látky, které se ve smyslu směrnice č. 
75/442/EHS Rady označují jako odpad.

Begründung

Doppelte Rechtsvorschriften sind zu vermeiden. Die spezifische Abfallverordnung ist für die 
REACH-Bestimmungen in Bezug auf den Schutz der menschlichen Gesundheit und der 
Umwelt angemessen. Ferner unterliegen Abfälle weder einer Zulassung noch 
Beschränkungen, sind aber registrierungspflichtig. Eine Registrierung von Abfällen ist 
überflüssig. Abfälle sollten aus dem ganzen REACH-System ausgeklammert werden.

Pozměňovací návrh 20
Článek 2, odst. 1 a) (nový)
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1 a) Tato vyhláška neplatí pro chemické 
látky, pokud se používají:
(a) ve zdravotnických výrobcích pro 
humánní a veterinární medicínu ve smyslu 
vyhlášky (EHS) č. 2309/93 Rady, směrnice 
č. 2001/82/ES Evropského parlamentu a 
Rady a směrnice č. 2001/83/ES Evropského 
parlamentu a Rady;
(b) v potravinách ve smyslu vyhlášky č. 
178/2002/ES, včetně potravinářských 
přísad ve smyslu směrnice č. 89/107/EHS 
Rady a aromatických látek podle definice 
dle vyhlášky č. 2232/96/ES a rozhodnutí č. 
2000/489/ES Komise;
(c)v krmivech včetně přísad do krmiv 
v oblasti použití vyhlášky (ES) č. 1831/2003 
o přísadách k použití v potravě pro zvířata a 
v krmivech v oblasti použití směrnice č. 
84/471/EHS;
(d) ve zdravotnických přístrojích v oblasti 
použití směrnic č. 90/385/EHS, 93/42/EHS, 
resp. 98/79/ES;
(e) v materiálech, které přicházejí do styku 
s potravinami, ve smyslu směrnice č. 
89/109/EHS Rady;
(f) v pesticidech ve smyslu směrnice č. 
91/414/EHS Rady;
(g) v biocidních výrobcích ve smyslu 
směrnice č. 98/8/ES Rady;
(h) v kosmetických prostředcích v oblasti 
použití směrnice č. 76/768/EHS Rady1.
1Úřední list L 262 ze dne 27.9.1976, str. 
169.

Begründung

Die zukünftige Verordnung muss wesentlich besser auf das bestehende Recht abgestimmt 
werden. Bereits geregelte Stoffe oder Stoffgruppen bzw. deren Verwendung in bestimmten 
Produkten müssen von REACH ausgenommen werden. Andernfalls besteht die Gefahr von 
Doppelregelungen und Widersprüchen.
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Pozměňovací návrh 21
Článek 2, odstavec 2, písmena a, b a c

(2) Tato vyhláška platí nehledě na 
následující právní akty:

(2) Tato vyhláška platí nehledě na:

(a) směrnici č. 89/391/EHS Rady1;
(b) směrnici č. 90/394/EHS;
(c) směrnici č. 98/24/ES Rady2;
(d) společné právní předpisy o přepravě 
nebezpečných látek a nebezpečných látek 
v přípravcích v železniční, silniční, říční, 
námořní a vzdušné dopravě.

(a) společné právní předpisy o přepravě 
nebezpečných látek a nebezpečných látek 
v přípravcích v železniční, silniční, říční, 
námořní a vzdušné dopravě.

(aa) Seznam vyjmutých chemických látek 
může být přepracován na základě 
doporučení agentury nebo iniciativy 
Komise rozhodnutím Komise přijatým po 
řízení uvedeném v článku 130, odstavec 3.

1 Úřední list L 183 ze dne 29.6.1989, str. 1.
2 Úřední list L 131 ze dne 5.5.1998, str. 11.

Begründung

Doppelregelungen für den Arbeitsschutz zu Stoffen sind zu vermeiden. 

Die Bestimmungen des Odst.es 2 a a (neu) enthalten ein Verfahren für eine einfache 
Anpassung der Liste von Ausschlüssen/Befreiungen an diese Kriterien. Diese Vorgehensweise 
wurde auch in der Richtlinie 92/32/EWG (7. Novellierung der DSD) gewählt.

Pozměňovací návrh 22
Článek 3, odstavec 1

(1) Látka: chemický prvek a jeho vazby 
v přírodní formě nebo vyrobené výrobní 
metodou, včetně přísad nutných k zachování 
stability produktu a znečištění podmíněného 
výrobní metodou, s výjimkou rozpouštědel, 
která mohou být oddělena od látky, aniž by 
tím byla ovlivněna její stabilita a bez změny 
jejího složení;

(1) Látka: chemický prvek a jeho vazby 
v přírodní formě nebo vyrobené výrobní 
metodou, včetně přísad nutných k zachování 
stability produktu a znečištění podmíněného 
výrobní metodou;

Begründung

Die Forderung zur Abtrennung von Lösemitteln (z. B. Wasser) ist weder praxisgerecht noch 
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erforderlich. Es müssten unnötige Tierversuche an Reinsubstanzen durchgeführt werden, die 
in der Praxis so nicht gehandhabt werden.

Pozměňovací návrh 23
Článek 3, odstavec 2

(2) Přípravek: heterogenní směs, směs nebo 
roztok sestávající ze dvou či více látek;

(2) Přípravek: heterogenní směs, směs nebo 
roztok sestávající ze dvou či více látek; 
slitiny kovů jsou speciální formy přípravků, 
které je nutno hodnotit při zohlednění 
jejich zvláštních specifických vlastností.

Begründung

Obwohl in Anhang I a Legierungen als "spezielle Zubereitungen" bezeichnet werden, trägt 
der Verordnungsteil den speziellen Eigenschaften der Legierungen nicht Rechnung.  
Legierungen, die aus zwei oder mehreren Stoffen (Metallen) bestehen, verschmelzen zu einem 
neuen nicht mehr löslichen Kristallgitter.  Legierungen sollten daher als "Zubereitungen" 
nicht selbst registriert werden, aber die sichere Verwendung  von Metallen in Legierungen 
sollte untersucht werden.  Dies ergibt sich bereits aus den Überlegungen der EU-Richtlinie 
über gefährliche Zubereitungen (199/45/EG).

Pozměňovací návrh 24
Článek 3, odstavec 4, písm. a a b

(4) Polymer: látka, která se skládá z molekul 
charakterizovaných řetězcem jednoho či více 
druhů základních monomerů. Tyto molekuly 
se pohybují v rámci určité oblasti 
molekulární hmotností, přičemž rozdíly 
v molekulární hmotnosti jsou v podstatě 
způsobeny rozdíly v počtu základních 
monomerů. Polymer obsahuje následující:

(4) Polymer: látka, která se skládá z molekul 
charakterizovaných řetězcem jednoho či více 
druhů základních monomerů a obsahujících 
prostou hmotnostní většinu molekul 
s nejméně třemi základními monomery, 
které vytvořily nejméně s jedním dalším 
základním monomerem, resp. s dalším 
substrátem reakce vazbu, přičemž chemická 
látka z méně než prosté hmotnostní většiny 
molekul s toutéž molekulární hmotností. 
Tyto molekuly se pohybují v rámci určité 
oblasti molekulární hmotností, přičemž 
rozdíly v molekulární hmotnosti jsou 
v podstatě způsobeny rozdíly v počtu 
základních monomerů.

(a) prostou hmotnostní většinu molekul 
s nejméně třemi základními monomery, 
které nejméně s jedním dalším základním 
monomerem, resp. s jiným substrátem 
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reakce vytvořily kovalentní sazbu, a
(b) méně než prostou hmotnostní většinu 
molekul se stejnou molekulární hmotností.

Begründung

Die obige Definition eines Polymers ist im Wesentlichen die OECD-Definition, die auch in 
der Richtlinie 92/32/EWG enthalten ist und als „Standarddefinition“ betrachtet wird und 
daher beibehalten werden sollte.

Pozměňovací návrh 25
Článek 3, odstavec 11

(11) Následný uživatel: fyzická nebo 
právnická osoba, která není totožná 
s výrobcem či dovozcem, se sídlem v ES, 
která používá v rámci své průmyslové nebo 
komerční činnosti chemickou látku jako 
takovou nebo v přípravku. Obchodníci nebo 
spotřebitelé nejsou následnými uživateli. 
Dovozce zajišťující reimport, vyjmutý na 
základě článku 4, odst. 2 písm. c) se 
považuje za následného uživatele;

(11) Následný uživatel: fyzická nebo 
právnická osoba, která není totožná 
s výrobcem či dovozcem, se sídlem v ES, 
která používá v rámci své průmyslové nebo 
profesní činnosti chemickou látku jako 
takovou nebo v přípravku. Obchodníci nebo 
spotřebitelé nejsou následnými uživateli. 
Dovozce zajišťující reimport, vyjmutý na 
základě článku 4, odst. 2 písm. c) se 
považuje za následného uživatele;

Begründung

Übersetzungsfehler (professional use) Bei gewerblicher Definition wären viel nachgeschaltete 
Anwender, z. B. die öffentliche Hand, nicht erfasst. 

Pozměňovací návrh 26
Článek 3, odstavec 12 a) (nový)

(12 a) Kategorie použití: kategorizace podle 
Dodatku č. Ic z použití podle následujícího 
rozlišení: průmyslové použití, profesní 
použití a uživatelské použití.

Begründung

Das Konzept der Verwendungs- und Expositionskategorien systematisiert und fokussiert die 
Datenanforderungen und erleichtert die Kommunikation in der Produktkette. Statt 
Produktgruppen zu betrachten, lassen sich unabhängig von der Anwendung eines Stoffes 
typische Expositionen von Mensch und Umwelt identifizieren und kategorisieren. Eine 
detailliertere Darstellung findet sich in den Änderungen zum Anhang I b a (neu).
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Pozměňovací návrh 27
Článek 3, odstavec 12 b) (nový)

(12 b) Expoziční kategorie: kategorizace 
expozic podle relevantních cest příjmu pro 
člověka (perorálně, inhalačně a dermálně), 
podle cest přenosu do životního prostředí
(vzduch, voda, půda)a podle doby trvání a 
četnosti expozice (jednorázová / 
krátkodobá, příležitostná, opakovaná / 
dlouhodobá) podle Dodatku č. IXa.

Begründung

Das Konzept der Verwendungs- und Expositionskategorien systematisiert und fokussiert die 
Datenanforderungen und erleichtert die Kommunikation in der Produktkette. Ausführliche 
Begründung siehe 12a.

Pozměňovací návrh 28
Článek 3, odstavec 12 c) (nový)

(12 c) Expoziční scénář: popis konkrétních 
opatření na ochranu člověka a životního 
prostředí a specifické podmínky výroby a 
použití chemické látky po celou dobu 
životnosti

Begründung

Ein Expositionsszenario beschreibt im Gegensatz zu Verwendungs- und 
Expositionskategorien die spezifischen Einzelbedingungen der Verwendung eines Stoffes, 
insbesondere die konkreten Schutzmaßnahmen.

Pozměňovací návrh 29
Článek 3, odstavec 14

(14) Meziprodukt: Látka, která se vyrábí a 
spotřebovává výhradně pro další chemické 
zpracování nebo se přitom používá, aby se 
přeměnila na jinou látku (dále jen 
„syntéza“).

(14) Meziprodukt: Látka nebo přípravek, 
který se vyrábí a spotřebovává pro další 
chemické zpracování nebo se přitom 
používá, aby se přeměnil na jinou látku (dále 
jen „syntéza“).
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Begründung

Auch für Stoffe, die nicht nur als Zwischenprodukt verwendet werden, sollte die 
Ausnahmeregelung Anwendung finden.

Pozměňovací návrh 30
Článek 3, odstavec 14 a (nový)

(14a) Chemicky nemodifikovaná látka: je 
látka, jejíž chemická struktura nebyla 
změněna, i když prošla chemickým 
procesem – např. pokud byla látka 
chemicky ošetřena za účelem odstranění 
nečistot.

Begründung

Die vorgeschlagene Verordnung nimmt Substanzen von der Registrierung aus, "die natürlich 
sind, falls sie bei ihrer Herstellung nicht chemisch modifiziert worden sind". Auch wenn 
zellolose Phasern in einem chemischen Verfahren gewonnen werden, wird deren Struktur 
nicht verändert.  Folglich sollten alle Formen und Verfahren zur Herstellung von zellulose 
Phasern von dieser Ausnahme erfasst werden.

Pozměňovací návrh 31
Článek 3, odstavec 20

(20) Látka Phase-in: chemická látka, která  
v průběhu 15 let před vstupem této vyhlášky 
v platnost odpovídá nejméně jednomu 
z následujících kritérií:

(20) Látka Phase-in: chemická látka, která je 
uvedena v registru chemických látek podle 
článku 22 b.

Begründung

Derzeit ist unbekannt, wie viele Stoffe in der EU produziert / in die EU importiert werden. 
Durch die Erstellung eines Stoffinventars nach dem neuen Art. 22b erhalten Behörden, 
Hersteller/Importeure und nachgeschaltete Anwender Informationen über geplante 
Registrierungen. Dies gewährleistet eine wesentlich bessere Planbarkeit und Rechtsicherheit. 
Auf komplizierte Definitionen und Nachweisverfahren kann verzichtet werden.

Pozměňovací návrh 32
Článek 3, odstavec 20, písmeno a

(a) chemická látka byla vyrobena výrobcem Vypouští se
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v Evropském společenství nebo v zemích, 
které vstoupily do Evropské Unie k 
1.květnu 2004 nebo do těchto zemí byla 
dovezena dovozcem a je uvedena 
v Evropském seznamu obchodovaných 
chemických látek (EINECS),
(b) chemická látka byla vyrobena výrobcem 
v Evropském společenství nebo v zemích, 
které vstoupily do Evropské Unie k 
1.květnu 2004 nebo do těchto zemí byla 
dovezena dovozcem, avšak nebyla výrobcem 
ani výrobcem uvedena do oběhu,
(c) chemická látka byla vyrobena v době od 
18. září 1981 do 31. října 1993 
v Evropském společenství nebo v zemích, 
které vstoupily do Evropské Unie 1. května 
2004 nebo do těchto zemí byla dovezena, 
uvedena do oběhu výrobcem nebo 
dovozcem a považuje se za přihlášenou ve 
smyslu článku 8 odst. 1 první odrážka 
směrnice č. 67/548/EHS ve znění směrnice 
č. 79/831/EHS1, neodpovídá však definici 
polymeru uvedené ve směrnici č. 
67/548/EHS ve znění směrnice č. 
92/32/EHS2,
1 Úřední list L 259 ze dne 15.10.1979, str. 
10.
2 Úřední list L 154 ze dne 5.6.1992, str. 1.

Begründung

Da alle Stoffe nach dem neuen Art. 22b zu einem Zeitpunkt in ein Stoffregister gemeldet 
werden, und diese Stoffe dann als Phase-In Stoffe gelten, kann auf komplizierte Defininitionen 
und bürokratische Nachweisverfahren verzichtet werden.

Pozměňovací návrh 33
Článek 3, odstavec 23

(23) Vědecký výzkum a vývoj: vědecké 
pokusy, analýzy nebo výzkumné práce 
s chemickými látkami prováděné za 
kontrolovaných podmínek v množstvích 
nepřesahujících 1 t/ročně;

(23) Vědecký výzkum a vývoj: vědecké 
pokusy, analýzy nebo výzkumné práce 
s chemickými látkami prováděné za 
kontrolovaných podmínek;
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Begründung

Die Begrenzung auf eine Tonne schränkt die Freiheit von Wissenschaft und Forschung 
unzulässig ein.

Pozměňovací návrh 34
Článek 3, odstavec 25

(25) Uvedené použití: Použití chemické 
látky samotné nebo v přípravku nebo použití 
přípravku, které je zamýšleno aktérem 
dodavatelského řetězce, včetně vlastního 
použití nebo které mu bude sděleno písemně 
bezprostředně následujícím uživatelem nebo 
je zachyceno ve zprávě o bezpečnosti 
výrobku předložené tomuto následnému 
uživateli;

(25) Uvedené použití: Použití chemické 
látky samotné nebo v přípravku nebo použití 
přípravku, které je zamýšleno aktérem 
dodavatelského řetězce, včetně vlastního 
použití nebo které mu bude sděleno písemně 
bezprostředně následujícím uživatelem nebo 
je zachyceno v bezpečnostním listu
předloženém tomuto následnému uživateli;
za uvedené použití se považuje také 
uvedené kategorie použití nebo expoziční 
kategorie;

Begründung

Übersetzungsfehler („safety data sheet“).
Statt einer spezifischen Verwendung sollte auch die Möglichkeit bestehen, Verwendungs- und 
Expositionskategorien anzugeben. Bei der Angabe von spezifischen Verwendungen könnten 
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse offengelegt werden. Kategorien geben mehr Flexibilität 
für KMUs.

Pozměňovací návrh 35
Článek 3, odstavec 29 a) (nový)

(29 a) Klíčové informace: základní údaje 
pro stanovení priority chemických látek na 
základě inherentních vlastností látek, 
expozice a použití podle Dodatku č. Ic 
(kategorie použití), Dodatku č. Id 
(Expozice), Dodatku č. IV a V;

Begründung

Im Rahmen der Erstellung des Stoffinventars (siehe Art. 3 Abs. 20) werden von den 
Unternehmen in einem zweiten Schritt auch Kerninformationen gemeldet (siehe  Art. 22c). 
Diese beinhalten die wichtigsten Informationen über Stoffeigenschaften, Exposition und 
Verwendung.
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Pozměňovací návrh 36
Článek 3, odstavec 29 b) (nový)

(29 b) Registr chemických látek: registr 
s údaji o chemických látkách nahlášených 
k předběžné registraci vedený agenturou.

Begründung

Folgeänderung von Čl. 3 Odst. 20. Definition als Grundlage für Art. 22c.Pozměňovací návrh 
37

Článek 3, odstavec 29 c) (nový)

(29 c) Metalické slitiny: metalický materiál, 
homogenní na makroskopické úrovni, který 
se skládá ze dvou či více chemických prvků, 
které jsou vzájemně spojeny tak, že není 
možno je oddělit mechanickým působením.

Begründung

Diese Definition entspricht dem UN Globally Harmonszed System for Chemical Classification 
and Labelling (GHS) sowie der Zubereitungsrichtlinie 1999/45/EG.  Anorganische 
Metallbestandteile und Metalle sind "Stoffe" podlee Čl. 3, eine Definition für Legierungen 
fehlt allerdings.

Pozměňovací návrh 38
Článek 4, odstavec 1, písm. a, b, c, d a e

(1) Ustanovení tohoto titulu neplatí, pokud 
se látka používá následovně:

Vypouští se

(a) v humánní nebo veterinární medicíně 
v oblasti použití vyhlášky (EHS) č. 2309/93, 
směrnice č. 2001/82/ES Evropského 
parlamentu a Rady1 a směrnice č. 
2001/83/ES Evropského parlamentu a 
Rady2;
(b) jako potravinářská přísada v oblasti 
použití směrnice č. 89/107/EHS3;
(c) jako aromatická látka v potravinách 
v oblasti použití rozhodnutí č. 1999/217/ES 
Komise4;
(d) jako přísada do potravin v oblasti použití 
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směrnice č. 70/524/EHS Rady5;
(e) v krmivu v oblasti použití směrnice č. 
82/471/EHS Rady6.
1 Úřední list L 311 ze dne 28.11.2001, str. 1.
2 Úřední list L 311 ze dne 28.11.2001, str. 
67.
3 Úřední list L 40 ze dne 11.2.1989, str. 27.
4 Úřední list L 84 ze dne 27.3.1999, str. 1.
5 Úřední list C 270 ze dne 14.12.1970, str. 1.
6 Úřední list L 213 ze dne 21.7.1982, str. 8.

Begründung

Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurden alle Ausnahmeregelungen nach Art. 2 transferiert.

Pozměňovací návrh 39
Článek 4, odst. 2, písm. c a) (nový)

c a) Chemické látky, které jsou vyráběny, 
dováženy a používány pro vědecký výzkum 
nebo pro výzkum a vývoj zaměřený na 
výrobky a technologické postupy.

Begründung

Stoffe, die für F&E-Aktivitäten eingesetzt werden, sollten zur Stärkung der 
Innovationsfähigkeit grundsätzlich von einer Registrierpflicht ausgenommen werden, damit 
Forschungs- und Erprobungsaktivitäten nicht in Nicht-EU-Länder verlagert werden. Diese 
Stoffe werden von kontrolliertem Fachpersonal unter ausgebildeten Bedingungen eingesetzt.

Pozměňovací návrh 40
Článek 5, odst. 1 a) (nový), písm. a, b a c

1 a) Registrace podle odstavce 1 odpadne 
pro chemické látky v přípravcích, pokud je 
koncentrace chemické látky v přípravku 
nižší než nejnižší koncentrace v některém 
z následujících ustanovení:
(a) použitelné koncentrace uvedené 
v tabulce článku 3 odst. 3 směrnice č. 
1999/45/ES;
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(b) hodnoty koncentrací v Dodatku č. I ke 
směrnici č. 67/548/EHS;
(c) 0,1 %,pokud chemická látka odpovídá 
kritériím uvedeným v dodatku č. XII.

Begründung

Übernahme der Berücksichtigungsgrenzen des Art. 13 für Stoffe und Zubereitungen. Ohne 
Berücksichtigungsgrenzen müssten auch kleinste Spuren erfasst werden. Dies ist 
unverhältnismäßig.

Pozměňovací návrh 41
Článek 5, odst. 3

(3) Výrobce nebo dovozce polymeru je 
povinen podat pro neregistrovaný
monomer/monomery nebo jinou 
neregistrovanou chemickou látku / chemické 
látky u agentury registrační podklady, pokud 
budou splněny oba následující předpoklady:

(3) ) Výrobce nebo dovozce polymeru je 
povinen podat pro monomer/monomery 
nebo jinou neregistrovanou chemickou látku 
/ chemické látky, které nejsou registrovány 
předcházejícím aktérem v dodavatelském 
řetězci u agentury registrační podklady, 
pokud budou splněny oba následující 
předpoklady:, ledaže monomery vznikají při 
syntéze a není možno je izolovat:

Begründung

Einige Monomere entstehen im Produktionsprozess und reagieren gleich weiter. Eine 
Registrierung ist daher mit vertretbarem Aufwand nicht möglich.
Ist jedoch das Monomere oder der andere nicht registrierte Stoff bereits vom ursprünglichen 
Hersteller oder seinem benannten Vertreter registriert worden, kann der Polymerhersteller 
diese Registrierung verwenden, sofern der Registrierungspflichtige die Verwendung des 
Stoffes bei der Polymerherstellung angibt.

Pozměňovací návrh 42
Článek 6, odst. 2, písm. a, b, c a d

(2) Výrobce nebo dovozce výrobků je 
povinen sdělit agentuře chemické látky 
obsažené v těchto výrobcích v souladu 
s odstavcem 3, pokud jsou pro příslušnou 
látku splněny všechny následující 
předpoklady:

Vypouští se

(a)je chemická látky obsažena v těchto 
výrobcích v celkovém množství 



PE 357.851v01-00 26/113 PA\566105CS.doc
Externí překlad

CS

přesahujícím jednu tunu ročně na výrobce 
nebo na dovozce;
(b) chemická látka splňuje kritéria 
směrnice č. 67/548/EHS pro zařazení jako 
nebezpečná látka;
(c) výrobci nebo dovozci je známo nebo jim 
bylo sděleno, že se chemická látka 
pravděpodobně uvolňuje jen za běžných 
nebo rozumně předpokládaných podmínek 
použití, i když toto uvolňování není 
zamýšlenou funkcí tohoto výrobku;
(d) chemická látka se uvolňuje v množství, 
které může mít škodlivé účinky na lidské 
zdraví a na životní prostředí.

Pozměňovací návrh 43
Článek 6, odst. 3, písm. a, b, c, d, e a f

(3) Pokud jsou splněny předpoklady
odstavce 2, je nutno předat agentuře 
následující informace ve formátu 
stanoveném agenturou podle článku 108:

Vypouští se

(a) totožnost a kontaktní údaje výrobce 
nebo dovozce;
(b) registrační číslo/registrační čísla podle 
článku 18 odst. 1, pokud jsou k dispozici;
(c) označení chemické látky / látek podle 
Dodatku č. IV oddíl 2;
(d) zařazení chemické látky;
(e) stručný popis použití výrobku;
(f)množstevní rozsah chemické látky (jako 
1 až 10 t, 10 až 100 t atd.).

Pozměňovací návrh 44
Článek 6, odst. 4

(4) Agentura může rozhodnout, že výrobci 
nebo dovozci výrobku jsou povinni 
v souladu s tímto titulem podat pro 
chemické látky obsažené v těchto výrobcích, 
které byly sděleny podle odstavce 3, 

Vypouští se
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registrační podklady.

Pozměňovací návrh 45
Článek 6, odst. 5

(5) Odstavce 1 až 4 neplatí pro chemické 
látky, které byly zaregistrovány k použití již 
předcházejícím aktérem dodavatelského 
řetězce.

(5) Odstavec 1 neplatí pro chemické látky, 
které byly zaregistrovány k tomuto použití 
nebo pro tyto kategorie použití / expoziční 
kategorie již předcházejícím aktérem 
dodavatelského řetězce.

Pozměňovací návrh 46
Článek 6, odst. 6

(6) Odstavce 1 až 4 platí tři měsíce po 
uplynutí lhůty uvedené v článku 21 odst. 
3.

(6) Výrobky, které nesplňují požadavky 
odstavce 1, nesmějí být dováženy.

Pozměňovací návrh 47
Článek 6, odstavec 7

(7) Opatření k provedení odstavců 1 až 6 se 
vydávají po řízení podle článku 130 odst. 
3.

(7) Pro registraci podle odstavce 1 platí 
lhůty stanovené pro chemické látky 
samotné nebo pro chemické látky v 
přípravcích.

Begründung

Mit dieser Änderung wird erreicht, dass Stoffe in Erzugnissen mit den gleichen Fristen 
registriert werden müssen, wie dies auch Hersteller in Europa tun müssen.  Dadurch wird 
zumindest in dieser Hinsicht eine Wettbewerbsverzerrung vermieden.

Pozměňovací návrh 48
Článek 6 b (nový), titul

Převod a rozdělní registrací, „skupinová 
registrace“

Pozměňovací návrh 49
Článek 6 b (nový), odstavec 1
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1) Právní nárok získaný registrací je jak 
převoditelný, tak i dělitelný. Nabyvatel 
vstupuje do práv a povinností původní 
osoby povinné k registraci. Pokud se 
registrace rozdělí, přidělí agentura novému 
vlastníkovi nové registrační číslo.

Begründung

Will ein Registrierungspflichtiger von seiner Registrierung keinen Gebrauch mehr machen, 
muss es ihm möglich sein, die Rechte aus der Registrierung zu übertragen. Die Teilbarkeit 
von Rechten aus einer Registrierung ist erforderlich in Fällen, in denen lediglich ein Teil 
einer Firma auf einen neuen Eigentümer übergeht. Da zum Beleg des Registrierstatus jeder 
Hersteller bzw. Importeur eine Registriernummer nachweisen muss, muss die Agentur in 
solchen Fällen dem neuen Eigentümer eine neue Registrierungsnummer zuweisen.

Pozměňovací návrh 50
Článek 6 b (nový), odstavec 2

2) Pokud je výrobce dceřinou společností 
jiné právnické osoby (takzvané "mateřské 
společnosti"), může mateřská společnost 
provést registraci a udržovat ji v platnosti 
jménem dceřiné společnosti. Obráceně 
může dceřiná společnost provést registraci 
a udržovat ji v platnosti pro svoji mateřskou 
společnost nebo pro jiné dceřiné 
společnosti. V takových případech je nutná 
jen jedna registrace. Právnická osoba, 
která je jmenována pro registraci skupiny, 
odpovídá za splnění povinností podle této 
vyhlášky.

Pozměňovací návrh 51
Článek 6 b (nový), odstavec 3

3) Odstavec 2 platí i tehdy, pokud se sídlo 
mateřské společnosti nebo dceřiné
společnosti nenachází v EU. Právnická 
osoba, která je jmenována pro registraci 
skupiny, musí mít své sídlo v EU.

Begründung

Innerhalb von Konzernen werden Produkte an nachgeschaltete Anwender von wechselnden 
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Produktionsstätten innerhalb der EU geliefert, die u.U. unerschiedlichen Töchtern gehören. 
Die Lieferung von Produkten innerhalb eines Konzerns wird oft von einer Einheit koordiniert, 
die entweder Teil der Konzernmutter oder eines Tocherunternehmens sein kann. Die 
vorgeschlagene Gruppenregistrierung wäre eine ange-messene Lösung, um Kosten und 
Bürokratie zu reduzieren.

Pozměňovací návrh 52
Čl. 7, Odst. 1

(1) Po dobu pěti let nebudou platit články 5 
a 19 pro chemické látky, které se vyrábějí 
v ES nebo se do ES dovážejí za účelem 
výzkumu a vývoje se zaměřením na výrobky 
a technologické postupy s řadou 
označených zákazníků a v množství, které 
je omezeno na účely výzkumu a vývoje se 
zaměřením na výrobky a technologické 
postupy.

Vypouští se

Begründung

Stoffe, die für F&E-Aktivitäten eingesetzt werden, sollten zur Stärkung der
Innovationsfähigkeit grundsätzlich von einer Registrierpflicht ausgenommen werden, damit 
Forschungs- und Erprobungsaktivitäten nicht in Nicht-EU-Länder verlagert werden. Diese 
Stoffe werden von kontrolliertem Fachpersonal unter ausgebildeten Bedingungen eingesetzt.

Pozměňovací návrh 53
Článek 7, odst. 2, písm. a, b, c, d, e a f, pododstavec 2

(2) Pro účely odstavce 1je výrobce nebo 
dovozce povinen předat agentuře 
následující informace ve formátu 
stanoveném agenturou podle článku 108:

Vypouští se

(a) jméno výrobce nebo dovozce;
(b) označení chemické látky;
(c) případně zařazení chemické látky;
(d) odhadované množství;
(e) seznam zákazníků podle odstavce 1;
(f) dostatečné informace o výzkumném a 
vývojovém programu, aby agentura byla 
schopna přijímat fundovaná rozhodnutí 
podle odstavců 4 a 7.
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Lhůta uvedená v odstavci 1začíná běžet 
okamžikem doručení sdělení agentuře.

Pozměňovací návrh 54
Článek 7, odstavec 3

(3) Agentura je povinna opatřit sdělení 
číslem a datem sdělení, což je datum 
doručení sdělení agentuře a je povinna 
informovat příslušného výrobce nebo 
dovozce bez zbytečného odkladu o tomto 
čísle a o datu sdělení.

Vypouští se

Pozměňovací návrh 55
Článek 7, odst. 4

(4) Agentura je povinna zkontrolovat 
úplnost informací předložených 
ohlašovatelem. Může rozhodnout o nařízení 
pravidel, kterými bude zaručeno, aby 
chemickou látku nebo přípravek, který ji 
obsahuje nebo výrobek, který obsahuje tuto 
chemickou látku používali jen pracovníci 
zákazníků označených podle odstavce 2 
písm. e) za kontrolovaných podmínek a aby 
nebyly zpřístupněny široké veřejnosti 
samotné ani jako součást přípravku či 
výrobku a aby po uplynutí lhůty pro 
výjimku byl zajištěn sběr zbývajících 
množství za účelem likvidace.

Vypouští se

Pozměňovací návrh 56
Článek 7, odstavec 5

(5) Pokud příslušný úřad nedá jinou 
informaci, je výrobce nebo dovozce 
chemické látky oprávněn vyrobit nebo 
dovézt chemickou látku nejdříve za čtyři 
týdny ode dne sdělení.

Vypouští se

Pozměňovací návrh 57
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Článek 7, odst. 6

(6) Výrobce nebo dovozce je případně 
povinen splnit pravidla nařízená agenturou 
podle odstavce 4.

Vypouští se

Pozměňovací návrh 58
Článek 7, odst. 7

(7) Agentura může rozhodnout o 
prodloužení pětileté lhůty pro výjimku o 
maximálně dalších pět let – nebo v případě 
chemických látek, které se mají použít 
výhradně pro vývoj humánních nebo 
veterinárních léčiv – o maximálně dalších 
deset let, pokud o to bude požádáno a 
pokud výrobce nebo dovozce bude moci 
prokázat, že je takové prodloužení 
odůvodněné výzkumným a vývojovým 
programem.

Vypouští se

Pozměňovací návrh 59
Článek 7, odst. 8, pododstavec 2

(8) Agentura je povinna předat návrhy 
rozhodnutí bez zbytečného odkladu 
příslušným úřadům členských států, ve 
kterých dochází k výrobě, dovozu nebo k 
výzkumu a vývoji se zaměřením na výrobky 
a technologické postupy.

Vypouští se

U rozhodnutí podle odstavců 4 a 7 je 
agentura povinna zohlednit vyjádření 
takových příslušných úřadů.

Pozměňovací návrh 60
Článek 7, odst. 9

(9) Agentura a příslušné úřady daných 
členských států jsou povinny považovat 
informace, které jim budou předány podle 
odstavců 1 až 8, za důvěrné.

Vypouští se
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Pozměňovací návrh 61
Článek 7, odst. 10

(10) Proti rozhodnutí agentury podle 
odstavců 4 a 7 je možno podat námitku 
podle článků 87, 88 a 89.

Vypouští se

Pozměňovací návrh 62
Článek 8, odstavec 1

(1) Účinné látky, které se vyrábějí nebo 
dovážejí výhradně k použití v pesticidech a 
které jsou obsaženy v Dodatku č. I 
směrnice č. 91/414/EHS Rady1 nebo ve 
vyhlášce (EHS) č. 3600/92 Komise2,ve 
vyhlášce (ES) č. 703/2001 Komise3,vyhlášce 
(ES) č. 1490/2002 Komise4 nebo 
v rozhodnutí č. 2003/565/ES Komise5 a 
látky, pro které bylo vydáno rozhodnutí 
Komise o úplnosti podkladů podle článku 6 
směrnice č. 91/414/EHS, se považují za 
registrované ve vztahu k výrobě nebo 
k dovozu k použití zahrnutému v těchto 
právních aktech a tedy se předpokládá, že 
jsou v souladu s požadavky této kapitoly a 
článku 20.

Vypouští se

1 Úřední list L 230 ze dne 19.8.1991, str. 1.
2 Úřední list L 366 ze dne 15.12.1992, str. 
10.
3 Úřední list L 98 ze dne 7.4.2001, str. 6.
4Úřední list L 224 ze dne 21.8.2002, str. 23.
5 Úřední list L 192 ze dne 31.7.2003, str. 40.

Pozměňovací návrh 63
Článek 8, odstavec 2

(2) Účinné látky, které se vyrábějí nebo 
dovážejí výhradně za účelem použití 
v biocidních produktech a které jsou do 
okamžiku rozhodnutí podle článku 16 odst. 
2 pododstavec 2 směrnice č. 98/8/ES 

Evropského parlamentu a Rady1 obsaženy 
buď v Dodatku č. I, IA nebo IB směrnice 

Vypouští se
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č. 98/8/ES nebo ve vyhlášce (ES) č. …/… 
Komise2,se považují za registrované 
v souvislosti s výrobou nebo dovozem pro 
účely použití zahrnuté v těchto právních 
aktech a platí, že splňují požadavky této 
kapitoly a článku 20.
1 Úřední list L 123 ze dne 24.4.1998, strana 1.
2 Úřední list L […] ze dne […], str. […].

Pozměňovací návrh 64
Článek 9, písm. a, písm. iii

(iii) Informace k výrobě a použití chemické 
látky podle Dodatku č. IV Oddíl 3; tyto 
informace zahrnují veškerá uvedená použití
u osoby povinné k registraci;

(iii) Informace k výrobě a použití chemické 
látky; tyto informace zahrnují minimálně

- všechny uvedené kategorie použití u osoby 
povinné k registraci podle Dodatku č. I b a, 
- expoziční kategorie podle Dodatku č. IXa,

- vyrobená / dovezená množství podle 
Dodatku č. IV oddílu 3 č. 1;

Begründung

Forderung zur Abgabe von Verwendungs- und Expositionskategorien im Rahmen der 
Registrierung als wichtigste Voraussetzung für eine expositions- bzw. risikobezogene 
Priorisierung und Registrierung (inklusive der Datenanforderung)sowie zur einfacheren 
Kommunikation in der Produktkette (vgl Art. 3 neuer Odst. 12a).

Pozměňovací návrh 65
Článek 9, písm. a, písm. vi

(vi) Shrnutí informací z použití Dodatků V
až IX;

(vi) Shrnutí informací z použití Dodatků č. 
V, VI, IX a IXa a z jiných informací, které 
jsou k dispozici a jsou relevantní pro 
posouzení rizika;

Begründung

Der neue Anhang V enthält die Kerninformationen (vgl. Art. 3 neuer Abs. 30), Anhang VI 
(zusammengefasste ursprüngliche Anhänge VI-VIII, als Auswahl für weitergehende 
Prüfungen) sowie Informationen podle Anhang IXa (vgl Art. 3 neuer Abs. 12b). Dies sind alle 
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Informationen, die für eine Risikobewertung ausreichend sind.

Pozměňovací návrh 66
Článek 9, písm. a, písm. vii

(vii) Shrnutí podkladů k informacím 
z použití Dodatků č. V až IX, pokud je 
nutné podle Dodatku č. I;

Vypouští se

Begründung

Die Abgabe umfangreiche Grundlagenzusammenfassungen ist insbesondere KMUs nicht 
zuzumuten. Die Abgabe von Zusammenfassungen nach Art. 9 Abs. 1 vi) ist ausreichend.

Pozměňovací návrh 67
Článek 9, písm. a, písm. viii

(viii) prohlášení k tomu, zda byly informace 
získány prostřednictvím pokusů na 
obratlovcích;

(viii) prohlášení k tomu, zda byly informace 
z použití Dodatků č. V a VI získány 
prostřednictvím pokusů na obratlovcích;

Begründung

Klarstellung / Präzisierung.

Pozměňovací návrh 68
Článek 9, písm. a, písm. ix

(ix) Návrhy pokusů, pokud vyžadují použití 
Dodatků č. V až IX;

Vypouští se

Begründung

Grundsätzlich sind Versuche, falls sie für erforderlich anzusehen sind, sofort durchzuführen. 
Muss eine sichere Verwendung durch weitere Versuche abgesichert werden, kann nicht 
abgewartet werden, bis die zuständige Behörde – bzw. die Agentur - im Anschluss an die 
Registrierung über Versuchsvorschläge entscheidet. Erforderliche Versuche müssen vielmehr 
sofort im Rahmen der Registrierung durchgeführt und abgegeben werden, um eine sichere 
Verwendung entsprechen abzusichern. Die Notwendigkeit von Versuchsvorschlägen Vypouští 
se also.

Pozměňovací návrh 69
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Článek 9, písm. a, písm. x

(x) prohlášení o tom, zda souhlasí, aby nové 
osoby povinné k registraci mohly užívat svá 
shrnutí a své shrnutí podkladů informací 
vyplývajících z použití Dodatků č. V až VIII
prostřednictvím pokusů bez obratlovců 
oproti úhradě;

(x) prohlášení o tom, zda souhlasí, aby nové 
osoby povinné k registraci mohly užívat svá 
shrnutí informací vyplývajících z použití 
Dodatků č. V a VI prostřednictvím pokusů 
bez obratlovců oproti úhradě;

Begründung

Folgeänderung von Art. 9 Abs 1 vii).

Pozměňovací návrh 70
Článek 9, písm. a, písm. x a) (nový)

(x a) potvrzení, že je osoba povinná 
k registraci vlastníkem originálních studií, 
z nichž je možno vyvodit shrnutí podle čl. 9 
a) vi) nebo o písemném souhlasu vlastníka 
originálních studií k odkazu na tyto studie.

Begründung

Änderung ist notwendig zur Gewährleistung der Eigentumsrechte an Prüfdaten und zum 
Datenschutz.

Pozměňovací návrh 71
Článek 10, titul

Společné předložení údajů členy konsorcia Společné předložení údajů

Pozměňovací návrh 72
Článek 10, odstavec -1 (nový)

(-1) Pokud mají dva či více výrobců 
společně a /nebo dva či více dovozců 
v úmyslu vyrobit nebo dovézt chemickou 
látku, měl by přednostně provést registraci 
jen jeden výrobce nebo dovozce. 
Při uvedení informace podle čl. 9 písm. a (i) 
se mohou ostatní výrobci a/nebo dovozci 
odvolávat zcela či částečně na tuto 
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registraci, pokud je k dispozici písemný 
souhlas výrobce / dovozce, který provedl 
registraci. Souhlas musí být vydán, pokud 
je příslušný čl. 25.
Informace podle čl. 9 odst. 1 a (vi)by se 
měly podávat odděleně jen tehdy, pokud 
jsou již k dispozici nebo pokud proti odkazu 
na provedenou registraci hovoří jiné 
důležité důvody.
Při úplném odkazu vydá agentura na žádost 
výrobcům / dovozcům, kteří se odvolávají, 
stejné registrační číslo.
Při částečném odkazu je nutno podat 
chybějící informace odděleně.

Begründung

Hersteller/Importeure erhalten das Recht, durch Bezugnahme auf andere Registrierungen auf 
das Einreichen eigener Unterlagen zu verzichten. Dies entlastet insbesondere KMUs, die sich 
das aufwändige Erstellen von Dossiers ersparen können.
Mit der Verpflichtung zur Zustimmung einer Bezugnahme unter Verweis auf Art. 25 wird 
sichergestellt, dass Wirbeltierversuchsdaten nicht wiederholt werden und dass diese Daten 
nur einmal eingereicht werden. 
Mit dieser Regelung wird also der Grundsatz „Ein Stoff eine Registrierung“ effektiv 
verwirklicht (bis hin zur selben Registriernummer).

Pozměňovací návrh 73
Článek 10, odstavec 1

(1) Pokud dva či více výrobců společně 
a/nebo dva či více dovozci mají v úmyslu 
vyrobit nebo dovézt nějakou chemickou 
látku, mohou se spojit pro registraci do 
konsorcia. Části registračních podkladů pak 
podá výrobce nebo dovozce s účinností pro 
ostatní výrobce a / nebo dovozce s jejich 
souhlasem podle pododstavců 1, 2 a 3:

(1) Alternativně se mohou dva či více 
výrobců společně a / nebo jeden či dva 
dovozci spojit pro registraci do konsorcia. 
Části registračních podkladů pak podá 
výrobce nebo dovozce s účinností pro ostatní 
výrobce a / nebo dovozce s jejich souhlasem 
podle pododstavců 1, 2 a 3:

Begründung

Leitlinien sind erforderlich, um Unternehmen bei der Bildung von und der Arbeit in 
Konsortien zu unterstützen, und um hierbei mögliche Verstöße gegen Wettbewerbsrecht zu 
verhindern.
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Pozměňovací návrh 74
Článek 10, odst. 1, pododstavec 2

Jednotliví členové konsorcia musí každý 
sám za sebe podat informace podle článku 
9 písm. a) písm. i), ii) a iii) a viii).

Vypouští se

Pozměňovací návrh 75
Článek 10, odst. 1, pododstavec 3

Výrobce nebo dovozce, který jedná 
s účinkem za ostatní členy konsorcia, musí 
podat informace podle článku 9 písm. a) 
písm. iv), vi), vii) a ix).

Výrobce nebo dovozce, který jedná 
s účinkem za ostatní členy konsorcia, musí 
podat informace podle článku 9 písm. a) 
písm. iv), vi), vii) a ix).

Každé konsorcium může společně předložit 
informace uvedené v článku 9 odst. 1 písm. 
(a)písm. (i) až (iii).

Begründung

Bei der gemeinsamen Vorlage von Informatonen muss es ausreichen, dass ein Hersteller oder 
Importeur, der für die anderen Mitglieder des Konsortiums handelt, eine Erklärung nach Art. 
9 Abs 1 (a) (viii) abgibt.
Es sollte außerdem möglich sein, die in Čl. 9(1)(a)(i) bis (iii) genannten Informationen 
gemeinsam vorzulegen, wenn die Mitglieder des Konsortiums dies wollen.

Pozměňovací návrh 76
Článek 10, odstavec 2

(2) Osoby povinné k registraci, které jsou 
členy konsorcia, musí zaplatit jen jednu 
třetinu registračních poplatků.

(2) Osoby povinné k registraci, které jsou 
členy konsorcia, jsou povinny zaplatit 
přiměřený podíl na registračních poplatcích.

Begründung

Eine starre Grenze (ein Drittel) für die Registrierkosten sollte nicht festgelegt werden. Der 
Anreiz zur Bildung von Konsortien wäre dann auf Konsortien mit zwei Parteien begrenzt. Nur 
solche würden von der Kostenreduzierung profitieren. Eine Kostenteilung ohne eine feste 
Begrenzung schafft dagegen Kostenanreize auch für größere Konsortien.

Pozměňovací návrh 77
Článek 11, odst. 1, písm. a, b, c a d
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(1) Technické podklady podle článku 9 
písm. a) musí se zřetelem na písm. vi), vii) 
a viii)obsahovat minimálně následující:

Vypouští se

(a) informace podle Dodatku č. V pro 
chemické látky, které se vyrábějí nebo 
dovážejí v množství jedné tuny a více ročně 
na jednoho výrobce nebo dovozce;
(b) informace podle Dodatků č. V a VI pro 
chemické látky, které se vyrábějí nebo 
dovážejí v množství deseti tun a více ročně 
na jednoho výrobce nebo dovozce;
(c) informace podle Dodatků č. V a VI a 
podle návrhů na pokusy za účelem získání 
informací podle Dodatku č. VII pro 
chemické látky, které se vyrábějí nebo 
dovážejí v množství 100 tun a více ročně na 
jednoho výrobce nebo dovozce;
(d) informace podle Dodatků č. V a VI a 
návrhy na pokusy za účelem získání 
informací podle Dodatků č. VII a VIII pro 
chemické látky, které se vyrábějí nebo 
dovážejí v množství 1 000 nebo více ročně 
na jednoho výrobce nebo dovozce.

Begründung

Mengenabhängige Informationsanforderungen sind nicht mehr notwendig, da die 
Anforderungen expositionsbezogen (Anhang IXa) erfolgen müssen.
Da es keine eindeutige Korrelation "höhere Produktionsmenge entspricht höherem Risiko" 
gibt, ist das Stoffvolumen kein geeigneter Maßstab, um darauf aufbauend 
Datenanforderungen festzulegen, und vor allem kein geeignetes Kriterium, um einen 
Sicherheitsgewinn für Mensch und Umwelt gemäss den Zielformulierungen zu erreichen. Der 
geforderte Aufwand steht in keinem vernünftigen Verhältnis zum ökologischen oder sozialen 
Ertrag.

Pozměňovací návrh 78
Článek 11, odst. 2

(2) Jakmile dosáhne množství již 
registrované chemické látky následující 
prahové hodnoty, je nutno předat agentuře 
odpovídající dodatečné informace podle 
odstavce 1 a aktualizace jiných prvků 
registrace provedené na jejich základě.

Vypouští se
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Begründung

Folgeänderung (siehe Art. 11 Abs. 1)

Pozměňovací návrh 79
Článek 12, odstavec 3

(3) Laboratorní zkoušky a analýzy je nutno 
provádět podle Zásad dobré laboratorní 
praxe stanovených ve směrnici č. 87/18/EHS 
a podle předpisů směrnice č. 86/609/EHS.

(3) Nové laboratorní pokusy s obratlovci je 
nutno provádět podle Zásad dobré 
laboratorní praxe stanovených ve směrnici č. 
87/18/EHS a podle předpisů směrnice č. 
86/609/EHS.

(...)

Begründung

Die Wiederholung aller bereits durchgeführter Versuche, die nicht GLP entsprechen, würde 
zu einer erheblichen Anzahl erneuter, unnötiger Wirbeltierversuche führen. Auch die bereits 
durchgeführten Versuche, die nicht GLP entsprechen, liefern verlässliche Ergebnisse für die 
Registrierung und Bewertung. 
Daher  sollte aus Gründen der Kosteneffizienz die teure GLP-Pflicht nur auf neue 
Wirbeltierversuche beschränkt werden. 
Andere Informationen, z. B. physiko-chemische Daten, lassen sich mit ausreichender Qualität 
kostengünstiger ermitteln.

Pozměňovací návrh 80
Článek 13, odst. 3, písm. d

(d) Posouzení látek PBT a PvB. Vypouští se

Begründung

Eine separate Bewertung von PBT- und vPvB-Stoffen ist nicht erforderlich. Eine Bewertung 
dieser Eigenschaften muss bereits im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung unter Abs. 3 a) 
und c) erfolgen.

Pozměňovací návrh 81
Článek 13, odstavec 4, pododstavec 2

V posouzení expozice a v popisu risika musí 
být pojednána veškerá uvedená použití jak 
ze strany výrobce, tak ze strany dovozce.

V posouzení expozice a v popisu risika musí 
být pojednána veškerá uvedená použití nebo 
kategorie použití / expoziční kategorie jak 
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ze strany výrobce, tak ze strany dovozce. 

Pozměňovací návrh 82
Článek 13, odstavec 5, písm. b

b)v kosmetických prostředcích v oblasti 
použití směrnice č. 76/768/EHS Rady1.

Vypouští se

1 Úřední list L 262 ze dne 27.9.1976, str. 
169

Begründung

Diese Richtlinie wurde in den Katalog der Ausnahmen podle Art. 2, Abs. 1 a (neu) 
aufgenommen.

Pozměňovací návrh 83
Článek 15, odstavec 1

(1) Výrobce, který vyrábí izolovaný 
meziprodukt interně v závodě v množství 
nejméně 1 tuny ročně, je povinen podat u 
agentury podklady k registraci.

Vypouští se

Begründung

Wurde mit Art. 16 zusammengefasst. Für standortinterne isolierte  Zwischenprodukte und 
transportierte Zwischenprodukte gelten die gleichen Anforderungen (Kerninformationen) 
nach neuem Art. 16. Abs. 3)

Pozměňovací návrh 84
Článek 15, odstavec 2, písm. a, b, c a d

(2) Registrační podklady pro izolovaný 
meziprodukt vyráběný interně v závodě 
musí obsahovat všechny následující 
informace ve formátu stanoveném 
agenturou podle článku 108, pokud je 
výrobce může předat bez dodatečných 
pokusů:

Vypouští se

(a) totožnost výrobce podle Dodatku č. IV 
oddíl t 1;
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(b)označení meziproduktu podle Dodatku č. 
IV oddíl 2;

(c) zařazení meziproduktu;
(d) všechny existující informace, které jsou 
k dispozici, o fyzikálně technických 
vlastnostech meziproduktu a jeho účincích 
na lidské zdraví a na životní prostředí.

Pozměňovací návrh 85
Článek 16, titul

Registrace transportovaných izolovaných 
meziproduktů

Registrace meziproduktů, které se nacházejí 
interně v závodě nebo transportovaných 

izolovaných meziproduktů

Pozměňovací návrh 86
Článek 16, odstavec 1

(1) Výrobce nebo dovozce, který vyrábí 
nebo dováží transportovaný izolovaný 
meziprodukt v množství nejméně 1 tuny 
ročně, je povinen podat u agentury 
registrační podklad.

(1) Výrobce nebo dovozce, který vyrábí 
nebo dováží interně v závodě nebo 
transportovaný izolovaný meziprodukt 
v množství nejméně 1 tuny ročně, je povinen 
podat u agentury registrační podklad.

Pozměňovací návrh 87
Článek 16, odst. 2, písm. b

(b) označení meziproduktu podle Dodatku 
č. IV oddíl 2;

(b) název meziproduktu včetně čísla CAS, 
pokud existuje;

Begründung

Die genaue Bestimmung der Identität erfordert aufwändige analytische Untersuchungen. Sie 
sollte nur im Einzelfall, z. B. in Konsortien, durchgeführt werden müssen.

Pozměňovací návrh 88
Článek 16, odst. 2, písm. c

(c) zařazení meziproduktu; (c) zařazení meziproduktu, pokud existuje;
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Begründung

Nur bei vermarkteten Zwischenprodukten ist in der Regel eine Einstufung erforderlich.

Pozměňovací návrh 89
Článek 16, odst. 2, písm. d

(d) všechny existující informace, které jsou 
k dispozici, o fyzikálně technických 
vlastnostech meziproduktu, resp. jeho 
vlastnostech se zřetelem na lidské zdraví 
nebo na životní prostředí.

(d) Objem výroby v množstevních stupních  
(> 1 t, > 10 t, > 100 t, > 1000 t) ročně.

Begründung

Für Zwischenprodukte werden auch die Kerninformationen podle Abs. 3 erhoben. Zusätzlich 
ist die Angabe von Mengenstufen sinnvoll.

Pozměňovací návrh 90
Článek 16, odst. 3, pododstavec 2

(3) Nad rámec informací podle odstavce 2 
musí podklady k registraci pro 
transportovaný izolovaný meziprodukt 
v množství nejméně 1 000 tun ročně 
obsahovat informace podle Dodatku č. V.

(3) Výrobce nebo dovozce, který vyrábí 
nebo dováží izolovaný meziprodukt interně 
v závodě nebo transportovaný izolovaný 
meziprodukt v množství nejméně 1 tuny 
ročně, je povinen do 2 let od registrace 
podle odstavců 1 a 2 vypracovat informace 
k vlastnostem chemických látek podle 
Dodatku č. V s výjimkou informací o 
sebzibilizaci; tyto informace je nutno mít 
připravené na požádání pro příslušné úřady 
v rámci úředních kontrol (čl. 122) a pro 
agenturu .

Pro získání těchto informací platí článek 
12.

Begründung

Für Zwischenprodukte werden die gleichen Informationen wie für andere Stoffe erhoben. Aus 
Gründen der Praktikabilität sollten diese jedoch nicht an die Agentur gemeldet werden 
müssen.

Pozměňovací návrh 91
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Článek 16, odst. 4

(4) Odstavce 2 a 3 platí jen pro 
transportované izolované meziprodukty, 
jejichž transport na jiná stanoviště se koná 
jen pod přísnou smluvní kontrolou (včetně 
zakázek na práci ve mzdě a zhotovení na 
zakázku) a pokud dochází k syntéze jiné 
látky / jiných látek z tohoto meziproduktu 
za následujících přísně kontrolovaných 
podmínek:

(4) Odstavce 2 a 3 platí pro transportované 
izolované meziprodukty jen tehdy, pokud 
jsou vyráběny a používány za 
kontrolovaných podmínek.

Begründung

Anforderungen an kontrollierte Bedingungen sollten in einer separaten Leitlinie festgelegt 
werden. Die im Vorschlag festgelegten Bedingungen sind zu unflexibel und werden der Praxis 
nicht ausreichend gerecht.

Pozměňovací návrh 92
Článek 16, odst. 4, písm. a, b, c, d, e, f, g a h

(a) Chemická látka bude po celý svůj 
životní cyklus striktně ohraničena pomocí 
technických prostředků. To zahrnuje 
výrobu, přepravu po železnici, silniční 
přepravu, říční přepravu, námořní, 
vzdušnou a potrubní přepravu, úpravu, 
činnosti v souvislosti s čištěním a servisem, 
odběr vzorků, analýzu, plnění a 
vyprazdňování aparátů/nádrží, likvidace, 
úprava a skladování odpadů.

Vypouští se

(b) Pokud existuje možnost expozice, 
používají se metody a techniky sloužící 
k minimalizaci emise a z ní vyplývající 
expozice.
(c) s chemickou látkou manipulují jen 
řádně vyškolení a schválení zaměstnanci.
(d) Při čištění a údržbě se používají 
zejména metody jako oplachování a mytí, 
dříve než dojde k otevření zařízení nebo ke 
vstupu do zařízení.
(e) Přeprava odpovídá požadavkům 
směrnice č. 94/55/ES.
(f) Při nehodě nebo pokud vzniknou 
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odpady, se použijí metody a techniky za 
účelem minimalizace emisí a expozic 
vyplývajících z prací při úpravě, čištění a 
údržbě.
(g) Metody pro zacházení s chemickými 
látkami budou pečlivě zdokumentovány a 
přísně kontrolovány provozovatelem 
závodu.
(h) Osoba povinná k registraci používá 
systém odpovědnosti za výrobek a 
kontroluje uživatele, aby zaručila 
dodržování výše uvedených podmínek.
Pokud nebudou splněny podmínky uvedené 
v pododstavci 1, musí být předány 
k registraci informace podle článku 9.

Pozměňovací návrh 93
Článek 17, odstavec 1

(1) Pokud několik výrobců společně zamýšlí 
vyrábět izolovaný meziprodukt interně 
v závodě nebo transportovaný izolovaný 
meziprodukt nebo pokud několik dovozců 
zamýšlí jeho dovoz, mohou se pro registraci 
spojit do konsorcia. Části registračního 
podkladu pak podá jeden výrobce nebo 
dovozcem s účinkem za ostatní výrobce 
nebo dovozce s jejich souhlasem podle 
pododstavců  2 a 3.

Vypouští se

Jednotlivé členové konsorcia musí každý za 
sebe podat informace podle článku 15 
odst. 2 písm. a) a b) a podle článku 16 odst. 
2 písm. a) a b).

Výrobce nebo dovozce, který jedná 
s účinností za ostatní členy konsorcia, musí 
podat informace podle článku 16 odst. 2 
písm. c) a d) a podle článku 17 odst. 2 
písm. c) a d) a případně podle odstavce 3.

Begründung

Eine Registrierung von Zwischenprodukten ist nicht mehr vorgesehen. Soweit eine 
Vorregistrierung oder Datenteilung erforderlich ist, gilt Art. 10.
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Pozměňovací návrh 94
Článek 17, odstavec 2

(2) Osoby povinné k registraci, které jsou 
členy konsorcia, musí zaplatit jen jednu 
třetinu registračních poplatků.

Vypouští se

Begründung

Folgeänderung

Pozměňovací návrh 95
Článek 20, odstavec 1, písm. d

(d) nová použití, pro která se chemická látka 
vyrábí nebo dováží, u kterých je možno 
očekávat, že jsou známa osobě povinné k 
registraci;

(d) nová použití nebo kategorie použití 
/expoziční kategorie, pro která se chemická 
látka vyrábí nebo dováží, která jsou osobě 
povinné k registraci známá a která tato 
osoba podporuje;

Begründung

Die Formulierung „von denen erwartet werden kann“ ist unpraktikabel. Der 
Hersteller/Importeur darf nicht verpflichtet werden, nicht unterstützte Anwendungen zu 
melden.

Pozměňovací návrh 96
KAPITOLA 6, titul

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ PRO LÁTKY 
PHASE-IN A PRO PŘIHLÁŠENÉ CHEMICKÉ 

LÁTKY

Vypouští se

Pozměňovací návrh 97
TITUL II a (nový)

PŘECHODNÁ PRAVIDLA PRO 
REGISTRACI CHEMICKÝCH LÁTEK

Begründung

Durch den neuen Titel II a wird eine einheitliche Vorregistrierung für alle Stoffe zu einem 
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bestimmten Zeitpunkt erreicht. Dadurch entsteht mehr Planungssicherheit für Hersteller, 
Weiterverarbeiter, Anwender und Behörden. Durch frühzeitige Kooperation und erleichterte 
Konsortienbildung (z.B. OSOR) werden weniger Stoffe vom Markt verschwinden. Dadurch 
werden insbesondere KMUs und nachgeschaltete Anwender entlastet. Die wichtigsten 
Informationen über Eigenschaften und Exposition der Stoffe liegen schon nach 5 Jahren vor. 

Pozměňovací návrh 98
KAPITOLA I (nová)

ZÁSADY

Pozměňovací návrh 99
Článek 20 a (nový), titul

Oblast použití přechodných pravidel

Pozměňovací návrh 100
Článek 20 a (nový), odstavec 1

Přechodná pravidla tohoto titulu se mohou 
použít jen pro látky Phase-in, pro které 
výrobce nebo dovozce obdržel číslo 
předběžné registrace.

Pozměňovací návrh 101
Článek 21, odstavec 1

(1) Po dobu tří let od vstupu této vyhlášky 
v platnost nebude platit článek 19 pro 
následující chemické látky:

(1) Po dobu pěti od vstupu této vyhlášky 
v platnost nebude platit článek 19 pro látky 
Phase-in z 1. seznamu pro zpracování (čl. 
22 e ).

Pozměňovací návrh 102
Článek 21, odstavec 1, písm. a a b

(a) Látky Phase-in, pokud jsou podle 
směrnice č. 67/548/EHSA zařazeny jako 
rakovinotvorné, mutagenní nebo toxické 
pro reprodukci do kategorií 1 a 2 a pokud 
budou nejméně jednou po vstupu této 

Vypouští se
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vyhlášky v platnost vyrobeny v ES nebo 
dovezeny v množství nejméně 1 tuny ročně 
na výrobce nebo dovozce;
(b) Látky Phase-in, pokud budou nejméně 
jednou po vstupu této vyhlášky v platnost 
vyrobeny v ES nebo dovezeny v množství 
nejméně 1 000 tun ročně na výrobce nebo 
dovozce.

Pozměňovací návrh 103
Článek 21, odst. 2

(2) Po dobu šesti let od vstupu této vyhlášky 
v platnost neplatí článek 19 pro látky Phase-
in, pokud budou nejméně jednou po vstupu 
této vyhlášky v platnost vyrobeny v ES nebo 
dovezeny v množství nejméně 100 tun ročně 
na výrobce nebo dovozce.

(2) Po dobu sedmi let od vstupu této 
vyhlášky v platnost neplatí článek 19 pro 
látky Phase-in uvedené ve 2. seznamu pro 
zpracování (čl. 22 f odst. 1).

Pozměňovací návrh 104
Článek 21, odst. 2 a (nový)

(2a) Po dobu devíti let od vstupu této 
vyhlášky v platnost neplatí článek 19 pro 
látky Phase-in uvedené ve 3. seznamu pro 
zpracování (čl. 22 f odst. 2).

Pozměňovací návrh 105
Článek 21, odst. 3

(3) Po dobu jedenácti let po vstupu této 
vyhlášky v platnost neplatí článek 19 pro 
látky Phase-in, pokud budou nejméně 
jednou po vstupu této vyhlášky v platnost 
vyrobeny v ES nebo dovezeny v množství 
1 tuny ročně na výrobce nebo dovozce.

(3) Po dobu jedenácti let od vstupu této 
vyhlášky v platnost neplatí článek 19 pro 
látky Phase-in uvedené ve 4. seznamu pro 
zpracování (čl. 22 f odst. 3).

Pozměňovací návrh 106
Článek 21, odst. 3 a (nový)
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(3a) Použití přechodného pravidla 
stanoveného v odstavcích 1 až 4 
předpokládá, že potenciální osoba povinná 
k registraci látky Phase-in tuto látku 
přihlásila podle čl. 22 a s uvedenými údaji 
a ve stanovené lhůtě podle čl. 22 do registru 
chemických látek a obdržela číslo 
předběžné registrace. 

Pozměňovací návrh 107
Článek 21, odstavec 3 b (nový)

(3b) Právo na použití přechodného pravidla 
stanoveného v odst. 1 až 4 zanikne, pokud 
osoba povinná k registraci pro chemickou 
látku nahlášenou u registru chemických 
látek nenahlásí klíčové informace uvedené 
v čl. 22 c ve stanovené lhůtě; se zánikem 
práva na použití přechodného pravidla 
stanoveného v odst. 1 až 4 pozbude 
platnosti také číslo předběžné registrace 
vydané podle čl. 22 a odst. 4. Pro chemické 
látky uvedené v 1. seznamu pro zpracování  
(čl. 22 e ) se věta 1 nepoužije.

Pozměňovací návrh 108
Článek 21, odst. 3 c (nový)

(3c) Odst. 6 se nepoužije pro izolované mezi 
produkty vyráběné interně v závodě a pro 
transportované izolované meziprodukty.

Pozměňovací návrh 109
Článek 22, odst. 1

(1) Přihláška předložená podle směrnice č. 
67/548/EHS se považuje za registraci pro 
účely tohoto titulu; agentura je povinna 
přidělit registrační číslo do jednoho roku ode 
dne vstupu této vyhlášky v platnost.

(1) Přihláška předložená podle směrnice č. 
67/548/EHS se považuje za registraci a 
ohodnocení pro účely titulu II a VI;  
agentura je povinna přidělit registrační číslo 
do jednoho roku ode dne vstupu této 
vyhlášky v platnost.

Posouzení provedené podle vyhlášky č. 
(EHS) 793/93 nebo podle jiné rovnocenné 
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mezinárodně uznávané metody před 
vstupem této vyhlášky v platnost se 
považuje pro účely tohoto titulu za 
registraci a za ohodnocení. Agentura je 
povinna přidělit registrační číslo do 
jednoho roku ode dne vstupu této vyhlášky 
v platnost. 

Begründung

Diese Stoffe wurden bereits im Rahmen der Neustoffanmeldung bzw. der EU-
Altstoffverordung bewertet. Diese Bewertungen müssen anerkannt werden. Eine erneute 
Einreichung der Unterlagen wäre eine unnötige Förmelei.

Pozměňovací návrh 110
Článek 22, odst. 2

(2) Pokud množství vyrobené nebo 
dovezené přihlášení chemické látky na 
výrobce nebo dovozce dosáhne další vyšší 
prahové hodnoty podle článku 11, je nutno 
předat dodatečně pro tyto prahové hodnoty 
a pro všechny nižší prahové hodnoty 
potřebné informace podle článků 9 a 11, 
pokud nebyly již předány podle uvedených 
článků.

(2) Pro chemické látky, které se považují 
za registrované podle odst. 1, se použije 
článek 20.

Begründung

Der Verweis auf Mengenschwellen ist entbehrlich (s. Begründung zu Art. 11). Lediglich die 
Meldepflichten nach Art. 20 sind zu beachten.

Pozměňovací návrh 111
KAPITOLA 1 a (nová), titul

PŘEDBĚŽNÁ REGISTRACE

Pozměňovací návrh 112
Článek 22 a (nový), titul

Ohlašovací povinnost k registru 
chemických látek
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Begründung

Durch den neuen Titel II a  wird im Rahmen der Erstellung des Stoffinventars (siehe Art. 3 
Abs. 20) von den Unternehmen auch die Kerninformationen gemeldet (siehe  Art. 22c). Diese 
beinhalten die wichtigsten Informationen über Stoffeigenschaften, Exposition und 
Verwendung. Auf dieser Basis ist eine Priorisierung möglich mit zeitlich gestaffelten 
Bearbeitungslisten für die weitere Registrierung.

Pozměňovací návrh 113
Článek 22 a (nový), odstavec 1 až 3

(1) Pokud v této vyhlášce není určeno 
jinak, je výrobce nebo dovozce, který 
vyrábí, resp. dováží chemickou látku 
samotnou nebo v přípravku v množství 1 
tuny za rok nebo více, povinen nejpozději 
do jednoho roku a 6 měsíců ode dne vstupu 
této vyhlášky v platnost nahlásit agentuře 
údaje podle odst. 2 k přijetí do registru 
chemických látek.
(2) Následující údaje musí být ohlášeny ve 
formátu stanoveném agenturou podle čl. 
108:
a) jméno a adresa výrobce nebo dovozce a 
označení kontaktní osoby;
b) prohlášení, zda byl udělen souhlas se 
zveřejněném jména a adresy výrobce nebo 
dovozce podle čl. 22 b odst. 2;
c) název chemické látky a případně skupiny 
látek včetně čísla CAS, pokud existuje;
d) objem výroby za rok ve stupních 
množství (> 1 t, > 10 t, > 100 t, > 1000 t);
e) odkaz na toxikologické a 
ekotoxikologické body ekvivalence, pro 
které má výrobce nebo dovozce k dispozici 
příslušné studie z vlastních pokusů na 
obratlovcích;
f) prohlášení, zda se chemická látka 
používá výhradně jako izolovaný 
meziprodukt interně v závodě nebo jako 
transportovaná izolovaný meziprodukt;
g) prohlášení, zda je výrobce nebo dovozce 
ochoten k součinnosti v konsorciu podle čl.  
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10;
(3) Pokud uplynula lhůta podle odst. 1, 
může agentura povolit na návrh podaný ve 
lhůtě pro dodatečné ohlášení trvající 
dalších 6 měsíců v odůvodněných 
případech dodatečné ohlášení u registru 
chemických látek podle odstavce 2. Také 
v případě dodatečného ohlášení platí lhůta 
pro hlášení klíčových informací podle čl. 22 
c. Pokud agentura zamítne dodatečné 
ohlášení, může být proti tomuto rozhodnutí 
podána námitka podle ustanovení článků 
87, 88 a 89.

Begründung

Dieses Antragsrecht kommt vor allem für nachgeschaltete Anwender in Frage, die nach
Ablauf der Meldefrist zum Stoffregister feststellen, dass ein wichtiger Stoff von ihrem 
Lieferanten nicht gemeldet wurde. Innerhalb der Nachmeldefrist besteht die Chance, einen 
anderen Lieferanten zu finden und den Stoff nachmelden zu lassen oder ihn selbst zu melden.

Pozměňovací návrh 114
Článek 22 a (nový), odst. 4 až 6

(4) Agentura je povinna ohlášení do 
registru chemických látek podle čl. 22 a 
přidělit číslo (číslo předběžné registrace) a 
zaznamenat datum doručení ohlášení 
agentuře. Agentura je povinna informovat 
příslušného výrobce nebo dovozce bez 
zbytečného odkladu a čísle předběžné 
registrace a o datu doručení. Přitom je 
agentura povinna upozornit výrobce nebo 
dovozce na ohlašovací povinnosti podle čl. 
22 c a na následky neplnění nebo zmeškání 
těchto povinností.
Číslo předběžné registrace slouží jako 
důkaz o předběžném právu na výrobu nebo 
dovoz chemické látky ve smyslu čl. 21.
(5) Pro izolované meziprodukty interní 
v závodě a pro transportované izolované 
meziprodukty platí odstavec 4 
odpovídajícím způsobem, s tím, že agentura 
přidělí pro ohlášení do registru chemických 
látek registrační číslo ve smyslu ve smyslu 
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čl. 18 odst. 1.
(6) Následní uživatelé jsou povinni sdělit 
agentuře do 1 roku ode dne zveřejnění 
registru chemických látek podle čl. 22 b 
odst. 2 existenci studií z vlastních pokusů 
na obratlovcích pro toxikologické nebo 
ekotoxikologické body ekvivalence. 
Agentura doplní registr látek a zveřejní 
tento doplněk do 30 dnů od uplynutí lhůty 
uvedené v odst. 5 věta 1.

Begründung

Für die Priorisierung sind die toxischen Eigenschaften des Stoffes, das Ausmaß der 
Exposition und die Herstellungsmenge ausschlaggebend. Jeder Stoff wird hiernach  auf eine 
der Bearbeitungslisten aufgenommen und zu einem bestimmten Zeitpunkt für die 
Registrierung aufgerufen. Dadurch wird schneller ein höheres Maß an Sicherheit erreicht 
sowie die Konsortienbildung erleichtert.

Pozměňovací návrh 115
Článek 22 b (nový), titul

Registr chemických látek

Begründung

Durch die Veröffentlichung der Stoffliste / Inventar durch die Agentur wird frühzeitig ein 
hohes Maß an Transparenz geschaffen

Pozměňovací návrh 116
Článek 22 b (nový), odstavec 1 až 3

(1) Agentura povede registr chemických 
látek s údaji podle čl. 22 a.
(2) Agentura bude zveřejňovat z registru 
chemických látek do 1 měsíce od uplynutí 
ohlašovací lhůty uvedené v čl. 22 a odst. 1  
všechny ohlášené chemické látky.
a) název chemické látky a případně skupiny 
chemických látek, včetně čísla CAS, pokud 
existuje;
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b) případně název a dresu výrobce nebo 
dovozce, pokud je k dispozici odpovídající
souhlas podle čl. 22 a odst. 2 b);
c) odkaz, pro jaký toxikologický nebo 
ekotoxikologický bod ekvivalence jsou 
k dispozici studie z pokusů na obratlovcích;
d) odkaz, pokud musí být chemická látka 
registrována podle čl. 22 e do 5 let od 
vstupu vyhlášky v platnost (1. seznam pro 
zpracování).
(3) Agentura zveřejní údaje podle odstavce 
2 z dodatečných ohlášení povolených podle 
čl. 22 a odst. 3 do jednoho měsíce od 
uplynutí lhůty pro dodatečné ohlášení.

Pozměňovací návrh 117
Článek 22 c (nový), titul

Klíčové informace

Pozměňovací návrh 118
Článek 22 c (nový), odst. 1 až 5

(1) Každý výrobce nebo dovozce chemické 
látky uvedené v registru chemických látek 
je povinen ohlásit agentuře do 3 let a 6 
měsíců od zveřejnění registru chemických 
látek podle čl. 22 b odst. 2 pro každou 
chemickou látku klíčové informace podle 
odst. . Věta 1 se nepoužije pro chemické 
látky uvedené v 1. seznamu pro zpracování 
(čl. 22 e).
(2) Následující údaje musí být ohlášeny 
agentuře ve formátu stanoveném podle čl. 
108 jako klíčová informace:
a) Údaje o vlastnostech chemických látek 
podle Dodatku č. V; pro chemické látky, 
které se vyrábějí nebo dovážejí v množství 
nižším než 10 tun ročně výrobcem nebo 
dovozcem v ES, je nutno ohlásit existující 
informace o vlastnostech chemických látek, 
které jsou k dispozici, podle Dodatku č. V;
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b) zařazení a označení, pokud existuje;
c) uvedení kategorií použití podle Dodatku 
č. I b a (nový);
d) údaje o expozici podle Dodatku č. I b b 
(nový); 
e) přiřazení do 2. seznamu ke zpracování 
podle čl. 22 f) odst. 1 b) podle kritérií 
uvedených v Dodatku č.I b b (nové), pokud 
bude třeba.
(3) Pokud uplynula lhůta podle odst. 1, 
může agentura povolit na základě návrhu 
podaného ve lhůtě pro dodatečné ohlášení, 
která trvá dalších 6 měsíců, 
v odůvodněných případech dodatečné 
ohlášení klíčových informací podle odst. 2 
a podle údajů v čl. 22 a odst. 2 pro 
chemickou látku uvedenou v registru 
chemických látek. V tomto případě udělí 
agentura výrobci/dovozci, který provádí 
dodatečnou dodávku výše uvedených 
informací, číslo předběžné registrace.
(4) S výjimkou monomerů, které se 
používají jako izolované meziprodukty 
interně v závodě nebo jako transportované 
izolované meziprodukty, se odst.  1 až 5 
nepoužije pro izolované meziprodukty 
interně v závodě ani pro transportované 
izolované meziprodukty. Výrobci nebo 
dovozci těchto chemických látek jsou však 
povinni vypracovat ve lhůtě uvedené v odst. 
1 informace o vlastnostech chemické látky 
podle Dodatku č. V uvedené v odst. 2 a) a 
výjimkou informací o senzibilizaci v rámci 
lhůty uvedené v odst. 1; tyto informace je 
nutno mít připravené na požádání pro 
příslušné úřady v rámci úředních kontrol 
(čl. 122) a pro agenturu.
(5) Čl. 10 a 18 odst. 2, věta 1 a 3 a dále, 
odst. 3 a 4 platí přiměřeně.

Pozměňovací návrh 119
KAPITELA 3 (nová), titul
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STANOVENÍ PRIORIT PRO 
REGISTRACI BĚHEM TRVÁNÍ 
PŘECHODNÉHO PRAVIDLA

Pozměňovací návrh 120
Článek 22 d (nový), titul

Zásady

Pozměňovací návrh 121
Článek 22 d (nový), odstavec 1 až 4

(1) Registrace chemických látek podle 
ustanovení uvedených v kapitole 2 se 
provádí během přechodné úpravy podle 
priorit stanovených v následujících 
ustanoveních.
(2) Za účelem stanovení priorit vypracuje 
agentura podle čl. 22 e a čl. 22 f čtyři 
seznamy ke zpracování podle údajů výrobce 
a dovozce uvedených v předběžné registraci 
(Kapitola 2). Seznamy ke zpracování doplní 
nebo změní, pokud dojde k doplnění nebo 
ke změně údajů výrobců nebo dovozců 
uvedených v předběžné registraci na 
základě povolených dodatečných ohlášení u 
registru chemických látek (čl. 22 a odstavec 
3) nebo klíčových informací (čl. 22 c 
odstavec 3).
(3) V případě rozdílných údajů u několika 
výrobců nebo dovozců pro jednu a tutéž 
chemickou látku zohlední agentura jen 
takové údaje, které povedou k vyšší prioritě.
(4) Na základě návrhu může agentura 
v odůvodněných případech vrátit přiřazení 
chemické látky do vyšší priority provedené 
podle odstavce 3 pro příslušného 
navrhovatele na prioritu směrodatnou pro 
tohoto navrhovatele podle údajů, které 
uvedl v předběžné registraci podle čl. 22 e 
nebo čl. 22. Proti zamítavému rozhodnutí 
agentury podle věty 1. může navrhovatel 
podat námitku podle ustanovení článků 87, 
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88 a 89.

Pozměňovací návrh 122
Článek 22 e (nový), titul

Chemické látky uvedené v 1. seznamu pro 
zpracování

Pozměňovací návrh 123
Článek 22 e (nový), odstavec 1 a 2

(1) Chemické látky uvedené v 1. seznamu 
pro zpracování musí být zaregistrovány do 
5 let ode dne vstupu této vyhlášky 
v platnost. Chemické látky uvedené v 1. 
seznamu pro zpracování jsou následující 
látky:
a) Látky Phase-in, které jsou zařazeny 
v Dodatku č. 1 ke směrnici č.  67/548/EHS 
jako rakovinotvorné, mutagenní nebo 
toxické pro reprodukci v kategoriích 1 nebo 
2 a podle údajů výrobců nebo dovozců  
k objemu výroby (čl. 22 a odstavec 2 d)) 
vyrábějí v ES nebo dovážejí v množství 
nejméně 1 tuny či více za rok na výrobce či 
dovozce;
b) Látky Phase-in, pokud se podle údajů 
výrobců nebo dovozců  k objemu výroby (čl. 
22 a odstavec 2 d)) vyrábějí v ES nebo 
dovážejí v množství nejméně 1000 tun za 
rok na výrobce či dovozce;
(2) ke zveřejnění 1. seznamu ke zpracování 
a případných doplňků nebo změn dojde 
podle čl. 22 b odst. 2 d) společně se 
zveřejněním registru chemických látek.

Pozměňovací návrh 124
Článek 22 f (nový), titul

Chemické látky uvedené ve 2. až 4. 
seznamu ke zpracování
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Pozměňovací návrh 125
Článek 22 f (nový), odstavec 1 až 4

(1) Chemické látky uvedené v 2. seznamu 
pro zpracování musí být zaregistrovány do 
7 let ode dne vstupu této vyhlášky 
v platnost. Chemické látky uvedené v 2. 
seznamu pro zpracování jsou následující 
látky:
a) Látky Phase-in, pokud se podle údajů 
výrobců nebo dovozců k objemu výroby (čl. 
22 a odstavec 2 d) vyrábějí v ES nebo 
dovážejí v množství nejméně 100 tun za rok 
na výrobce či dovozce;
b) Látky Phase-in, pokud se podle údajů 
výrobců nebo dovozců k objemu výroby (čl. 
22 a odstavec 2 d)) vyrábějí v ES nebo 
dovážejí v množství nejméně 1 tuny za rok 
na výrobce či dovozce a pokud byly 
výrobcem nebo dovozcem přiřazeny podle 
čl. 22 c odst. 2 e)podle kritérií Dodatku č. I 
b b (nový) do 2. seznamu pro zpracování; 
čl. 22 e tím není dotčen.
(2) Chemické látky uvedené ve 3. seznamu 
pro zpracování musí být zaregistrovány do 
9 let ode dne vstupu této vyhlášky 
v platnost. Chemické látky uvedené v 3. 
seznamu pro zpracování jsou látky Phase-
in, pokud se podle údajů výrobců nebo 
dovozců k objemu výroby (čl. 22 a odstavec 
2 d) vyrábějí v ES nebo dovážejí v množství 
nejméně 10 tun za rok na výrobce či 
dovozce a pokud nepodléhají registraci 
podle odstavce 1 b).
(3) Chemické látky uvedené ve 4. seznamu 
pro zpracování musí být zaregistrovány do 
11 let ode dne vstupu této vyhlášky 
v platnost. Chemické látky uvedené ve 4. 
seznamu pro zpracování jsou látky Phase-
in, pokud se podle údajů výrobců nebo 
dovozců k objemu výroby (čl. 22 a odstavec 
2 d) vyrábějí v ES nebo dovážejí v množství 
nejméně 1 tuny za rok na výrobce či 
dovozce a pokud nepodléhají registraci 
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podle odstavce 1 b).
(4) Agentura zveřejní 2. až 4. seznam pro 
zpracování do jednoho měsíce od uplynutí 
lhůty pro ohlášení klíčových informací 
uvedené v čl. 22 c odst. 1. Pokud povolená 
dodatečná ohlášení klíčových informací (čl. 
22 c odst. 3) podle čl. 22 d odst.. 2 věta 2. a 
čl. 22 d odst. 3 povedou k doplnění nebo ke 
změně seznamů pro zpracování, zveřejní 
agentura tyto doplňky nebo změny do 
jednoho měsíce od uplynutí lhůty pro 
dodatečné ohlášení uvedené v článku 22 c 
odst. 3.

Pozměňovací návrh 126
Článek 26, odst. 1 až 5

(1) Za účelem použití přechodných pravidel 
stanovených v článku 21 je potenciální 
osoba povinná k registraci látky Phase-in 
povinna předat do databáze agentury 
následující informace ve formátu 
stanoveném agenturou podle článku 108:

Vypouští set

(a) název chemické látky a případně 
skupiny látek včetně čísla EINECS a CAS, 
pokud existuje;
(b) jméno a adresu a označení kontaktní 
osoby;
(c) stanovenou lhůtu pro registraci/oblast 
množství;
(d) ) odkaz na fyzikálně-chemické, 
toxikologické a ekotoxikologické body 
ekvivalence/vlastnosti, pro které má 
k dispozici případně příslušné studie nebo 
informace ke splnění požadavku na 
informace pro registraci, a
(e) prohlášení, zda studie uvedené pod 
písm. d) obsahují obratlovce a pokud ne, 
zda má v úmyslu společně se svou registrací 
vydat afirmační prohlášení pro účely 
článku 9 písm. a)č. x).
Potenciální osoba povinná k registraci 
může informace předkládané podle 
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pododstavce 1 omezit na takové body 
ekvivalence/ vlastnosti, které jsou nutné pro 
pokusy.
(2) Informace podle odstavce 2 musí být 
předloženy nejpozději do 18 měsíců před 
uplynutím následujících lhůt:
(a) lhůty podle článku 21 odstavce 1 pro 
látky Phase-in, které se vyrábějí nebo 
dovážejí v množství 1 000 tun či více za rok;
(b) lhůty podle článku 21 odstavce 2 pro 
látky Phase-in, které se vyrábějí nebo 
dovážejí v množství 1 tuny či více za rok.
(3) Osoby povinné k registraci, které 
nepředloží potřebné informace podle 
odstavce 1, nejsou oprávněny využít článku 
21.

4. Výrobci a dovozci, kteří vyrábějí, 
resp. dovážejí látky Phase-in v množství 
nepřesahujícím 1 t/rok, mohou předat 
agentuře informace podle odstavce 1;je 
nutno použít formát stanovený agenturou 
podle článku 108.
(4) Výrobci, resp. dovozci, kteří vyrábějí, 
resp. dovážejí látky Phase-in v množství 
nepřesahujícím 1 t/rok, mohou předat 
agentuře informace podle odstavce 1;je 
nutno použít formát stanovený agenturou 
podle článku 108..
(5) Agentura přijme informace předané 
v souladu s odstavci 1 až 4 do databáze. Je 
povinna umožnit výrobcům a dovozcům, 
kteří předali informace podle odstavců 1 až 
4 k jedné chemické látce, přístup k údajům 
týkajícím se této látky. Příslušné úřady 
členských států mají rovněž přístup k těmto 
údajům.

Begründung

Vypouští se in Titel III, weil die Vorregistrierung systematisch in Titel IIa über die 
Registrierung geregelt werden sollte (dort insbes. Art. 20a, 22a). Die Vorregistrierung ist 
unter dem Gesichtspunkt der Verringerung von Tierversuchen nicht erforderlich.
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Pozměňovací návrh 127
Článek 27, odst. 1

(1) Všichni výrobci a dovozci, kteří 
předložili agentuře v souladu s článkem 26
informace o jedné a téže látce Phase-in, jsou 
účastníky fóra pro výměnu informací o této 
látce (SIEF).

1) Všichni výrobci a dovozci, kteří předložili 
agentuře v souladu s článkem 22 a
informace o jedné a téže látce Phase-in, jsou 
účastníky fóra pro výměnu informací o této 
látce (SIEF).

Begründung

Folgeänderung, da Art. 26 gestrichen wird.  Die Informationen müssen jetzt unter Art. 22a in 
das Stoffregister gemeldet werden.

Pozměňovací návrh 128
Článek 28, odst. 1

(1) Dříve, než budou provedeny pokusy na 
obratlovcích za účelem splnění požadavku 
na informace pro registraci, musí účastník 
SIEF vyjasnit dotazem na databázi podle 
článku 26 a komunikací s ostatními 
účastníky SIEF, zda je k dispozici příslušná 
studie. Pokud je v rámci SIEF k dispozici 
příslušná studie, je účastník SIEF, který by 
musel provést pokus na obratlovcích, 
povinen vyžádat si tuto studii do dvou 
měsíců od uplynutí lhůty uvedené v článku 
26 odst. 2.

(1) Dříve, než budou provedeny pokusy na 
obratlovcích za účelem splnění požadavku 
na informace pro registraci, musí účastník 
SIEF vyjasnit dotazem na registr chemických 
látek podle článku 22b a komunikací 
s ostatními účastníky SIEF, zda je k dispozici 
příslušná studie. Pokud je v rámci SIEF
k dispozici příslušná studie, je účastník SIEF, 
který by musel provést pokus na 
obratlovcích, povinen vyžádat si tuto studii.

Begründung

Folgeänderung, da Art. 26 gestrichen.  Die Informtationen sind stattdessen im Stoffregister 
nach Art. 22b enthalten.

Die Anforderung von vorliegenden Wirbeltierstudien sollte nicht an eine Frist geknüpft 
werden, da Studien entwedder bereits zur Erstellung der Kerninformationen nach Art. 22c 
oder aber zum Zeitpunkt der Registrierung benötigt werden.  Zudem muss die Möglichkeit 
bestehen, auch scon früher die Studie anzufordern, wenn z.B. die Absicht besteht, zu einem 
frühreren Zeitpunkt zu registrieren.

Pozměňovací návrh 129
Článek 28, odst. 2

(2) Pokud není v rámci SIEF k dispozici (2) Pokud není v rámci SIEF k dispozici 
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žádná příslušná studie s pokusy na 
obratlovcích, musí účastník navázat kontakt 
s ostatními účastníky SIEF, kteří předložili 
informace ke stejnému nebo podobnému 
použití chemické látky a tuto studii případně 
rovněž musejí provést. Jsou povinni 
podniknout všechny účelové kroky, aby 
dosáhli shody ve věci, kdo provede studii 
pro všechny společně.

žádná příslušná studie s pokusy na 
obratlovcích, musí účastník navázat kontakt 
s ostatními účastníky SIEF, kteří předložili 
informace ke stejnému nebo podobnému 
použití chemické látky, resp. ke kategoriím 
použití a k expozičním kategoriím a tuto 
studii případně rovněž musejí provést. Jsou 
povinni podniknout všechny účelové kroky, 
aby dosáhli shody ve věci, kdo provede 
studii pro všechny společně.

Pozměňovací návrh 130
Článek 28 a (nový), titul

Příslušnost a právní ochrana

Pozměňovací návrh 131
Článek 28 a (nový), odst. 1

(1) Pokud není upraveno jinak, je pro 
rozhodování podle tohoto titulu příslušná 
agentura.

Begründung

Die Zuständigkeit der Agentur sollte der Klarheit halber für den gesamten Titel III 
ausdrücklich genannt werden.

Pozměňovací návrh 132
Článek 28 a (nový), odst. 2

(2) Proti rozhodnutím agentury podle 
tohoto titulu může být podle ustanovení čl. 
87, 88 a 89 podána námitka.

Begründung

Statt einer enumerativen Aufzählung sollte das Widerspruchsrecht hier zentral festgelegt 
werden.

Pozměňovací návrh 133
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Článek 29, odst. 1, pododstavec 1 a (nový)

To neplatí pro chemické látky a přípravky, 
které jsou uváděny do oběhu v množstvích 
nepřesahujících 1 kg ročně nebo 
v jednorázové dodávce pro vědecký výzkum 
a vývoj.

Begründung

Es ist unverhältnismäßig, wenn für Kleinstmengen bzw. für eine einmalige Lieferung (z. B.
eines Hochschullehrers) ein Sicherheitsdatenblatt erstellt werden muss.

Pozměňovací návrh 134
Článek 29, odst. 3

(3) Pokud přípravek nesplňuje kritéria pro 
zařazení jako nebezpečný podle článků 5, 6 
a 7 směrnice č. 1999/45/ES, avšak obsahuje 
u neplynných přípravků v jednotlivé 
koncentraci  > = 1 hmotnostní procento a u 
plynných přípravků v jednotlivé koncentraci 
> = 0,2 objemová procenta nejméně jedné 
chemické látky, která poškozuje zdraví nebo 
je nebezpečná pro životní prostředí nebo 
pokud obsahuje chemickou látku, pro kterou 
existují evropské limity pro expozici na 
pracovišti, je osoba odpovídající za uvedení 
přípravku do oběhu – ať již výrobce, 
dovozce, následný uživatel nebo prodejce 
povinna předat nepožádání následného 
uživatele tomuto bezpečnostní list v souladu 
s Dodatkem č. Ia k této vyhlášce.

(3) Pokud přípravek nesplňuje kritéria pro 
zařazení jako nebezpečný podle článků 5, 6 
a 7 směrnice č. 1999/45/ES, avšak obsahuje 
u neplynných přípravků v jednotlivé 
koncentraci  > = 1 hmotnostní procento a u 
plynných přípravků v jednotlivé koncentraci 
> = 0,2 objemová procenta nejméně jedné 
chemické látky, která poškozuje zdraví nebo 
je nebezpečná pro životní prostředí nebo 
pokud obsahuje chemickou látku, pro kterou 
existují evropské limity pro expozici na 
pracovišti, je osoba odpovídající za uvedení 
přípravku do oběhu – ať již výrobce, 
dovozce, následný uživatel nebo prodejce 
povinna předat bezpečnostní list v souladu 
s Dodatkem č. Ia k této vyhlášce.

Begründung

Für gefährliche Stoffe sollte automatisch ein Sicherheitsdatenblatt an den nachgeschalteten 
Anwender gesendet werden.

Pozměňovací návrh 135
Článek 29, odst. 6, pododstavec 2

Pokud se provádí posouzení bezpečnosti 
chemické látky, je nutno v dodatku 
k bezpečnostním listu uvést relevantní 

Pokud se provádí posouzení bezpečnosti 
chemické látky, je nutno popsat 
v příslušných oddílech bezpečnostního listu 



PA\566105CS.doc 63/113 PE 357.851v01-00
Externí překlad

CS

expoziční scénáře. a / nebo dát k dispozici elektronickou 
cestou  relevantní expoziční scénáře.

Begründung

Die Erweiterung eines Sicherheitsdatenblatts um Anhänge zu verschiedenen 
Expositionsszenarien widerspricht den geltenden internationalen Anforderungen an ein 
Sicherheitsdatenblatt. Eine Vielzahl von Anhängen mit unterschiedlichen 
Expositionsszenarien ist in der Praxis nicht handhabbar und führt zu einem nicht akzeptablen 
Aufwand insbesondere für KMUs, denn im Sicherheitsdatenblatt werden sowohl die 
Verwendung des Stoffes sowie Maßnahmen zum Risikomanagement beschrieben.  Darüber 
hinaus muss das Sicherheitsdatenblatt den GHS-Anforderungen entsprechen.

Pozměňovací návrh 136
Článek 29, odst. 7

(7) Pro uvedená použití musí následný 
uživatel použít odpovídající informace 
z bezpečnostního listu, který mu byl 
poskytnut.

(7) Pro uvedené expoziční kategorie musí 
následný uživatel použít odpovídající 
informace z bezpečnostního listu, který mu 
byl poskytnut.

Begründung

Es wäre ein unnötiger Aufwand, wenn allein aufgrund des Inkrafttretens der Verordnung 
Sicherheitsdatenblätter nochmals verschickt werden müssen, obwohl diese bereits den 
Abnehmern vorliegen.

Pozměňovací návrh 137
Článek 29, odst. 8

(8) Bezpečnostní list musí být předán 
v papírové nebo elektronické formě 
nejpozději do okamžiku první dodávky 
chemické látky po vstupu této vyhlášky 
v platnost. Dodavatelé jsou povinni 
k bezodkladné aktualizaci z následujících 
podnětů:

(8) Bezpečnostní list musí být předán 
v papírové nebo elektronické formě 
nejpozději do okamžiku první dodávky 
chemické látky po vstupu této vyhlášky 
v platnost, pokud nebyl bezpečnostní list 
odpovídající předpisům podle článku  29 (6) 
poskytnut již před vstupem této vyhlášky v 
platnost. Dodavatelé jsou povinni 
k bezodkladné aktualizaci z následujících 
podnětů:

Begründung

Es wäre ein unnötiger Aufwand, wenn allein aufgrund des Inkrafttretens der Verordnung 
Sicherheitsdatenblätter nochmals verschickt werden müssen, obwohl diese bereits den 
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Abnehmern vorliegen.

Pozměňovací návrh 138
Článek 30, titul

Oznamovací povinnost vůči následným 
aktérům dodavatelského řetězce ohledně 
chemických látek a přípravků, pro které 

bezpečnostní list, není nutná

Oznamovací povinnost vůči následným 
aktérům dodavatelského řetězce ohledně 
chemických látek a přípravků, pro které 

bude předán bezpečnostní list 

...

Pozměňovací návrh 139
Článek 30,  odst. 1

(1) Všichni aktéři dodavatelského řetězce 
jedné chemické látky samotné nebo 
v přípravku, kteří nemusejí předávat 
bezpečnostní list v souladu s článkem 29 , 
musí sdělit bezprostředně následnému 
uživateli nebo prodejci následující 
informace:

(1) Všichni aktéři dodavatelského řetězce 
jedné chemické látky samotné nebo 
v přípravku, kteří nepředají bezpečnostní list 
v souladu s článkem 29 , musí sdělit 
bezprostředně následnému uživateli nebo 
prodejci následující informace:

Begründung

Die Vorschrift darf keine Anwendung finden, wenn – auch ohne nach Art. 29 hierzu 
verpflichtet zu sein – ein Sicherheitsdatenblatt übermittelt wird.

Pozměňovací návrh 140
Článek 30, odst. 1, písm. a

(a) registrační číslo / registrační čísla podle 
článku 18 odst. 1, pokud jsou k dispozici;

Vypouští se

Begründung

Es ist nicht angemessen, dass für nicht als gefährlich eingestufte Stoffen in Zubereitungen die 
Registrierungsnummer im Sicherheitsdatenblatt aufgeführt werden muss, während für 
gefährliche Zubereitungen mit einem Sicherheitsdatenblatt nur die gefährlichen Inhaltsstoffe 
und nicht die ungefährlichen unter Angabe der Registriernummer übermittelt werden müssen.

Pozměňovací návrh 141
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Článek 34, odst. 2

(2) Následný uživatel má právo sdělit 
písemně výrobci, dovozci nebo následnému 
uživateli, který mu dodává chemickou látku, 
účel použití, aby se toto použití stalo 
uvedeným použitím. Přitom předá 
dostatečné informace, aby jeho dodavatel 
byl schopen ve svém posouzení bezpečnosti 
chemické látky vypracovat expoziční scénář 
pro toto použití.

(2) Následný uživatel má právo sdělit 
písemně výrobci, dovozci nebo následnému 
uživateli, který mu dodává chemickou látku, 
účel použití nebo kategorie použití a 
expoziční kategorie, aby se tyto informace 
staly uvedeným použitím. Přitom předá 
dostatečné informace, aby jeho dodavatel 
byl schopen ve svém posouzení bezpečnosti 
chemické látky tyto informace zohlednit.

Begründung

Statt der Angabe einzelner Verwendungen sollte es aureichen, Verwendung- und 
Expositionskategorien anzugeben, damit Abnehmer ihren Vorlieferanten keine Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnisse offenlegen müssen.

Pozměňovací návrh 142
Článek 34, odst. 3

(3) U registrovaných chemických látek je 
výrobce nebo dovozce povinen splnit 
závazky vyplývající z článku 13 ještě před 
příští dodávkou chemické látky příslušnému 
následnému uživateli, který sdělil použití, 
pokud toto sdělení proběhne nejméně jeden 
měsíc před příští dodávkou, jinak do 
jednoho měsíce od sdělení; platí pozdější 
lhůta. Pro látky Phase-in musí výrobce nebo 
dovozce před uplynutím příslušné lhůty 
podle článku 21 vyhovět žádosti a splnit 
závazky vyplývající z článku 13, pokud ke 
sdělení následného uživatele došlo nejméně 
12 měsíců před uplynutím příslušné lhůty.

(3) U registrovaných chemických látek je 
výrobce nebo dovozce povinen splnit 
závazky vyplývající z článku 13 ještě před 
příští dodávkou chemické látky příslušnému 
následnému uživateli, který sdělil použití
nebo kategorie použití a expoziční 
kategorie, pokud toto sdělení proběhne 
nejméně jeden měsíc před příští dodávkou, 
jinak do jednoho měsíce od sdělení; platí 
pozdější lhůta. Pro látky Phase-in musí 
výrobce nebo dovozce před uplynutím 
příslušné lhůty podle článku 21 vyhovět 
žádosti a splnit závazky vyplývající z článku 
13, pokud ke sdělení následného uživatele 
došlo nejméně 12 měsíců před uplynutím 
příslušné lhůty.

Pozměňovací návrh 143
Článek 34, odst. 4

(4) Následný uživatel chemické látky 
samotné nebo v přípravku je povinen 
vypracovat pro každé použití, které se 
odlišuje od znaků popsaných v expozičním 

(4) Následný uživatel chemické látky 
samotné nebo v přípravku je povinen 
vypracovat pro každé použití nebo kategorii 
použití a expoziční kategorii, které se 
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scénáři, který mu byl předán 
v bezpečnostním listu, zprávu o bezpečnosti 
chemické látky v souladu s Dodatkem č. XI.

odlišují od znaků popsaných v expozičním 
scénáři nebo v uvedených kategoriích 
použití a expozičních kategoriích, které mu 
byly předány v bezpečnostním listu, zprávu 
o bezpečnosti chemické látky v souladu 
s Dodatkem č. XI. To platí jen pro chemické 
látky v množství od 1 t / ročně.

Begründung

Nachgeschaltete Anwender, insbesondere KMU sollten nicht für jede vom Vorlieferanten 
abweichende Einzelverwendung einen Stoffsicherheitsbericht erstellen müssen, sondern nur 
bei Abweichungen von den Verwendungs- und Expositionskategorien. Die Mengenschwelle ist 
erforderlich, da sonst die nachgeschalteten Anwender im Unterschied zu Herstellern / 
Importeuren selbst bei kleinsten Mengen einen eigenen Stoffsicherheitsbericht erarbeiten 
müssten.

Pozměňovací návrh 144
Článek 35, odst. 1

(1) Před začátkem určitého použití chemické 
látky, kterou zaregistroval předcházející 
aktér dodavatelského řetězce podle článků 5 
nebo 16, musí následný uživatel sdělit 
agentuře informace podle odstavce 2 tohoto 
článku, pokud mu bude předán bezpečnostní 
list, který obsahuje expoziční scénář, pokud 
následný uživatel použije chemickou látku 
odlišně od znaků popsaných v tomto 
expozičním scénáři.

(1) Před začátkem určitého použití chemické 
látky podle kategorie použití a podle 
expoziční kategorie, které zaregistroval 
předcházející aktér dodavatelského řetězce 
podle článků 5 nebo 16, musí následný 
uživatel sdělit agentuře informace podle 
odstavce 2 tohoto článku, pokud mu bude 
předán bezpečnostní list, který obsahuje 
expoziční scénář, resp. kategorie použití a 
expoziční kategorie a pokud následný 
uživatel použije chemickou látku odlišně od 
tam popsaných znaků.

Pozměňovací návrh 145
Článek 35, odst. 2, písm. e

(e) stručné všeobecné údaje k použití/k 
použitím;

(e) stručné všeobecné údaje k použití/k 
použitím, resp. kategorie použití a expoziční 
kategorie;

Pozměňovací návrh 146
Článek 35, odst. 2, písm. f
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(f) návrh na doplňující pokusy na 
obratlovcích, pokud to bude následný 
uživatel považovat za nutné pro 
vypracování posouzení bezpečnosti 
chemické látky.

Vypouští se

Begründung

Der Vorschlag für ergänzende Versuche an Wirbeltieren kann entfallen, da die Angabe der 
bisher vom Hersteller / Importeur nicht berücksichtigten Expositionskategorie nach Čl. 35 (2) 
e in Verbindung mit dem neuen Anhang IX a schon die entsprechenden Versuche beinhaltet.

Pozměňovací návrh 147
Článek 38, odst. 1

(1) Příslušným úřadem pro účely článků 39 
až 43 je příslušný úřad členského státu, ve 
kterém se realizuje výroba nebo ve kterém 
má dovozce své sídlo.

(1) Příslušným úřadem pro účely článků 39 
až 46 je agentura.

Begründung

Zur Gewährleistung von Einheitlichkeit, Rechtssicherheit und Effizienz muss die Agentur für 
alle Belange der Bewertung zuständig sein und für alle Bewertungsaspekte die alleinige 
Entscheidungsbefugnis haben.

Pozměňovací návrh 148
Článek 38, odst. 2

(2) Pokud se několik výrobců nebo dovozců 
spojilo do konsorcia podle článku 10 nebo 
podle článku 17, je příslušný úřad, který je 
příslušný pro výrobce nebo dovozce, který 
podle článku 10 nebo podle článku 17 
předloží agentuře údaje s účinností za 
ostatní účastníky.

Vypouští se

Pozměňovací návrh 149
Článek 39, odst. 1

(1) Příslušný úřad musí přezkoumat 
všechny návrhy na pokusy, které jsou 
obsaženy v registraci nebo ve sdělení 

Vypouští se
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následného uživatele za účelem získání 
informací podle Dodatků č. VII a VIII pro 
chemickou látku.

Begründung

Eine Vorlage von Prüfvorschlägen ist nicht vorgesehen, da bei der Registrierung bereits alle 
für die sichere Verwendung relevanten Informationen bereits eingereicht werden. Die 
Prüfaufgabe für die zuständige Behörde / Agentur Vypouští se somit.

Pozměňovací návrh 150
Článek 39, odst. 2, písm. a, b a c

(2) Na základě přezkoumání podle odst. 1 
navrhne příslušný úřad jedno 
z následujících rozhodnutí, která je nutno 
vydat podle článků 48 a 49:

Vypouští se

(a) rozhodnutí, kterým bude osoba povinná 
k registraci / budou osoby povinné 
k registraci nebo následný uživatel / 
následní uživatelé vyzván /vyzvány / vyzváni 
k provedení navrhovaného pokusu a které 
bude obsahovat lhůtu pro předložení 
shrnutí výsledků pokusu nebo pro shrnutí 
podkladů, pokud jsou tato nutná podle 
Dodatku č. I.
(b) rozhodnutí podle písm. a), avšak se 
změnou pravidel, podle kterých se mají 
pokusy provádět;
(c) rozhodnutí, kterým se návrh na 
provedení pokusu zamítne.

Pozměňovací návrh 151
Článek 39, odst. 3

(3) Osoba povinná k registraci je povinna 
předat požadované informace agentuře.

Vypouští se

Pozměňovací návrh 152
Článek 40, odst. 1

(1) Příslušný úřad může registrace prověřit, (1) Agentura může registrace prověřit, aby 
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aby se ujistil: se ujistila:

Pozměňovací návrh 153
Článek 40, odst. 1, písm. a

(a) že informace, které byly předloženy 
v technickém podkladu / v technických 
podkladech podle čl. 9, odpovídají 
požadavkům článků 9, 11 a 12 a Dodatků č. 
IV až VIII,

(a) že informace, které byly předloženy 
v technickém podkladu / v technických 
podkladech podle čl. 9, 12 a 13, odpovídají 
požadavkům tohoto článku a příslušných 
dodatků,

Pozměňovací návrh 154
Článek 40, odst. 1, písm. b

(b) že odchylky od potřebných základních 
údajů a jejich odůvodnění předložená 
v technickém podkladu / v technických 
podkladech odpovídají příslušným 
ustanovením Dodatků č. V až VIII a 
všeobecným pravidlům Dodatku č. IX.

Vypouští se

Begründung

Die Agentur soll die Möglichkeit erhslten, alle eingereichten Unterlagen (auch den 
Stoffsicherheitsbericht und die Sicherheitsdatenblätter) zu überprüfen.

Pozměňovací návrh 155
Článek 40, odst. 2

(2) Na základě přezkoumání podle odst. 1 
může příslušný úřad vypracovat návrh 
rozhodnutí, který bude osoba povinná 
k registraci / budou osoby povinné 
k registraci vyzvána / vyzvány k předložení 
všech informací, které jsou potřebné 
k souladu registrace s příslušnými
požadavky na informace; toto rozhodnutí 
musí být přijato postupem podle čl. 48 a 49.

(2) Na základě přezkoumání podle odst. 1 
může agentura vypracovat návrh 
rozhodnutí, který bude osoba povinná 
k registraci / budou osoby povinné 
k registraci vyzvána / vyzvány k předložení 
všech informací, které jsou potřebné 
k souladu registrace s příslušnými 
požadavky na informace; toto rozhodnutí 
musí být přijato postupem podle čl. 48 a 49.

Pozměňovací návrh 156
Článek 41, odst. 1
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(1) Příslušný úřad je povinen prověřit 
všechny informace, které budou předloženy 
v návaznosti na rozhodnutí podle článků 39 
nebo 40 a pokud bude třeba, je povinen 
vypracovat odpovídající návrhy rozhodnutí 
v souladu s článkem 39 nebo 40.

(1) Agentura je povinna prověřit všechny 
informace, které budou předloženy 
v návaznosti na rozhodnutí podle článku 40 
a pokud bude třeba, je povinna vypracovat 
odpovídající návrhy rozhodnutí v souladu 
s článkem 40.

Pozměňovací návrh 157
Článek 41, odst. 2

(2) Pokud je hodnocení podkladů uzavřeno, 
použije příslušný úřad získané informace 
pro účely článku  43aa odst. 1, článku 56 
odst. 3 a článku 66 odst. 2 a předá je 
Komisi, agentuře a ostatním členským 
státům. Příslušný úřad bude informovat 
Komisi, agenturu, osobu povinnou 
k registraci a ostatní příslušné úřady 
ostatních členských států o svém závěru, 
zda a k čemu se získané informace mají 
použít.

(2) Pokud je hodnocení podkladů uzavřeno, 
bude agentura informovat Komisi, 
agenturu, osobu povinnou k registraci a 
ostatní příslušné úřady ostatních členských 
států o svém závěru, zda a k čemu se získané 
informace mají použít pro účely článku 56 
odst. 3 a článku 66 odst. 2.

Begründung

Die aus der Bewertung gewonnenen Informationen sind möglicherweise für Zulassungs- oder 
Beschränkungsverfahren zu verwenden.

Pozměňovací návrh 158
Článek 42, odst. 1

(1) Pokud příslušný úřad začne hodnotit 
návrh na pokus podle článku 39, sdělí to 
agentuře.

Vypouští se

Begründung

Eine Vorlage von Prüfvorschlägen ist nicht vorgesehen, da bei der Registrierung bereits alle 
für die sichere Verwendung relevanten Informationen bereits eingereicht werden. Die 
Prüfaufgabe für die zuständige Behörde / Agentur Vypouští se somit.
Zudem ist es nicht akzeptabel, bis zu fünf Jahre nach Einreichung von Versuchsvorschlägen 
auf eine Entscheidung der Behörden zu warten.

Pozměňovací návrh 159
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Článek 42, odst. 2

(2) Příslušný úřad je povinen vypracovat do 
120 dnů ode dne doručení návrhu na pokus 
návrh rozhodnutí v souladu s článkem 39 
odst. 2.

Vypouští se

Pozměňovací návrh 160
Článek 42, odst. 3, Písm. a, b a c

(3) Pro látky Phase-in je příslušný úřad 
povinen vypracovat návrhy rozhodnutí 
v souladu s článkem 39 následovně:

Vypouští se

(a) do pěti let od vstupu vyhlášky v platnost 
pro všechny registrace, které došly ve lhůtě 
uvedené v článku 21 odst. 1 a obsahují
návrhy pokusů za účelem splnění 
požadavků na informace podle Dodatků č. 
VII a VIII;

(b) do devíti let ode dne vstupu vyhlášky 
v platnost pro všechny registrace, které 
došly ve lhůtě uvedené ve článku 21 odst. 2 
a které obsahují návrhy pokusů za účelem
splnění požadavků na informace podle 
Dodatku č. VII;
(c) po uplynutí lhůt uvedených v písm. a) a 
b) pro všechny registrace s návrhy na 
pokusy, které došly ve lhůtě uvedené 
v článku 21 odst. 3.

Pozměňovací návrh 161
Článek 42, odst. 4

(4) Pokud uzavře příslušný úřad členského 
státu své hodnocení látky Phase-in 
prováděné podle článku 39, sdělí tuto 
skutečnost agentuře.

Vypouští se

Pozměňovací návrh 162
Článek 43, odst. 1
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(1) Pokud zahájí příslušný úřad hodnocení 
návrhu na pokus podle článku 40, sdělí 
tuto skutečnost agentuře.

Vypouští se

Begründung

Eine Vorlage von Prüfvorschlägen ist nicht vorgesehen, da bei der Registrierung bereits alle 
für die sichere Verwendung relevanten Informationen bereits eingereicht werden.

Pozměňovací návrh 163
Článek 43, odst. 2

(2) Příslušný úřad je povinen vypracovat 
návrh rozhodnutí v souladu s článkem 40 
odst. 2 do 12 měsíců od začátku hodnocení 
chemické látky.

(2) Agentura je povinna vypracovat návrh 
rozhodnutí v souladu s článkem 40 odst. 2 
do 12 měsíců od začátku hodnocení 
chemické látky

Pozměňovací návrh 164
Článek 43, odst. 3

(3) Pokud příslušný úřad členského státu 
uzavře hodnocení látky Phase-in prováděné 
podle článku 40, sdělí tuto skutečnost 
agentuře.

Vypouští se

Pozměňovací návrh 165
Článek 43a, odst. 1

Ve smyslu harmonizovaného konceptu 
rozvine agentura s ohledem na další
ohodnocení kritéria pro vypracování pořadí 
chemických látek. Pořadí se bude zakládat 
na konceptu vycházejícím z rizik. Kritéria 
hodnocení budou zahrnovat úvahu o údajích 
o nebezpečí, expozičních údajích a o 
oblastech množství. Agentura přijme 
rozhodnutí o kritériích pro pořadí 
chemických látek pro další posouzení. 
Členské státy použijí tato kritéria pro 
vypracování svých průběžných plánů.

Ve smyslu jednotného a transparentního
konceptu rozvine agentura kritéria 
v závislosti na riziku pro rozhodnutí o 
výběru chemických látek pro ohodnocení 
chemických látek. Kritéria hodnocení budou 
zahrnovat úvahu o údajích o nebezpečí, 
expozičních údajích a doporučená opatření 
pro řízení rizik. V těchto kritériích je nutno 
uvést okolnosti, za kterých nebudou 
informace poskytnuté podle titulu II a 
hodnocení podkladů podle titulu VI 
dostačující pro ohodnocen rizik a pro řízení 
rizik dané chemické látky a jejího 
uvedeného použití / uvedených použití.
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Begründung

Die Agentur muss Kriterien zur Rechtfertigung einer Entscheidung über eine weitergehende 
Bewertung haben, und die Gründe für diese Rechtfertigung müssen transparent sein. Dazu 
können zum Beispiel gehören:
Informationsanforderungen, welche über die Anforderungen in den Čl.n 9, 12 und 13 
hinausgehen;
Zusammenfassung der Ergebnisse von Dossierbewertungen mehrerer Registrierungen des 
gleichen Stoffes oder ähnlicher Stoffe;
Erforderliche Abstimmung widersprüchlicher Ergebnisse von Dossierbewertungen mehrerer 
Registrierungen des gleichen Stoffes oder ähnlicher Stoffe.

Pozměňovací návrh 166
Článek 43aa, odst. 1,

(1) Členský stát přijme chemickou látku do 
průběžného plánu, aby tak převzal roli 
příslušného úřadu pro účely článků 44, 45 
a 46, pokud má členský stát buď na základě 
výsledku vyhodnocení podkladu příslušným 
úřadem podle článku 38 nebo na základě 
informací z jiných zdrojů, včetně informací 
v podkladu / podkladech k registraci důvod 
k domněnce, že chemická látka představuje 
zejména z následujících důvodů riziko pro 
zdraví nebo pro životní prostředí:

(1) Pokud agentura bude považovat za 
potřebné ohodnocení chemické látky, 
přijme rozhodnutí podle článků  43a, 48 a 
49.

V případě kladného rozhodnutí přijme 
agentura příslušnou chemickou látku pro 
účely článků  44 až 46 do průběžného 
plánu. Tomuto plánu je nutno poskytnout 
prioritu s ohledem na existující riziko.

Begründung

Eine Stoffbewertung kann nur in Gang gebracht werden, wenn die Kriterien nach Čl. 43 
erfüllt sind.

Pozměňovací návrh 167
Článek 43aa, odst. 1, písm. a a b

(a) z důvodu podobné struktury chemické 
látky se známými chemickými látkami, 
které jsou známy jako látky vzbuzující 
obavy nebo s chemickými látkami, které 

Vypouští se
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jsou persistentní a bioakumulovatelné, 
takže je nutno se domnívat, že chemická 
látka nebo některý z produktů její přeměny 
bude mít vlastnosti vzbuzující obavy nebo že 
bude persistentní a bioakumulovatelný;
(b) z důvodu celkového množství, které 
vyplývá z registrací několika osob 
povinných k registraci.

Pozměňovací návrh 168
Článek 43aa, odst. 2

(2) Průběžný plán podle odst. 1 se vztahuje 
na období tří let;každoročně se aktualizuje 
a uvádí chemické látky, které zamýšlí 
členský stát ročně hodnotit. Členský stát 
předkládá agentuře a ostatním členským 
státům do 28. února každého roku svůj 
průběžný plán. Agentura je povinna učinit 
poznámky a členské státy mohou agentuře 
předložit své komentáře do 31. března 
každého roku a dát najevo svůj zájem o 
ohodnocení některé chemické látky.

Do 28. února každého roku předkládá 
agentura průběžný plán výboru členských 
států ke schválení. Tento plán platí po dobu 
tří let; každoročně se aktualizuje a uvádí 
chemické látky, jejichž roční hodnocení má 
agentura v úmyslu.

Agentura je povinna osobu povinnou 
k registraci / osoby povinné k registraci o 
této skutečnosti informovat a zveřejnit 
průběžný plán na svých internetových 
stránkách.

Begründung

Eine weitergehende Bewertung wird von der Agentur nur vorgenommen, wenn der Stoff und 
seine Verwendungen die in Čl. 43a aufgeführten Kriterien für eine solche Bewertung erfüllen.

Pozměňovací návrh 169
Článek 43aa, odst. 3

(3) Pokud neexistují žádné poznámky 
k průběžnému plánu nebo pokud žádný jiný 
členský stát neprojevil svůj zájem, schválí 
členský stát tento průběžný plán. 
Příslušným úřadem je příslušný úřad 
členského státu, který přijal chemickou 
látku do svého definitivního průběžného 

Vypouští se
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plánu.

Begründung

Das Verfahren Vypouští se, da die Agentur den fortlaufenden Plan selbst erstellt.

Pozměňovací návrh 170
Článek 43aa, odst. 4

(4) Pokud dva či více členských států 
přijalo stejnou chemickou látku do návrhu 
svého průběžného plánu nebo pokud po 
předložení průběžných plánů projeví svůj 
zájem o ohodnocení stejné chemické látky, 
bude příslušný úřad pro účely článků  44, 
45 a 46 stanoven postupem podle 
pododstavců 2, 3 a 4:

Vypouští se

Agentura odkáže záležitost k dohodě 
příslušného úřadu na výbor členských států 
stanovený v článku 72 odst. 1 písm. e) (dále 
jen „výbor členských států“), který zohlední 
zásadu, podle které bude přidělení 
chemických látek jednotlivým členským 
státům odpovídat jejich podílu na hrubém 
národním produktu ES. Pokud možno bude 
dána přednost těm členským státům, které 
již provedly vyhodnocení podkladů ve 
vztahu k dané chemické látce podle článků 
39 až 43.
Pokud dosáhne výbor členských států do 60 
dnů ode dne, kdy se věcí zabýval, shody, 
schválí příslušné členské státy své 
definitivní průběžné plány odpovídajícím 
způsobem. Příslušným úřadem je příslušný 
úřad členského státu, který chemickou 
látku přijal do svého definitivního 
průběžného plánu.
Nedojde-li výbor členských států 
k jednomyslnému rozhodnutí, předloží 
agentura rozdílná vyjádření Komisi, která 
rozhodne podle postupu uvedeného 
v článku 130 odst. 3 o tom, který úřad má 
převzít roli příslušného úřadu; příslušné 
členské státy schválí své definitivní 
průběžné plány odpovídajícím způsobem.
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Pozměňovací návrh 171
Článek 43aa, odst. 5

(5) Jakmile budou stanoveny příslušné 
úřady, zveřejní agentura definitivní 
průběžné plány na svých internetových 
stránkách.

Vypouští se

...

Pozměňovací návrh 172
Článek 43aa, odst. 6

(6) Příslušný úřad zjištěný podle tohoto 
článku vyhodnotí všechny chemické látky 
ze svého průběžného plánu v souladu 
s touto kapitolou.

Vypouští se

Pozměňovací návrh 173
Článek 44, odst. 1

(1) Pokud zastává příslušný úřad názor, že 
k vyjasnění podezření podle čl. 43aa odst. 1
jsou nutné další informace, případně také 
takové, které nejsou uvedeny v Dodatcích č. 
V až VIII, vypracuje návrh rozhodnutí 
opatřený odůvodněním, kterým vyzve osobu 
povinnou k registraci / osoby povinné 
k registraci k předání dalších informací; toto 
rozhodnutí musí být přijato podle postupu 
uvedeného v článcích 48 a 49.

(1) Pokud zastává agentura názor, že jsou 
nutné další údaje nad rámec požadavků 
uvedených v článcích 9, 12 a 13, vypracuje 
návrh rozhodnutí opatřený odůvodněním, 
kterým vyzve osobu povinnou k registraci / 
osoby povinné k registraci k předání dalších 
informací; toto rozhodnutí musí být přijato 
podle postupu uvedeného v článcích 48 a 49.

Begründung

Die Agentur kann im begründeten Einzelfall über weitergehende Informationsanforderungen 
entscheiden.

Pozměňovací návrh 174
Článek 44, odst. 4

(4) Pokud příslušný úřad uzavře své (4) Pokud agentura uzavře své hodnocení 
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hodnocení prováděné podle odstavců 1, 2 a 
3, sdělí tuto skutečnost agentuře do 
12 měsíců ode dne zahájení hodnocení 
chemické látky. Pokud bude tato lhůta 
překročena, bude se hodnocení považovat za 
uzavřené.

prováděné podle odstavců 1, 2 a 3, sdělí tuto 
skutečnost osobě povinné k registraci / 
osobám povinným k registraci do 12 
měsíců ode dne zahájení hodnocení 

chemické látky. Pokud bude tato lhůta 
překročena, bude se hodnocení považovat za 
uzavřené.

Pozměňovací návrh 175
Článek 45, odst. 1

(1) Příslušný úřad je povinen opřít své 
hodnocení chemické látky o dřívější 
hodnocení podle tohoto ututlá. Návrh 
rozhodnutí, kterým je možno vyžádat 
informace podle článku 44 , může být 
odůvodněn jen změněnými okolnostmi nebo 
novými poznatky.

(1) Agentura je povinna opřít své hodnocení 
chemické látky o dřívější hodnocení podle 
tohoto ututlá. Návrh rozhodnutí, kterým je 
možno vyžádat informace podle článku 44 , 
může být odůvodněn jen změněnými 
okolnostmi nebo novými poznatky.

Pozměňovací návrh 176
Článek 45, odst. 2

(2) Za účelem zajištění jednotného postupu 
u požadavku na další informace bude 
agentura kontrolovat návrhy rozhodnutí 
podle článku 44 a bude rozvíjet kritéria a 
priority. Potřebná prováděcí opatření je 
nutno vydat podle postupu uvedeného 
v článku 130 odst. 3.

Vypouští se

Begründung

Folgeänderung, da die Agentur und nicht die Behörde des Mitgliedstaates zuständig ist.

Pozměňovací návrh 177
Článek 46, odst. 1

(1) Příslušný úřad je povinen prověřit 
informace, které budou předloženy 
v návaznosti na rozhodnutí podle článku 44 
a v případě nutnosti vypracovat odpovídající 
návrhy rozhodnutí v souladu s článkem 44.

(1) Agentura je povinna prověřit informace, 
které budou předloženy v návaznosti na 
rozhodnutí podle článku 44 a v případě 
nutnosti vypracovat odpovídající návrhy 
rozhodnutí v souladu s článkem 44.
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Pozměňovací návrh 178
Článek 46, odst. 2

(2) Pokud je hodnocení chemické látky 
uzavřeno, použije příslušný úřad z toho 
získané informace pro účely článku 56 
odst. 3 a článku 66 odst. 2 a předá je 
Komisi, agentuře a ostatním členským 
státům- Příslušný úřad bude informovat 
Komisi, agenturu, osobu povinnou 
k registraci a úřady ostatních členských států 
o svém závěru, zda a k čemu se mají získané 
informace použít.

(2) Agentura bude informovat Komisi, 
osobu povinnou k registraci a úřady 
ostatních členských států o svém závěru, zda 
a k čemu se mají informace získané 
k účelům podle článku 56 odst. 3 a článku 
66 odst. 2 použít.

Begründung

Die aus der Bewertung gewonnenen Informationen sind möglicherweise für Zulassungs- oder 
Beschränkungsverfahren zu verwenden.

Pozměňovací návrh 179
Článek 47

Pro izolované meziprodukty interně 
v závodě neplatí hodnocení podkladů ani 
hodnocení chemické látky. Pokud je však 
možno prokázat, že z izolovaného 
meziproduktu interně v závodě vyplývá 
riziko, které vzbuzuje obavy podobě jako 
riziko vyplývající z použití látek 
podléhajících povolení podle článku 54, 
může příslušný úřad členského státu, na
jehož výsostném území se závod nachází:

Agentura a příslušný úřad členského státu, 
na jehož výsostném území se nachází závod, 
si mohou vyžádat informace o 
meziproduktech, které jsou v podnicích 
pohotově připravené podle článku 16. 
Agentura může tuto informaci vyhodnotit 
podle článku 40.

Begründung

Die Agentur sowie die zuständigen Behörde der Mitgliedstaaten sollten die Möglichkeit 
haben, auch Zwischenprodukte zu überprüfen.

Pozměňovací návrh 180
Článek 47, písm. a a b

(a) vyzvat osobu povinnou k registraci 
k předložení dalších informací, které jsou 
přímo spojeny se zjištěným rizikem. Tato 
výzva musí být opatřena odůvodněním;

Vypouští se
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(b) přezkoumat všechny předložené 
informace a v případě potřeby přijmout 
vhodná opatření ke snížení rizik, která vyla 
zjištěna ve vztahu k dotčenému závodu.

Pozměňovací návrh 181
Článek 47, pododstavec 2

Řízení podle odst. 1 může být provedeno jen 
příslušným úřadem tam označeným.

Vypouští se

Pozměňovací návrh 182
Článek 48, odst. 1

(1) Příslušný úřad je povinen předat svůj 
návrh rozhodnutí podle článků 39, 40 
nebo 44 osobě povinné k registraci / osobám 
povinným k registraci nebo následnému 
uživateli / následným uživatelům a 
poskytnout lhůtu 30 dnů k vyjádření. 
Příslušný úřad je povinen zohlednit veškerá 
doručená vyjádření a případně je změnit 
podle návrhu rozhodnutí.

(1) Agentura je povinna předat svůj návrh 
rozhodnutí podle článků 39, 40 nebo 44 
osobě povinné k registraci / osobám 
povinným k registraci nebo následnému 
uživateli / následným uživatelům a 
poskytnout lhůtu 30 dnů k vyjádření. 
Agentura je povinna zohlednit veškerá 
doručená vyjádření a případně je změnit 
podle návrhu rozhodnutí.

Pozměňovací návrh 183
Článek 48, odst. 2

(2) Pokud osoba povinná k registraci zastaví 
výrobu nebo dovoz chemické látky, je 
povinna sdělit tuto skutečnost příslušnému 
úřadu; to má za následek, že její registrace 
pozbude platnosti a že nemohou být 
požadovány žádné další informace ve 
vztahu k této chemické látce, ledaže by 
podala nový podklad k registraci.

(2) Pokud osoba povinná k registraci zastaví 
výrobu nebo dovoz chemické látky, je 
povinna sdělit tuto skutečnost agentuře; to 
má za následek, že povinnosti vyplývající 
z registrace budou pozastaveny a během 
této doby nebudou moci být vyžádány žádné 
další informace ve vztahu k této chemické 
látky. Pokud osoba povinná k registraci 
definitivně zastaví výrobu nebo dovoz 
chemické látky, pozbude její registrace po 
uplynutí jednoho roku platnosti, ledaže by 
povinnost povinná k registraci převedla 
před uplynutím této lhůty svá práva 
vyplývající z registrace na třetí osobu.



PE 357.851v01-00 80/113 PA\566105CS.doc
Externí překlad

CS

Begründung

Oftmals werden Herstellung bzw. Import nur vorübergehend eingestellt. Der automatische 
Verlust der Gültigkeit der Registrierung  ist lediglich in Fällen angemessen, in denen 
Herstellung und Import endgültig eingestellt werden. Nach Satz 1 ruhen die Rechte und 
Pflichten aus der Registrierung unmittelbar nach Mitteilung der Einstellungsentscheidung, 
die Registrierung bleibt nach Satz 2 noch für eine Übergangsfrist von einem Jahr gültig, um 
es dem Registrierungspflichtigen zu ermöglichen, die Rechtsposition auf einen Dritten zu 
übertragen (vgl. Art. 6b Abs. 1).

Pozměňovací návrh 184
Článek 48, odst. 3

(3) Osoba povinná k registraci je 
oprávněna zastavit výrobu nebo dovoz 
chemické látky po doručení návrhu 
rozhodnutí. V tomto případě je povinna 
sdělit tuto skutečnost příslušnému úřadu; 
to má za následek, že její registrace 
pozbude platnosti a že nemohou být 
požadovány žádné další informace ve 
vztahu k této chemické látce, ledaže by 
podala nový podklad k registraci.

(3) Odst. 1 se použije také tehdy, pokud 
osoba povinná k registraci zastaví výrobu 
nebo dovoz chemické látky po doručení 
návrhu rozhodnutí. 

Begründung

Die vorgeschlagene Regelung soll auch in den Fällen gelten, in denen der 
Registrierungspflichtige die Herstellung oder die Einfuhr des Stoffes nach Zugang des 
Entscheidungsentwurfs einstellen möchte.

Pozměňovací návrh 185
Článek 48, odst. 4, písm. a

(a) příslušný úřad vypracuje podklad podle 
Dodatku č. XIV a dospěje k závěru, že 
existuje potenciální dlouhodobé riziko pro 
člověka a pro životní prostředí, které 
odůvodňuje dodatečné vyžádání informací a

(a) agentura vypracuje podklad podle 
Dodatku č. XIV a dospěje k závěru, že 
existuje potenciální dlouhodobé riziko pro 
člověka a pro životní prostředí, které 
odůvodňuje dodatečné vyžádání informací a

Pozměňovací návrh 186
Článek 49, odst. 1

(1) Příslušný úřad členského státu sdělí 
návrh rozhodnutí v souladu s články 39, 40 

(1) Agentura předá své návrhy rozhodnutí 
společně s komentáři ve smyslu článků 40, 
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nebo 44 společně s případnými komentáři 
osoby povinné k registraci nebo následného 
uživatele agentuře a uvede, do jaké míry 
byly zohledněny tyto komentáře. Agentura 
předá tento návrh rozhodnutí poté společně 
s komentáři příslušným úřadům jiných
členských států.

41, 43, 43aa a 44 poté příslušným úřadům 
členských států.

Begründung

Übereinstimmung mit Čl. 43aa Odst. 1.

Pozměňovací návrh 187
Článek 49, odst. 2

(2) Do 30 dnů od zaslání mohou příslušné 
úřady jiných členských států předložit 
agentuře návrhy na změnu návrhu 
rozhodnutí;příslušný úřad obdrží kopii. Ve 
stejné lhůtě může agentura navrhnout 
změny v návrhu rozhodnutí; příslušný úřad 
obdrží kopii.

(2) Do 30 dnů od zaslání mohou příslušné 
úřady členských států předložit agentuře 
návrhy na změnu návrhu rozhodnutí.

Begründung

Folgeänderung, da die Agentur und nicht die Behörde des Mitgliedstaates zuständig ist.

Pozměňovací návrh 188
Článek 49, odst. 4

(4) Pokud agentuře dojde návrh na změnu, 
může změnit návrh rozhodnutí. Agentura 
postoupí návrh rozhodnutí společně 
s navrhovanými změnami do 15 dnů od 
uplynutí lhůty 30 dní podle odst. 2 výboru 
členských států. Agentura postupuje stejně, 
pokud přednesla sama pozměňovací návrh 
v souladu s odst. 2.

(4) Pokud agentuře dojde návrh na změnu, 
může změnit návrh rozhodnutí. Agentura je 
povinna návrh přezkoumat a je povinna 
přijmout rozhodnutí do 15 dnů ode dne, kdy 
uplyne lhůta 30 dní podle odst. 2.

Begründung

Folgeänderung, da die Agentur und nicht die Behörde des Mitgliedstaates zuständig ist.

Pozměňovací návrh 189
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Článek 49, odst. 5

(5) Agentura předá všechny pozměňovací 
návrhy bez zbytečného odkladu příslušné 
osobě povinné k registraci nebo následným 
uživatelům a poskytne lhůtu 30 dní 
k vyjádření. Výbor členských států zohlední 
veškerá doručená vyjádření.

Vypouští se

Pozměňovací návrh 190
Článek 49, odst. 6, pododstavec 2

(6) Dosáhne-li výbor členských států 
jednomyslné shody ohledně návrhu 
rozhodnutí ve lhůtě 60 dnů ode dne, kdy se 
jím zabýval, přijme agentura rozhodnutí 
podle této shody.

Vypouští se

Nedosáhne-li výbor členských států 
jednomyslné shody, vydá své vyjádření do 
60 dnů ode dne, kdy se touto věcí zabýval, 
vyjádření v souladu s článkem 81 odst. 8. 
Toto vyjádření předá agentura Komisi.

Pozměňovací návrh 191
Článek 49, odst. 7

(7) Do 60 dnů ode dne doručení vyjádření 
vypracuje Komise návrh rozhodnutí, které 
bude vydáno podle postupu uvedeného 
v článku 130 odst. 2.

Vypouští se

Pozměňovací návrh 192
Článek 49, odst. 8

(8) Proti rozhodnutí agentury podle odstavců 
3 a 6 může být podána námitka podle 

článků 87, 88 a 89.

(8) Proti rozhodnutí agentury může být 
podána námitka podle článků 87, 88 a 89.

Begründung

Ein Widerspruch podle Čl. 87 bis 89 muss gegen alle Entscheidungen der Agentur zulässig 
sein.
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Pozměňovací návrh 193
Článek 50, odst. 1

(1) Pokud osoba povinná k registraci nebo 
následný uživatel provedou studii 
s účinkem pro jiné, rozvrhnou se její 
náklady poměrným dílem.

Vypouští se

Begründung

Regelung ist in Art. 25neu Abs. 4 getroffen. Damit wird Art. 50 überflüssig.

Pozměňovací návrh 194
Článek 51, titul

Povinnost vyhotovit zprávu, kterou mají 
členské státy vůči agentuře

Povinnost vyhotovit zprávu

Begründung

Regelung ist in Art. 25neu Abs. 4 getroffen. Damit wird Art. 50 überflüssig.

Pozměňovací návrh 195
Článek 51, odst. 1

Do 28. února každého roku podají jednotlivé 
členské státy agentuře zprávu agentuře o 
výsledcích, kterých dosáhly příslušné úřady 
daného členského státu v předcházejícím 
kalendářním roce při plnění své povinnosti 
za účelem přezkoumání návrhů na pokusy. 
Agentura zveřejní tyto informace bez 
zbytečného odkladu na svých internetových 
stránkách.

Do 28. února každého roku podá agentura 
zprávu o pokrocích při plnění své povinnosti 
za účelem přezkoumání návrhů na pokusy. 
Agentura zveřejní tyto informace bez 
zbytečného odkladu na svých internetových 
stránkách.

Begründung

Folgeänderung, da die Agentur und nicht die Behörde des Mitgliedstaates zuständig ist.

Pozměňovací návrh 196
Článek 53, odst. 1, písm. a
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(a) příslušné použití této chemické látky –
samotné, v přípravku nebo zpracování 
chemické látky na výrobek – pro které uvádí 
chemickou látku do oběhu nebo pro které 
chemickou látku sám používá, bylo 
schváleno podle článků 57 až 61; nebo

(a) příslušné použití nebo kategorie použití 
a expoziční kategorie této chemické látky -
samotné, v přípravku nebo zpracování 
chemické látky na výrobek – pro které uvádí 
chemickou látku do oběhu nebo pro které 
chemickou látku sám používá, bylo 
schváleno podle článků 57 až 61; nebo

Pozměňovací návrh 197
Článek 53, odst. 1, písm. b

(b) příslušné použití této chemické látky –
samotné, v přípravku nebo zpracování 
chemické látky na výrobek – pro které uvádí 
chemickou látku do oběhu nebo pro které 
chemickou látku sám používá, bylo vyjmuto 
v dodatku č. XIII samotné podle čl. 55 
odst. 2 ze schvalovací povinnosti; nebo

(b) příslušné použití nebo kategorie použití 
a expoziční kategorie této chemické látky –
samotné, v přípravku nebo zpracování 
chemické látky na výrobek – pro které uvádí 
chemickou látku do oběhu nebo pro které 
chemickou látku sám používá, bylo vyjmuto 
v dodatku č. XIII samotné podle čl. 55 
odst. 2 ze schvalovací povinnosti; nebo 

Pozměňovací návrh 198
Článek 53, odst. 1, písm. e

(e) v případě uvedení do oběhu, bylo 
bezprostředně následujícímu uživateli 
uděleno povolení pro toto použití.

(e) v případě uvedení do oběhu, bylo 
bezprostředně následujícímu uživateli 
uděleno povolení pro toto použití nebo pro 
tuto kategorii použití a expoziční kategorii.

Pozměňovací návrh 199
Článek 53, odst. 4

(4) Odstavce 1 a 2 neplatí pro použití 
chemických látek v rámci vědeckého 
výzkumu a vývoje nebo výzkumu a vývoje 
se zaměřením na produkt a na metodu 
v množství nepřesahujícím jednu tunu 
ročně.

(4) Odstavce 1 a 2 neplatí pro použití 
chemických látek v rámci vědeckého 
výzkumu a vývoje nebo výzkumu a vývoje 
se zaměřením na produkt a na metodu.

Begründung

Im Rahmen der wissenschaftlichen Forschung und Entwicklung oder der produkt- und 
verfahrensorientierten Forschung und Entwicklung verwendete Stoffe dürfen nicht auf 1 
Tonne beschränkt werden. Dies würde die Innovation hemmen.
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Pozměňovací návrh 200
Článek 53, odst. 5, písm. a, b, c, d, e a f

(a) použití v pesticidech v oblasti použití 
směrnice č. 91/414/EHS;

Vypouští se

(b) použití v biocidních produktech v oblasti 
použití směrnice č.  98/8/ES;
(c) použití jako humánní a veterinární 
léčiva v oblasti použití vyhlášky (EHS) 
č. 2309/93 a směrnic č. 2001/82/ES a 
2001/83/ES;
(d) použití v potravinářských přísadách 
v oblasti použití směrnice č. 89/107/EHS;
(e) použití v přísadách do krmiv v oblasti 
použití směrnice č. 70/524/EHS;
(f) použití jako aromatické látky v oblasti 
použití rozhodnutí č. 1999/217/ES;

Begründung

Siehe Čl. 2. Diese Stoffe sollten nicht unter den Bereich des REACH fallen.

Pozměňovací návrh 201
Článek 53, odst. 5, písm. i a (nový)

(ia) Chemické látky, které nepodléhají 
povinné registraci

Begründung

Das Zulassungsverfahren ist auf registrierte Stoffe zu beschränken. Von der Registrierung 
ausgenommene Stoffe sind daher auch von der Zulassungspflicht zu befreien.

Pozměňovací návrh 202
Článek 53, odst. 7 a (nový)

(7a) Odst. 1 neplatí pro použití látek 
samotných, v přípravcích nebo výrobků, 
které odpovídají podmínkám neb omezením 
uvedeným v Dodatku č. XVI nebo XVII.
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Begründung

Im vorgeschlagenen zusätzlichen Čl. 53 Odst. 8 wird klargestellt, dass bereits vom 
Ministerrat und vom Parlament podle Richtlinie 76/769/EWG oder in Zukunft von der 
Kommission in Übereinstimmung mit dem in Čl. 130 angegebenen Verfahren (Komitologie) 
getroffene Entscheidungen nicht erneut erörtert werden sollten. Ob und inwieweit Stoffe und 
Verwendungen, die bereits einer gesetzlichen Regelung unterliegen, von diesen 
Bestimmungen auszunehmen sind, darf nicht dem Ermessen der Kommission überlassen 
werden.

Pozměňovací návrh 203
Článek 55, odst. 1

(1) Rozhodnutí o přijetí chemických látek 
podle čl. 54 do Dodatku č. XIII se vydávají 
podle postupu uvedeného v čl. 130 odst. 3. 
Taková rozhodnutí musí pro každou 
chemickou látku obsahovat následující 
údaje:

(1) Rozhodnutí o přijetí chemických látek 
podle čl. 54. které byly dříve zaregistrovány 
v souladu s titulem č. II, do Dodatku č. 
XIII se vydávají podle postupu uvedeného v 
čl. 130 odst. 3. Taková rozhodnutí musí pro 
každou chemickou látku obsahovat 
následující údaje:

Begründung

Nur registrierte Stoffe können Gegenstand eines Zulassungsverfahrens sein. Nicht registrierte 
Stoffe dürfen ohnehin nicht hergestellt oder eingeführt werden. Dieser Zusatz dient der 
Klarstellung.

Pozměňovací návrh 204
Článek 55, odst. 1, písm. e

(e) použití nebo kategorie použití, které jsou 
vyjmuty z registrační povinnosti a případně 
pravidla pro takové výjimky.

(e) použití nebo kategorie použití a 
expoziční kategorie, které jsou vyjmuty 
z registrační povinnosti a případně pravidla 
pro takové výjimky.

Pozměňovací návrh 205
Článek 55, odst. 2

(2) Použití nebo kategorie použití mohou 
být vyjmuty z registrační povinnosti. Při 
stanovení takových výjimek je nutno 
zohlednit zejména následující:

(2) Použití nebo kategorie použití a 
expoziční kategorie mohou být vyjmuty 
z registrační povinnosti. Při stanovení 
takových výjimek je nutno zohlednit 
zejména následující:
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Pozměňovací návrh 206
Článek 55, odst. 4, písm. b

(b) použití, která mají být vyjmuta 
z registrační povinnosti.

(b) použití nebo kategorie použití a 
expoziční kategorie, které mají být vyjmuty 
z registrační povinnosti.

Pozměňovací návrh 207
Článek 57, odst. 7, písm. c

(c) použití, pro které / která se uděluje 
schválení;

(c) použití nebo kategorie použití a 
expoziční kategorie, pro které se uděluje 
schválení;

Pozměňovací návrh 208
Článek 59, odst. 3

(3) Návrhy se mohou podávat pro jednu či 
více chemických látek a pro jedno či více 
použití. Návrhy se mohou podávat pro 
vlastní použití navrhovatele a / nebo pro 
použití, pro která zamýšlí navrhovatel 
uvádět chemickou látku do oběhu.

(3) Návrhy se mohou podávat pro jednu či 
více chemických látek a pro jedno či více 
použití nebo kategorie použití a expoziční 
kategorie. Návrhy se mohou podávat pro 
vlastní použití nebo kategorie použití a 
expoziční kategorie navrhovatele a / nebo 
pro použití nebo kategorie použití a 
expoziční kategorie, pro které zamýšlí 
navrhovatel uvádět chemickou látku do 
oběhu.

Pozměňovací návrh 209
Článek 59, odst. 4, písm. c

(c) údaje, pro které použití se navrhuje 
schválení; sem patří rovněž použití 
chemické látky v přípravcích nebo 
zpracování chemické látky na výrobky;

(c) údaje, pro které použití nebo kategorie 
použití a expoziční kategorie se navrhuje
schválení; sem patří rovněž použití 
chemické látky v přípravcích nebo 
zpracování chemické látky na výrobky;

Pozměňovací návrh 210
Článek 60, odst. 1
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(1) Pokud byl pro použití určité látky podán 
návrh, může se pozdější navrhovatel odvolat 
potvrzením o doručení vystaveným 
dřívějším navrhovatelem na části dřívějšího 
návrhu, které byly předloženy v souladu s 
čl. 59 odst. 4 písm. d) a odst. 5.

(1) Pokud byl pro použití nebo kategorie 
použití a expoziční kategorie určité látky 
podán návrh, může se pozdější navrhovatel 
odvolat potvrzením o doručení vystaveným 
dřívějším navrhovatelem na části dřívějšího 
návrhu, které byly předloženy v souladu s 
čl. 59 odst. 4 písm. d) a odst. 5. 

...

Pozměňovací návrh 211
Článek 60, odst. 2

(2) Pokud bylo pro určité použití chemické 
látky vydáno schválení, může se pozdější 
navrhovatel odvolat dopisem o přístupu 
vystaveným vlastníkem registrace na části 
návrhu tohoto vlastníka, které byly 
předloženy v souladu s čl. 59 odst. 4 
písm. d) a odst. 5.

(2) Pokud bylo pro určité použití nebo 
kategorie použití a expoziční kategorie
chemické látky vydáno schválení, může se 
pozdější navrhovatel odvolat dopisem o 
přístupu vystaveným vlastníkem registrace 
na části návrhu tohoto vlastníka, které byly 
předloženy v souladu s čl. 59 odst. 4 
písm. d) a odst. 5.

Pozměňovací návrh 212
Článek 61, odst. 4, písm. a a b

(a) posouzení rizika pro zdraví a / nebo 
životní prostředí, které vyplývá z použití 
chemické látky popsaného v návrhu, 
výborem pro posouzení rizika;

(a) posouzení rizika pro zdraví a / nebo 
životní prostředí, které vyplývá z použití 
nebo kategorie použití a expoziční 
kategorie chemické látky popsaného 
v návrhu, výborem pro posouzení rizika;

(b) posouzení socioekonomických faktorů, 
které jsou spojeny s použitím chemické látky 
popsaným v návrhu, pokud byl návrh podán 
podle čl. 59 odst. 5, výborem pro 
socioekonomickou analýzu.

(b) posouzení socioekonomických faktorů, 
které jsou spojeny s použitím nebo kategorie 
použití a expoziční kategorie chemické 
látky popsaným v návrhu, pokud byl návrh 
podán podle čl. 59 odst. 5, výborem pro 
socioekonomickou analýzu.

Pozměňovací návrh 213
Článek 62, odst. 1

Vlastníci registrace přijmou číslo registrace 
do etikety dříve, než uvedou chemickou 

Vlastníci registrace přijmou číslo registrace 
do etikety dříve, než uvedou chemickou 
látku do oběhu pro schválené použití nebo 
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látku do oběhu pro schválené použití. kategorie použití a expoziční kategorie.

Pozměňovací návrh 214
Článek 69, odst. 2

(2) Agentura zveřejní vyjádření obou výborů 
bez zbytečného odkladu na svých 
internetových stránkách.

(2) Agentura zveřejní vyjádření obou výborů 
bez zbytečného odkladu na svých 
internetových stránkách při zachování 
důvěrnosti podle článku 116.

Begründung

Art. 116 findet auch in diesem Fall Anwendung.

Pozměňovací návrh 215
Článek 72, odst. 1, písm. e

(e) výboru členských států, který je 
kompetentní pro vyjasnění názorových 
rozdílů k návrhům rozhodnutí, které jsou 
navrhovány členskými státy podle titulu VI; 
dále je kompetentní pro vypracování 
vyjádření agentury k návrhům na zařazení a 
značení podle titulu XI a návrhům na 
zjištění chemických látek, které vzbuzují 
zvlášť obavy a které mají být podrobeny 
registračnímu řízení podle titulu VII;

(e) výboru členských států, který je 
kompetentní pro vyjasnění názorových 
rozdílů k návrhům rozhodnutí, které jsou 
navrhovány agenturou podle titulu VI; dále 
je kompetentní pro vypracování vyjádření 
agentury k návrhům na zjištění chemických 
látek, které vzbuzují zvlášť obavy a které 
mají být podrobeny registračnímu řízení 
podle titulu VII;

Begründung

Anpassung an Änderungen in Titel VI.

Pozměňovací návrh 216
Článek 73, odst. 1

(1) Agentura má za úkol dát členským 
státům a orgánům ES nejlepší možnou 
vědeckou a technickou radu v otázkách 
k chemickým látkám, které spadají do 
oblasti jejích úkolů a jimiž se zabývá podle 
ustanovení této vyhlášky.

(1) Agentura má za úkol dát členským 
státům a orgánům ES nejlepší možnou 
vědeckou a technickou radu v otázkách 
k chemickým látkám, které spadají do 
oblasti jejích úkolů a jimiž se zabývá podle 
ustanovení této vyhlášky. V případech 
stanovených ve vyhlášce přijímá agentura 
právně závazná rozhodnutí.
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Begründung

Dieser Zusatz dient lediglich der Klarstellung der Rolle der Agentur als beschlussfassendes 
Organ, wie es in der Mitteilung der Kommission „Rahmenbedingungen für die europäischen 
Regulierungsagenturen“ (KOM/2002/0718 endg) beschrieben ist.

Pozměňovací návrh 217
Článek 85, odst. 1

(1) Komora pro námitky se skládá 
z předsedy a dvou dalších členů.

(1) Komora pro námitky se skládá 
z předsedy, který je v členském státu 
jmenován do funkce soudce a dvou dalších 
členů.

Begründung

In Anbetracht des Aufgabenbereichs der Widerspruchskammer muss ein Richter den Vorsitz 
führen.

Pozměňovací návrh 218
Článek 87, odst. 1

(1) Rozhodnutí agentury podle čl. 7, čl. 18, 
čl. 25 odst. 4 pododstavce 3, čl. 28 odst. 2 
pododstavce 1, čl. 49, čl. 115 odst. 4 a 
čl. 116 je možno napadnout námitkou.

(1) Rozhodnutí agentury je možno 
napadnout námitkou.

Begründung

Ein Widerspruchsrecht muss grundsätzlich gegen jede Entscheidung der Agentur möglich 
sein.

Pozměňovací návrh 219
Článek 95, odst. 1 a (nový)

(1a) Neplatí pro vyrobená a dovezená 
množství do max. 100 t/za rok.

Begründung

Die Gebühren sind bei diesen Volumengrenzen unverhältnismäßig.

Pozměňovací návrh 220
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Článek 109, odst. 1, písm. a a b

Tento titul platí pro: Vypouští se
(a) chemické látky, pro které musí výrobce 
nebo dovozce podat podklad k registraci;
(b) chemické látky v oblasti použití článku 
1 směrnice č. 67/548/EHS, které splňují 

kritéria pro zařazení jako nebezpečné látky 
podle uvedené směrnice a které se uvádějí 
do oběhu samotné nebo v přípravku 
v koncentraci, která přesahuje limit 
uvedený ve směrnici č. 1999/45/ES, což 
vede k zařazení přípravku jako 
nebezpečného.

Begründung

Die Erstellung eines separaten Einstufungs- und Kennzeichnungsverzeichnis ist überflüssig, 
da die Einstufung und Kennzeichung im Rahmen der Registrierung bzw. der 
Kerninformatonen gemeldet werden. Diese Informationen liegen in einer Datenbank vor, die 
die Agentur nach Art. 73 Odst. 2 d) aufbaut und pflegt. Eine zusätzliche Meldepflicht für den 
Aufbau eines solchen Verzeichnisses belastet Hersteller und Importeure unnötig, ohne dass 
zusätzliche Informationen gewonnen werden.

Pozměňovací návrh 221
Článek 110, odst. 1, písm. a, b, c, d, a e

(1) Dovozce nebo výrobce, resp. skupina 
dovozců nebo výrobců, který uvádí / kteří 
uvádějí do oběhu chemickou látku v oblasti 
použití čl. 109, musí předat agentuře 
následující informace, aby byli přijati do 
seznamu podle čl. 111, pokud nebudou 
předány jako část registrace:

Vypouští se 

(a) totožnost výrobce nebo dovozce, který 
odpovídá za uvedení chemické látky / 
chemických látek do oběhu;
(b) označení chemické látky / chemických 
látek podle Dodatku č. IV oddílu 2;
(c)stupeň nebezpečí chemické látky / 
chemických látek, který vyplývá z použití 
článků 4 a 6 směrnice č. 67/548/EHS;
(d) z toho vyplývající označení nebezpečí 
pro chemickou látku / chemické látky, které 
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vyplývá z použití článků 23, 24 a 25 
směrnice č. 67/548/EHS;
(e) případně specifické limity koncentrací, 
které vyplývají z použití čl. 4 odst. 4 
směrnice č. 67/548/EHS a článků 4 až 7 
směrnice č. 1999/45/ES.

Pozměňovací návrh 222
Článek 110, odst. 2

(2) Za účelem předání informací je výrobce 
nebo dovozce povinen použít formát 
stanovený podle čl. 108.

Vypouští se

...

Pozměňovací návrh 223
Článek 110, odst. 3

(3) Pokud vyplynou ze závazku podle odst. 
1pro jednu a tutéž chemickou látku 
rozdílné zápisy v seznamu, budou se 
ohlašovatel a osoba povinná k registraci 
snažit ze všech sil o sladění zápisu do 
seznamu.

Vypouští se

Pozměňovací návrh 224
Článek 110, odst. 4, písm. a a b

(4) Osoba / osoby povinné k registraci je 
povinna  / jsou povinny aktualizovat 
informace uvedené v odst. 1, pokud:

Vypouští se

(a) byly získány nové vědecké nebo 
technické poznatky, které povedou ke 
změně zařazení nebo označení chemické 
látky;
(b) ohlašovatelé a osoby povinné 
k registraci s odlišnými záznamy pro jednu 
a tutéž chemickou látku dosáhli shody 
podle odst. 3.
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Pozměňovací návrh 225
Článek 111, odst. 1

(1) Agentura zřídí a povede ve formě 
databáze seznam zařazení a označení 
s informacemi podle čl. 110 odst. 1, jak pro 
údaje ohlašované podle čl. 110 odst. 1, tak i 
pro údaje předané v registračním podkladu. 
Údaje v této databázi, které nejsou důvěrné 
a jsou uvedeny v čl. 116 odst. 1, budou 
veřejně přístupné. Agentura poskytne 
ohlašovatelům a osobám povinným 
k registraci, které předložily informace o 
určité chemické látce, přístup k jiným 
údajům o této chemické látce, které jsou 
v dispozici v seznamu.

Vypouští se

Pokud budou agentuře doručeny informace 
v souladu s čl. 110 odst. 4, provede 
aktualizaci seznamu.

Pozměňovací návrh 226
Článek 111, odst. 2, písm. a, b a c

(2) Nad rámec informací ohlášených podle 
odst. 1 zaznamená agentura případně pro 
každý zápis,

Vypouští se

(a) zda pro tento zápis existuje 
harmonizované zařazení a označení na 
evropské úrovni díky přijetí do Dodatku č. I 
směrnice č. 67/548/EHS;
(b) zda se jedná o souhlasný zápisu dvou 
nebo více ohlašovatelů nebo osob 
povinných k registraci;
(c) pokud je k dispozici, odpovídající číslo 
registrace.

Pozměňovací návrh 227
Článek 112, odst. 1

(1) Od vstupu této vyhlášky v platnost se 
přijme harmonizované zařazení a označení 
na evropské úrovni jen tehdy do Dodatku č. 
I ke směrnici č. 67/548/EHS, pokud bude 

Vypouští se
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chemická látka ze seznamu zařazená jako 
rakovinotvorná, mutagenní nebo toxická 
pro reprodukci kategorie 1, 2 nebo 3. 
Příslušné úřady členských států mohou 
předložit agentuře návrhy na 
harmonizované zařazení a označení 
v souladu s Dodatkem č. XIV.

Pozměňovací návrh 228
Článek 112, odst. 2

(2) Výbor členských států formuluje 
vyjádření k návrhu a dá příslušné straně 
příležitost ke komentáři. Agentura předá 
toto vyjádření a případné komentáře 
Komisi, která přijme rozhodnutí v souladu 
s čl. 4 odst. 3 směrnice č. 67/548/EHS.

Vypouští se

Pozměňovací návrh 229
Článek 113, odst. 1

Závazky podle čl. 110 platí od uplynutí 
lhůty stanovené v čl. 21 odst. 1.

Vypouští se

Pozměňovací návrh 230
Článek 114, odst. 1

(1) Členské státy budou předávat Komisi 
každých deset let zprávu o použití této 
vyhlášky na svém příslušném výsostném 
území; zpráva bude obsahovat také oddíly o 
ohodnocení a výkonu ve formátu podle 
čl. 108.

(1) Členské státy budou předávat Komisi 
každé dva roky zprávu o použití této 
vyhlášky na svém příslušném výsostném 
území; zpráva bude obsahovat také oddíly o 
ohodnocení a výkonu ve formátu podle 
čl. 108. Zprávy by měly mimo jiné 
obsahovat údaje o provedených kontrolních 
opatřeních, o zjištěných porušeních a jejich 
postihu a o problémech při provádění 
vyhlášky.

První zpráva však musí být předána již po 
pěti letech od vstupu této vyhlášky v 
platnost.

První zpráva však musí být předána již po 
jednom roce od vstupu této vyhlášky v 
platnost.
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Begründung

Im Hinblick auf eine einheitliche Umsetzung der Verordnung ist erforderlich, dass die 
Berichtszeiträume für die Mitgliedstaaten erheblich kürzer bemessen werden. Nur so können 
Fehlentwicklungen frühzeitig korrigiert werden. Für Bericht sollten auch inhaltliche 
Mindestvorgaben genannt werden, um eine gewisse Qualität der Berichte zu gewährleisten.

Pozměňovací návrh 231
Článek 114, odst. 2

(2) Jednou za deset let předkládá agentura 
Komisi zprávu o použití této vyhlášky.

(2) Jednou za dva roky předkládá agentura 
Komisi zprávu o použití této vyhlášky.

První zpráva však musí být předána již po 
pěti letech od sdělení podle čl. 131 odst. 2.

První zpráva však musí být předána již po 
dvou letech od sdělení podle čl. 131 odst. 2.

Begründung

Im Hinblick auf eine einheitliche Umsetzung der Verordnung ist erforderlich, dass die 
Berichtszeiträume auch für die Agentur erheblich kürzer bemessen werden. Nur so können 
Fehlentwicklungen frühzeitig korrigiert werden.

Pozměňovací návrh 232
Článek 114, odst. 3

(3) Jednou za deset let zveřejní Komise 
celkovou zprávu o zkušenostech s použitím 
této vyhlášky; ta bude obsahovat také 
informace podle odstavců 1 a 2.

(3) Jednou za dva roky zveřejní Komise 
celkovou zprávu o zkušenostech s použitím 
této vyhlášky; ta bude obsahovat také 
informace podle odstavců 1 a 2.

První zpráva však musí být předána již po 
šesti letech od okamžiku sdělení podle 
čl. 131 odst. 2.

První zpráva však musí být předána již po 
dvou letech od okamžiku sdělení podle 
čl. 131 odst. 2.

Begründung

Da die Verordnung eine Vereinheitlichung herbeiführen soll, sind zehnjährige 
Berichtszeiträume zu lang. CEFIC vertritt die Meinung, dass ein Berichtssystem mit jährlich 
zu erstellenden Berichten geschaffen werden muss.

Pozměňovací návrh 233
Článek 116, odst. 1

(1) Následující informace se nepovažují za 
důvěrné:

(1) Následující informace se nepovažují za 
důvěrné , pokud v konkrétním případě 
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neuplatní výrobce nebo dovozce opak:

Begründung

Einzelne Ausnahmen von der Regel, dass gewisse Informationen nicht vertraulich sind, 
müssen möglich sein. In solchen Einzelfällen muss es dem Hersteller/Importeur überlassen 
werden, Gründe vorzubringen, die eine vertrauliche Behandlung auch von in Čl. 116 Odst. 1 
genannten Informationen rechtfertigen. 

Pozměňovací návrh 234
Článek 116, odst. 1, písm. a

(a) obchodní označení chemické látky; Vypouští se

Begründung

Die Handelsbezeichnung des Stoffes kann gegenüber anderen Marktteilnehmern eine sensible 
Information sein, da Marktbeziehungen zwischen Herstellern und Abnehmern nachvollziehbar 
werden könnten. Diese Information ist nach Odst. 2 ausdrücklich als vertraulich anzusehen.

Pozměňovací návrh 235
Článek 116, odst. 1, písm. b

(b) název pro nebezpečné látky ve smyslu 
směrnice č. 67/548/EHS podle nomenklatury 
IUPAC;

(b) název pro nebezpečné látky ve smyslu 
směrnice č. 67/548/EHS podle nomenklatury 
IUPAC; ledaže se použijí odlišná 
ustanovení v Dodatku č. Ia této vyhlášky 
nebo čl. 15 směrnice č. 1999/45/ES;

Begründung

Konsistenz mit den Anforderungen zum Sicherheitsdatenblatt und bestehenden Regelungen zu 
Einstufung und Kennzeichnung

Pozměňovací návrh 236
Čl. 116, Odst. 1, Písm. c

(c) případně označení chemické látky, jak je 
uvedeno v EINECS;

(c) případně označení chemické látky, jak je 
uvedeno v EINECS, pokud se jedná o 
nebezpečnou látku ve smyslu směrnice č. 
67/548/EHS; ledaže se použijí odlišná 
ustanovení v Dodatku č. Ia k této vyhlášce 
nebo čl. 15 směrnice č. 1999/45/ES;
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Pozměňovací návrh 237
Článek 116, odst. 1, písm. f

(f) Hodnoty DNEL (Derived No-Effect 
Level – limit, pod nímž chemická látka 
nemá účinek) nebo hodnoty PNEC 
(Predicted No-Effect Concentration –
odhadovaná neefektivní koncentrace) 
v souladu s Dodatkem č. I;

Vypouští se

Begründung

Die Offenlegung von DNEL-Werten ist nach geltendem Recht nicht vorgesehen. Die Ableitung 
dieser Werte ist kostenaufwändig und sollte nicht ohne Abwägung (Art. 115) für den 
Wettbewerber zugänglich sein. 

Pozměňovací návrh 238
Článek 116, odst. 1, písm. i

(i) informace obsažené v bezpečnostním 
listu, mimo názvu podniku a informací 
zařazených jako důvěrné podle odst. 2;

Vypouští se

Begründung

Die Angaben im Sicherheitsdatenblatt enthalten häufig Informationen, die nur für den 
direkten Kunden bestimmt sind, z. B. detaillierte Verwendungsangaben. Diese 
Verwendungsangaben sind podle Art. 116 Odst. 2 zwingend als vertraulich zu behandeln.

Pozměňovací návrh 239
Článek 116, odst. 2, písm. -a (nové)

(-a) jméno a adresa osoby povinné 
k registraci a jiné osoby povinné k hlášení;

Begründung

Hersteller, Importeure und nachgeschaltete Anwender würden in aller Regel eine Erklärung 
nach Čl. 115 Odst. 2 abgeben. Mit der vorgeschlagenen Regelung wird dieser Aufwand 
vermieden.
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Pozměňovací návrh 240
Článek 116, odst. 2, písm. d

(d) Vztahy mezi výrobcem nebo dovozci a 
jeho následnými uživateli.

(d) Vztahy mezi výrobcem nebo dovozci a 
jeho následnými uživateli a to jak směrem 
nahoru, tak směrem dolů v informačním 
řetězci a mezi všemi aktéry v řetězci.

Begründung

Der Vorschlag erscheint nicht eindeutig hinsichtlich der Geheimhaltungspflichten zwischen 
allen Akteuren in der Informationskette.

Pozměňovací návrh 241
Čl. 120, Odst. 1

Příslušné úřady členských států informují 
širokou veřejnost o rizicích v souvislosti 
s chemickými látkami, pokud to bude 
považováno za potřebné na ochranu lidského 
zdraví a životního prostředí.

Podle směrnic vypracovaných agenturou 
informují příslušné úřady širokou veřejnost 
o rizicích v souvislosti s chemickými 
látkami, pokud to bude považováno za 
potřebné na ochranu lidského zdraví a 
životního prostředí..

Begründung

Leitlinien sollten ausgearbeitet werden, damit die nationale Behörden der Mitgliedstaaten die 
Öffentlichkeit einheitlich informieren. 

Pozměňovací návrh 242
Článek 134, odst. 1

Směrnice č. 76/769/EHS, 91/157/EHS,
93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES a 
vyhlášky (EHS) č. 793/93 a (ES) č. 1488/94 
se ruší.

Směrnice č. 76/769/EHS, 91/155/EHS,
91/157/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 
2000/21/ES, 2002/95/EA a 2004/37/ES a 
vyhlášky (EHS) č. 793/93 a (ES) č. 1488/94 
se ruší.

Begründung

Doppelregelungen sind zu vermeiden. Die genannten Richtlinien und Verordnungen sind 
aufgrund der Änderungen in den vorangegangenen Artikeln entbehrlich.

Pozměňovací návrh 243
Článek 135 a (nový), titul
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Změna směrnice č. 1998/24/ES

Pozměňovací návrh 244
Článek 135 a (nový), odst. 1

Čl. 1 odst. 2 směrnice č. 98/24/ES se 
doplňuje následovně: požadavky směrnice 
naplatí, pokud existují závazky z vyhlášky 
(ES) č. xxx [vyhláška REACH].

Begründung

Klarstellung, dass REACH vorrangig Anwendung findet. Doppelregelungen sind zu 
vermeiden.

Pozměňovací návrh 245
Článek 135 b (nový), titul

Změna směrnice č. 2004/37/ES

Pozměňovací návrh 246
Článek 135 b (nový), odst. 1

Čl. 1 směrnice č. 2004/37/ES se doplňuje o 
odst. 5následovně: Požadavky směrnice 
neplatí, pokud k tomu existují závazky ve 
vyhlášce (ES) č. xxx [vyhláška REACH].

Begründung

Klarstellung, dass REACH vorrangig Anwendung findet. Doppelregelungen sind zu 
vermeiden.

Pozměňovací návrh 247
Článek 135 c (nový), titul

Změna směrnice č. 89/106/EHS

Pozměňovací návrh 248
Článek 135 c (nový), odst. 1
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Čl. 1 odst. 1 směrnice č. 89/106/EHS se 
doplňuje následovně: stavební výrobky 
nepodléhají podstatným požadavkům této 
směrnice s ohledem na hygienu, zdraví a 
ochranu životního prostředí, pokud k tomu 
existují závazky ve vyhlášce (ES) č. xxx 
[vyhláška REACH].

Begründung

Klarstellung, dass REACH vorrangig Anwendung findet. Doppelregelungen sind zu 
vermeiden.

Pozměňovací návrh 249
Článek 135 d (nový), titul

Změna směrnice č. 2000/53/ES

Pozměňovací návrh 250
Článek 135 c (nový), odst. 1

Čl. 4, odst. 2 a Dodatek č. II ke směrnici č.  
2000/53/ES se vypouštějí.

Begründung

In Anhang XVI der REACH-VO werden einheitliche Verbotsregeln aufgestellt.  
Unterschiedliche Verbote in unterschiedlichen Regelungen sind zu vermeiden.

Pozměňovací návrh 251
Dodatek č. I b a (nový)

KATEGORIE POUŽITÍ
Kategorizace použití podle rozlišení na 
průmyslové použití, profesní použití a 
spotřebitelské použití, které se uvádějí podle 
čl. 9, odst. 1, písm. a):
- průmyslové použití:

vysoký standard kompetence, kvalifikace 
a schopností pracovníků
vysoký standard kontroly
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vysoký standard technických opatření
- podnikatelské (komerční) použití:

rozdílné /jiné kompetence / kvalifikace a 
schopnosti pracovníků
nízký, resp. rozdílný standard kontroly
nízký standard technických opatření

- spotřebitelské použití:
žádná expertíza / nízké schopnosti 
realizace opatření
žádná technická opatření (s výjimkou 
určitých výrobků / produktů)
žádná osobní ochranná opatření 
(maximálně rukavice, ochranné brýle 
v jednotlivém případě) citlivé kolektivy

Begründung

Bei diesem Konzept werden typische Belastungssituationen zusammengefasst, die gleiche 
Schutzmassnahmen erfordern. Dies sind die Hauptaufnahmewege des Menschen (oral, 
inhalativ oder dermal), die Eintragswege in die Umwelt (Luft, Wasser, Boden) und die Dauer 
der jeweiligen Exposition (einmalig oder kurzzeitig, gelegentlich, wiederholt oder langfristig). 
Innerhalb dieser Expositionskategorien werden definiert und dann gruppiert: grundsätzliche 
Anwendungsbereiche (industriell, gewerblich oder privater Verbrauch) und tolerable 
Expositionshöhen/-stufen.

Pozměňovací návrh 252
Dodatek č. I b b (nový)

KRITÉRIA K URČENÍ CHEMICKÝCH 
LÁTEK DO  2.SEZNAMU PRO 

ZPRACOVÁNÍ PODLE ČL. 22 F
Do 2. seznamu pro zpracování se přijmou:
- látky, které splňují kritéria pro 

substance PBT podle Dodatku č. XII
- látky, pro které podle čl. 22 a - c 

vyplývají údaje k vlastnostem, použití a 
expozici hlášené s vysokou toxicitou a 
vysokou expozicí.

A) Kritéria k vysoké toxicitě
Vysoká toxicita existuje tehdy, pokud byly 
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ohlášeny následující údaje:
- velmi jedovatá
- jedovatá
- žíravina
- senzibilizující
- kategorie CPR 3
- akvatická toxicita nižší než 1 mg/l
B) Kritéria pro vysokou expozici
- opakovaná dlouhodobá expozice 

člověka
- opakovaná dlouhodobá expozice 

životního prostředí
To neplatí pro látky
- které jsou snadno odbouratelné do 

životního prostředí
- které jsou zapojeny do matrice
- které se používají v přípravcích 

v koncentracích nižších než 1%
- které se používají ve výrobcích 

v koncentracích nižších než 0,1%
- jejichž použití je kryto jinými oblastmi 

úpravy, které jsou vyjmuty z REACH

Změny Parlamentu

Pozměňovací návrh 253
Dodatek č. II, dodatečné látky / skupiny

č. EINECS Název/skupina č. CAS
Vzácné plyny
Látky, které se obvykle vyskytují v potravinách 
jako kyselina citrónová, cukr, oleje, mastné 
kyseliny atd..
Technické plyny jako vodík, metan, kyslík, bioplyn
Anorganické látky s velkým rozšířením nebo 
s dostatečnými znalostmi o jejich rizicích, jako 
např. chlorid sodný, soda, uhličitan draselný, oxid 
vápenatý, zlato, stříbro, hliník, hořčík, 
křemičitany, skla, taveniny
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č. EINECS Název/skupina č. CAS
265-995-8 Celulóza 65996-61-4

Begründung

Die Liste der aufgeführten Edelgase ist nicht vollständig; gleiches gilt für die Gruppe der 
aufgeführten Lebensmittelinhaltsstoffe sowie der Auflistung der anorganischen Stoffe.  Im 
Falle der technischen Gase erscheint eine Registrierungspflicht nach heutigem Stand der 
Kenntnis unverhältnismäßig.  Zellstoffe: siehe Pozměňovací návrh zu Čl. 3 (14) a (neu).  Die 
Kommission wird aufgefordert, innerhalb eines Jahres die genannten Stoffgruppen zu 
ergänzen respektive weitere konkrete Einzelsubstanzen in den Anhang aufzunehmen.

Pozměňovací návrh 254
Dodatek č. III, odst. 8

(8) Minerály, rudy a látky vyskytující se 
v přírodě, které nejsou nebezpečnými 
látkami ve smyslu směrnice č. 67/548, 
pokud nebyly při zpracování chemicky 
upraveny;

(8) Minerály, rudy a látky vyskytující se 
v přírodě stejně jako přírodně identické 
látky, které nejsou nebezpečnými látkami ve 
smyslu směrnice č. 67/548, pokud nebyly při 
zpracování chemicky upraveny;

Begründung

Natürliche und naturidentische Stoffe sind gleichzustellen, da sie voneinander chemisch und 
physikalisch nicht unterscheidbar sind. Es macht keinen Unterschied – insbesondere nicht für 
den Gesundheits- oder Umweltschutz, ob z.B. Natriumchlorid (Kochsalz) aus natürlichen 
Quellen kommt oder durch einen chemischen Prozess hergestellt wurde.

Pozměňovací návrh 255
Dodatek. IV, směrnice

V dodatcích č. IV až IX jsou uvedeny údaje, 
které jsou podle článků 9, 11, 12, 39, 40 a 44 
nutné pro účely registrace a posouzení. 
Základní údaje pro nejnižší stupeň množství
jsou uvedeny v Dodatku č. V. Při každém 
dosažení vyššího stupně množství se 
mimoto musí uvést údaje, které jsou 
uvedeny v dodatku platném pro tento 
stupeň. Potřebné údaje se pro každou 
chemickou látku liší podle množství, použití 
a expozice. Dodatky je tedy nutno 
posuzovat komplexně a společně se 
všeobecnými předpisy pro registraci, 
hodnocení a povinnou péči.

V dodatcích č. IV – VI, IX jsou uvedeny 
údaje, které jsou podle článků 9, 12, 40 a 44 
nutné pro účely registrace a posouzení. 
Základní údaje všechny látky  > 1t/a jsou 
uvedeny v Dodatku č. V. U údajů o 
expozičních kategoriích a kategoriích 
použití s opakovanými, resp. dlouhodobými 
expozicemi pro člověka a pro životní 
prostředí v registraci podle Dodatku č. IXa 
je nutno zohlednit dodatečné údaje / 
informace podle VI, podle příslušných 
kategorií. Údaje / informace nejsou 
v zásadě nutné, pokud nebude dosaženo 
kritérií v příslušných expozičních 
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kategoriích a v kategoriích použití nebo 
obsahů v přípravku a ve výrobcích (jako 
např. limity pro označení chemických látek 
v přípravcích). 
Jen v odůvodněných jednotlivých případech 
je nutno uvádět údaje, které nedosahují 
těchto kritérií (např. jako důsledek 
evaluace).

Begründung

Die risiko-unabhängigen Informationsanforderungen nach Mengenschwellen podle Anhang 
IV in Verbindung mit den Anhängen V-VIII führen zu zahlreichen unnötigen Tierversuchen 
und teuren Datenfriedhöfen. Es muss unbedingt sichergestellt sein, dass nur Daten erhoben 
werden, die zur Risikobewertung wirklich notwendig sind.

Pozměňovací návrh 256
Dodatek č. IV, 1. krok

Osoba povinná k registraci shromažďuje 
všechna existující kontrolní data o 
chemické látce, která má být registrována. 
Pokud možno by měly být předloženy 
všechny registrační údaje podle ustanovení 
čl. 10 nebo 17 od konsorcií. Zpřístupní se 
tak kontrolní data všech účastníků. 
Eliminuje se tak dvojí práce a sníží se 
náklady. Osoba povinná k registraci by měla 
také shromažďovat všechny další existující 
údaje o chemické látce. Sem patří 
alternativní údaje, které objasňují nebezpečí 
vycházející z chemické látky a které mohou 
být v určitých případech nahrazeny údaji 
z pokusů na zvířatech (např. údaje QSAR, 
údaje extrapolované z jiných látek, údaje o 
zkouškách in-vitro, epidemiologické údaje). 
Dodatečně je nutno obstarat informace o 
expozici, použití a řízení rizik podle čl. 9 a 
podle Dodatku č. V. Po hodnocení všech 
těchto informací může osoba povinná 
k registraci posoudit, zda je nutné obstarat 
další informace.

Osoba povinná k registraci shromažďuje 
všechny existující informace relevantní pro 
své posouzení rizik o chemické látce, která 
má být registrována. Pokud možno by měly 
být předloženy všechny registrační údaje 
podle ustanovení čl. 10 nebo 17 od 
konsorcií. Zpřístupní se tak kontrolní data 
všech účastníků. Eliminuje se tak dvojí 
práce a sníží se náklady. Proto je nutno před 
zjištěním základních údajů nutných 
k posouzení rizika zjistit, resp. určit 
relevantní informace s ohledem na 
uváděná použití / kategorie použití, s tím 
spojené expozice, resp. expoziční kategorie 
a stávající a doporučená opatření k řízení 
rizik. Osoba povinná k registraci by měla
shromažďovat všechny další existující údaje 
o chemické látce pro uvedená použití a 
expozice, resp. minimálně podle kategorií 
použití a expozičních kategorií při 
zohlednění stávajících a doporučených 
opatření k řízení rizik Sem patří alternativní 
údaje, které objasňují nebezpečí vycházející 
z chemické látky a které mohou být 
v určitých případech nahrazeny údaji 
z pokusů na zvířatech (např. údaje QSAR, 
údaje extrapolované z jiných látek, údaje o 
zkouškách in-vitro, epidemiologické údaje). 
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Po hodnocení všech těchto informací má 
osoba povinná k registraci posoudit, zda je 
nutné obstarat další informace..

Pozměňovací návrh 257
Dodatek č. IV, 2. krok

Osoba povinná k registraci zjistí, jaké údaje 
jsou nutné pro registraci. Nejdříve je nutno 
zjistit, který dodatek nebo které dodatky 
platí na základě množství chemické látky.
Z těchto dodatků je patrné, jaké standardní 
údaje je nutno uvést. Je však nutno je 
posuzovat společně s Dodatkem č. IX, který 
v odůvodněných případech připouští 
odchylky od standardního kontrolního 
programu.. Za účelem zjištění potřeby 
informací o látce je nutno použít především
údaje o expozici, použití a řízení rizik.

Osoba povinná k registraci zjistí, jaké údaje 
jsou nutné pro registraci. Z Dodatku č.V je 
patrné, jaké standardní údaje je nutno uvést. 
Z Dodatku č. IXa je patrné, jaké dodatečné 
údaje / informace budou nutné podle 
Dodatku č. VI podle příslušných kategorií. 
Údaje / informace nejsou v zásadě nutné, 
pokud nebude dosaženo určitých kritérií 
v daných expozičních kategoriích a 
kategoriích použití nebo obsahů 
v přípravcích a výrobcích (srov. čl. 13 a 
např. limity pro označení chemických látek 
v přípravcích). Stanovení potřeby informací 
o látce se určí podle údajů o expozici, resp. 
expozičních kategoriích, o použití, resp. 
kategorií použití a o stávajícím, resp. 
doporučeném řízení rizik.

Pozměňovací návrh 258
Dodatek č. IV, 4. krok

V některých případech není nutno pořizovat 
nové údaje. Pokud však existují mezery 
v informacích, musí se podle stupně 
množství pořídit chybějící údaje (Dodatky č. 
V a VI) nebo se musí navrhnout kontrolní 
strategie (Dodatky č. VII a VIII). Nové 
pokusy na obratlovcích by se měly provádět 
nebo navrhovat jen jako poslední prostředek, 
pokud byly vyčerpány všechny ostatní 
zdroje údajů. V některých případech může 
být podle Dodatků č. V až IX nutné provést 
určité zkoušky dříve, než je stanoveno ve 
standardním zkušebním programu nebo 
dodatečně ke standardnímu zkušebnímu 
programu.

V některých případech není nutno pořizovat 
nové údaje. Pokud však existují mezery 
v informacích, musí se pořídit chybějící
údaje (Dodatky č. V, VI a IXa). Nové 
pokusy na obratlovcích by se měly provádět 
nebo navrhovat jen jako poslední prostředek, 
pokud byly vyčerpány všechny ostatní 
zdroje údajů. Osoba žádající o registraci 
musí dříve, než provede pokusy na 
zvířatech, zjistit, zda není možno získat 
potřebné údaje validními alternativními 
metodami k pokusům na zvířatech, 
prostřednictvím QSAR, extrapolací údajů 
k jiným látkám, na základě existujících 
zkušeností, epidemiologických údajů atd. 
Dále musí přezkoumat, zda při uvedených 
účelech použití není možné prostřednictvím 
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opatření na snížení expozice učinit zbytným 
zjišťování údajů, zejména pak pokusy na 
zvířatech. Za tímto účelem musí především 
posoudit stávající opatření k řízení rizik 
s ohledem na příslušné expoziční kategorie 
a přezkoumat, zda nejsou možná další 
opatření k řízení rizik. Dříve, než dá podnět 
ke zkoušce, musí osoba povinná k registraci 
shromáždit všechny ostatní existující 
informace, které tyto zkoušky učiní 
zbytnými.  Nové pokusy na obratlovcích by 
se měly provádět jen jako poslední 
prostředek, pokud budou vyčerpány
všechny podstatné zdroje údajů. Pokud je 
na základě expoziční kategorie podle 
Dodatku č. IXa některý údaj stanoven 
závazně, může od tohoto údaje být dále 
upuštěno, pokud jeho zjištění není 
technicky možné nebo pokud z vědeckého 
hlediska není nutné. Osoba povinná 
k registraci musí v těchto případech 
v registraci dodat plausibilní odůvodnění. 

Begründung

Die Informations- und Prüfanforderungen sind deshalb an der tatsächlichen 
Expositionssituation und nicht nach Mengenschwellen auszurichten. Deshalb ist zunächst ein 
Mindestdatensatz nach Anhang V erforderlich. Darüber hinausgehende Prüfungen aus 
Anhang VI sind im Sinne des Gesundheits- und Verbraucherschutzes sowie des Tierschutzes 
nur erforderlich, wenn sie für die Beurteilung einer sicheren Anwendung auf Basis der 
tatsächlich vorhandenen Exposition nach Anhang IXa auch wirklich notwendig sind.

Pozměňovací návrh 259
Dodatek č. V, Základní údaje

Ve sloupci č. 1 tohoto dodatku jsou uvedeny 
základní údaje, které je nutno uvést podle čl.  
11 odst. 1 písm. a) pro všechny chemické 
látky, které byly vyrobeny nebo dovezeny 
v množství 1 tuny a více. Ve sloupci 2 jsou 
uvedeny předpoklady, za nichž mohou být 
tyto údaje vypuštěny, nahrazeny jinými údaji 
nebo předány v jiném stadiu řízení nebo 
podle kterých je možno odchýlit se nějak 
jinak od ustanovení uvedených ve sloupci 1.
Pokud budou splněny předpoklady pro 
odchylky od základních údajů, musí na to 

Ve sloupci č. 1 tohoto dodatku jsou uvedeny 
základní údaje, které je nutno uvést podle čl.  
9 odst. 1 písm. a) písm. vi) pro všechny 
chemické látky, které byly vyrobeny nebo 
dovezeny v množství 1 tuny a více. Ve 
sloupci 2 jsou uvedeny předpoklady, za 
nichž mohou být tyto údaje vypuštěny, 
nahrazeny jinými údaji nebo předány 
v jiném stadiu řízení nebo podle kterých je 
možno odchýlit se nějak jinak od ustanovení 
uvedených ve sloupci 1. Pokud budou 
splněny předpoklady pro odchylky od 
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ohlašovatel pod příslušnými položkami 
podkladu k registraci výslovně upozornit a 
odůvodnit.

základních údajů, musí na to ohlašovatel pod 
příslušnými položkami podkladu k registraci 
výslovně upozornit a odůvodnit. Pokud to 
není technicky možné nebo pokud z jiných 
důvodů není nutné sdělit údaje, které jsou 
nepotřebné z vědeckého hlediska, je nutné 
odůvodnění.

Dodatečně se může ohlašovatel odchýlit od 
údajů předkládaných podle sloupce 1 tohoto 
dodatku podle všeobecných ustanovení 
Dodatku č. IX. I v tomto případě na to musí 
být výslovně upozorněno pod 
odpovídajícími položkami podkladu 
k registraci a je nutné odůvodnění a přitom 
je nutno uvést, na jaká ustanovení ve 
sloupci 2 nebo v Dodatku č. IX nebo X1 se 
odvolává.

Dodatečně se může ohlašovatel odchýlit od 
údajů předkládaných podle sloupce 1 tohoto 
dodatku podle všeobecných ustanovení 
Dodatku č. IX. I v tomto případě na to musí 
být výslovně upozorněno pod 
odpovídajícími položkami podkladu 
k registraci a je nutné odůvodnění.

Před provedením nových zkoušek je nutno 
zhodnotit vlastnosti uvedené v tomto 
dodatku na základě všech existujících údajů 
in vitro, in vivo, historických údajů, 
validních údajů (Q)SAR a údajů o 
strukturálně příbuzných látkách (koncepce 
analogie).

Před provedením nových zkoušek je nutno 
zhodnotit vlastnosti uvedené v tomto 
dodatku na základě všech existujících údajů 
in vitro, in vivo, historických údajů, 
validních údajů (Q)SAR a údajů o 
strukturálně příbuzných látkách (koncepce 
analogie). Mimoto platí předpoklady a 
kritéria, která jsou uvedena ve směrnicích 
pro splnění požadavků Dodatků č. IV – IX.

1 Poznámka: Předpoklady uvedené 
v Dodatku č. X, za nichž je možno upustit 
od určitých zkoušek, platí rovněž, i když se 
ve sloupci 2 neopakují.

Begründung

Neben den Begründungen zu den Änderungsanträgen zum Anhang IV bewirken die 
vorgeschlagenen Änderungen, dass bei gleichem Sicherheitsstandart nur die wirklich 
notwendigen Tierversuche gemacht werden.

Pozměňovací návrh 260
Dodatek č. V, bod 5.6. a bod 5.14.

Vypouští se

Begründung

Beide Punkte entfallen inklusive ihres deskriptiven Teils, da die Prüfung der 



PE 357.851v01-00 108/113 PA\566105CS.doc
Externí překlad

CS

Oberflächenspannung für die Bewertung und Risikominderungsmaßnahmen generell ohne 
Bedeutung ist.  Eine generelle Prüfung der granolometrie erscheint unverhältnismäßig.

Pozměňovací návrh 261
Dodatek V, bod 6.4. a (nový)

(6.4.a) Akutní toxicita: perorálním 
podáváním nebo v jednotlivém případě 
v závislosti na riziku dermálním nebo 
inhalačním podáváním.

Pozměňovací návrh 262
Dodatek V, bod 7.1.1. a 7.1. a (nový)

7.1.1. Krátkodobá toxicita pro perloočky 7.1.1. Krátkodobá toxicita pro perloočky 
nebo pro ryby
(7.1. a)Nová lehká biologická 
odbouratelnost, nejsou nutné žádné 
zkoušky, pokud je látka anorganická.

Begründung

Unternehmen sollte es freistehen, auch vorliegende Kurzzeittoxizitätstests für Fische statt der 
Daphnientoxizität einzureichen.

Pozměňovací návrh 263
Dodatek č. VI, Dodatečné základní údaje

DODATEČNÉ ZÁKLADNÍ ÚDAJE PRO LÁTKY,
KTERÉ SE VYRÁBĚJÍ NEBO DOVÁŽEJÍ 

V MNOŽSTVÍ 10 TUN ČI VÍCE

DODATEČNÉ ZÁKLADNÍ ÚDAJE PRO LÁTKY,
KTERÉ SE VYRÁBĚJÍ NEBO DOVÁŽEJÍ 

V MNOŽSTVÍ 1 TUNY ČI VÍCE

Ve sloupci 1 tohoto dodatku jsou uvedeny 
základní údaje, které je nutno uvést podle čl. 
11 odst. 1 písm. b) dodatečně k údajům 
v Dodatku č. V pro všechny chemické látky 
vyrobené nebo dovezené v množství 10 tun 
či více. Ve sloupci 2 jsou uvedeny 
předpoklady, za nichž mohou být tyto údaje 
vypuštěny, nahrazeny jinými údaji nebo 
předány v jiném stadiu řízení nebo podle 
kterých je možno odchýlit se nějak jinak od 
ustanovení uvedených ve sloupci 1. Pokud 
budou splněny předpoklady pro odchylky 

Ve sloupci 1 tohoto dodatku jsou uvedeny 
základní údaje, které je nutno uvést podle čl. 
9 odst. 1 písm. a) písm. vi) při zohlednění 
Dodatku č.  IV a IX dodatečně k údajům 
v Dodatku č. V pro všechny chemické látky 
vyrobené nebo dovezené v množství 1 tuny
či více, pokud je to nutné na základě 
expoziční kategorie a kategorie použití 
podle Dodatku č. IXa. Ve sloupci 2 jsou 
uvedeny příkladně předpoklady, za nichž 
mohou být tyto údaje vypuštěny, nahrazeny 
jinými údaji nebo předány v jiném stadiu 
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od základních údajů, musí na to osoba 
povinná k registraci pod příslušnými 
položkami podkladu k registraci výslovně 
upozornit a odůvodnit. 

řízení nebo podle kterých je možno odchýlit 
se nějak jinak od ustanovení uvedených ve 
sloupci 1. Pokud učiněny odchylky od 
dodatečných údajů nutných podle Dodatku 
č. IXa, musí na to osoba povinná k registraci 
pod příslušnými položkami podkladu 
k registraci výslovně upozornit a odůvodnit. 
Pokud to není technicky možné nebo pokud 
z jiných důvodů není nutné sdělit údaje, 
které jsou nepotřebné z vědeckého hlediska, 
je nutné odůvodnění.

Dodatečně se může osoba povinná 
k registraci odchýlit od údajů předkládaných 
podle sloupce 1 tohoto dodatku podle 
všeobecných ustanovení Dodatku č. IX. I 
v tomto případě na to musí být výslovně 
upozorněno pod odpovídajícími položkami 
podkladu k registraci a je nutné odůvodnění 
a přitom je nutno uvést, na jaká ustanovení 
ve sloupci 2 nebo v Dodatku č. IX nebo X8

se odvolává.

Dodatečně se může osoba povinná k 
registraci odchýlit od údajů předkládaných 
podle sloupce 1 tohoto dodatku podle 
všeobecných ustanovení Dodatku č. IX. I 
v tomto případě na to musí být výslovně 
upozorněno pod odpovídajícími položkami 
podkladu k registraci a je nutné odůvodnění 
a přitom je nutno uvést, na jaká ustanovení 
ve sloupci 2 nebo v Dodatku č. IX nebo X8

se odvolává.
Před provedením nových zkoušek je nutno 
zhodnotit vlastnosti uvedené v tomto 
dodatku na základě všech existujících údajů 
in vitro, in vivo, historických údajů, 
validních údajů (Q)SAR a údajů o 
strukturálně příbuzných látkách (koncepce 
analogie). Pokud nebudou pro určité body 
ekvivalence sděleny žádné údaje z jiných 
důvodů, než je uvedeno ve sloupci 2 tohoto 
dodatku nebo v Dodatku č. IX, je nutno tuto 
skutečnost rovněž jasně uvést a odůvodnit.

Před provedením nových zkoušek je nutno 
zhodnotit vlastnosti uvedené v tomto 
dodatku na základě všech existujících údajů 
in vitro, in vivo, historických údajů, 
validních údajů (Q)SAR a údajů o 
strukturálně příbuzných látkách (koncepce 
analogie). Pokud nebudou pro určité body 
ekvivalence sděleny žádné údaje z jiných 
důvodů, než je uvedeno ve sloupci 2 tohoto 
dodatku nebo v Dodatku č. IX, je nutno tuto 
skutečnost rovněž jasně uvést a odůvodnit.
Dodatečně platí předpoklady a kritéria, 
která jsou uvedena ve směrnicích pro 
splnění požadavků Dodatků č. IV – IX.

Pozměňovací návrh 264
Dodatek č. VI, Kontrolní požadavky

Nový Dodatek č. VI obsahuje následující 
zkoušky:
- všechny zkoušky, které byly vyškrtnuty při 
změně Dodatku č. V
- všechny zkoušky z původního Dodatku č. 
VI, které nebyly převedeny do (nového) 
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Dodatku č. V
- všechny zkoušky z Dodatků č. VII a VIII.

Begründung

Siehe vorhergehenden Begründungen. 

Pozměňovací návrh 265
Anhang VII

Tento dodatek se vypouští.

Begründung

Die Prüfanforderungen wurden in Anhang VI überführt.

Pozměňovací návrh 266
Dodatek č. VIII

Tento dodatek se vypouští.

Begründung

Die Prüfanforderungen wurden in Anhang VI überführt.

Změny provedené Parlamentem

Pozměňovací návrh 267
Dodatek č. IX a (nový)KATEGORIE POUŽITÍ  / EXPOZIČNÍ KATEGORIE MATRICE1

S POŽADAVKY NA INFORMACE

V Dodatku č. IXa jsou uvedeny takové požadavky na informace, které je nutno zjistit podle 
čl. 9 odst. 1 písm. a) písm. vi) při zohlednění Dodatků č. IV a IX dodatečně k údajům 
uvedeným v Dodatku č. V pro všechny chemické látky vyrobené nebo dovezené v množství  
1 tuny či více, pokud je to nutné na základě příslušného zařazení do expoziční kategorie 
podle následující tabulky.

A) Humánní expozice 
Průmyslová Komerční Soukromá

inhalační 
krátkodobá

Dodatek.č. V 
(akutní inhalační toxicita nebo 

Dodatek č. V 
(akutní inhalační toxicita nebo 

Dodatek č. V 
(akutní inhalační toxicita nebo 
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odvození z perorální akutní 
toxicity při zohlednění žíravého / 
dráždivého účinku, senzibilizace)

odvození z perorální akutní 
toxicity při zohlednění žíravého / 
dráždivého účinku, senzibilizace)

odvození z perorální akutní toxicity 
při zohlednění žíravého / 
dráždivého účinku, senzibilizace)

inhalační 
dlouhodob
á  
/opakovaná

Dodatek.  V
+ zjištění  DNEL dlouhodobě 
inhalačně pro člověka např. 
subakutní, subchronická nebo 
chronická toxicita 
(inhalačně/perorálně), toxicita 
pro reprodukci, vyjasnění 
mutagenity (Dodatek č. VI))

Dodatek č. V
+ zjištění  DNEL dlouhodobě 
inhalačně pro člověka např. 
subakutní, subchronická nebo 
chronická toxicita 
(inhalačně/perorálně), toxicita 
pro reprodukci, vyjasnění 
mutagenity (Dodatek č. VI))

Dodatek V
+ zjištění  DNEL dlouhodobě 
inhalačně pro člověka např. 
subakutní, subchronická nebo 
chronická toxicita 
(inhalačně/perorálně), toxicita pro 
reprodukci, vyjasnění mutagenity 
(Dodatek č. VI))

perorální 
jednorázov
á / 
krátkodobá

- Dodatek č. V Dodatek č. V

perorální 
dlouhodob
á /
opakovaná

- - Dodatek V
+ zjištění  DNEL dlouhodobě 
inhalačně pro člověka např. 
subakutní, subchronická nebo 
chronická toxicita 
(inhalačně/perorálně), (Dodatek č. 
VI), toxicita pro reprodukci, 
vyjasnění mutagenity (Dodatek č. 
VI)) 

dermální 
krátkodobá

Dodatek č. V 
(akutní dermální toxicita nebo 
odvození z perorální akutní 
toxicity při zohlednění žíravého / 
dráždivého účinku, senzibilizace)

Dodatek č. V 
(akutní dermální toxicita nebo 
odvození z perorální akutní 
toxicity při zohlednění žíravého / 
dráždivého účinku, senzibilizace)

Dodatek č. V 
(akutní dermální toxicita nebo 
odvození z perorální akutní toxicity 
při zohlednění žíravého / 
dráždivého účinku, senzibilizace)

dermální 
opakovaná 
/ 
dlouhodob
á

Dodatek č. V 
+ 
zjištění DNEL dlouhodobě 
dermálně (např. subakutní, 
subchronická nebo chronická 
toxicita (inhalačně/perorálně), 
objasnění mutagenity, toxicity pro 
reprodukci (Dodatek č. VI);jen 
pokud nejsou žádné žíravé / 
dráždivé účinky, senzibilizace 
podle Dodatku č. V

Dodatek č. V 
+ 
zjištění DNEL dlouhodobě 
dermálně (např. subakutní, 
subchronická nebo chronická 
toxicita (inhalačně/perorálně), 
objasnění mutagenity, toxicity pro 
reprodukci (Dodatek č. VI);jen 
pokud nejsou žádné žíravé / 
dráždivé účinky, senzibilizace 
podle Dodatku č. V

Dodatek č. V 
+ 
zjištění DNEL dlouhodobě 
dermálně (např. subakutní, 
subchronická nebo chronická 
toxicita (inhalačně/perorálně), 
objasnění mutagenity, toxicity pro 
reprodukci (Dodatek č. VI);jen 
pokud nejsou žádné žíravé / 
dráždivé účinky, senzibilizace podle 
Dodatku č. VV

Poznámka: Kritéria pro kategorii „inhalační krátkodobá“, „inhalační dlouhodobá / 
opakovaná“, „perorální jednorázová / krátkodobá“, „dermální krátkodobá“, „dermální 
opakovaná / dlouhodobá“ je nutno ještě definovat pro různé kategorie použití. To by se 
mělo stát v rámci projektu implementace - REACH Implementation Projects (RIP).

1 Některé kombinace jsou vyloučeny, jako např. dlouhodobá expozice perorální cestou 
v průmyslové oblasti. Netvoří proto také žádnou kategorii. Ve zvláštních případech může být 
nutné rozšíření matrice o jednu či více kategorií.

B) Matrice kategorií expozice životního prostředí (s příklady z praxe)
Průmyslová Komerční Soukromá
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Vod 
jednorázová

Dodatek č. V
Zjištění PNEC akutní (akutní 
toxicita pro perloočky  /pro ryby) 

Dodatek č. V
Zjištění PNEC akutní (akutní 
toxicita pro perloočky  /pro ryby)

-

Voda 
dlouhodobá 
lokální

Dodatek č. V
+ zjištění PNEC dlouhodobé 
(dlouhodobá toxicita pro ryby / 
perloočky. (Dodatek č. VI) nebo 
odvození z akutní akvatické 
toxicity  (Dodatek č.  V), faktor 
1.000) 

Dodatek č. V
+ zjištění PNEC dlouhodobé 
(dlouhodobá toxicita pro ryby / 
perloočky. (Dodatek č. VI) nebo 
odvození z akutní akvatické 
toxicity  (Dodatek č.  V), faktor 
1.000)

-

Voda 
dlouhodobá 
rozptýlená

- - Dodatek č. V
+ zjištění PNEC dlouhodobé 
(dlouhodobá toxicita pro ryby / 
perloočky. (Dodatek č. VI) nebo 
odvození z akutní akvatické 
toxicity  (Dodatek č.  V), faktor 
1.000) 

Půda 
jednorázová

- Dodatek č. V
Zjištění PNEC akutní (akutní 
toxicita pro perloočky /pro ryby)

Dodatek č. V
Zjištění PNEC akutní (akutní 
toxicita pro perloočky /pro ryby)

Půda 
dlouhodobá 
lokální

- Dodatek č. V
+ zjištění PNEC dlouhodobé 
(dlouhodobá toxicita pro ryby / 
perloočky, terestrické testy 
(Dodatek č. VI) nebo odvození 
z akutní akvatické toxicity  
(Dodatek č.  V),pokud je možné.

-

Půda 
dlouhodobá 
rozptýlená

Dodatek č. V
+ zjištění PNEC dlouhodobé 
(dlouhodobá toxicita pro ryby / 
perloočky, terestrické testy 
(Dodatek č. VI) nebo odvození 
z akutní akvatické toxicity  
(Dodatek č.  V),pokud je možné.

- Dodatek č. V
+ zjištění PNEC dlouhodobé 
(dlouhodobá toxicita pro ryby / 
perloočky, terestrické testy 
(Dodatek č. VI) nebo odvození 
z akutní akvatické toxicity  
(Dodatek č.  V),pokud je možné.

Ovzduší 
jednorázová

Dodatek č. V
(akutní inhalační toxicita nebo 

odvození z perorální akutní 
toxicity při zohlednění žíravého / 
dráždivého účinku, senzibilizace)

Dodatek č. V
(akutní inhalační toxicita nebo 

odvození z perorální akutní 
toxicity při zohlednění žíravého / 
dráždivého účinku, senzibilizace)

Dodatek č. V
(akutní inhalační toxicita nebo 

odvození z perorální akutní 
toxicity při zohlednění žíravého / 
dráždivého účinku, senzibilizace)

Ovzduší 
dlouhodobá 
lokální

Dodatek č. V
+ zjištění DNEL dlouhodobé 
inhalační pro člověka (např. 
subakutní, subchronická nebo 
chronická toxicita 
(inhalačně/perorálně), toxicita 
pro reprodukci, objasnění 
mutagenity, (Dodatek č. VI);

Dodatek č. V
+ zjištění DNEL dlouhodobé 
inhalační pro člověka (např. 
subakutní, subchronická nebo 
chronická toxicita 
(inhalačně/perorálně), toxicita 
pro reprodukci, objasnění 
mutagenity, (Dodatek č. VI)

-

Ovzduší 
dlouhodobá 
rozptýlená

- - Dodatek č. V
+ zjištění DNEL dlouhodobé 
inhalační pro člověka (např. 
subakutní, subchronická nebo 
chronická toxicita 
(inhalačně/perorálně), toxicita 
pro reprodukci, objasnění 
mutagenity, (Dodatek č. VI)
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