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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Návrh nařízení, k němuž byly předloženy níže uvedené pozměňovací návrhy, představuje 
důležitou etapu procesu, který zahájila Mezinárodní organizace práce v letech 1980–1990 
a později v něm pokračovala konference OSN o životním prostředí a rozvoji. 

Cíle globálně harmonizovaného systému klasifikace a označování chemických látek (GHS) 
zahrnují harmonizovaná kritéria pro klasifikaci látek a směsí podle fyzikální nebezpečnosti, 
nebezpečnosti pro lidské zdraví a pro životní prostředí, které představují, a harmonizované 
prvky informování o tomto nebezpečí, včetně ustanovení týkajících se označování 
a bezpečnostních listů.

Zpravodajka vítá tuto iniciativu: globální přístup odpovídá cíli, kterým je zvýšení ochrany 
zdraví a životního prostředí, a mezinárodnímu obchodu.

Návrh Komise harmonizuje pravidla pro klasifikaci, označování a balení látek a směsí. 
Ukládá podnikům povinnost, aby své látky a směsi klasifikovaly samy a aby klasifikace 
oznamovaly. V příloze VI stanoví harmonizovaný seznam látek klasifikovaných na úrovni 
Společenství. Na závěr stanoví seznam klasifikací a označení obsahující veškerá oznámení 
a harmonizované klasifikace uvedené výše.

Návrh by měl být v souladu s nařízením REACH jak v otázce lhůt, hlediska objemu nebo 
pokud jde o přílohy, zejména přílohu VI.

Podle návrhu Komise má část 3 přílohy VI závaznou povahu. Tato část by měla obsahovat 
pouze klasifikace, které v souladu s nařízením REACH a s článkem 38 předloženého návrhu 
budou harmonizovány na úrovni Společenství, tedy: karcinogeny, mutageny, látky s toxicitou 
pro reprodukci (látky s vlastnostmi CMR), látky dráždící dýchací soustavu a zvláštní, řádně 
odůvodněné případy (čl. 38 odst. 2).
Navrhuje se vytvořit část 4 přílohy VI, která by obsahovala klasifikaci a označení 
nebezpečných látek, které již na úrovni Společenství harmonizovala směrnice 67/548/EHS 
pro jiné třídy nebezpečnosti než ty uvedené v čl. 38 odst. 1; tato klasifikace a označení byly 
přeneseny s přihlédnutím ke kritériím pro klasifikaci a označení v souladu s přílohou I.
Návrh Komise začlenit tyto klasifikace do části 3 přílohy VI stejně jako klasifikace, které 
budou nadále harmonizovány podle článku 38 postupem stanoveným v článcích 39 a 40 má 
několik nedostatků:

– „převedení“ klasifikací „uvedených v příloze I směrnice 67/548/EHS“ na klasifikace „GHS“ 
nebylo konzultováno;

– vzhledem k tomu, že současná kritéria neodpovídají u mnoha látek zcela kritériím GHS, 
počítá se s možností výjimek z klasifikace stanovené v části 3 přílohy VI;

– ustanovení čl. 4 odst. 6, podle kterého je třeba „doplnit“ klasifikace v části 3 přílohy VI, 
není možné uplatňovat na „částečné“ klasifikace podle článku 38;

– vzhledem k tomu, že se nepočítá s revizí a aktualizací těchto klasifikací, budou postupně 
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zastarávat. Pokud budou tyto klasifikace závazné, nebude možné přihlížet k novým údajům,
zejména k těm, které budou k dispozici podle nařízení REACH.

Tuto část 4 přílohy VI je tudíž třeba považovat za referenční, nikoli závaznou; jako takovou ji 
budou široce využívat výrobci a příslušné orgány.
Práce, kterou vykonali v uplynulých desetiletích odborníci z Komise, členských států a 
průmyslových odvětví a díky které vznikla příloha I směrnice 67/548/EHS, nebude ztracena; 
rovněž bude možné plně uplatňovat kritéria GHS.
Dodavatelé, kteří budou uplatňovat jinou klasifikaci a označování, než stanoví část 4 přílohy 
VI, musí být podle článku 49 schopni prokázat příslušným orgánům, že správně uplatnili 
kritéria stanovená v částech 2 až 5 přílohy I.
Nebude-li mít příloha VI, s výjimkou části 3, závaznou povahu, zabrání se tak jednak 
nejasnostem, rozporům a nejednoznačnostem v klasifikaci a označování, o nichž pojednává 
kapitola 2 hlavy V, které by bránily mezinárodnímu obchodu.

Pokud jde o informace o konečném výrobku, které jsou k dispozici, vzhledem k tomu, že 
Komise se rozhodla začlenit do návrhu rovněž povýrobní fázi, je třeba upřednostňovat kvalitu 
a přiměřenost informací před jejich množstvím. 

Poněvadž se jedná o globální systém, je rovněž důležité, aby budoucí nařízení nekladlo na 
evropské podniky požadavky, které by se nevztahovaly na konkurenční podniky na 
mezinárodním trhu.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a 
bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací 
návrhy:

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
BOD ODŮVODNĚNÍ 21

(21) Klasifikace jakékoli látky či směsi sice
může být provedena na základě dostupných 
informací, avšak dostupné informace, které 
mají být použity pro účely tohoto nařízení, 
by měly být pokud možno v souladu 
s příslušnými ustanoveními nařízení (ES) 
č. 1907/2006, přepravními předpisy nebo 
mezinárodními zásadami či postupy pro 
validaci informací, aby tak byla zajištěna 

(21) Klasifikace jakékoli látky či směsi 
může být provedena na základě dostupných 
informací, a je vhodné je pro účely tohoto 
nařízení využít; tyto informace by měly být 
pokud možno v souladu s příslušnými 
ustanoveními nařízení (ES) č. 1907/2006, 
přepravními předpisy nebo mezinárodními 
zásadami či postupy pro validaci informací, 
aby tak byla zajištěna kvalita a srovnatelnost 
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kvalita a srovnatelnost výsledků a soulad 
s dalšími požadavky na mezinárodní úrovni 
či na úrovni Společenství. Totéž by mělo 
platit v případech, kdy se dodavatel 
rozhodne získat nové informace.

výsledků a soulad s dalšími požadavky na 
mezinárodní úrovni či na úrovni 
Společenství. Totéž by mělo platit v 
případech, kdy se dodavatel rozhodne získat 
nové informace.

Odůvodnění

Musí být jasné, že při klasifikaci látky či směsi je možné vzít v úvahu všechny dostupné 
informace.

Pozměňovací návrh 2
BOD ODŮVODNĚNÍ 25

(25) Nové informace týkající se fyzikálního 
nebezpečí by měly být nutné vždy s 
výjimkou případů, kdy jsou takové 
informace již k dispozici nebo pokud je v 
části 2 stanovena výjimka.

(25) Zkoušky, jejichž cílem je určit fyzikální 
nebezpečí látky nebo směsi, jsou nutné vždy 
s výjimkou případů, kdy jsou k dispozici
spolehlivé a přiměřené informace nebo 
pokud je v části 2 stanovena výjimka.

Pozměňovací návrh 3
ČL. 9 ODST. 4 PODODSTAVEC 2

Avšak pokud takové informace nepřipouštějí 
použití principů extrapolace, hodnotí 
dodavatel dané informace použitím jiné 
metody nebo jiných metod popsaných v 
každém oddíle částí 3 a 4 přílohy I.

Avšak pokud takové informace nepřipouštějí 
použití principů extrapolace a pokud 
odborné posouzení neopravňuje k rozšíření 
nad rámec principů extrapolace, hodnotí 
dodavatel dané informace použitím jiné 
metody nebo jiných metod popsaných v 
každém oddíle částí 3 a 4 přílohy I.

Odůvodnění

Cílem návrhu je uvést text do souladu se zněním Globálního harmonizovaného systému 
klasifikace, balení a označování látek a směsí OSN, pokud jde o znalecký posudek („Fialová 
kniha“ čl. 1.3.2.4.8): „Strategie klasifikace směsí využívá odborné posouzení v mnoha 
oblastech proto, aby se zajistilo, že stávající informace je využitelná pro co největší počet 
směsí a aby tak přispívala k ochraně lidského zdraví a životního prostředí.“

Pozměňovací návrh 4
ČL. 11 ODST. 3
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3. Mezní hodnota uvedená v odstavcích 1 a 
2 je nižší hodnota z těchto hodnot:

3. Mezní hodnota uvedená v odstavcích 1 a 
2 musí být nižší než následující hodnoty:

a) obecné mezní hodnoty uvedené 
v tabulce 1.1 části 1 přílohy I;

a) specifické koncentrační limity stanovené 
v části 3 přílohy VI nebo

b) jakékoli specifické koncentrační limity 
stanovené v části 3 přílohy VI nebo v 
seznamu klasifikací a označení podle 
článku 43;

b) pokud oznamovatelé uzavřou dohodu 
mezi sebou, koncentrační limity stanovené 
v seznamu klasifikací a označení podle 
článku 43, nebo

ba) pokud nejsou k dispozici specifické 
koncentrační limity uvedené v písmenech 
a) a b), obecné prahové hodnoty stanovené 
v tabulce 1.1 části 1 přílohy I;

c) jakékoli koncentrace v příslušných 
oddílech části 2 přílohy I nebo jakékoli 
obecné koncentrační limity pro klasifikaci v 
příslušných oddílech částí 3 až 5 přílohy I, 
pokud nejsou k dispozici specifické 
koncentrační limity uvedené v písmenu b).

c) jakékoli koncentrace v příslušných 
oddílech části 2 přílohy I nebo jakékoli 
obecné koncentrační limity pro klasifikaci v 
příslušných oddílech částí 3 až 5 přílohy I, 
pokud nejsou k dispozici specifické 
koncentrační limity uvedené v písmenech a),
b) nebo ba).

Odůvodnění

Současné znění návrhu by vedlo automaticky k použití nejnižších prahových hodnot, aniž by to 
bylo odůvodněné. V minulosti byly na základě odůvodnění stanoveny specifické koncentrační 
limity pro látky převyšující obecné limity.

Pozměňovací návrh 5
ČL. 12 PÍSM. C)

c) pokud z přiměřených a spolehlivých 
informací vyplyne možný výskyt 
synergických nebo antagonistických účinků 
mezi látkami směsi, pro niž bylo provedeno 
hodnocení na základě informací týkajících 
se látek směsi.

c) pokud z přiměřených a spolehlivých 
informací vyplyne možný výskyt 
synergických nebo antagonistických účinků 
mezi látkami ve směsi.

Pozměňovací návrh 6
ČL. 37 ODST. 2

2. Obaly ve formě nádob obsahující 
nebezpečnou látku nebo směs, které jsou 

2. Obaly ve formě nádob obsahující 
nebezpečnou látku nebo směs, které jsou 
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prodávány nebo zpřístupňovány široké 
veřejnosti, nesmějí mít tvar ani grafickou 
úpravu, které pravděpodobně mohou 
přitáhnout nebo vzbudit zvědavost dětí nebo 
klamat spotřebitele, ani provedení či 
označení používané pro potraviny, krmiva, 
léčivé přípravky nebo kosmetické 
prostředky.

prodávány nebo zpřístupňovány široké 
veřejnosti, nesmějí mít tvar ani grafickou 
úpravu, které pravděpodobně mohou 
přitáhnout nebo vzbudit zvědavost dětí nebo 
klamat spotřebitele, ani provedení či 
označení používané pro potraviny, krmiva, 
léčivé přípravky nebo kosmetické 
prostředky.

Pokud takové nádoby splňují požadavky 
podle oddílu 3.1.1 přílohy II, musí být 
vybaveny uzávěry odolnými proti otevření 
dětmi podle oddílů 3.1.2, 3.1.3 a 3.1.4.2 
přílohy II.

Pokud takové nádoby splňují požadavky 
podle oddílu 3.1.1 přílohy II, musí být 
vybaveny uzávěry odolnými proti otevření 
dětmi podle oddílů 3.1.2, 3.1.3 a 3.1.4.2 
přílohy II, pokud se na směs nevztahují 
specifická ustanovení týkající se obalu 
podle jiné směrnice nebo nařízení EU, 
zejména nařízení (ES) č. 648/2004 a (ES) č. 
907/2006.

Pokud takové nádoby splňují požadavky 
podle oddílu 3.2.1 přílohy II, musí být 
vybaveny hmatatelnými výstrahami 
nebezpečí podle oddílu 3.2.2 přílohy II.

Pokud takové nádoby splňují požadavky 
podle oddílu 3.2.1 přílohy II, musí být 
vybaveny hmatatelnými výstrahami 
nebezpečí podle oddílu 3.2.2 přílohy II, 
pokud se na směs nevztahují specifická 
ustanovení týkající se obalu podle jiné 
směrnice nebo nařízení EU, zejména 
nařízení (ES) č. 648/2004 a (ES) č. 
907/2006.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zabraňuje překrývání s ustanoveními jiných směrnic či nařízení 
EU.

Pozměňovací návrh 7
ČL. 40 NÁZEV

Obsah stanovisek a rozhodnutí pro 
harmonizovanou klasifikaci a označení v 
příloze VI, přístup k informacím

Obsah stanovisek a rozhodnutí pro 
harmonizovanou klasifikaci a označení 
v části 3 přílohy VI, přístup k informacím

Odůvodnění

V návrhu Komise má část 3 přílohy VI závaznou povahu. Navrhuje se vytvořit část 4, která by 
obsahovala klasifikaci a označení nebezpečných látek, které již na úrovni Společenství 
harmonizovala směrnice 67/548/EHS pro jiné třídy nebezpečnosti než ty uvedené v článku 38. 
Tato část 4 přílohy VI, kterou budou využívat příslušné orgány a výrobci, bude referenční a 
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nebude mít závaznou povahu.

Pozměňovací návrh 8
ČLÁNEK 40A (nový)

Článek 40a
Klasifikace a označení nebezpečných látek 
podle směrnice 67/548/EHS pro jiné třídy 

nebezpečnosti než ty uvedené v čl. 38 odst. 1
Dodavatelé mohou používat klasifikace a 
označení uvedená v části 4 přílohy VI.
Pokud se dodavatel rozhodne, že nepoužije 
tyto klasifikace a označení, musí směs 
znovu zhodnotit podle kritérií stanovených 
v částech 2 až 5 přílohy I.

Odůvodnění

V návrhu Komise má část 3 přílohy VI závaznou povahu. Navrhuje se vytvořit část 4, která by 
obsahovala klasifikaci a označení nebezpečných látek, které již na úrovni Společenství 
harmonizovala směrnice 67/548/EHS pro jiné třídy nebezpečnosti než ty uvedené v článku 38. 
Tato část 4 přílohy VI, kterou budou využívat příslušné orgány a výrobci, bude referenční a 
nebude mít závaznou povahu.

Pozměňovací návrh 9
ČL. 41 ODST. 1 PODODSTAVEC 1

1. Každý výrobce či dovozce nebo skupina 
výrobců či dovozců (dále jen 
„oznamovatelé“), kteří uvádějí na trh látku, 
která podléhá registraci v souladu s 
nařízením (ES) č. 1907/2006, nebo látku, 
která je podle dané situace klasifikována 
jako nebezpečná sama o sobě nebo ve směsi 
v koncentračních limitech přesahujících 
hodnoty podle směrnice 1999/45/ES nebo 
podle tohoto nařízení, což způsobuje 
klasifikaci směsi jako nebezpečné, oznamují 
agentuře za účelem zápisu na seznam podle 
článku 43 následující informace:

1. Každý výrobce či dovozce nebo skupina 
výrobců či dovozců (dále jen 
„oznamovatelé“), kteří uvádějí na trh látku
klasifikovanou jako nebezpečná, která 
podléhá registraci v souladu s nařízením 
(ES) č. 1907/2006, nebo více než jednu tunu 
ročně látky, která je podle dané situace 
klasifikována jako nebezpečná sama o sobě 
nebo ve směsi v koncentračních limitech 
přesahujících hodnoty podle 
směrnice 1999/45/ES nebo podle tohoto 
nařízení, což způsobuje klasifikaci směsi 
jako nebezpečné, oznamují agentuře za 
účelem zápisu na seznam podle článku 43 
následující informace:
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Odůvodnění

Povinnost oznámit agentuře ke dni 1. prosince 2010 informace pro seznam klasifikací by se 
neměla týkat všech látek podléhajících registraci a uváděných na trh, ale pouze těch, které 
jsou klasifikovány jako nebezpečné; a to včetně rámce REACH. V posledních dvou uvedených 
případech (látka klasifikovaná jako nebezpečná sama o sobě nebo ve směsi…) musí být 
stanovena prahová hodnota (1 tuna ročně). Pokud by taková prahová hodnota neexistovala, 
vedla by tato skutečnost k nedostatku právní jistoty a měla by negativní dopad na činnosti 
výzkumu a vývoje.

Pozměňovací návrh 10
ČLÁNEK 45

1. Členské státy určí orgán nebo orgány 
odpovědné za přijímání informací od 
dodavatelů, včetně chemického složení
směsí uváděných na trh a klasifikovaných 
jako nebezpečné nebo považovaných za 
nebezpečné na základě jejich účinků na 
zdraví nebo na základě jejich fyzikálních 
účinků.

1. Členské státy určí orgán nebo orgány 
odpovědné za přijímání informací od 
dodavatelů týkajících se směsí uváděných na 
trh a klasifikovaných jako nebezpečné nebo 
považovaných za nebezpečné na základě 
jejich účinků na zdraví nebo na základě 
jejich fyzikálních účinků.

1a. Informace uvedené v odstavci 1 se 
poskytují ve formě, kterou stanoví příloha 
VIIa1, a musí být dostatečné pro lékařské 
potřeby, aby bylo možné vypracovat 
preventivní a léčebná opatření, a to 
zejména v akutních případech. 

2. Určené orgány poskytnou všechny 
požadované záruky pro zachování utajení 
obdržených informací. Tyto informace 
mohou být použity pouze k zodpovězení 
lékařských žádostí prostřednictvím 
formulace preventivních a léčebných 
opatření, zejména v akutních případech.
Tyto informace nesmějí být použity pro jiné 
účely.

2. Určené orgány poskytnou všechny 
požadované záruky pro zachování utajení 
obdržených informací. Tyto informace 
mohou být použity pouze pro lékařské 
potřeby uvedené v odstavci 2; tyto 
informace nesmějí být použity pro jiné 
účely.

3. Určené orgány mají k dispozici všechny 
potřebné informace od dodavatelů 
odpovědných za uvádění výrobků na trh, aby 
mohly plnit své úkoly.

3. Určené orgány mají k dispozici všechny 
potřebné informace od dodavatelů 
odpovědných za uvádění výrobků na trh, aby 
mohly plnit své úkoly.

3a. Členské státy každoročně poskytnou 
údaje pro Evropskou databázi nehod, která 
je vytvořena v rámci programu EHLASS 
(Evropský systém statistiky úrazů v 
domácnostech a volném čase), pokud jde o 
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počet nehod a směsi, jichž se týkaly a 
v jejichž případě byly určené orgány 
požádány o lékařské informace týkající se 
léčby a léčebných opatření.
1 Základ přílohy VIIa tvoří požadavky týkající se 
poskytovaných informací v rámci požadavků 
EACCPT.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že každý členský stát má odlišnou úpravu, pokud jde o žádosti o informace 
a předepsanou formu, umožní sjednocený postup na úrovni Společenství zvýšit 
transparentnost a vyřešit praktické aspekty provádění.
Evropské sdružení toxikologických center zveřejnilo požadavky v oblasti informací, které 
budou základem nové přílohy 7a.
Databáze nehod, kterou spravuje GŘ pro zdraví a ochranu spotřebitele, by byla vhodným 
prostředkem pro vypracování přehledu dat shromážděných určenými orgány, která se týkají 
směsí a nehod, k nimž v souvislosti s nimi došlo.

Pozměňovací návrh 11
ČL. 52 ODST. 1

1. Má-li členský stát oprávněné důvody 
domnívat se, že určitá látka nebo směs 
představuje riziko pro lidské zdraví nebo 
životní prostředí z důvodů klasifikace, 
označení nebo balení, přestože splňuje 
požadavky tohoto nařízení, může přijmout 
vhodná prozatímní opatření. Členský stát o 
nich neprodleně uvědomí Komisi, agenturu a 
ostatní členské státy a uvede důvody svého 
rozhodnutí.

1. Má-li členský stát oprávněné důvody 
domnívat se, že určitá látka nebo směs 
představuje riziko pro lidské zdraví nebo 
životní prostředí z důvodů klasifikace, 
označení nebo balení, ať už v případě sporu 
s dodavatelem splňuje nebo nesplňuje 
požadavky tohoto nařízení, může přijmout 
vhodná prozatímní opatření. Členský stát o 
nich neprodleně uvědomí Komisi, agenturu a 
ostatní členské státy a uvede důvody svého 
rozhodnutí.

Odůvodnění

Je třeba počítat s možnými spory týkajícími se výkladu požadavků tohoto nařízení, k nimž by 
mohlo dojít mezi dodavatelem a členským státem; je třeba připravit postup, který by zajistil 
harmonizovanou klasifikaci, pokud dojde ke sporu.
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