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B9-0202/2020

Usnesení Evropského parlamentu o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se 
částečně uděluje povolení určitých použití oxidu chromového podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACHLaw Ltd)
(D066992/01 – 2020/2670(RSP))

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se částečně uděluje 
povolení určitých použití oxidu chromového podle nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACHLaw Ltd) (D066992/01),

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 
18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, 
o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a 
o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice 
Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES 
a 2000/21/ES1 (dále jen „nařízení REACH“), a zejména na čl. 64 odst. 8 uvedeného 
nařízení,

– s ohledem na stanoviska Výboru pro posuzování rizik (dále jen „výbor RAC“) a Výboru 
pro socioekonomickou analýzu (dále jen „výbor SEAC“) Evropské agentury pro 
chemické látky (dále jen „agentura ECHA“)2 v souladu čl. 64 odst. 5 druhým 
pododstavcem nařízení REACH,

– s ohledem na články 11 a 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 
ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým 
členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí3,

– s ohledem na rozsudek Tribunálu ze dne 7. března 2019 ve věci T-837/164,

1 Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.
2 Stanoviska výborů RAC a SEAC ze dne 19. května 2017 k použití č. 1 (formulace směsí oxidu chromového pro 
funkční chromování, funkční chromování s dekorativní povahou a povrchovou úpravu (s výjimkou ETP) pro 
využití v různých průmyslových odvětvích, konkrétně při výrobě a konečné úpravě v architektuře, 
automobilovém průmyslu, výrobě kovů a ve všeobecném strojírenství) jsou k dispozici na adrese: 
https://echa.europa.eu/documents/10162/5dab062f-8e37-9dae-40bd-25fa2ca625be 

Stanoviska výborů RAC a SEAC ze dne 19. května 2017 k použití č. 2 (funkční chromování) jsou dispozici na 
adrese: 
https://echa.europa.eu/documents/10162/c4fd2e61-4592-49e8-1e0b-34892be42ce7 
Stanoviska výborů RAC a SEAC ze dne 19. května 2017 k použití č. 4 (povrchová úprava (s výjimkou ETP) pro 
využití v různých průmyslových odvětvích, zejména v architektuře, automobilovém průmyslu, výrobě a konečné 
úpravě kovů a všeobecném strojírenství) jsou k dispozici na adrese: 
https://echa.europa.eu/documents/10162/d05d7ddc-67af-b7db-3c5c-e95b2d3f8165 
Na použití č. 3 (funkční chromování s dekorativní povahou), v souvislosti s nímž žadatel rovněž předložil žádost 
a výbory RAC a SEAC přijaly stanoviska dne 19. května 2017 (k dispozici na adrese: 
https://echa.europa.eu/documents/10162/d198c14b-0eca-ef10-5444-33313c7742b0), se návrh prováděcího 
rozhodnutí Komise nevztahuje.
3 Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13. 
4 Rozsudek Tribunálu ze dne 7. března 2019, Švédsko v. Komise, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144:

https://echa.europa.eu/documents/10162/5dab062f-8e37-9dae-40bd-25fa2ca625be
https://echa.europa.eu/documents/10162/c4fd2e61-4592-49e8-1e0b-34892be42ce7
https://echa.europa.eu/documents/10162/d05d7ddc-67af-b7db-3c5c-e95b2d3f8165
https://echa.europa.eu/documents/10162/d198c14b-0eca-ef10-5444-33313c7742b0
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– s ohledem na čl. 112 odst. 2 a 3 jednacího řádu,

– s ohledem na návrh usnesení Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost 
potravin,

A. vzhledem k tomu, že oxid chromový byl v roce 2010 přidán na seznam látek 
vzbuzujících mimořádné obavy podle nařízení REACH5, protože byl klasifikován jako 
karcinogenní (kategorie 1A) a mutagenní (kategorie 1B);

B. vzhledem k tomu, že oxid chromový byl v roce 2013 6z důvodu jeho klasifikace jakožto 
karcinogenní a mutagenní látky, vysokého objemu používání, velkého počtu míst 
v Unii, kde se používá, a významného rizika expozice pracovníků7 začleněn do přílohy 
XIV nařízení REACH a datum zániku bylo stanoveno na 21. září 2017;

C. vzhledem k tomu, že společnosti, které chtějí nadále používat oxid chromový, musely 
do 21. března 2016 podat žádost o povolení;

D. vzhledem k tomu, že společnost REACHLaw Ltd (dále jen „žadatel“) vystupuje jen 
jako zástupce akciové společnosti „Novotroitsk Plant of Chromium Compounds“ (dále 
jen „NPCC“), ruského výrobce oxidu chromového;

E. vzhledem k tomu, že žadatel podal žádost o povolení čtyř použití oxidu chromového 
(dále jen „žádost NPCC“); vzhledem k tomu, že klíčové dokumenty předložené v rámci 
žádosti NPCC jsou stejné jako „nezměněná konečná verze“, kterou v rámci své žádosti8 
společně předložily společnost LANXESS Deutschland GmbH a dalších šest 
společností (dále jen „žádost LANXESS“) jménem konsorcia více než 150 společností, 
jehož členská základna však není přesně známa;

F. vzhledem k tomu, že jedinou nedůvěrnou informací, kterou žadatel poskytl nad rámec 
informací obsažených v žádosti LANXESS, je půlstránkové prohlášení o tom, že 
žadatel zkontaktoval své zákazníky v Unii, z nichž všichni působí pouze jako 
distributoři, s cílem získat od nich, jejich zákazníků a dalších subjektů v dodavatelském 
řetězci podrobnější a konkrétnější údaje o použití ve snaze zlepšit databázi, ale že 
obdržel jen několik vyplněných dotazníků9; jinými slovy se žadateli nepodařilo získat 
podrobnější a konkrétnější údaje o použití od svých zákazníků, a proto se zcela spoléhá 
na nezměněnou konečnou verzi žádosti LANXESS;

G. vzhledem k tomu, že žádost LANXESS zjevně nesplňovala požadavky nařízení 
REACH, na což Parlament podrobně upozornil Komisi již ve svém usnesení ze dne 27. 

5 Rozhodnutí výkonného ředitele agentury ECHA ze dne 14. prosince 2010 o zahrnutí látek vzbuzujících 
mimořádné obavy na kandidátský seznam je k dispozici na adrese: 
https://echa.europa.eu/documents/10162/6b11ec66-9d90-400a-a61a-90de9a0fd8b1 
6 Nařízení Komise (EU) č. 348/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se mění příloha XIV nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Úř. 
věst. L 108, 18.4.2013, s. 1).
7 Doporučení Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) ze dne 20. prosince 2011 týkající se zařazení látek 
do přílohy XIV je k dispozici na adrese: 
https://echa.europa.eu/documents/10162/13640/3rd_a_xiv_recommendation_20dec2011_en.pdf
8 Viz např. „poznámka pro čtenáře“ u použití č. 2 ve zprávě o chemické bezpečnosti předložené žadatelem, která 
je k dispozici na adrese: https://echa.europa.eu/documents/10162/7dd2ade6-bb47-4080-8124-a97335f9d2b8
9 Tamtéž.

https://echa.europa.eu/documents/10162/6b11ec66-9d90-400a-a61a-90de9a0fd8b1
https://echa.europa.eu/documents/10162/13640/3rd_a_xiv_recommendation_20dec2011_en.pdf
https://echa.europa.eu/documents/10162/7dd2ade6-bb47-4080-8124-a97335f9d2b8
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března 201910;

H. vzhledem k tomu, že je zřejmé, že žádost NPCC je kopií žádosti LANXESS a je tudíž 
stejně nevyhovující;

I. vzhledem k tomu, že je znepokojivé, že návrh prováděcího rozhodnutí Komise 
nezohledňuje vážné obavy, které Parlament vznesl ve své námitce vůči návrhu 
prováděcího rozhodnutí Komise o žádosti LANXESS, a že Komise přesto navrhuje 
udělit NPCC povolení prostřednictvím žadatele;

J. vzhledem k tomu, že hlavním cílem nařízení REACH, s ohledem na jeho 16. bod 
odůvodnění, jak jej vykládá Soudní dvůr Evropské unie11, je zajistit vysokou úroveň 
ochrany lidského zdraví a životního prostředí;

K. vzhledem k tomu, že v souladu s článkem 55 a s ohledem na bod odůvodnění 12 
nařízení REACH je hlavním cílem povolování nahradit látky vzbuzující mimořádné 
obavy bezpečnějšími látkami nebo technologiemi;

L. vzhledem k tomu, že výbor RAC potvrdil, že vzhledem ke karcinogenním vlastnostem 
oxidu chromového není možné určit „odvozenou úroveň, při které nedochází 
k nepříznivým účinkům“12, a proto je oxid chromový pro účely čl. 60 odst. 3 písm. a) 
nařízení REACH považován za „látku bez prahové hodnoty“, tj. za látku, u níž není 
možné stanovit teoretickou „bezpečnou míru expozice“;

M. vzhledem k tomu, že podle čl. 60 odst. 4 nařízení REACH lze povolení k používání 
látky, u níž nelze stanovit bezpečnou míru expozice, udělit pouze v případě, že se 
prokáže, že socioekonomické přínosy převažují nad riziky pro lidské zdraví nebo 
životní prostředí plynoucími z použití této látky, a pokud nejsou k dispozici žádné 
vhodné alternativní látky nebo technologie;

N. vzhledem k tomu, že čl. 62 odst. 4 písm. d) nařízení REACH ukládá žadatelům 
povinnost předložit zprávu o chemické bezpečnosti v souladu s přílohou I uvedeného 
nařízení; vzhledem k tomu, že tato zpráva musí obsahovat odhad úrovní expozice, 
přičemž musí vzít v potaz zejména reprezentativní údaje o expozici, množství látky pro 
každé určené použití, činnosti pracovníků související s procesy a trvání a frekvenci 
jejich expozice dané látce13;

O. vzhledem k tomu, že žadatel hodlá dodávat do Unie až 1 000 tun oxidu chromového 
ročně14, ale neposkytl základní informace, například o rozčlenění této tonáže podle 
požadovaných použití, a namísto toho uvedl pouhý odhad, že proporcionální rozčlenění 
bude stejné jako v případě žádosti LANXESS15, tedy 6 000 tun pro použití č. 2 a 900 

10 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. března 2019 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se 
uděluje povolení určitých použití oxidu chromového podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1907/2006 (Lanxess Deutschland GmbH a další) (přijaté texty, P8_TA(2019)0317).
11 Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 7. července 2009, S.P.C.M. SA a ostatní v. Secretary of 
State for the Environment, Food and Rural Affairs, C-558/07, ECLI:EU:C:2009:430, bod 45.
12 Stanoviska výborů RAC a SEAC ze dne 19. května 2017, viz např. stanoviska k použití č. 2, s. 4.
13 Oddíl 5 přílohy I nařízení REACH, zejména oddíl 5.2.4.
14 Stanoviska výborů RAC a SEAC ze dne 19. května 2017, viz např. stanoviska k použití č. 2, s. 6.
15 Stanoviska výborů RAC a SEAC ze dne 19. května 2017, viz např. stanoviska k použití č. 2, s. 12.
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tun pro použití č. 416;

P. vzhledem k tomu, že žadatel uvedl, že jeho dodavatelský řetězec bude totožný 
s dodavatelským řetězcem, na který se vztahuje žádost LANXESS, avšak neposkytl 
žádné údaje o počtu dotčených následných uživatelů ani o počtu pracovníků 
exponovaných v důsledku dovozu NPCC, což samo o sobě dokládá, že žádost NPCC je 
nevyhovující; ačkoli výbory RAC a SEAC konstatovaly, že není možné potvrdit, že 
jsou dodavatelské řetězce identické, přesto na tomto předpokladu založily svá 
stanoviska17;

Q. vzhledem k tomu, že na základě údajů poskytnutých v žádosti LANXESS lze usoudit, 
že žádost NPCC by se mohla dotknout velmi vysokého počtu následných uživatelů 
(více než 2 100 míst) působících v celé řadě průmyslových odvětví od automobilového 
průmyslu po hydrauliku, od všeobecného strojírenství po tisk, od sanitárních zařízení po 
vojenské vybavení a od potravin až po ocelářský průmysl, s vysokým počtem 
exponovaných pracovníků (více než 32 000 pracovníků) a velmi vysokým počtem lidí, 
kteří podle odhadů pracují a žijí v blízkém okolí (21 milionů)18;

R. vzhledem k tomu, že podle odhadů výboru RAC by povolení použití na základě žádosti 
LANXESS, která odpovídají použitím požadovaným v žádosti NPCC, statisticky vedlo 
ke 30 smrtelným případům rakoviny ročně19;

S. vzhledem k tomu, že návrh prováděcího rozhodnutí Komise se oficiálně týká tří použití; 
vzhledem k tomu, že podle výboru SEAC mají popisy použití č. 2 a č. 4 „mimořádně 
široký rozsah“20; vzhledem k tomu, že to narušuje posouzení rizika, posouzení 
socioekonomických dopadů i posouzení dostupnosti vhodných alternativ;

T. vzhledem k tomu, že výbor RAC u žádosti LANXESS konstatoval, že v případě 
každého požadovaného použití existuje nesoulad mezi celkovým počtem potenciálních 
míst (do 1 590), počtem členů konsorcia (více než 150) a naměřenými údaji o expozici 
(6 až 23 míst);

U. vzhledem k tomu, že to jinými slovy znamená, že údaje, které měly být reprezentativní 
pro širokou škálu velmi různých míst v celé Unii, kde probíhá chromování, pochází 
z méně než 2 % dotčených míst a z pouhé čtvrtiny či dokonce méně než desetiny 
členských států21;

V. vzhledem k tomu, že výbor RAC v důsledku toho zjistil značné nesrovnalosti 
v posouzení rizik, což vyvolává vážné obavy, pokud jde o reprezentativnost 

16 Stanoviska výborů RAC a SEAC ze dne 19. května 2017, viz stanoviska k použití č. 2, příloha 1, s. 28 a 
stanoviska k použití č. 4, příloha 1, s. 42.
17 Stanoviska výborů RAC a SEAC ze dne 19. května 2017, viz např. stanoviska k použití č. 2, s. 7.
18 Stanoviska výborů RAC a SEAC ze dne 19. května 2017, viz stanoviska k použití č. 2, příloha 1, s. 42 a 
stanoviska k použití č. 4, příloha 1, s. 55–56.
19 Tamtéž.
20 Stanoviska výborů RAC a SEAC ze dne 19. května 2017, viz stanoviska k použití č. 2, příloha 1, s. 36 a 
stanoviska k použití č. 4, příloha 1, s. 59.
21 Použití č. 2: celkem 1 590 míst, s naměřenými údaji o expozici z 23 míst v sedmi členských státech (viz 
stanoviska výborů RAC a SEAC ze dne 19. května 2017, příloha 1, s. 7–8); Použití č. 4: celkem 515 míst, s 
naměřenými údaji o expozici z 11 míst ve dvou členských státech (viz stanoviska výborů RAC a SEAC ze dne 
19. května 2017, příloha 1, s. 8–9).



PE647.699v01-00 6/11 RE\1209041CS.docx

CS

a spolehlivost poskytnutých informací o expozici, mimo jiné pracovníků22;

W. vzhledem k tomu, že Komise v návrhu prováděcího rozhodnutí uznala, že nebyly 
poskytnuty potřebné informace o scénářích expozice pracovníků23;

X. vzhledem k tomu, že prováděcí rozhodnutí Komise, namísto toho, aby žádost NPCC 
považovalo za nevyhovující ve smyslu čl. 60 odst. 7 nařízení REACH, pouze požaduje, 
aby žadatel poskytl chybějící informace24 ve své zprávě o přezkumu, která by byla 
vypracována několik let po přijetí tohoto návrhu rozhodnutí25;

Y. vzhledem k tomu, že v souladu s článkem 61 nařízení REACH není zpráva o přezkumu 
určena k tomu, aby společnostem poskytla dodatečný čas na doplnění chybějících 
informací, které měly být poskytnuty již před udělením povolení, jelikož tyto informace 
jsou klíčové pro postup rozhodování, ale má zajistit, aby informace původně předložené 
v žádosti byly stále aktuální;

Z. vzhledem k tomu, že Tribunál jasně uvedl, že cílem podmínek pro udělení povolení 
v souladu s čl. 60 odst. 8 a 9 nařízení REACH nemůže být náprava nedostatků v žádosti 
o povolení nebo nedostatků v posouzení, které je povinností Komise26;

AA. vzhledem k tomu, že udělení povolení na základě žádosti NPCC, ačkoli údaje 
v poskytnuté zprávě o chemické bezpečnosti zjevně nejsou dostatečně reprezentativní, 
popírá smysl systému pro povolování ex ante, podle nějž důkazní břemeno nese 
žadatel27;

AB. vzhledem k tomu, že stanovisko výboru SEAC navíc poukázalo na významné nejistoty 
v analýze alternativ předložené žadatelem, což se rovněž odrazilo v návrhu prováděcího 
rozhodnutí Komise28;

AC. vzhledem k tomu, že technickou alternativou je látka schopná plnit funkci odpovídající 
funkci látky vzbuzující mimořádné obavy, s potenciálně nižší, ale stále přijatelnou 

22 Viz stanoviska výborů RAC a SEAC ze dne 19. května 2017 k použití č. 2, příloha 1, s. 24 a k použití č. 4, 
příloha 1, s. 36: „Největší nejistota vyplývá z toho, že neexistuje jednoznačná vazba mezi provozními 
podmínkami, opatřeními k řízení rizik a hodnotami expozice pro konkrétní úkoly a místa, které by mohly žádost 
oprávněně reprezentovat. Výbor RAC to považuje za významný nedostatek žádosti, vzhledem k tomu, že 
existuje široká variabilita mezi místy, kde se chromování provádí, např. pokud jde o strukturu budov, rozsah a 
frekvenci chromování, úroveň automatizace procesu, používání elektrolýzy, velikost pochromovaných částí a 
dostupnost místního odsávacího odvětrávání, což má vliv na expozice a opatření k řízení rizik, která jsou ke 
kontrole expozice potřebná“ (vlastní zvýraznění).
23 Bod odůvodnění 6 návrhu prováděcího rozhodnutí Komise.
24 Včetně toho, že v článku 2 návrhu prováděcího rozhodnutí Komise se uvádí: „Držitel povolení vypracuje 
specifické scénáře expozice pro reprezentativní procesy, operace a jednotlivé úkoly (včetně automatických 
versus ručně ovládaných systémů a otevřených versus uzavřených systémů a jejich kombinací), které popíší 
opatření k řízení rizik a provozní podmínky reprezentativní pro všechna místa, kde k povoleným použitím 
dochází, a které se používají ke kontrole expozice pracovníků chromu (VI) a jeho emisí do životního prostředí v 
každém ze specifických scénářů. Scénáře expozice obsahují informace o úrovních expozice vyplývajících z 
uplatňování uvedených opatření k řízení rizik a provozních podmínek […]“.
25 Bod odůvodnění 20 a článek 7 návrhu prováděcího rozhodnutí Komise.
26 Rozsudek Tribunálu ze dne 7. března 2019 ve věci Švédsko v. Komise, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144, 
body 82 a 83.
27 Viz zejména čl. 1 odst. 3 nařízení REACH.
28 Bod odůvodnění 12 návrhu prováděcího rozhodnutí Komise.
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úrovní výkonu, nebo změny výroby, výrobního procesu nebo výrobku, které potřebu 
této látky zcela odstraní29;

AD. vzhledem k tomu, že podle analýzy alternativ v žádosti LANXESS jsou k dispozici 
alternativy pro jednotlivá využití, avšak výzvou je najít jedinou náhradu hodící se ke 
všem účelům a ke všem použitím30;

AE. vzhledem k tomu, že takový „univerzální přístup“, zvláště v žádosti o povolení 
pokrývající velmi různá odvětví a způsoby použití s velmi různými požadavky na 
výkonnost, neoprávněně diskriminuje alternativy, které jsou dostupné buď v určitých 
odvětvích, nebo pro určitá použití, a pokud by se tento přístup dodržel, žadateli by byla 
poskytnuta nezákonná výjimka z povinnosti prokázat, že neexistuje žádná alternativa 
pro každé požadované použití; vzhledem k tomu, že tento přístup nebere v úvahu cíl 
náhrady stanovený v článku 55 nařízení REACH a nepodporuje inovace;

AF. vzhledem k tomu, že dostupnost vhodných alternativ k funkčnímu chromování potvrdil 
nedávný průzkum německého Spolkového institutu pro bezpečnost práce a pracovní 
lékařství u různých použití31;

AG. vzhledem k tomu, že výbor SEAC u použití č. 2 a 4 konstatoval, že „široká oblast 
využití uplatněná na [...] zahrnuje technická využití, u nichž mohou vhodné alternativy 
již být k dispozici a používat se, nebo tomu tak bude v blízké době“, ale poté došel 
k závěru, že „příslušné posouzení provedené žadatelem je příliš obecné na to, aby byly 
vyloučeny z rozsahu povolení“32;

AH. vzhledem k tomu, že v důsledku toho není z rozsahu povolení specificky vyloučeno 
žádné využití;

AI. vzhledem k tomu, že Tribunál zrušil povolení, neboť Komise neprověřila dostatečné 
množství podstatných a ověřitelných informací na to, aby mohla dospět k závěru, že 
buď u žádných ze způsobů použití, jichž se žádost týká, nejsou k dispozici vhodné 
alternativy, nebo že k datu přijetí povolení byly přetrvávající nejistoty týkající se 
chybějících alternativ pouze zanedbatelné33;

AJ. vzhledem k tomu, že v tomto případě nebyla nejistota ohledně analýzy alternativ 

29 Pokyny k přípravě žádosti o povolení (Úř. věst. C 28, 28.1.2011, s. 1).
30 Analýza alternativ, s. 11–12: „Testuje se několik alternativ k nahrazení oxidu chromového. Úkolem je najít 
náhradu, která splňuje požadavky na všechny typy výrobků a na různá použití každé konkrétní aplikace, která je 
současně technicky a ekonomicky proveditelná. Mnoho alternativ je nyní kvalifikováno pro jednotlivé aplikace, 
když některé z požadavků na funkční chromování jsou dostačující, ale žádná z nich nemá všechny klíčové 
vlastnosti funkčního chromování s vodným roztokem oxidu chromového...“,
https://echa.europa.eu/documents/10162/70ae9192-4c86-4e68-9021-0a90f7b56444
31 Průzkum technické a ekonomické proveditelnosti dostupných alternativ oxidu chromového na trhu ve 
tvrdém/funkčním a dekorativním chromování, Spolkový institut pro bezpečnost práce a pracovní lékařství, 
Německo, 2020, poslední odstavec shrnutí: „V tomto výzkumu však byly zjištěny dostupné alternativy, které 
jsou technicky i ekonomicky proveditelné – někdy pouze při jednom nebo několika málo způsobech použití, ale 
někdy dokonce v širších oblastech použití. Některé z těchto alternativ jsou dlouhodobě zavedené technologie, u 
nichž jsou známy silné i slabé stránky. A dochází zde k vývoji, jímž se rozšiřují oblasti využití a specifikace 
těchto procesů.“, https://www.baua.de/EN/Service/Publications/Report/Gd101.html
32 Stanoviska výborů RAC a SEAC ze dne 19. května 2017 k použitím č. 2 a 4, s. 15.
33 Rozsudek Tribunálu ze dne 7. března 2019, Švédsko v. Komise, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144, bod 86.

https://echa.europa.eu/documents/10162/70ae9192-4c86-4e68-9021-0a90f7b56444
https://www.baua.de/EN/Service/Publications/Report/Gd101.html
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zdaleka zanedbatelná, neboť výbor SEAC shledal, že přístup žadatele s ohledem na 
existující alternativy byl „ne zcela přiměřený“34;

AK. vzhledem k tomu, že Tribunál potvrdil, že důkazní břemeno ohledně prokazování 
nedostatku existujících alternativ nese žadatel, a že pokud žadatel toto důkazní břemeno 
neunesl, „povolení nelze udělit“; vzhledem k tomu, že ve stejném případu Tribunál také 
konstatoval, že „žádný subjekt zapojený do povolovacího postupu ani ostatně agentura 
ECHA nebo Komise nemá povinnost prokázat opak podmínky spojené s neexistencí 
alternativy, a sice že alternativa skutečně existuje“35;

AL. vzhledem k tomu, že s přihlédnutím k nejistotě, již zdůrazňuje výbor SEAC, pokud jde 
o dostupnost alternativ, Komise tudíž navrhuje, aby se povolení udělovalo na základě 
předpokladu, že neexistují vhodné alternativy pro všechny způsoby použití, na něž se 
povolení vztahuje, nikoli na základě významného a spolehlivého důkazu, a v situaci 
vyvolané tím, že žadatel neunesl důkazní břemeno, což je v rozporu s požadavkem, jak 
bylo zjištěno Tribunálem36;

AM. vzhledem k tomu, že „s cílem zajistit, aby se povolení vztahovalo pouze na ta použití, 
u nichž nejsou k dispozici vhodné alternativy, považuje Komise za nezbytné dále 
specifikovat popis použití č. 2 a 4“ s „klíčovými funkcemi“, neboť se domnívá, „že 
žadatel důkazní břemeno unesl, jestliže prokázal, že neexistují vhodné alternativy, 
pokud jde o použití č. 2 a 4 pouze s ohledem na takový omezený rozsah použití“37;

AN. vzhledem k tomu, že za prvé to, co Komise považuje za omezení rozsahu, představuje 
de facto kompletní seznam všech klíčových funkcí, pro něž se oxid chromový používá, 
a proto se tak rozsah povolení nijak neomezuje38;

AO. vzhledem k tomu, že Tribunál explicitně zamítl podobný pokus Komise o udělení 
povolení, přičemž měl být údajně omezen rozsah39;

AP. vzhledem k tomu, že za druhé návrh prováděcího rozhodnutí Komise ponechává na 
žadateli, aby poté, co bylo povolení uděleno, subjektivně rozhodl, zda je použití látky 
„nezbytné“ pro uvedené klíčové funkce, ačkoli se má za to, že provedení takovéto 
analýzy je předběžnou podmínkou pro získání povolení;

34 Stanoviska výborů RAC a SEAC ze dne 19. května 2017 k použití č. 2, příloha 1, s. 37: „Podle žadatele se na 
použití, kde již náhrady jsou možné, žádost tak jako tak nevztahuje. Žadatel však tato použití ani jejich technické 
požadavky nespecifikuje. Výbor SEAC považuje přístup žadatele k řešení této záležitosti za ne zcela přiměřený 
a zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby žadatel konkrétněji ukázal, že tam, kde to již bylo proveditelné, k nahrazení 
došlo. Toho se dalo dosáhnout prováděním přesnějších posouzení alternativ pro konkrétní použití.“ 
35 Rozsudek Tribunálu ze dne 7. března 2019, Švédsko v. Komise, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144, bod 79.
36 Rozsudek Tribunálu ze dne 7. března 2019, Švédsko v. Komise, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144, bod 86.
37 Body odůvodnění 13 a 14 návrhu prováděcího rozhodnutí Komise.
38 Srov. čl. 1 odst. 1 návrhu prováděcího rozhodnutí Komise se stanovisky výborů RAC a SEAC ze dne 19. 
května 2017 pro použití č. 2, příloha 1, s. 30, a pro použití č. 4, příloha 1, s. 44.
39 Rozsudek Tribunálu ze dne 7. března 2019, Švédsko v. Komise, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144, bod 97: 
„Stanovení toho, že použití chromanů olovnatých dotčených v projednávaném případě je omezeno pouze na 
případ, kdy je přítomnost složení látek obsahujících tento chroman skutečně nezbytná, se rovná konstatování, že 
následný uživatel se bude muset pokaždé, když identifikuje alternativu, zdržet používání předmětných chromanů 
olovnatých. Takové prohlášení je však silným indikátorem skutečnosti, že ke dni přijetí napadeného rozhodnutí 
Komise sama neměla za to, že posouzení podmínky týkající se nedostupnosti alternativy bylo ukončeno“;
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AQ. vzhledem k tomu, že Komise tudíž přenáší na žadatele svou výlučnou pravomoc dospět 
k závěru ohledně analýzy alternativ, čímž jsou porušena ustanovení nařízení REACH, 
která požadují, aby Komise přijala konečné rozhodnutí o tom, zda žadatel úspěšně 
prokázal, že pro daný způsob použití neexistuje alternativa, jak připomněl Tribunál40;

AR. vzhledem k tomu, že za třetí návrh prováděcího rozhodnutí Komise požaduje, aby 
chybějící informace relevantní pro analýzu alternativ poskytli následní uživatelé formou 
oznámení podle čl. 66 odst. 1 nařízení REACH, poté co bylo povolení uděleno41;

AS. vzhledem k tomu, že takové informace však byly nezbytné pro Komisi, aby mohla 
v prvé řadě dospět k závěru o tom, zda jsou pro každé uvedené využití k dispozici 
alternativy; vzhledem k tomu, že je tento přístup také v jasném rozporu s rozsudkem 
Tribunálu42;

AT. vzhledem k tomu, že návrh prováděcího rozhodnutí Komise nejen odměňuje 
zaostávající subjekty, ale také odrazuje od inovací a odrazuje průkopníky, kteří 
investovali do bezpečnějších alternativ;

AU. vzhledem k tomu, že Tribunál uvedl, že v případě, kdy jsou obecně k dispozici vhodné 
alternativy, ale kdy taková řešení nejsou pro žadatele technicky nebo ekonomicky 
proveditelná, může být uděleno povolení, pokud socioekonomické přínosy převažují 
nad riziky pro lidské zdraví nebo životní prostředí a žadatel předloží plán náhrady ve 
smyslu čl. 60 odst. 4 písm. c) nařízení REACH43;

AV. vzhledem k tomu, že Komise však od žadatele nepožadovala plán náhrady;

AW. vzhledem k tomu, že řada následných uživatelů, na něž se vztahuje návrh prováděcího 
nařízení Komise, již o povolení zažádala jednotlivě; vzhledem k tomu, že výbory RAC 
a SEAC již k některým z uvedených žádostí vydaly své stanovisko; vzhledem k tomu, 
že některá povolení pro následné uživatele již byla udělena;

AX. nicméně vzhledem k tomu, že mezi velmi obecnými použitími pokrytými žádostí 
NPCC, mohou být obsažena i konkrétní použití, u nichž následní uživatelé nepředložili 
samostatnou žádost, ale u nichž mohou být splněny podmínky čl. 60 odst. 4 nařízení 
REACH;

AY. vzhledem k tomu, že Parlament ve svém usnesení ze dne 27. března 2019 považoval 

40 Rozsudek Tribunálu ze dne 7. března 2019, Švédsko v. Komise, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144, bod 64: 
„přísluší pouze Komisi, aby ověřila, zda podmínky stanovené v tomto ustanovení (čl. 60 odst. 4) jsou splněny“ 
(vlastní zvýraznění); viz také bod 78.
41 Článek 5 návrhu prováděcího rozhodnutí Komise požaduje, aby následní uživatelé ve svém oznámení podle čl. 
66 odst. 1 nařízení REACH poskytli: „vysvětlení klíčových funkcí oxidu chromového uvedených v čl. 1 odst. 1, 
které jsou nezbytné pro jeho používání, včetně odůvodnění, proč jsou tyto klíčové funkce pro používání 
nezbytné“;
42 Rozsudek Tribunálu ze dne 7. března 2019, Švédsko v. Komise, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144, bod 82: „je 
třeba zdůraznit, že v zásadě bez ohledu na jejich obsah podmínky uložené podle čl. 60 odst. 8 a 9 písm. d) a e) 
nařízení č. 1907/2006 nemohou mít za cíl zhojení případných nedostatků žádosti o povolení nebo analýzy 
alternativ předložené žadatelem o povolení nebo dokonce případných nedostatků posouzení podmínek 
stanovených v čl. 60 odst. 4 nařízení č. 1907/2006“.
43 Rozsudek Tribunálu ze dne 7. března 2019, Švédsko v. Komise, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144, body 75 a 
76.
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proto za vhodné, aby bylo následným uživatelům, kteří nepředložili samostatnou žádost 
a pro něž chybějí příslušné údaje, výjimečně umožněno tyto chybějící údaje v krátké 
lhůtě předložit44;

AZ. vzhledem k tomu, že je velmi politováníhodné, že Komise tento přístup nezvolila, ale 
způsobem, který je v rozporu s rozsudkem Tribunálu, nadále navrhuje povolení na 
základě žádostí, v nichž chybí dostatečný důkaz o tom, že jsou splněny podmínky pro 
povolení stanovené v nařízení REACH; 

BA. vzhledem k tomu, že návrh prováděcího rozhodnutí Komise je, stručně řečeno, 
protiprávní, neboť:

a. se jedná o porušení článku 60 nařízení REACH vzhledem k tomu, že návrh vychází ze 
žádosti, která není v souladu s požadavky stanovenými v tomto článku, neboť chybějí 
klíčové informace, pokud jde o použití, o něž se žádá, zvláště pokud jde o příslušná 
množství, provozní podmínky, scénáře expozice a opatření k řízení rizik, a chybí řádné 
posouzení bezpečnějších alternativ a plán náhrady, a tudíž nelze ověřit, zda jsou 
podmínky pro povolení splněny; 

b. snaží se napravit nedostatky tím, že od následných uživatelů požaduje poskytnutí 
informací, které mají být poskytnuty již v samotné žádosti, a to po udělení povolení, 
v rámci budoucího přezkumu;

c. protiprávně přenáší na žadatele výlučnou pravomoc Komise dospět k závěru 
o dostupnosti alternativ;

1. domnívá se, že návrh prováděcího rozhodnutí Komise překračuje prováděcí pravomoci 
stanovené v nařízení REACH;

2. vyzývá Komisi, aby návrh prováděcího rozhodnutí stáhla a aby předložila výboru nový 
návrh;

3. opětovně vyzývá Komisi, aby následným uživatelům, jejichž použití pokrývá žádost 
NPCC, ale pro něž dosud nebyla podána žádná samostatná žádost o povolení, 
výjimečně umožnila tyto chybějící údaje ve velmi krátké lhůtě předložit, včetně plánu 
náhrady, pokud žadatel tvrdí, že alternativy, které jsou dostupné, nejsou technicky nebo 
ekonomicky proveditelné;

4. vyzývá výbory RAC a SEAC, aby výslednou doplněnou žádost urychleně posoudily 
a řádně přitom zkontrolovaly, že obsahuje všechny potřebné informace uvedené 
v článku 62 nařízení REACH;

5. vyzývá Komisi, aby urychleně předložila nový návrh, který bude zcela v souladu 
s nařízením REACH;

6. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a  vládám 
a parlamentům členských států.

44 Viz odstavec 3 usnesení ze dne 27. března 2019.
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