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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Na základě návrhu REACH plánuje Evropská komise zjednodušení, sladění, jakož i 
centralizaci současných rozdílných úprav týkajících se chemikálií a látek. Právem je v 
celoevropském měřítku požadována jednotná a vnitřně logická koncepce ohledně registrace a 
hodnocení chemických látek, která bude vyhovovat zásadě dlouhotrvajícího vývoje a 
bezpečnosti práce. Z tohoto důvodu je třeba REACH v zásadě uvítat. Současně ovšem nesmí 
utrpět ekonomické cíle, jako konkurenceschopnost a schopnost inovace anebo zajištění 
pracovních míst, zejména na pozadí současné komplikované hospodářské situace v Evropě.

Bohužel rozsah práv týkajících se chemikálií a ochrany zdraví a životního prostředí před 
látkami dosáhl již teď takového stupně komplexnosti, jehož byrokratické a provozně 
nákladové požadavky jsou pro podniky a především pro malé a střední podniky sotva 
zvladatelné. Pokud se v REACH nepodaří zredukovat informační a vyhodnocovací procesy, 
tak se již existující realizační deficit ještě víc prohloubí. Tím by byla ohrožena nejen 
konkurenceschopnost a schopnost inovace evropského průmyslu a tím i mnoho pracovních 
míst; rovněž by tak došlo ke zkřížení vysokých cílů a očekávání ve smyslu zlepšení ochrany 
zdraví a životního prostředí.

Váš zpravodaj chce přispět k tomu, aby požadavky obsažené v REACH byly utvářeny 
pragmatičtěji a srozumitelněji. Navrhované žádosti o změny se seskupují okolo následujících 
tematických celků:

1. Kategorie expozice a kategorie použití

Jedním z hlavních problémů návrhu REACH je, že výrobci látek, dovozci a následní uživatelé 
nedisponují jednotným nástrojem pro posouzení rizika vyplývajícího z látky a dalšího 
postoupení těchto informací. Současný návrh požaduje intenzivní výměnu informací mezi 
výrobci či dovozci na jedné straně a následnými uživateli, případně jejich zákazníky ohledně 
složení aplikací. To s sebou v praxi může přinášet problémy, neboť by často musely být
odhaleny důvěrné informace a obchodní tajemství. 

Jedním z řešení by bylo využít kategorií použití a expozice. Mají posloužit ke zjednodušení 
komunikace v řetězci tvorby hodnot, zpřístupnění hodnocení expozic pro uživatele látek a 
nástinu opatření nutných k minimalizaci rizik. Přitom nesmí být zbytečně omezováno pole 
působnosti uživatelům látek. Mimoto se má zařazením specifických scénářů do obecných 
kategorií zabránit tomu, aby musely být dále poskytovány důvěrné informace. Přitom by měla 
zůstat zachována možnost pro sledování jednotlivých případů pro úřady, jakož i podniky, 
pokud bude zařazování látek do kategorií způsobovat problémy.

2. Stanovení priority 

V návrhu REACH je priorita stanovována podle kvantitativních kritérií. Pro životní prostředí 
a spotřebitele je ovšem důležité, aby při registraci byly nejprve vyhodnoceny látky s 
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největším rizikovým potenciálem. Pro tyto účely poslouží toxikologické vlastnosti/vlastnosti 
relevantní pro životní prostředí, použití, expozice a vyrobené množství. Tyto hlavní informace 
musí být k dispozici, aby mohlo být provedeno stanovení priority založené na rizicích.

Budou-li se požadavky kladené na podniky a úřady hodnotit na základě vyvážených a 
srozumitelných měřítek priority, může být ochrana zdraví a životního prostředí zlepšena 
v rozumném časovém rámci za předvídatelných nákladů.

3. Zjednodušení / zabránění zdvojování předpisů týkajících se bezpečnosti práce a 
zdraví při práci

Návrh nařízení by měl být proveditelnější a nákladově efektivnější a s daleko menší časovou 
náročností. K tomu bude kromě jiného zjednodušen průběh registrace. Rozsah působnosti 
tohoto nařízení by měl rovněž přesněji korespondovat se stávajícím právem, aby se zabránilo 
zdvojování nařízení.

4. Zlepšení schopnosti inovace a konkurenceschopnosti

REACH se nesmí stát překážkou pro výzkum a inovaci, ani zbytečně bránit 
konkurenceschopnosti evropského chemického průmyslu a omezovat jeho následné uživatele.

5. Posílení role agentury

Samotná agentura – a nikoli příslušné vnitrostátní úřady – musí být odpovědná za veškeré 
potřeby hodnocení, aby byla zaručena jednotnost a právní jistota v celoevropském měřítku.

6. Ochrana obchodních tajemství a vlastnických práv

Důležité je zavádění efektivního a funkčního systému bez toho, aby se zpřístupňování 
informací dostávalo do rozporu s ochranou obchodních tajemství a s vlastnickými právy. To 
má velký význam právě pro malé a střední podniky, protože schopnost inovace je jejich 
životní mízou.
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci žádá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a 
bezpečnost potravin, aby jakožto odpovědný výbor převzal do své zprávy následující 
pozměňovací návrhy:

Znění navržené Komisí 1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 1

(1) Volný pohyb látek samotných, v 
přípravcích a ve výrobcích je podstatnou 
součástí vnitřního trh a přispívá významně 
ke zdraví a blahu spotřebitelů a pracovníků 
a k jejich sociálním a ekonomickým 
zájmům, jakož i ke konkurenceschopnosti 
chemického průmyslu.

(1) Volný, bezpečný a nebyrokratický pohyb 
látek samotných, v přípravcích nebo ve 
výrobcích, s přiměřenými náklady, je 
podstatnou součástí vnitřního trh a přispívá 
významně ke zdraví a blahu spotřebitelů a 
pracovníků a k jejich sociálním a 
ekonomickým zájmům a k ochraně 
živočichů a rostlin, jakož i ke 
konkurenceschopnosti chemického 
průmyslu.

Odůvodnění

Měli bychom se zajímat nejen o volný pohyb látek, ale i o dodržování bezpečnostních norem a 
opatření zajištujících, aby nebylo ohroženo veřejné zdraví a rovnováha životního prostředí.

Měli bychom specifikovat, že rovnováha životního prostředí je zásadním faktorem 
konkurenceschopnosti.

Nařízení REACH by nemělo narušit ani bezpečnou manipulaci s látkami, ani 
konkurenceschopnost průmyslu.

Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 2

(2) Účinného fungování vnitřního trhu s 
látkami ve Společenství lze dosáhnout pouze 
tehdy, pokud se požadavky kladené na látky
nebudou mezi členskými státy podstatně 
lišit.

Účinného fungování vnitřního trhu s látkami 
ve Společenství lze dosáhnout pouze tehdy, 
pokud budou požadavky na bezpečné 
hospodaření s látkami přesně a úplně 
definovány a nebudou se mezi členskými 
státy podstatně lišit.

  
1 ##.
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Odůvodnění

Efektivní organizace tohoto trhu z hospodářského a sociálního hlediska vyžaduje upřesnění 
bezpečnostních norem pro hospodaření s látkami a komplexní ustanovení ohledně jejich 
užívání v zájmu ochrany veřejného zájmu.

Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 3

(3) Při sbližování právních předpisů 
týkajících se látek je nutno zajistit vysokou 
úroveň ochrany zdraví a životního prostředí 
s cílem zajistit trvale udržitelný rozvoj; tyto 
právní předpisy se musí uplatňovat 
nediskriminačním způsobem bez ohledu na 
to, zda jsou chemické látky obchodovány na 
vnitřním nebo mezinárodním trhu.

(3) Při sbližování právních předpisů 
týkajících se látek je nutno zajistit vysokou 
úroveň ochrany zdraví a životního prostředí 
s cílem zajistit trvale udržitelný rozvoj a 
ochránit schopnost inovace a 
konkurenceschopnost; tyto právní předpisy 
se musí uplatňovat nediskriminačním 
způsobem v souladu s předpisy WTO bez 
ohledu na to, zda jsou chemické látky 
obchodovány na vnitřním nebo 
mezinárodním trhu.

Odůvodnění

Ochrana schopnosti inovace a konkurenceschopnosti je rovněž důležitý cíl. Obejde se bez 
konstatování, že tato legislativa musí být v souladu s předpisy WTO.

Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění 3 a (nový)

(3a) Podle akčního plánu přijatého dne 4. 
září 2002 na Světovém summitu o 
udržitelném rozvoji v Johannesburgu, musí 
být chemické látky do r. 2020 vyráběny a 
používány způsobem, který nepoškozuje 
lidské zdraví a životní prostředí.

Odůvodnění

Mělo by být zdůrazněno, že konečný cíl vyrábět a používat pouze takové chemické látky, které 
neškodí lidskému zdraví a životnímu prostředí, je závazek, který by měl být plněn nejen 
Evropskou unií, ale celým světem.

Je důležité připomenout závazky přijaté na světovém summitu v Johannesburgu.

Pozměňovací návrh 5
Bod odůvodnění 7
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(7) Důležitým cílem nového systému, který 
má být tímto nařízením zřízen, je podpořit 
nahrazování nebezpečných látek méně 
nebezpečnými látkami nebo technologiemi, 
pokud jsou k dispozici vhodné alternativy. 
Tímto nařízením není dotčeno použití 
směrnic o ochraně pracovníků, zejména 
směrnice Rady 90/394/EHS ze dne 
28. června 1990 o ochraně zaměstnanců před 
riziky spojenými s expozicí karcinogenům 
při práci (šestá samostatná směrnice ve 
smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS), 
podle níž se od zaměstnavatelů požaduje, 
aby se vyhýbali nebezpečným látkám, je-li 
to z technického hlediska možné, nebo aby 
nahrazovali nebezpečné látky látkami méně 
nebezpečnými.

(7) Důležitým cílem nového systému, který 
má být tímto nařízením zřízen, je prosadit, 
aby nebezpečné látky byly nahrazeny méně 
nebezpečnými látkami nebo technologiemi, 
pokud jsou k dispozici vhodné alternativy. 
Tímto nařízením není dotčeno použití 
směrnic o ochraně pracovníků, zejména 
směrnice Rady 90/394/EHS ze dne 
28. června 1990 o ochraně zaměstnanců před 
riziky spojenými s expozicí karcinogenům 
při práci (šestá samostatná směrnice ve 
smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS), 
podle níž se od zaměstnavatelů požaduje, 
aby se vyhýbali nebezpečným látkám, je-li 
to z technického hlediska možné, nebo aby 
nahrazovali nebezpečné látky látkami méně 
nebezpečnými. V tomto rámci jsou členské 
státy nadále plně oprávněny uplatňovat na 
vnitrostátní úrovni náročnější normy, 
pokud to budou považovat za vhodné.

Odůvodnění

Hlavním cílem je nahradit nebezpečné látky jinými, méně nebezpečnými. To je důležitý 
důsledek článku 137 Smlouvy o ES (právní základ právních předpisů na ochranu pracovníků) 
a měl by být uveden.

Pozměňovací návrh 6
Bod odůvodnění 8 a (nový)

(8a) Výrobci, dovozci a následní uživatelé 
látky v její základní formě nebo jako složky 
určitého přípravku nebo výrobku, jsou 
povinni vyrábět, dovážet nebo používat 
takovou látku (nebo ji uvádět na trh) 
způsobem, který zajišťuje, aby za rozumně 
předvídatelných okolností nedocházelo k 
poškozování lidského zdraví a životního 
prostředí.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zavádí obecnou zásadu povinnosti ochrany. Protože REACH se 
nevztahuje na veškerá použití chemických látek, je z hlediska ochrany lidského zdraví a 
životního prostředí důležité, aby byla zavedena obecná povinnost ochrany vzhledem k výrobě 
a používání látek. Tato zásada by měla pouze kodifikovat dobrovolné dohody, které průmysl 
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podporuje (např. Program odpovědné ochrany).

Pozměňovací návrh 7
Bod odůvodnění 12

(12) Ustanovení o schvalování stanoví, že 
Komise může povolit uvedení na trh a 
používání látek, které vzbuzují zvlášť velké 
obavy, jsou-li rizika plynoucí z jejich 
používání odpovídajícím způsobem 
omezena nebo může-li být použití 
odůvodněno sociálně-ekonomickými 
důvody

(12) Ustanovení o schvalování stanoví, že 
Komise může povolit uvedení na trh a 
používání látek, které vzbuzují zvlášť velké 
obavy na omezenou dobu, pokud neexistují 
žádná alternativní řešení, pokud může být 
použití takových látek odůvodněno sociálně-
ekonomickými důvody a jsou-li rizika 
plynoucí z jejich používání odpovídajícím 
způsobem omezena.

Odůvodnění

Je důležité zdůraznit, že povolení je pouze dočasné.

Pozměňovací návrh 8
Bod odůvodnění 16

(16) Zkušenosti ukazují, že není vhodné 
vyžadovat od členských států posuzování 
rizik všech chemických látek. Tuto 
odpovědnost by měly mít v prvé řadě 
podniky, které vyrábějí nebo dovážejí látky, 
ale pouze v množství převyšujícím určitý 
objem, a tím jim umožnit nést s tím 
související zatížení. Tyto podniky by měly 
učinit nezbytná opatření k řízení rizik na 
základě svého posouzení rizik svých látek.

(16) Zkušenosti ukazují, že není vhodné 
vyžadovat od členských států posuzování 
rizik všech chemických látek. Tuto 
odpovědnost by měly mít v prvé řadě 
podniky, které vyrábějí nebo dovážejí látky, 
ale pouze v množství převyšujícím určitý 
objem, a tím jim umožnit nést s tím 
související zatížení. Tyto podniky by měly 
učinit nezbytná opatření k řízení rizik na 
základě svého posouzení rizik svých látek. 
Tyto podniky by měly poskytnout informace 
o bezpečném použití svých látek a 
přípravků na základě posouzení rizik 
způsobem vhodným pro koncového 
uživatele. Tento úkol zahrnuje povinnost 
popsat, doložit a oznámit vhodným, 
průhledným způsobem rizika spojená s 
výrobou, použitím a prodejem každé látky. 
Výrobci a následní uživatelé by si pro 
výrobu a používání měli vybírat z 
nejbezpečnějších dostupných látek.
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Odůvodnění

Souvisí se znovuzavedením povinnosti ochrany v čl. 1.

Sdělování nezbytných informací a pokynů koncovým uživatelům, aby tito uživatelé mohli 
používat látky bezpečně a aby mohli bezpečně a efektivně řídit svá rizika, je nezbytné. Souvisí 
s pozměňovacími návrhy k bodům odůvodnění 41, 42 a 43.

Pozměňovací návrh 9
Bod odůvodnění 20

(20) Jelikož výrobci a dovozci výrobků musí 
za své výrobky nést odpovědnost, je vhodné 
zavést požadavek registrace u látek, jejichž 
uvolňování z výrobku se předpokládá. 
U látek, které se mohou uvolňovat z výrobků 
v dostatečně velkém množství a takovým 
způsobem, že může být nepříznivě 
ovlivněno lidské zdraví nebo životní 
prostředí, měla by být informována agentura 
a měla by být zmocněna k vyžádání si 
registrace.

(20) Jelikož výrobci a dovozci výrobků musí 
za své výrobky nést odpovědnost, je vhodné 
zavést požadavek registrace u látek, jejichž 
uvolňování z výrobku se předpokládá. 
U látek, které se mohou uvolňovat z výrobků 
v dostatečně velkém množství a takovým 
způsobem, že může být nepříznivě 
ovlivněno lidské zdraví nebo životní 
prostředí, by měly být okamžitě 
informovány a konzultovány příslušné 
úřady a měla by být informována agentura a 
měla by být zmocněna k vyžádání si 
registrace.

Odůvodnění

V případě uvolňování látek je nezbytné, aby byla informována nejen agentura, ale i příslušné 
úřady.

Pozměňovací návrh 10
Bod odůvodnění 20 a (nový)

(20 a) Toto nařízení se vztahuje na všechny 
látky, výrobky a přípravky dovážené do 
Evropské unie.
Toto nařízení nesmí za žádných okolností 
umožnit rozdílné zacházení mezi látkami, 
výrobky a přípravky vyráběnými v Evropské 
unii a látkami, výrobky a přípravky 
vyráběnými ve třetích zemích, avšak 
dováženými do Evropské unie.
Evropská komise vypracuje pokyny 
zajišťující naplňování této směrnice.
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Odůvodnění

Režim REACH ve podobě, jak jej navrhuje Komise, nabízí evropským výrobcům omezenou 
ochranu proti nespravedlivé konkurenci z mimoevropských států. Stávající předpisy EU 
stanoví mnohem přísnější parametry pro evropské výrobce chemických látek. Dovozci 
výrobků do Evropské unie by měli podléhat stejným pravidlům, jaké se vztahují na evropské 
výrobce. Tento pozměňovací návrh vybízí k zavedení vyváženého regulačního rámce pro 
evropské i mimoevropské výrobce.

Pozměňovací návrh 11
Bod odůvodnění 22

(22) Posouzení chemické bezpečnosti není 
nutné provádět pro látky v přípravcích s 
velmi nízkými koncentracemi, jež se 
nepovažují za koncentrace vzbuzující obavy. 
Látky v přípravcích s takovýmito nízkými 
koncentracemi by se měly rovněž vyjmout 
z požadavku na schvalování. Tato 
ustanovení by se měla stejně vztahovat na 
přípravky, které jsou pevnými směsmi látek, 
dokud jim není dán určitý tvar, který 
přípravek transformuje na výrobek.

(22) Posouzení chemické bezpečnosti není 
nutné provádět pro látky v přípravcích s 
velmi nízkými koncentracemi, jež se 
nepovažují za koncentrace vzbuzující obavy. 
Látky v přípravcích s takovýmito nízkými 
koncentracemi by se měly rovněž vyjmout 
z požadavku na schvalování. Výrobci však 
musí tyto látky zahrnout do seznamu složek 
uvedeného na obalu a upozornit 
spotřebitele na přítomnost nebezpečné 
látky. Tato ustanovení by se měla stejně 
vztahovat na přípravky, které jsou pevnými 
směsmi látek, dokud jim není dán určitý 
tvar, který přípravek transformuje na 
výrobek.

Odůvodnění

Je nezbytné, aby byli spotřebitelé plně informováni o složení přípravků dostupných na trhu, 
aby mohli převzít vlastní odpovědnost za jejich používání.

Pozměňovací návrh 12
Bod odůvodnění 24

(24) Požadavky na získávání údajů o látkách 
by měly být odstupňovány podle objemu 
výroby nebo dovozu látky, jelikož toto 
poskytuje informaci o možné expozici 
člověka a životního prostředí látkám, a je 
nutno je podrobně popsat.

(24) Požadavky na získávání údajů o látkách 
by měly být odstupňovány podle objemu 
výroby nebo dovozu látky, jelikož toto 
poskytuje informaci o možné expozici 
člověka a životního prostředí látkám, a je 
nutno je podrobně popsat. Vedle 
kvantitativních požadavků na registraci by 
měla být brána v úvahu i kvalitativní 
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kritéria, včetně například nebezpečnosti 
látky, jejího zamýšleného použití a stupně 
skutečné expozice pro člověka a životní 
prostředí. 

Odůvodnění

Komise by měla umožnit připojení kvalitativních kritérií ke kategoriím stanovování priorit 
pro registraci látek.

Pozměňovací návrh 13
Bod odůvodnění 41

(41) Součástí odpovědnosti za řízení rizik 
látek je oznamování informací o těchto 
látkách ostatním odborníkům; to je rovněž 
nezbytné i z jejich strany, aby splnili své 
povinnosti.

(41) Součástí odpovědnosti za řízení rizik 
látek je oznamování informací o těchto 
látkách ostatním odborníkům a 
neodborníkům co nejvhodnějším 
způsobem; to je rovněž nezbytné i z jejich 
strany, aby splnili své povinnosti v rámci 
řízení rizik a používání těchto látek a 
přípravků.

Odůvodnění

Vhodný a konzistentní systém komunikace zaměřený na rizika poskytne spotřebitelům 
nezbytné informace a poradenství, které jim umožní bezpečně a účinně zvládat rizika spojená 
s používáním látek nebo přípravků obsahujících chemikálie. Souvisí s pozměňovacími návrhy 
k bodům odůvodnění 16, 42 a 43.

Pozměňovací návrh 14
Bod odůvodnění 41 a (nový)

(41a) Sdělování údajů o riziku je důležitou 
součástí procesu informování a poradenství 
ohledně řízení potencionálních rizik, a tím i 
bezpečného a účinného používání látek a 
přípravků. Sdělování údajů o riziku 
vyžaduje, aby výrobci rozuměli potřebám 
informací ze strany uživatelů a také tyto 
informace, poradenství a pomoc následně 
poskytovali a napomáhali tak bezpečnému 
používání látky nebo přípravku konečným 
uživatelem. Měl by být uskutečněn vývoj 
příslušného systému komunikace 
zaměřeného na rizika, včetně zajištění 
dodatečných informací, například 
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prostřednictvím internetu a vzdělávacích 
kampaní, s cílem zajistit uplatnění práva 
spotřebitelů na informovanost o látkách a 
přípravcích, které používají. Tím se zvýší 
bezpečnost používání látek a přípravků a 
důvěra spotřebitelů ohledně používání 
těchto látek a přípravků. Takový systém 
napomůže spotřebitelským organizacím při 
vytváření rámce, který prostřednictvím 
REACH pojmenuje oblasti závažné pro 
spotřebitele a pomůže průmyslovému 
sektoru při vytváření důvěry spotřebitele 
v používání látek a přípravků obsahujících 
chemikálie.

Odůvodnění

Souvisí s pozměňovacím návrhem k bodu odůvodnění 16. Vhodný a konzistentní systém 
komunikace zaměřený na rizika poskytne spotřebitelům nezbytné informace a poradenství, 
které jim umožní bezpečně a účinně zvládat rizika spojená s používáním látek nebo přípravků 
obsahujících chemikálie.

Pozměňovací návrh 15
Bod odůvodnění 42

(42) Jelikož stávající bezpečnostní list se již 
používá jako nástroj komunikace v rámci 
zásobovacího řetězce látek a přípravků, je 
vhodné jej dále doplnit a vytvořit z něj 
nedílnou součást systému vytvořeného tímto 
nařízením.

(42) Jelikož stávající bezpečnostní list se již 
používá jako nástroj komunikace v rámci 
zásobovacího řetězce látek a přípravků, je 
vhodné jej dále doplnit a vytvořit z něj 
nedílnou součást systému vytvořeného tímto 
nařízením. Měly by však být zváženy i jiné 
metody sdělování informací o rizicích a 
bezpečném používání látek a přípravků.

Odůvodnění

Souvisí s pozměňovacími návrhy k bodům odůvodnění 16, 41 a 43.

Pozměňovací návrh 16
Bod odůvodnění 43

(43) V zájmu provázanosti povinností by 
měli následní uživatelé odpovídat za 
posouzení rizik vyplývajících z jejich 
vlastního používání látek, nejsou-li tyto 

(43) V zájmu provázanosti povinností by 
měli následní uživatelé odpovídat za 
posouzení rizik vyplývajících z jejich 
vlastního používání látek, nejsou-li tyto 
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druhy použití uvedeny v bezpečnostním listu 
poskytnutém dodavatelem, ledaže dotčený 
následný uživatel přijme lepší ochranná 
opatření, než jsou opatření doporučená jeho 
dodavatelem, nebo pokud od jeho 
dodavatele nebylo požadováno posouzení 
těchto rizik nebo poskytnutí informací o 
těchto rizicích; z téhož důvodů by následní 
uživatelé měli řídit rizika plynoucí z jejich 
použití látek.

druhy použití uvedeny v bezpečnostním listu 
poskytnutém dodavatelem, ledaže dotčený 
následný uživatel přijme lepší ochranná 
opatření, než jsou opatření doporučená jeho 
dodavatelem, nebo pokud od jeho 
dodavatele nebylo požadováno posouzení 
těchto rizik nebo poskytnutí informací o 
těchto rizicích; z téhož důvodů by následní 
uživatelé měli řídit rizika plynoucí z jejich 
použití látek a poskytnout  informace o 
jejich bezpečném použití po zásobovacím 
řetězci ke konečnému uživateli –
spotřebiteli.

Odůvodnění

Souvisí s pozměňovacím návrhem k bodům odůvodnění 16, 41 a 42.

Pozměňovací návrh 17
Bod odůvodnění 49

(49) Agentura by měla být rovněž oprávněna 
požadovat od výrobců, dovozců nebo 
následných uživatelů další informace o 
látkách, u nichž existuje podezření, že 
mohou představovat riziko pro zdraví nebo 
životní prostředí, včetně z důvodu jejich 
výskytu na vnitřním trhu ve velkém objemu, 
na základě vyhodnocení provedeného 
příslušnými orgány členských států. Členské 
státy by měly k tomuto účelu plánovat a 
poskytovat prostředky prostřednictvím 
postupových plánů. Vyplývá-li z použití 
meziproduktů izolovaných na místě riziko 
odpovídající obavám plynoucím z používání 
látek podléhajících registraci, měly by být 
členské státy oprávněny vyžádat si 
v odůvodněných případech další informace.

(49) Agentura by měla být rovněž oprávněna 
požadovat od výrobců, dovozců nebo 
následných uživatelů další informace o 
látkách, u nichž existuje podezření, že 
mohou představovat riziko pro zdraví nebo 
životní prostředí, včetně z důvodu jejich 
výskytu na vnitřním trhu ve velkém objemu, 
na základě vyhodnocení provedeného 
příslušnými orgány členských států. Členské 
státy by měly k tomuto účelu plánovat a 
poskytovat prostředky prostřednictvím 
postupových plánů vypracovaných na 
základě seznamu prioritních látek k 
hodnocení, který stanoví agentura. 
Vyplývá-li z použití meziproduktů 
izolovaných na místě riziko odpovídající 
obavám plynoucím z používání látek 
podléhajících registraci, měly by být členské 
státy oprávněny vyžádat si v odůvodněných 
případech další informace.

Odůvodnění

Vyjasnění: seznam prioritních látek má určovat agentura.
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Pozměňovací návrh 18
Bod odůvodnění 52

(52) K zajištění dostatečně vysoké úrovně 
ochrany lidského zdraví a životního 
prostředí by se mělo s látkami vzbuzujícími 
zvlášť velké obavy zacházet preventivním 
způsobem, což od podniků, které tyto látky 
používají, vyžaduje, aby povolovacímu 
orgánu prokázaly, že rizika jsou přiměřeným 
způsobem omezena. Pokud tomu tak není, 
použití může být i přesto schváleno, pokud 
podnik prokáže, že přínosy pro společnost 
plynoucí z použití dotčené látky převyšují 
rizika spojená s jejím použitím a že 
neexistují vhodné alternativní látky nebo 
technologie. Povolovací orgán by měl poté 
ve schvalovacím řízení na základě žádostí 
podniků ověřit, zda jsou tyto požadavky 
splněny. Jelikož povolení by mělo zajistit 
vysokou úroveň ochrany na celém vnitřním 
trhu, je vhodné, aby povolovacím orgánem 
byla Komise.

(52) K zajištění dostatečně vysoké úrovně 
ochrany lidského zdraví a životního 
prostředí by se mělo s látkami vzbuzujícími 
zvlášť velké obavy zacházet preventivním 
způsobem, což od podniků, které tyto látky 
používají, vyžaduje, aby povolovacímu 
orgánu prokázaly, že rizika jsou přiměřeným 
způsobem omezena a že neexistují vhodné 
alternativní látky nebo technologie, a že 
přínosy pro společnost plynoucí z použití 
dotčené látky převyšují rizika spojená s 
jejím použitím. Povolovací orgán by měl 
poté ve schvalovacím řízení na základě 
žádostí podniků ověřit, zda jsou tyto 
požadavky splněny. Jelikož povolení by 
mělo zajistit vysokou úroveň ochrany na 
celém vnitřním trhu, je vhodné, aby 
povolovacím orgánem byla Komise.

Pozměňovací návrh 19
Bod odůvodnění 55

(55) Agentura by měla vydat pokyny pro
stanovení priority látek, na něž se má 
vztahovat schvalovací řízení, aby rozhodnutí 
odrážela potřeby společnosti, jakož i 
vědecké poznatky a vývoj.

(55) Agentura by měla na základě své 
pravomoci rozhodnout o stanovení priority 
látek, na něž se má vztahovat schvalovací 
řízení, aby rozhodnutí odrážela potřeby 
společnosti, jakož i vědecké poznatky a 
vývoj.

Odůvodnění

Vyjasnění: seznam prioritních látek má určovat agentura.

Pozměňovací návrh 20
Bod odůvodnění 69

(69) Agentura by měla hrát ústřední roli při 
zajišťování toho, aby zákony týkající se 

(69) Agentura by měla hrát ústřední roli při 
zajišťování toho, aby legislativa týkající se 
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chemikálií a rozhodovací procesy a vědecká 
základna, na nichž jsou založeny, byly pro 
všechny dotčené strany i veřejnost 
důvěryhodné. Proto zásadní význam má 
důvěryhodnost agentury ze strany orgánů 
Společenství, členských států, široké 
veřejnosti a zúčastněných stran. Z tohoto 
důvodu je nutné zajistit její nezávislost, 
vysokou vědeckou, technickou a regulativní 
způsobilost, transparentnost a účinnost.

chemikálií a rozhodovací procesy a vědecká 
základna, na nichž jsou založeny, byly pro 
všechny dotčené strany i veřejnost 
důvěryhodné tak, aby veřejnost a všechny 
zúčastněné strany měly důvěru 
v bezpečnost látek a přípravků, které 
používají. Rovněž by měla hrát klíčovou 
roli v koordinaci komunikace v souvislosti s 
REACH a jeho plněním. Proto zásadní 
význam má důvěryhodnost agentury ze 
strany orgánů Společenství, členských států, 
široké veřejnosti a zúčastněných stran. Z 
tohoto důvodu je nutné zajistit její 
nezávislost, vysokou vědeckou, technickou a 
regulativní způsobilost, komunikační 
odbornost, transparentnost a účinnost.

Odůvodnění

Souvisí s pozměňovacími návrhy k bodům odůvodnění 41a (nový) a 70 a čl. 73 odst. 2, písm. i) 
a (nové).

Pozměňovací návrh 21
Bod odůvodnění 70

(70) Struktura agentury by měla odpovídat 
úkolům, které má plnit. Zkušenosti 
s obdobnými agenturami v rámci 
Společenství poskytují v tomto směru určité 
vodítko, ale struktura by měla být 
přizpůsobena tak, aby vyhovovala 
specifickým potřebám tohoto nařízení.

(70) Struktura agentury by měla odpovídat 
úkolům, které má plnit. Zkušenosti 
s obdobnými agenturami v rámci 
Společenství poskytují v tomto směru určité 
vodítko, ale struktura by měla být 
přizpůsobena tak, aby vyhovovala 
specifickým potřebám tohoto nařízení. To by 
mělo například zahrnovat vytvoření centra 
excelence na komunikaci rizika hrozeb v 
rámci agentury.

Odůvodnění

Souvisí s pozměňovacími návrhy k bodům odůvodnění 41 a (nový) a 69 a čl. 73 odst. 2, písm. 
i) a (nové).

Pozměňovací návrh 22
Bod odůvodnění 79

(79) V rámci agentury by se měl zřídit (79) V rámci agentury by se měl zřídit 
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odvolací senát, který zaručí subjektům 
dotčeným rozhodnutími, která vydala 
agentura, právo na odvolání. 

odvolací senát, který zaručí všem osobám, 
jejichž zákonný zájem byl dotčen 
rozhodnutími, která vydala agentura, právo 
na odvolání.

Odůvodnění

Pojem „všechny osoby, které mají zákonný zájem“ je širší než pojem „subjekty“. 

Pozměňovací návrh 23
Bod odůvodnění 89

(89) Prostředky by se měly zaměřit na látky, 
které vzbuzují největší obavy. Látka by 
proto měla být zahrnuta do přílohy I 
směrnice 67/548/EHS pouze tehdy, pokud 
splňuje kritéria pro klasifikaci jako 
karcinogenní, mutagenní nebo toxická pro 
reprodukci kategorií 1, 2 nebo 3, nebo jako 
senzibilizátor dýchacích cest. Je nutno 
přijmout ustanovení, která umožní 
příslušným orgánům předkládat návrhy 
agentuře. Agentura by měla k návrhu 
zaujmout stanovisko a dotčené strany by 
měly mít možnost vyjádřit připomínky. 
Následně by Komise měla vydat rozhodnutí.

(89) aby členské státy dostaly příležitost 
předkládat návrhy na harmonizovanou 
klasifikaci látky podle přílohy I směrnice 
67/548/EHS nebo přílohy I směrnice 
1999/45/ES, měly by vypracovat 
dokumentaci v souladu s podrobnými 
požadavky. Dokumentace by měla stanovit 
odůvodnění pro akci na úrovni celého 
Společenství. Agentura by měla k návrhu 
zaujmout stanovisko a dotčené strany by 
měly mít možnost vyjádřit připomínky. 
Následně by Komise měla vydat rozhodnutí.

Odůvodnění

Omezení harmonizované klasifikace pouze na látky karcinogenní, mutagenní a reprodukčně 
toxické a respirační senzibilizátory je příliš úzké. Existuje mnohem více významných dopadů 
na lidské zdraví a životní prostředí. Klasifikace se ukázala být velmi kontroverzní, příliš 
kontroverzní na to, aby byla ponechána jen na průmyslu. Harmonizovaná klasifikace 
umožňuje řešit konflikty bez soudních sporů, a proto šetří prostředky.

Pozměňovací návrh 24
Bod odůvodnění 91 a (nový)

(91a) Komise zváží možnost předložení 
návrhu na vytvoření evropské známky 
určené k označování a propagaci výrobků, 
které byly v každé fázi výrobního procesu 
vyráběny v souladu s požadavky 
vyplývajícími z tohoto nařízení.
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Odůvodnění

Nevyžaduje další vysvětlení.

Pozměňovací návrh 25
Bod odůvodnění 93

(93) Aby mohl systém vytvořený tímto 
nařízením účinně fungovat, musí při 
vymáhání dodržování existovat dobrá 
spolupráce a koordinace mezi členskými 
státy, agenturou a Komisí. 

(93) Aby mohl systém vytvořený tímto 
nařízením účinně fungovat, musí při 
vymáhání dodržování existovat dobrá 
spolupráce a koordinace mezi orgány 
členských států, agenturou a Komisí.

Odůvodnění

Úzká spolupráce mezi agenturou, Komisí a orgány členských států je pro účinné prosazení 
nezbytná.

Pozměňovací návrh 26
Bod odůvodnění 100

(100) Je vhodné, aby ustanovení tohoto 
nařízení vstupovala v platnost postupně, aby 
byl možný bezproblémový přechod na nový 
systém; postupný vstup ustanovení v 
platnost kromě toho umožní všem 
zúčastněným stranám, orgánům, podnikům a 
dotčeným osobám soustředit prostředky při 
přípravě na nové povinnosti ve správný čas.

(100) Je vhodné, aby ustanovení tohoto 
nařízení vstupovala v platnost postupně, aby 
byl možný bezproblémový přechod na nový 
systém; postupný vstup ustanovení v 
platnost kromě toho umožní všem 
zúčastněným stranám, orgánům, podnikům a 
dotčeným osobám soustředit prostředky při 
přípravě na nové povinnosti ve správný čas, 
včetně uzavírání dobrovolných dohod 
koordinovaných Komisí mezi sektorem 
průmyslu a ostatními zúčastněnými 
stranami.

Pozměňovací návrh 27
Bod odůvodnění 101 A (nový)

(101a) toto nařízení platí, aniž jsou dotčena 
ustanovení směrnice 98/24/ES1, která je 
hlavním právním nástrojem na ochranu 
zdraví a bezpečnosti pracovníků před riziky 
spojenými s chemickými činiteli 
používanými při práci. Členské státy, 
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vedení podniků i zaměstnanci by měli být 
vybízeni, aby zajistili, že směrnice 98/24/ES 
bude účinněji prováděna a monitorována.
________________________

1Úř. věst. L 131, 5. 5. 1998, s. 11.

Pozměňovací návrh 28
Článek 1 odst. 2

2. Účelem tohoto nařízení je zajistit volný 
pohyb těchto látek na vnitřním trhu.

2. Účelem tohoto nařízení je zajistit volný 
pohyb těchto látek na vnitřním trhu v 
souladu s povinností ochrany.

Odůvodnění

Souvisí se znovuzavedením povinnosti ochrany v čl. 1.

Pozměňovací návrh 29
Článek 1 a (nový)

Článek 1a
Povinnost ochrany

1. Kterýkoli výrobce, dovozce nebo 
následný uživatel, který provozuje nebo 
hodlá provozovat činnosti zahrnující látku, 
přípravek nebo výrobek obsahující takovou 
látku nebo přípravek, včetně jejich výroby, 
dovozu a použití, který ví nebo důvodně 
mohl předpokládat, že by tyto činnosti 
mohly negativně ovlivnit lidské zdraví nebo 
životní prostředí, přijme veškerá opatření, 
která je od něj přiměřeně možno požadovat, 
aby těmto vlivům zabránil, omezil je nebo je 
napravil.
2. Kterýkoli výrobce, dovozce nebo 
následný uživatel, který poskytuje výrobci, 
dovozci nebo následnému uživateli látku 
nebo přípravek nebo výrobek obsahující 
takovou látku nebo přípravek, zajistí v míře,
kterou je přiměřeně možno požadovat, 
vhodnou komunikaci a výměnu informací, 
v případě potřeby včetně technické pomoci, 
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přiměřeně nezbytnou pro zabránění, 
omezení nebo nápravu negativních vlivů na 
lidské zdraví nebo životní prostředí.

Odůvodnění

Obecná zásada povinnosti ochrany, která definuje odpovědnost průmyslového sektoru, je 
nutná k bezpečné manipulaci se všemi chemikáliemi a jejich používání. Má platit pro všechny 
látky (bez ohledu na objem výroby), což znamená, že průmysl má nejen splňovat specifické 
povinnosti podle systému REACH, ale rovněž plnit základní sociální, ekonomické a 
environmentální odpovědnosti podnikání.

Pozměňovací návrh 30
Článek 1 b (nový)

Článek 1b
Vedení záznamů

1. Všichni výrobci, dovozci nebo následní 
uživatelé používají informace, které mají 
k dispozici nebo o kterých lze důvodně 
předpokládat, že je mají k dispozici, k 
plnění tohoto článku 1a. V tomto ohledu 
výměna informací a komunikace uvedená 
v čl. 1a odst. 2 vždy zahrnuje tyto údaje:
(a) údaje přiměřeně nutné ke splnění 
povinností podle tohoto nařízení;
(b) popis opatření, která jsou považována 
za nutná minimální opatření pro prevenci 
nebo omezení negativních vlivů na lidské 
zdraví a životní prostředí, pokud jde o 
předvídatelnou činnost zahrnující látku, 
přípravek nebo výrobek obsahující látku 
nebo přípravek.
2. Všichni výrobci, dovozci nebo následní 
uživatelé vedou aktuální záznamy 
obsahující údaje uvedené v odstavci 1, 
včetně obchodních názvů látek, přípravků 
nebo výrobků obsahujících takové látky 
nebo přípravky, chemických určení látek, 
složení přípravků, v případě potřeby zprávy 
o chemické bezpečnosti a veškeré další 
údaje nutné ke splnění povinností podle 
tohoto nařízení.
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3. Všichni výrobci, dovozci nebo následní 
uživatelé na žádost příslušných orgánů 
členského státu, ve kterém mají sídlo, 
umožní těmto orgánům přístup 
k záznamům uvedeným v odstavci 2 tohoto 
článku.

Odůvodnění

Řádné vedení evidence na úrovni společnosti je základním požadavkem pro účely vymáhání a 
ověřování souladu se systémem REACH. Toto ustanovení nezahrnuje žádné další náklady pro 
průmysl.

Pozměňovací návrh 31
Článek 3 odst. 29 a (nový)

29a. malými a středními podniky rozumí 
podniky definované v doporučení 
2003/361/ES ze dne 6. května 2003.

Odůvodnění

V zájmu správného uplatnění pravidel je nutno zahrnout definici malých a středních podniků, 
protože ty jsou zvláště zranitelnými účastníky procesu. Tento pozměňovací návrh je spojen s 
jinými pozměňovacími návrhy k článkům hlavy I: Obecná část. 

Pozměňovací návrh 32
Článek 5 odst. 4

4. Předložení registrace je spojeno s 
poplatkem stanoveným agenturou.

4. Předložení registrace je spojeno s 
poplatkem stanoveným agenturou.

Poplatek by měl být úměrný druhu dané 
dokumentace k registraci.

Odůvodnění

Aby se malým a středním podnikům usnadnila situace, měl by být poplatek za registraci 
úměrný informacím poskytovaným pro účely registrace látky. Tento pozměňovací souvisí s 
jinými pozměňovacími návrhy k článkům hlavy II: Registrace látek.
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Pozměňovací návrh 33
Článek 5 odst. 4 a (nový)

4a. Všechny materiály předložené k 
registraci budou před předložením agentuře 
podrobeny nezávislému auditu a auditorská 
zpráva bude předložena agentuře společně 
s žádostí o registraci. Tento audit ověří, zda 
je dokumentace k registraci kompletní a 
v dobré kvalitě. Audit bude provádět 
organizace nezávislá ve vztahu 
k předkladateli žádosti o registraci, ačkoliv 
náklady na audit bude hradit žadatel o 
registraci.  Agentura zformuluje pokyny 
pro tyto audity kvality.

Odůvodnění

V současné době neexistuje povinné hodnocení kvality a obsahu dokumentace k registraci, 
protože agentura kontroluje jen úplnost (čl. 18 odst. 2). Pokud nedávná hodnocení 
kompetentními úřady členských států zjistila, že jen 31% bezpečnostních listů bylo zcela 
přesných, považujeme za zásadní, aby byl požadován nezávislý audit před předložením 
registračních dokumentů agentuře, aby byla zajištěna přesnost této dokumentace.

Pozměňovací návrh 34
Článek 6 odst. 1, písm.  a)

(a) látka je v těchto výrobcích přítomna v 
celkovém množství větším než 1 tuna na 
výrobce nebo dovozce za rok, přičemž každý 
druh výrobku se zvažuje samostatně;

(a) množství látky přesahuje 1 tunu na 
výrobce nebo dovozce za rok;

Odůvodnění

Ve znění stanoveném v návrhu Komise nabízí článek 6 zpracovatelskému průmyslu 
nedostatečnou ochranu proti nekalé hospodářské soutěži ze strany subjektů mimo EU. 
Protože ekvivalentní dovážený výrobek musí splňovat méně přísné podmínky, bude levnější; a 
navíc jej lze vyrábět s využitím širšího sortimentu surovin.

Tento pozměňovací návrh nastoluje spravedlivé obchodní prostředí pro podniky uvnitř i mimo 
EU a zaručuje nejvyšší možný stupeň ochrany lidského zdraví a životního prostředí.

Pozměňovací návrh 35
Článek 6a odst. 1
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1. Fyzická nebo právnická osoba usazená 
mimo Společenství, která vyrábí do 
Společenství dováženou látku samotnou, v 
přípravcích nebo ve výrobcích, může na 
základě vzájemné dohody určit fyzickou 
nebo právnickou osobu usazenou ve 
Společenství, aby jakožto výhradní zástupce 
plnila povinnosti dovozce podle této hlavy.

1. Fyzická nebo právnická osoba usazená 
mimo Společenství, která vyrábí do 
Společenství dováženou látku samotnou, v 
přípravcích nebo ve výrobcích, může na 
základě vzájemné dohody určit fyzickou 
nebo právnickou osobu usazenou ve 
Společenství, aby jakožto zástupce plnila 
povinnosti dovozce podle této hlavy.

Odůvodnění

Vyjasnění.

Pozměňovací návrh 36
Článek 7 odst. 1

1. Články 5 a 19 se po dobu 5 let nevztahují 
na látku vyrobenou ve Společenství nebo 
dovezenou pro účely výzkumu a vývoje 
zaměřeného na produkty a procesy pro 
stanovený počet zákazníků na seznamu a v 
množství, které je omezeno pro účely 
výzkumu a vývoje zaměřeného na produkty 
a výrobky.

1. Články 5 a 19 se nevztahují na látku 
vyrobenou ve Společenství nebo dovezenou 
pro účely výzkumu a vývoje zaměřeného na 
produkty a procesy pro stanovený počet 
zákazníků na seznamu a v množství, které je 
omezeno pro účely výzkumu a vývoje 
zaměřeného na produkty a výrobky.

Odůvodnění

Látky určené pro výzkum a vývoj orientovaný na produkty a procesy by neměly podléhat 
časovému limitu. 

Pozměňovací návrh 37
Článek 7 odst. 2 pododst.  2

Časové období stanovené v článku 1 začíná 
dnem obdržení oznámení agenturou.

vypouští se

Odůvodnění

Vypuštění je nutné vzhledem k odkazu na pětiletou lhůtu, který byl vypuštěn z odstavce 1.
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Pozměňovací návrh 38
Článek 7 odst. 7

7. Agentura může na požádání rozhodnout 
o prodloužení pětiletého období udělení 
výjimky po dobu dalších nejvýše 5 let, nebo 
v případě látek používaných výhradně při 
vývoji léčivých přípravků pro humánní 
nebo veterinární použití pod dobu dalších 
nejvýše 10 let, pokud výrobce nebo dovozce 
může prokázat, že takovéto prodloužení je 
odůvodněno výzkumným a vývojovým 
programem.

vypouští se

Odůvodnění

Vypuštění je nutné vzhledem k odkazu na pětiletou lhůtu, který byl vypuštěn z odstavce 1.

Pozměňovací návrh 39
Článek 7 odst. 8 pododst.  2

Při rozhodování podle odstavců 4 a 7
agentura přihlédne k připomínkám těchto
příslušných orgánů.

Při rozhodování podle odstavce 4 agentura 
přihlédne k připomínkám příslušných orgánů 
každého členského státu, ve kterém probíhá 
výroba, dovoz, nebo výzkum orientovaný na 
produkt nebo proces.

Odůvodnění

Vyjasnění. 

Pozměňovací návrh 40
Článek 9 odst. - 1 (nový)

Předloží-li žadatel o registraci informace za 
účelem registrace podle písmena a) a b), 
může z důvodů ochrany podnikových a 
obchodních tajemství požadovat, aby 
podklady byly označeny jako podléhající 
zvláštnímu utajení. Žadatel o registraci 
odůvodňuje všechny příslušné žádosti 
určené pro agenturu.
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Odůvodnění

Použití stávajících právních předpisů (nařízení (EHS) 793/93 a směrnice 92/32/EHS) o 
povinnosti průmyslu zachovávat důvěrné informace.

Pozměňovací návrh 41
Článek 9, písm.  a) podbod (vi)

(vi) souhrny informací získaných použitím 
příloh V až IX;

(vi) souhrny informací získaných použitím 
přílohy V, informace o akutní toxicitě a 
biodegradabilitě pro účely přílohy VI a 
souhrny dalších dostupných údajů, které 
žadatel o registraci považuje za důležité pro 
zhodnocení rizik; další informace a testy, 
zejména v případech, kdy je potřebné 
provést testy na zvířatech, se budou 
předkládat jen v případech, kdy to vyžaduje 
skutečná expozice;

Odůvodnění

Informace uvedené v příloze V a informace o skutečné toxicitě a biodegradabilitě pro účely 
přílohy VI by měly být v první fázi dostačující pro zhodnocení rizika. Další údaje by neměly 
být shromažďovány, pokud nejsou potřebné na základě použití a expozice ke stanovení míry 
rizika a dodatečných opatření k minimalizaci rizik. Tím se dosáhne významných úspor 
nákladů. Komise vypracuje pokyny, například projekty zavádění REACH, ohledně vazby 
požadavků na testování a expozice (např. kategorie expozice).

Pozměňovací návrh 42
Článek 9, písm. a) podbod (x)

(x) prohlášení, zda výrobce nebo dovozce 
souhlasí s tím, aby jeho souhrny 
a podrobné souhrny studií informací 
získaných použitím příloh V až VIII týkající 
se zkoušek bez použití obratlovců mohly být 
za poplatek sdíleny s dalšími žadateli o 
registraci;

vypouští se 

Odůvodnění

Účelem vypuštění bodu (x) článku 9 písm. a) je zrušit možnost držitelů práv k výsledkům studií 
udělovat nebo neudělovat přístup k výsledkům testů na bezobratlých zvířatech. Vypuštění 
tohoto ustanovení má zásadní význam pro zavedení zásady povinného přístupu ke všem 
údajům za přiměřený poplatek (ačkoli dosud nebyla uzavřena žádná dohoda o přesné platbě, 
kterou musí držiteli práv zaplatit osoba, která přístup k údajům požaduje). Tato otázka je 
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především důležitá pro malé a střední podniky, protože významně snižuje náklady, které 
musejí vynakládat v souvislosti s opatřeními v rámci opatření systému REACH. Tento 
pozměňovací návrh souvisí s jinými pozměňovacími návrhy předkládaným k článkům v hlavě 
II: Registrace látek.

Pozměňovací návrh 43
Článek 9, písm.  a) podbod (x a) (nový)

(xa) písemné prohlášení ve smyslu, že 
žadatel má přístup ke všem původním 
studiím, z nichž byl sestaven souhrn nebo 
hloubkový souhrn; pokud o to Agentura 
požádá, žadatel musí předložit důkaz o tom, 
že je vlastníkem těchto studií nebo k nim 
má povolen zákonný přístup;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh slouží ochraně vlastnických práv v oblast údajů z testování. 

Pozměňovací návrh 44
Článek 10 odst. 1 pododst.  1

Pokud se předpokládá, že látku budou ve 
Společenství vyrábět dva nebo více výrobců 
nebo že bude dovážena dvěma nebo více 
dovozci, mohou tito za účelem registrace 
vytvořit konsorcium. Části registrace 
předloží jeden výrobce nebo dovozce 
jednající jménem ostatních výrobců nebo 
dovozců a s jejich souhlasem, a to podle 
druhého, třetího a čtvrtého pododstavce.

Pokud se předpokládá, že látku budou ve 
Společenství vyrábět dva nebo více výrobců 
nebo že bude dovážena dvěma nebo více 
dovozci, mohou tito za účelem registrace
vytvořit konsorcium. 

Sdílení údajů bude povinné pro oba typy 
údajů jak z testů provedených na 
obratlovcích, tak ze všech ostatních testů 
požadovaných pro registrační účely.
Bude také podporována tvorba veřejných a 
veřejno-soukromých konsorcií, aby byl 
zajištěn přístup pro malé a střední podniky 
a jejich asociace.
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vychází z potřeby zjednodušení registračního procesu, především 
kvůli snížení a racionalizaci nákladů malých a středních podniků, a snaží se zajistit přístup 
k tvorbě konsorcií pro malé a střední podniky a jejich asociace, nejen z důvodu zamezení 
zneužívání dominantního postavení. Tento pozměňovací souvisí s jinými pozměňovacími 
návrhy k článkům hlavy II: Registrace látek.

Pozměňovací návrh 45
Článek 10 odst. 2

2. Každý žadatel o registraci, jenž je členem 
konsorcia, hradí pouze jednu třetinu
poplatku za registraci.

2. Každý žadatel o registraci, jenž je členem 
konsorcia, hradí rovný podíl poplatku za 
registraci.

Odůvodnění

Omezení poplatku na jednu třetinu na každého člena konsorcia sníží iniciativu tvorby 
konsorcií na vytváření konsorcií o dvou členech. Z takového seskupení by měli prospěch 
pouze členové konsorcií o dvou členech. Spravedlivý podíl na registračním poplatku učiní tuto 
možnost přitažlivější i pro větší konsorcia.

Souvisí s pozměňovacími návrhy k čl. 17 odst. 2, čl. 25 odst. 5 a čl. 25 odst. 6.

Pozměňovací návrh 46
Článek 11 odst. 1

1. Technická dokumentace uvedená v čl. 9 
písm. a) obsahuje pod body vi), vii) a viii) 
nejméně tyto údaje:

vypouští se

(a) informace uvedené v příloze V pro látky 
vyráběné nebo dovážené v množství větším 
než 1 tuna za rok na výrobce nebo dovozce;

(b) informace uvedené v přílohách V a VI 
pro látky vyráběné nebo dovážené 
v množství větším než 10 tun za rok na 
výrobce nebo dovozce;

(c) informace uvedené v přílohách V a VI a 
návrhy na testování pro poskytnutí 
informací uvedených v příloze VII pro látky 
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vyráběné nebo dovážené v množství větším 
než 100 tun za rok na výrobce nebo 
dovozce;

(d) informace uvedené v přílohách V a VI a 
návrhy na testování pro poskytnutí 
informací uvedených v přílohách VII 
a VIII pro látky vyráběné nebo dovážené v 
množství větším než 1 000 tun za rok na 
výrobce nebo dovozce.

Odůvodnění

Požadavky na informace založené na množství jsou nadbytečné, protože požadavky musejí 
být vázány na expozici.

Pozměňovací návrh 47
Článek 11 odst. 2

2. Jakmile množství látky, která je již 
registrována, dosáhne následující vyšší 
prahové hodnoty tonáže, je nutno agentuře 
předložit příslušné doplňkové informace 
požadované podle odstavce 1 a případné 
aktualizace dalších prvků registrace 
s ohledem na tyto doplňkové informace.

vypouští se

Odůvodnění

Požadavky na informace založené na množství jsou nadbytečné, protože požadavky musejí 
být vázány na expozici.

Pozměňovací návrh 48
Článek 12 odst. 4 pododst.  1

4. Je-li látka již zaregistrována, nový žadatel 
o registraci je oprávněn odkazovat na studie 
a zkušební protokoly (dále jen „studie“) pro 
stejnou látku předané dříve, pokud může 
prokázat, že látka, kterou právě registruje, je 
stejná jako látka již zaregistrovaná, včetně 
stupně čistoty a povahy nečistot, a může-li 
předložit dopis předchozích žadatelů o 
registraci povolující využití těchto studií.

4. Je-li látka již zaregistrována, nový žadatel 
o registraci je oprávněn odkazovat na studie 
a zkušební protokoly (dále jen „studie“) pro 
stejnou látku předané dříve, pokud může 
prokázat, že látka, kterou právě registruje, je 
stejná jako látka již zaregistrovaná, včetně 
stupně čistoty a povahy nečistot, a předloží
dopis předchozích žadatelů o registraci. 
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Odůvodnění

Musí být zajištěn přístup k údajům z testů, které nebyly provedeny na zvířatech, jak je již 
stanoveno v souvislosti s testy na zvířatech. Tento pozměňovací souvisí s jinými 
pozměňovacími návrhy k článkům hlavy II: Registrace látek. 

Pozměňovací návrh 49
Článek 13 odst. 1 pododst.  1

1. Aniž je dotčen článek 4 
směrnice 98/24/ES, je nutno provést 
posouzení chemické bezpečnosti a vyhovit 
zprávu o chemické bezpečnosti pro všechny 
látky podléhající registraci podle této 
kapitoly, pokud žadatel o registraci vyrábí 
nebo dováží tuto látku v množství větším 
než 10 tun za rok.

1. Aniž je dotčen článek 4 
směrnice 98/24/ES, je nutno provést 
posouzení chemické bezpečnosti a vyhovit 
zprávu o chemické bezpečnosti pro všechny 
látky podléhající registraci podle této 
kapitoly, pokud žadatel o registraci vyrábí 
nebo dováží tuto látku v množství větším 
než 1 tuna za rok.

Odůvodnění

Povinnost provést posouzení chemické bezpečnosti a zařadit zprávu o chemické bezpečnosti 
do dokumentace žádosti o registraci by měla platit i pro látky v malých objemech (1-10 tun 
ročně na jednoho výrobce / dovozce). Pokud ne, budou dvě třetiny ze 30 000 látek, pro které 
platí systém REACH, registrovány bez posouzení chemické bezpečnosti. V důsledku toho 
nebudou k dispozici informace pro přípravu opatření snižující rizika, která mohou být nutná 
pro omezení rizik plynoucích z těchto látek. To je významné zejména pro látky klasifikované 
jako nebezpečné nebo jako látky perzistentní, biologicky akumulativní a toxické nebo velmi 
perzistentní a velmi biologicky akumulativní, protože jejich bezpečnostní listy budou doplněny 
příslušnými údaji o možnostech omezení rizik pro lidské zdraví a životní prostředí při všech 
určených použitích. 

Kromě toho lze ekonomické důsledky povinného posouzení chemické bezpečnosti pro látky 
v malých objemech odhadnout jako poměrně malé a jako pouhý zlomek nákladů spojených 
s látkami ve velkých objemech (viz F. Ackerman: „Skutečné náklady na REACH“).

Proto je povinnost posouzení chemické bezpečnosti / zprávy o chemické bezpečnosti pro látky 
v rozmezí 1 – 10 tun ročně rozhodně nákladově efektivním opatřením, pokud jde o potenciální 
velký zisk z hlediska zdravotních přínosů pro spotřebitele a pracovníky vystavené 
nebezpečným látkám.

Konečně tato povinnost předejde i rozporům a zvýší synergii mezi REACH a právními 
předpisy na ochranu pracovníků, protože směrnice 98/24/ES platí pro všechny chemické látky 
vyskytující se na pracovišti, bez ohledu na jejich použitý objem.
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Pozměňovací návrh 50
Článek 13 odst. 5, písm.  a)

(a) v materiálech ve styku s potravinami v 
oblasti působnosti směrnice 
Rady 89/109/EHS

vypouští se

Odůvodnění

Zpráva o chemické bezpečnosti tvoří součást dokumentace k registraci, a proto není 
vyžadována pro látky, které jsou mimo oblast působnosti nařízení. Látky již upravené vhodně 
integrovanými specifickými ustanoveními by měly zůstat mimo oblast působnosti REACH. 
Tento pozměňovací návrh souvisí s jinými pozměňovacími návrhy k článkům hlavy II: 
Registrace látek.

Pozměňovací návrh 51
Článek 15 odst. 2, úvodní část

2. Registrace pro meziprodukt izolovaný na 
místě musí obsahovat níže uvedené údaje ve 
formátu určeném agenturou podle 
článku 108 v takovém rozsahu, který 
výrobce může předložit, aniž by byly nutné 
další zkoušky:

2. Registrace pro meziprodukt izolovaný na 
místě musí obsahovat níže uvedené údaje ve 
formátu určeném agenturou podle 
článku 108:

Odůvodnění

Systém REACH poskytuje pouze minimální informace o meziproduktech. Meziprodukty jsou 
však často velmi reaktivní a mohou mít různé nebezpečné vlastnosti. Meziprodukty jsou 
zvláště významné pro zdraví pracovníků. Nestačí jen poskytnout informace, které jsou již k 
dispozici. Informace by měly být dostatečné ke klasifikaci meziproduktu, aby bylo možné 
spolehlivější zdravotní monitorování, přiměřená kolektivní a individuální ochranná opatření a 
určení látek, které přicházejí v úvahu jako náhrada.

Pozměňovací návrh 52
Článek 15 odst. 2 a (nový)

2a. Registrace izolovaného meziproduktu 
na místě v množství nad 100 tun ročně musí 
obsahovat kromě údajů požadovaných 
podle odstavce 2 také informace 
specifikované v příloze V. 
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Pro vypracování těchto údajů platí článek 
12.

Odůvodnění

Systém REACH poskytuje pouze minimální informace o meziproduktech. Meziprodukty jsou 
však často velmi reaktivní a mohou mít různé nebezpečné vlastnosti. Meziprodukty jsou 
zvláště významné pro zdraví pracovníků. Nestačí jen poskytnout informace, které jsou již k 
dispozici. Izolované meziprodukty na místě v množstvích přesahujících 100 tun by měly 
splňovat stejné požadavky jako běžné látky v množstvích mezi 1 – 10 tun.

Pozměňovací návrh 53
Článek 16 odst. 4, písm.  e)

(e) přepravní postupy jsou v souladu s 
požadavky směrnice 94/55/ES;

(e) přepravní postupy jsou v souladu s 
požadavky směrnice 94/55/ES a příslušnými 
pravidly pro leteckou a námořní přepravu 
nebezpečného zboží a splňují ustanovení 
Rotterdamské úmluvy o přepravě 
nebezpečných chemických výrobků;

Odůvodnění

Směrnice 94/55/ES upravuje pouze železniční a silniční přepravu. Evropská unie se plně
účastní provádění Rotterdamské úmluvy.

Pozměňovací návrh 54
Článek 17 odst. 2

2. Každý žadatel o registraci, jenž je členem 
konsorcia, hradí pouze jednu třetinu
poplatku za registraci.

2. Každý žadatel o registraci, jenž je členem 
konsorcia, hradí rovný podíl poplatku za 
registraci.

Odůvodnění

Omezení poplatku na jednu třetinu na každého člena konsorcia sníží iniciativu tvorby 
konsorcií na vytváření konsorcií o dvou členech. Z takového seskupení by měli prospěch 
pouze členové konsorcií o dvou členech. Spravedlivý podíl na registračním poplatku učiní tuto 
možnost přitažlivější i pro větší konsorcia.

Souvisí s pozměňovacími návrhy k čl. 10 odst. 2, čl. 25 odst. 5 a čl. 25 odst. 6.
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Pozměňovací návrh 55
Článek 20 a (nový)

Článek 20a
1. K látkám, které jsou vyráběny anebo 
dováženy v množstvích mezi 10 a 1000 
tunami, podají do pěti let po vstupu tohoto 
nařízení v platnost žadatelé o registraci tyto 
informace:
− fyzikálně chemické vlastnosti podle 

Přílohy V,
− biodegradabilita,
− akutní toxicity pro vodní prostředí 

(jeden druh),
− akutní toxicita – příjmová cesta 

(perorální, dermální, inhalace), 
− kožní dráždivost, 
− oční dráždivost, 
− senzibilizace kůže, 
− mutagenita (test Ames), 
− klasifikace a označení,
− všeobecné informace o expozici a 

použití podle jednoduchých kategorií;
agentura pro tyto účely poskytne na své 
internetové stránce elektronický softwarový 
nástroj.
2. Do pěti let po vstupu tohoto nařízení v 
platnost musí žadatelé o registraci sestavit 
klasifikační řád látek, které jsou vyráběny 
anebo dováženy v množstvích mezi 1 a 100 
tunami; přitom se zohlední objem výroby a 
dovozu, expozice a vlastnosti. Směrnice, 
jakož i software ke stanovení klasifikace 
poskytne agentura.
Žadatel o registraci předloží výsledky 
dosažené při stanovování klasifikace, stejně 
jako všechny dostupné informace, které 
žadatel o registraci v této souvislosti 
považuje za významné. Agentura k tomu 
poskytne elektronický softwarový nástroj na 
své internetové stránce.
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3. Žadatelé o registraci, kteří nepředloží 
informace uvedené v odstavci 1 a 2, se 
nemohou opírat o čl. 21.
Agentura musí v souladu s čl. 26 odst. 2 
písm. b) do jednoho měsíce aktualizovat 
zveřejněný seznam a oznámit nejbližší 
termíny registrace pro ostatní látky.

Odůvodnění

Zařazení nového článku 20a by znamenalo, že vedle seznamu látek, vytvářeného na základě 
čl. 26, by pět let po vstupu tohoto nařízení v platnost byly předkládány základní informace 
potřebné pro stanovení priority pro účely registrace. Potřebné pokyny a softwarové nástroje 
zajistí Komise a agentura umožní jejich použití.

Pozměňovací návrh 56
Článek 21 odst. 1, úvodní část

1. Po dobu 3 let po vstupu tohoto nařízení v 
platnost se článek 19 nevztahuje na tyto 
látky:

1. Po dobu 5 let po vstupu tohoto nařízení v 
platnost se článek 19 nevztahuje na tyto 
látky:

Odůvodnění

Mění pořadí registrace látek, přičemž bere v úvahu objem výroby nebo dovozu na jedné 
straně a riziko na straně druhé.

Pozměňovací návrh 57
Článek 21 odst. 2

2. Po dobu 6 let od vstupu tohoto nařízení v 
platnost se článek 19 nevztahuje na 
zavedené látky vyrobené ve Společenství 
nebo do něj dovezené v množství větším než 
100 tun za rok na výrobce nebo dovozce, a 
to nejméně jednou po vstupu tohoto nařízení 
v platnost.

2. Po dobu 7 let od vstupu tohoto nařízení v 
platnost se článek 19 nevztahuje na 
zavedené látky vyrobené ve Společenství 
nebo do něj dovezené v množství větším než 
100 tun za rok na výrobce nebo dovozce, a 
to nejméně jednou po vstupu tohoto nařízení 
v platnost. Článek 19 se rovněž nevztahuje 
na zavedené látky, pro něž byl stanoven 
klasifikační řád v souladu s čl. 20.
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Odůvodnění

Mění pořadí registrace látek, přičemž bere v úvahu objem výroby nebo dovozu na jedné 
straně a riziko na straně druhé.

Pozměňovací návrh 58
Článek 21 odst. 2 a (nový)

2a. Článek 19 se nevztahuje po dobu 9 let 
po vstupu tohoto nařízení v platnost na 
zavedené látky vyrobené ve Společenství 
nebo dovezené v množství dosahujícím 
10 tun nebo více za rok na výrobce nebo 
dovozce, a to alespoň jednou po vstupu 
tohoto nařízení v platnost.

Odůvodnění

Mění pořadí registrace látek, přičemž bere v úvahu objem výroby nebo dovozu na jedné 
straně a riziko na straně druhé.

Pozměňovací návrh 59
Článek 22 odst. 1

1. Oznámení předložené podle 
směrnice 67/548/EHS se pro účely této 
hlavy považuje za registraci a agentura 
přidělí registrační číslo ve lhůtě jednoho 
roku od vstupu tohoto nařízení v platnost.

1. Oznámení předložené podle 
směrnice 67/548/EHS nebo úplné 
zhodnocení existující látky podle směrnice 
(EHS) č. 793/93 se pro účely této hlavy 
považuje za registraci a agentura přidělí 
registrační číslo ve lhůtě jednoho roku od 
vstupu tohoto nařízení v platnost.

Odůvodnění

Některé existující látky byly plně zhodnoceny v rámci příslušného programu EU. Hodnotící 
požadavky programu pro existující látky do značné míry odpovídají požadavkům vztahujícím 
se na existující látky. Proto lze mít za to, že existující plně zhodnocené látky byly registrovány 
stejným způsobem jako nové látky ohlašované podle směrnice 67/548/EHS.

Pozměňovací návrh 60
Článek 23 odst. 1 a (nový)
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1a. Agentura by se měla podílet na 
vypracování pokynů ke sdílení údajů v 
souladu s návrhrm „jedna látka, jedna 
registrace“.

Pozměňovací návrh 61
Článek 23 odst. 1

1. Aby se zamezilo zbytečným zkouškám na 
zvířatech, provádějí se zkoušky na 
obratlovcích pro účely tohoto nařízení pouze 
jako poslední možnost. Je rovněž nutné 
přijmout opatření, kterými se zamezí 
zbytečné duplicitě jiných zkoušek.

1. Aby se zamezilo zbytečným zkouškám na 
zvířatech, provádějí se zkoušky na 
obratlovcích pro účely tohoto nařízení pouze 
jako poslední možnost. Je rovněž nutné 
přijmout opatření zakazující testování na 
zvířatech, jestliže existují alternativní 
metody výzkumu, kterými se zamezí 
zbytečné duplicitě jiných zkoušek.

Odůvodnění

Znění návrhu, kde se praví, že používání zvířat by mělo být zakázáno, kdykoli je to možné, je 
velmi neurčité a ponechává dodržování směrnice na dobré vůli výrobce nebo – což je horší –
na požadavcích trhu. Zacházení se zvířaty však nemůže být podmíněno krutými a nelítostnými 
pravidly nestabilního trhu.

Pozměňovací návrh 62
Článek 23 odst. 2

2. Sdílení a společné předkládání údajů 
podle tohoto nařízení se týká technických 
údajů, a zejména informací týkajících se 
vlastností látek. Žadatelé o registraci si 
nesmějí vyměňovat informace týkající se 
jejich chování na trhu, zejména co se týče 
výrobních kapacit, objemu výroby nebo 
prodeje, objemu dovozu nebo podílů na trhu.

2. Sdílení a společné předkládání údajů 
podle tohoto nařízení se týká technických 
údajů, a zejména informací týkajících se 
vlastností látek. Žadatelé o registraci si 
nesmějí vyměňovat informace týkající se 
jejich chování na trhu, zejména co se týče 
výrobních kapacit, objemu výroby nebo 
prodeje, objemu dovozu nebo podílů na trhu. 
Komise vypracuje pokyny k dodržování 
pravidel na ochranu hospodářské soutěže 
při sdílení údajů.
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Pozměňovací návrh 63
Článek 23 odst. 3

3. Jakékoli souhrny nebo podrobné souhrny 
studií předložené v rámci registrace alespoň 
před 10 lety může agentura poskytnout 
zdarma dalším žadatelům nebo potenciálním 
žadatelům o registraci.

3. Sdílení údajů podléhá finanční náhradě. 
Výjimečně souhrny nebo podrobné souhrny 
studií zahrnující pokusy na obratlovcích
předložené v rámci registrace alespoň před 
15 lety může agentura poskytnout zdarma 
dalším žadatelům nebo potenciálním 
žadatelům o registraci při splnění podmínek 
článku 25 pro nezavedené látky a podmínek 
článku 28 pro zavedené látky.

Odůvodnění

Nucené sdílení údajů by mělo vždy z důvodů vlastnických práv podléhat finanční náhradě.

Pozměňovací návrh 64
Článek 23 odst. 4

Co se týče zkoušek nevyužívajících 
obratlovce, tato hlava se vztahuje na 
potenciální žadatele o registraci pouze 
tehdy, pokud předchozí žadatelé o registraci 
učinili souhlasné prohlášení pro účely čl. 9 
písm. a) bodu x).

vypouští se

Odůvodnění

Zrušení odstavce 4 úzce souvisí se zrušením čl. 9 písm. a) bod x a navazuje na něj. Záměrem 
je zahrnout zásadu povinného sdílení údajů pro všechny údaje z pokusů (včetně údajů 
z pokusů na bezobratlých) do cílů a obecných předpisů. To je velmi důležité zejména pro malé 
a střední podniky, které v důsledku toho budou muset výrazně omezit náklady na opatření 
požadovaná v rámci systému REACH. 

Pozměňovací návrh 65
Článek 24 odst. 5 pododst.  1

5. Byla-li stejná látka zaregistrována před 
méně než 10 lety, agentura sdělí 
potenciálnímu žadateli o registraci 
neprodleně jména a adresy předchozích 
žadatelů o registraci a předložené souhrny 
případně podrobné souhrny studií zahrnující 
obratlovce.

5. Byla-li stejná látka zaregistrována před 
méně než 15 lety, agentura bude nejprve 
informovat předchozího žadatele o 
registraci, aby se ujistila, že si přeje své 
jméno zveřejnit. Obdrží-li souhlas, agentura 
sdělí potenciálnímu žadateli o registraci 
neprodleně jména a adresy předchozích 
žadatelů o registraci a předložené souhrny 
případně podrobné souhrny studií zahrnující 
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pokusy, které byly již provedeny.

Odůvodnění

Předchozí žadatel má právo na utajení svého jména. Neexistují důvody pro stanovení lhůty. 
Za společné užívání údajů předepsané zákonem by mělo být vždy placeno finanční 
odškodnění.

Pozměňovací návrh je úzce spojen s pozměňovacím návrhem k čl. 9 písm. a) bod x) a 
navazuje na něj. Jeho cílem je odstranit volitelný aspekt předávání údajů o testech na 
bezobratlých formou odstranění tohoto ustanovení. Povinný přístup k údajům je velmi důležitý 
pro malé a střední podniky. 

Pozměňovací návrh 66
Článek 24 odst. 5 pododst.  3

Agentura informuje potenciálního žadatele 
o registraci rovněž o příslušných souhrnech 
nebo popřípadě podrobných souhrnech 
studií již předložených předchozími žadateli 
o registraci, které nezahrnují obratlovce a u 
nichž předchozí žadatelé o registraci učinili 
souhlasné prohlášení pro účely čl. 9 
písm. a) bodu x).

vypouští se 

Odůvodnění

Pozměňovací návrh je úzce spojen s pozměňovacím návrhem k čl. 9 písm. a) bod x) a 
navazuje na něj. Jeho cílem je odstranit volitelný aspekt předávání údajů o testech na 
bezobratlých formou odstranění tohoto ustanovení. Povinný přístup k údajům je velmi důležitý 
pro malé a střední podniky. 

Pozměňovací návrh 67
Článek 25 odst. 1

1. V případě látek již registrovaných před 
méně než 10 lety podle čl. 24 odst. 5 si 
potenciální žadatel o registraci vyžádá od 
předchozího žadatele o registraci údaje 
týkající se zkoušek na obratlovcích, které 
potřebuje pro registraci. Může si od žadatelů 
o registraci vyžádat jakékoli informace o 
zkouškách nezahrnujících obratlovce, u 
nichž předchozí žadatelé o registraci učinili 
souhlasné prohlášení pro účely čl. 9 
písm. a) bodu x).

1. V případě látek již registrovaných před 
méně než 15 lety podle čl. 24 odst. 5 si 
potenciální žadatel o registraci vyžádá od 
předchozího žadatele o registraci údaje 
s dříve provedenými testy, které potřebuje 
pro registraci. Může také požadovat jakékoli 
informace o testech nezahrnujících 
obratlovce.
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je úzce spojen s pozměňovacími návrhy k čl. 9 písm. a) bod x) a 
čl. 24 odst. 5 a navazuje na ně. Jeho cílem je odstranit volitelný aspekt předávání údajů o 
testech na bezobratlých formou odstranění tohoto ustanovení. Povinný přístup k údajům je 
velmi důležitý pro malé a střední podniky. 

Studie o pokusech na obratlovcích jsou velmi náročné a nákladné. Ochrana vlastnických práv 
na údaje z testů by se proto měla rozšířit na 15 let, což je rovněž v souladu s jinými předpisy –
např. směrnicí č. 98/8/ES o pesticidech.

Pozměňovací návrh 68
Článek 25 odst. 3 pododst.  1

3. Bylo-li dosaženo dohody o sdílení studií, 
udělí předchozí žadatel(é) o registraci 
potenciálnímu žadateli povolení pro přístup 
k dotčeným studím ve lhůtě dvou měsíců po 
obdržení platby.

3. Bylo-li dosaženo dohody o sdílení studií
podle věty 1 a 2 odstavce 1, udělí předchozí 
žadatel(é) o registraci potenciálnímu žadateli 
povolení pro přístup k dotčeným studím ve 
lhůtě dvou měsíců po obdržení platby.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je úzce spojen s pozměňovacími návrhy k čl. 9 písm. a) bod x), 
čl. 24 odst. 5 a čl. 25 odst. 1 a navazuje na ně. Jeho cílem je odstranit volitelný aspekt 
předávání údajů o testech na bezobratlých formou odstranění tohoto ustanovení. Povinný 
přístup k údajům je velmi důležitý pro malé a střední podniky. 

Pozměňovací návrh 69
Článek 25 odst. 4

4. Nepodaří-li se takové dohody dosáhnout, 
může potenciální žadatel o registraci 
informovat agenturu a předchozí žadatele o 
registraci nejméně jeden měsíc poté, co od 
agentury obdržel jméno a adresu 
předchozích žadatelů.

4. Nepodaří-li se takové dohody dosáhnout, 
sdělí potenciální žadatel o registraci 
předchozímu žadateli příslušné informace a 
může předložit nejméně jeden měsíc poté, co 
od agentury obdržel jméno a adresu 
předchozích žadatelů, agentuře žádost, aby 
stanovila spravedlivou platbu, kterou je 
potenciální žadatel o registraci povinen 
zaplatit podle odstavce 6 níže.

Odůvodnění

V zájmu urychlení procesu přístupu k údajům je vhodnější, aby byla agentura do tohoto 
procesu zahrnuta, čímž se rovněž zajistí jistá míra důvěrnosti.
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Pozměňovací návrh 70
Článek 25 odst. 5

5. Předchozí žadatel(é) o registraci má (mají) 
jeden měsíc po obdržení informací 
uvedených v odstavci 4 na to, aby 
informoval(i) potenciálního žadatele a
agenturu o nákladech, které vynaložil(i) na 
dotyčnou studii. Na žádost potenciálního 
žadatele o registraci vydá agentura 
rozhodnutí, aby mu byly zpřístupněny 
souhrny nebo popřípadě podrobné souhrny 
studií nebo jejich výsledky, předloží-li 
potvrzení, že uhradil předchozím žadatelům 
o registraci 50 % jimi vynaložených 
nákladů.

5. Předchozí žadatel(é) o registraci má (mají) 
jeden měsíc po obdržení informací 
uvedených v odstavci 4 na to, aby 
informoval(i) potenciálního žadatele a 
agenturu o nákladech, které vynaložil(i) na 
dotyčnou studii. Na žádost potenciálního 
žadatele o registraci vydá agentura 
rozhodnutí, aby mu byly zpřístupněny 
souhrny nebo popřípadě podrobné souhrny 
studií nebo jejich výsledky, předloží-li 
potvrzení, že uhradil předchozím žadatelům 
o registraci rovný podíl jimi vynaložených 
nákladů.

Odůvodnění

Souvisí s pozměňovacím návrhem k článku 10 odst. 2. Nový žadatel o registraci nemá platit 
50% nákladů na testování předchozímu žadateli / předchozím žadatelům o registraci, jak je 
tomu v současnosti u nezavedených látek. Pravidla pro sdílení nákladů u nezavedených látek 
by měla být stejná jako u látek zavedených (viz čl. 28 odst. 3). Není důvod, aby existoval 
rozdílný režim sdílení nákladů u těchto dvou typů látek.

Souvisí s pozměňovacími návrhy k čl. 10 odst. 2, čl. 17 odst. 2 a čl. 25 odst. 6.

Pozměňovací návrh 71
Článek 25 odst. 6

6. Pokud předchozí žadatel(é) nesdělí 
potenciálnímu žadateli o registraci a 
agentuře náklady ve lhůtě stanovené v 
odstavci 5, vydá na požádání agentura 
rozhodnutí, aby byly potenciálnímu žadateli 
o registraci zpřístupněny souhrny nebo 
popřípadě podrobné souhrny studií, které 
požaduje. Předchozí žadatel(é) o registraci 
má (mají) nárok na náhradu 50 % nákladů 
potenciálním žadatelem o registraci, tento 
nárok je vymahatelný vnitrostátními soudy.

6. Pokud předchozí žadatel(é) nesdělí 
potenciálnímu žadateli o registraci a 
agentuře náklady ve lhůtě stanovené v 
odstavci 5, vydá na požádání agentura 
rozhodnutí, aby byly potenciálnímu žadateli 
o registraci zpřístupněny souhrny nebo 
popřípadě podrobné souhrny studií, které 
požaduje. Předchozí žadatel(é) o registraci 
má (mají) nárok na náhradu rovný podíl
nákladů potenciálním žadatelem o registraci, 
tento nárok je vymahatelný vnitrostátními 
soudy.

Odůvodnění

Souvisí s pozměňovacími návrhy k čl. 10 odst. 2, čl. 17 odst. 2 a čl. 25 odst. 6.
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Pozměňovací návrh 72
Článek 26 odst. 1, písm.  b)

b) své jméno a adresu a jméno kontaktní 
osoby;

b) svůj název a adresu a jméno kontaktní 
osoby nebo svého zástupce; výrobci nebo 
dovozci mohou v souladu s čl. 116 
požadovat, aby bylo s názvem jejich firmy 
nakládáno jako s důvěrným;

Odůvodnění

Účinněji chrání obchodní tajemství. Název látky a obchodní jméno jejího výrobce mohou, 
jsou-li uvedeny spolu, ovlivnit hospodářskou soutěž. 

Pozměňovací návrh 73
Článek 26 odst. 1, písm.  c)

c) předpokládanou lhůtu 
registrace/množstevní rozsah;

c) předpokládaný množstevní rozsah;

Odůvodnění

Vyplývá z pozměňovacího návrhu k čl. 11. Registrace se už neopírá o množstevní rozsah: 
namísto toho zveřejní agentura seznam látek, jimiž je třeba se zabývat. 

Pozměňovací návrh 74
Článek 26 odst. 1, písm.  e)

(e) prohlášení, zda studie uvedené 
v písmenu d) zahrnují či nezahrnují 
zkoušky na obratlovcích, a pokud nikoli, 
zda zvažuje, že při registraci vydá 
souhlasné prohlášení pro účely čl. 9 
písm. a) bodu x).

(e) prohlášení o úmyslu utvořit 
konsorcium.

Odůvodnění

Usnadní utváření konsorcií, neboť zájem o vytvoření bude projeven na počátku.

Pozměňovací návrh 75
Článek 26 odst. 2, úvodní část

2. Informace uvedené v odstavci 1 je nutno 2. Informace uvedené v odstavci 1 je nutno 
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předložit nejpozději osmnáct měsíců před: předložit nejpozději osmnáct měsíců po 
vstupu tohoto nařízení v platnost:

Odůvodnění

Podle pozměňovacích návrhů k čl. 26 budou standardní období předběžné registrace a tím i 
standardní seznam látek předkládány po 18 měsících, čímž se docílí větší jistoty ohledně 
plánování pro výrobce, zpracovatele, uživatele i úřady.

Pozměňovací návrh 76
Článek 26 odst. 2, písm.  a)

(a) lhůtou stanovenou v čl. 21 odst. 1 pro 
zavedené látky vyráběné nebo dovážené v 
množství větším než 1 000 tun za rok;

(a) do jednoho měsíce od skončení fáze 
předběžné registrace zveřejní agentura 
seznam látek podle čl. 26, kde uvede název 
a číslo CAS dané látky a uvede, jestli jeden 
či více výrobců nebo dovozců budou muset 
tuto látku do pěti let registrovat;

Odůvodnění

Podle pozměňovacích návrhů k čl. 26 budou standardní období předběžné registrace a tím i 
standardní seznam látek předkládány po 18 měsících, čímž se docílí větší jistoty ohledně 
plánování pro výrobce, zpracovatele, uživatele i úřady.

Pozměňovací návrh 77
Článek 26 odst. 2, písm.  b)

(b) lhůtou stanovenou v čl. 21 odst. 2 pro 
zavedené látky vyráběné nebo dovážené v 
množství větším než 1 tuna za rok.

(b) ve výjimečných případech mohou 
výrobci nebo dovozci sdělovat agentuře 
odůvodněné dodatky nebo opravy do šesti 
měsíců od zveřejnění seznamu zavedených 
látek v souladu s odst. 2 písm. a). v takovém 
případě agentura zveřejní opravený seznam 
zavedených látek v konečné podobě do 
jednoho měsíce.

Odůvodnění

Podle pozměňovacích návrhů k čl. 26 budou standardní období předběžné registrace a tím i 
standardní seznam látek předkládány po 18 měsících, čímž se docílí větší jistoty ohledně 
plánování pro výrobce, zpracovatele, uživatele i úřady.
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Pozměňovací návrh 78
Článek 27 odst. 2 a (nový)

2a. výrobce nebo dovozce se může stát 
účastníkem SIEF jestliže je fyzickým nebo 
právním subjektem se sídlem na území 
Společenství.

Pozměňovací návrh 79
Článek 28 odst. 1 pododst.  1

1. Před provedením zkoušek na obratlovcích 
ke splnění požadavků na informace pro 
účely registrace účastník SIEF ověří, zda je 
k dispozici příslušná studie, a to 
nahlédnutím do databáze uvedené v 
článku 26 a dotazováním v rámci SIEF. Je-li 
příslušná studie v rámci SIEF k dispozici, 
účastník SIEF, který by musel provést 
zkoušky na obratlovcích, si vyžádá tuto 
studii ve lhůtě dvou měsíců ode dne 
stanoveného v čl. 26 odst. 2.

1. Před provedením zkoušek na obratlovcích 
ke splnění požadavků na informace pro 
účely registrace účastník SIEF ověří, zda je 
k dispozici příslušná studie, a to 
nahlédnutím do databáze uvedené v 
článku 26 a dotazováním v rámci SIEF. Je-li 
příslušná studie v rámci SIEF k dispozici, 
účastník SIEF, který by musel provést 
zkoušky na obratlovcích, si vyžádá tuto 
studii během prvních dvou měsíců 
příslušného registračního období podle 
článku 21.

Odůvodnění

Smyslem tohoto pozměňovacího návrhu je sladění lhůt se skutečnými potřebami. Návrh je 
svázán s ostatními pozměňovacími návrhy k článkům hlavy III: Sdílení údajů a zabránění 
nadbytečnému testování.

Pozměňovací návrh 80
Článek 28 odst. 1 pododst.  2

Ve lhůtě dvou týdnů od předložení žádosti 
předá vlastník studie účastníkovi, který tuto 
studii požaduje, doklad o svých nákladech. 
Účastník a vlastník učiní veškeré přiměřené 
kroky k dosažení dohody o podílu na 
nákladech. Nemohou-li se dohodnout, hradí 
náklady rovným dílem. Vlastník poskytne 
studii ve lhůtě dvou týdnů po obdržení 
platby.

Ve lhůtě tří měsíců od předložení žádosti 
předá vlastník studie účastníkovi, který tuto 
studii požaduje, doklad o svých nákladech. 
Účastník a vlastník učiní veškeré přiměřené 
kroky k dosažení dohody o podílu na 
nákladech. Nemohou-li se dohodnout, určí 
způsob rozdělení nákladů agentura. 
Vlastník poskytne studii ve lhůtě dvou týdnů 
po obdržení platby.
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Odůvodnění

Smyslem tohoto pozměňovacího návrhu je sladění časového rámce se skutečnými potřebami. 
Návrh je svázán s ostatními pozměňovacími návrhy k článkům hlavy III: Sdílení údajů a 
zabránění nadbytečnému testování.

Pozměňovací návrh 81
Článek 28 odst. 3

3. Pokud vlastník studie podle odstavce 2 
odmítne poskytnout ostatním účastníkům 
doklad o nákladech na tuto studii nebo studii 
samotnou, postupují ostatní účastníci tak,
jako by v rámci SIEF nebyla příslušná 
studie k dispozici, pokud jiný žadatel 
o registraci již nepředložil registraci 
obsahující souhrn nebo popřípadě 
podrobný souhrn studie. V těchto případech 
agentura rozhodne o poskytnutí tohoto 
souhrnu nebo popřípadě podrobného 
souhrnu studie ostatním účastníkům. Tento 
žadatel o registraci má vůči účastníkům 
nárok na úhradu rovného podílu na 
nákladech, který bude vymahatelný 
vnitrostátními soudy. 

3. Pokud vlastník studie podle odstavce 2 
odmítne poskytnout ostatním účastníkům 
doklad o nákladech na tuto studii nebo studii 
samotnou, zasáhne agentura, aby bylo 
zajištěno sdílení údajů a spravedlivá a 
poměrná platba nákladů. Agentura je 
odpovědná za poskytnutí údajů a stará se o 
přiměřenou kompenzaci. 

Odůvodnění

Smyslem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit sdílení údajů a zejména zabránit příliš 
vysokým nákladům pro malé a střední podniky. Návrh je svázán s ostatními pozměňovacími 
návrhy k článkům hlavy III: Sdílení údajů a zabránění nadbytečnému testování.

Pozměňovací návrh 82
Článek 29 odst. 1

1. Pokud látka nebo přípravek splňuje 
kritéria pro klasifikaci jako nebezpečná(ý) 
podle směrnic 67/548/EHS nebo 
1999/45/ES, osoba odpovědná za uvedení 
této látky nebo přípravku na trh, ať už 
výrobce, dovozce, následný uživatel nebo 
distributor, předá příjemci, kterým je 
následný uživatel nebo distributor látky či 
přípravku, bezpečnostní list sestavený podle 
přílohy Ia.

1. Pokud látka nebo přípravek splňuje 
kritéria pro klasifikaci jako nebezpečná(ý) 
podle směrnic 67/548/EHS nebo 1999/45/ES
nebo splňuje-li kritéria uvedená v čl. 54 
písm. a) až e) nebo byla-li identifikována 
v souladu s čl. 54 písm. f), osoba odpovědná 
za uvedení této látky nebo přípravku na trh, 
ať už výrobce, dovozce, následný uživatel 
nebo distributor, předá příjemci, kterým je 
následný uživatel nebo distributor látky či 
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přípravku, bezpečnostní list sestavený podle 
přílohy Ia. 

Odůvodnění

Prostřednictvím bezpečnostních listů se v dodavatelském řetězci předávají údaje o látce 
v souladu s podmínkami REACH. Je třeba rozšířit okruh látek s povinností bezpečnostního 
listu tak, aby mezi ně patřily i látky velmi vysoké závažnosti, uvedené v článku 54 ohledně 
povolování.

Pozměňovací návrh 83
Článek 29 odst. 3

3. Pokud přípravek nesplňuje kritéria pro 
klasifikaci jako nebezpečný podle článků 5, 
6 a 7 směrnice 1999/45/ES, avšak obsahuje 
v individuální koncentraci ≥ 1 % 
hmotnostních u přípravků jiných než 
plynných a ≥ 0,2 % objemových-u plynných 
přípravků nejméně jednu látku, která 
představuje nebezpečí pro zdraví nebo 
životní prostředí, nebo jednu látku, pro níž
jsou v rámci Společenství stanoveny mezní 
hodnoty expozice na pracovišti, osoba 
odpovědná za uvedení tohoto přípravku na 
trh, ať už výrobce, dovozce, následný 
uživatel nebo distributor, předá na žádost 
následného uživatele bezpečnostní list 
sestavený podle přílohy Ia.

3. Pokud přípravek nesplňuje kritéria pro 
klasifikaci jako nebezpečný podle článků 5, 
6 a 7 směrnice 1999/45/ES, avšak obsahuje 
v individuální koncentraci ≥ 1 % 
hmotnostních u přípravků jiných než 
plynných a ≥ 0,2 % objemových-u plynných
přípravků nejméně jednu látku, která 
představuje nebezpečí pro zdraví nebo 
životní prostředí, nebo jednu látku, pro níž 
jsou v rámci Společenství stanoveny mezní 
hodnoty expozice na pracovišti, osoba 
odpovědná za uvedení tohoto přípravku na 
trh, ať už výrobce, dovozce, následný 
uživatel nebo distributor, předá následnému 
uživateli bezpečnostní list sestavený podle 
přílohy Ia.4.3.

Odůvodnění

Pro řádné fungování ochrany zdraví na pracovišti je mj. důležité, aby byly zaměstnancům – a 
následně pracovníkům – poskytovány informace o přípravcích, jež obsahují nebezpečné látky, 
ale samy nemohou být klasifikovány jako nebezpečné. V mnoha případech je bezpečnostní list 
jediným zdrojem informací o tom, že přípravek obsahuje látky představující uváděné 
nebezpečí. Proto by mělo být stanoveno, že bezpečnostní listy se k těmto přípravkům dodávají 
automaticky, a nejen na vyžádání následným uživatelem. 

Pozměňovací návrh 84
Článek 29 odst. 5

5. Bezpečnostní list je dodán, vyžaduje-li to 
následný uživatel, v úředních jazycích 
členských států, v nichž je látka nebo 

5. Bezpečnostní list je dodán v úředních 
jazycích členských států, v nichž je látka 
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přípravek uveden na trh. nebo přípravek uveden na trh.

Odůvodnění

Za účelem jednotného a účinného informování následných uživatelů by bezpečnostní listy 
měly být dodávány v úředním jazyce či jazycích automaticky, a nejen na vyžádání následným 
uživatelem. 

Pozměňovací návrh 85
Článek 29 odst. 8

8. Bezpečnostní list je nutno dodat v tištěné 
nebo elektronické podobě nejpozději při 
prvním dodání látky po vstupu tohoto 
nařízení v platnost. Dodavatelé jej 
neprodleně aktualizují v těchto případech:

8. Bezpečnostní list je nutno dodat v tištěné 
nebo elektronické podobě nejpozději při 
prvním dodání látky po vstupu tohoto 
nařízení v platnost kromě případů, kdy byl 
bezpečnostní list v souladu s těmito 
ustanoveními sestaven již před vstupem 
tohoto nařízení v platnost. Dodavatelé jej 
neprodleně aktualizují v těchto případech: 

Odůvodnění

Pokud by bezpečnostní listy musely být znovu rozesílány i v případech, kdy je již zákazníci 
mají, pouze v důsledku vstupu tohoto nařízení v platnost, vznikly by zbytečné náklady. 

Pozměňovací návrh 86
Článek 30 odst. 1, písm.  a)

(a) registrační čísla podle čl. 18 odst. 1, 
jsou-li k dispozici;

vypouští se

Odůvodnění

Písmeno a) se vypouští, protože registrační čísla neutajených látek by se neměla objevovat na 
bezpečnostních listech, jestliže se tento požadavek zjevně nevztahuje na látky utajené. 
Uvedené informace mohou navíc obsahovat citlivé obchodní informace, např. přesné vzorce 
přípravy.

Pozměňovací návrh 87
Článek 30 odst. 2 pododst.  1

Informace je nutno sdělit písemně nejpozději Informace je nutno sdělit písemně nebo 
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při prvním dodání látky po vstupu tohoto 
nařízení v platnost. Dodavatelé tyto údaje 
neprodleně aktualizují a předávají je ve 
směru zásobovacího řetězce v těchto 
případech:

v elektronické podobě nejpozději při prvním 
dodání látky po vstupu tohoto nařízení v 
platnost. Dodavatelé tyto údaje neprodleně 
aktualizují a předávají je ve směru 
zásobovacího řetězce v těchto případech:

Pozměňovací návrh 88
Článek 30 a (nový)

Článek 30a
Povinnost předávání informací ve směru 
zásobovacího řetězce o látkách a 
přípravcích ve výrobcích
Jestliže nějaký výrobek obsahuje látku, 
která samotná nebo v přípravku splňuje 
kritéria stanovená v článku 54 písm. a)-e) 
nebo která byla určena podle článku 54 
písm. f), všichni účastníci zásobovacího 
řetězce sdělí tuto informaci ve směru 
zásobovacího řetězce následnému uživateli 
nebo distributorovi.

Odůvodnění

Účastníci zásobovacího řetězce musejí být upozorněni, že do výrobku, který koupili, byla 
začleněna látka velmi vysoké závažnosti. To umožní účastníkům činit správné volby 
v otázkách životního prostředí. Dostatečná informovanost o výrobku je důležitá ve všech 
částech zásobovacího řetězce, neboť zkušenost ukazuje, že látky se mohou uvolnit, jestliže jsou 
výrobky používány nebo zpracovávány a když se stanou odpadem. Sem se řadí azobarviva 
v textiliích, zpomalovače hoření a ftaláty v plastech a rtuť v bateriích. REACH musí být 
doplněn tak, aby se informace předávaly i o výrobcích.

Pozměňovací návrh 89
Článek 31 a (nový)

Článek 31a
Povinnost předávání informací o látkách ve 
výrobcích
Následní uživatelé, kteří do nějakého 
výrobku vloží látku nebo přípravek 
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s vypracovaným bezpečnostním listem, a ti, 
kteří s tímto výrobkem následně nakládají 
nebo jej dále zpracovávají, předávají 
bezpečnostní list jakémukoli příjemci 
výrobku nebo druhotného výrobku. Za 
příjemce není považována veřejnost.

Odůvodnění

Výrobci výrobků, maloobchodní prodejci a veřejnost by měli mít možnost zjistit, zda jsou 
v konečném výrobku přítomny konkrétní látky, a v případě potřeby se poohlížet po 
bezpečnějších alternativách. Patnáctidenní lhůta je stanovena v souladu s běžným časem na 
odpověď podle nařízení 1049/2001, které upravuje přístup k dokumentům institucí 
Společenství.

Pozměňovací návrh 90
Článek 32, nadpis

Dostupnost údajů z bezpečnostních listů pro 
pracovníky

Dostupnost údajů o látkách a přípravcích
pro pracovníky

Odůvodnění

Příslušné povinnosti zaměstnavatelů týkající se bezpečnostních listů jsou mnohem podrobněji 
a komplexněji stanoveny ve směrnici 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců 
před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci. Proto je třeba, aby zde 
bylo opět výslovně zdůrazněno, že okruh těchto povinností není omezován. Změna nadpisu 
ozřejmuje, že mají být předkládány nejen údaje pocházející z bezpečnostních listů, ale i údaje 
podle článku 30. 

Pozměňovací návrh 91
Článek 32

Zaměstnancům a jejich zástupcům umožní 
zaměstnavatelé přístup k informacím 
poskytnutým v souladu s články 29 a 30 
ohledně látek, které používají nebo se 
kterými mohou při práci přijít do styku.

Aniž jsou dotčena ustanovení směrnice 
98/24/ES, musí být zaměstnancům a jejich 
zástupcům umožní zaměstnavatelé přístup k 
informacím poskytnutým v souladu s 
články 29 a 30 ohledně látek, které používají 
nebo se kterými mohou při práci přijít do 
styku. Tyto údaje se poskytují automaticky. 
Zástupci zaměstnanců mají právo, aby jim 
zaměstnavatelé poskytli vhodné školení o 
důsledcích REACH pro zaměstnance a o 
jejich právech vyplývajících z této právní 
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úpravy. 

Odůvodnění

Zaměstnanci by měli mít právo na informace, aniž by o ně museli žádat. Zástupci 
zaměstnanců potřebují mít ke splnění své úlohy úplné povědomí o této právní úpravě. A 
zaměstnavatel jim k zajištění tohoto informování musí poskytnout placené volno.

Pozměňovací návrh 92
Článek 32 odst. 1 a (nový)

Přístup spotřebitelů k údajům 
z bezpečnostního listu
Prodejce nebezpečné látky, přípravku nebo 
výrobku obsahujícího nebezpečné látky 
umožní zákazníkovi, organizacím 
spotřebitelů nebo jiným zainteresovaným 
orgánům přístup k údajům poskytnutým 
podle článků 29 a 30 o těchto látkách, 
přípravcích a výrobcích.

Odůvodnění

Článek 32 stanoví pravidla přístupu zaměstnanců k údajům o bezpečnosti. Článek 32a zavádí 
stejný přístup pro spotřebitele a ostatní.

Pozměňovací návrh 93
Článek 34 odst. 2

2. Každý následný uživatel má právo 
oznámit písemně své použití výrobci, 
dovozci nebo následnému uživateli, který 
mu dodává látku, aby se toto použití stalo 
určeným použitím. Přitom poskytne 
dostatečné informace, aby jeho dodavatel 
mohl ve svém posouzení chemické 
bezpečnosti vypracovat scénář expozice pro 
jeho použití.

2. Každý následný uživatel má právo 
oznámit písemně nebo v elektronické 
podobě své použití výrobci, dovozci nebo 
následnému uživateli či zprostředkovateli 
nebo jinému účastníkovi zásobovacího 
řetězce, který mu dodává látku, aby se toto 
použití stalo určeným použitím. Přitom 
poskytne dostatečné informace, aby jeho 
dodavatel mohl ve svém posouzení 
chemické bezpečnosti vypracovat scénář 
expozice pro jeho použití. Tento odstavec se 
nevztahuje na použití, která nejsou 
podporovaná výrobcem.
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Odůvodnění

Dodavatel by neměl být povinen podporovat všechna použití uvedená následným uživatelem 
a připravit scénáře expozice pro použití, které považuje za nepřijatelné. Odstavec 2 nesmí být 
v rozporu s nadpisem 16 bezpečnostního listu (rovněž začleněného do bezpečnostního listu 
globálního harmonizovaného systému pro klasifikaci a značení nebezpečných chemikálií).

Pozměňovací návrh 94
Článek 35 odst. 2, písm.  f)

(f) návrh na další zkoušky na obratlovcích, 
považuje-li to následný uživatel ze nezbytné 
pro posouzení chemické bezpečnosti.

(f) návrh na další zkoušky na obratlovcích, 
považuje-li to následný uživatel ze nezbytné 
pro posouzení chemické bezpečnosti. 
Jestliže nejsou tyto údaje k dispozici, 
uplatní se postupy podle čl. 25.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je úzce spojen s pozměňovacími návrhy k čl. 9 písm. a) bod x), 
čl. 24 odst. 5, čl. 25 odst. 1a čl. 26 odst. 1 a navazuje na ně. Jeho cílem je odstranit volitelný 
aspekt předávání údajů o testech na bezobratlých formou odstranění tohoto ustanovení. 
Povinný přístup k údajům je velmi důležitý pro malé a střední podniky.   

Pozměňovací návrh 95
Článek 38 odst. 1

1. Pro účely článků 39 až 43 je příslušným 
orgánem příslušný orgán v tom členském 
státě, v němž se uskutečňuje výroba nebo v 
němž je usazen dovozce.

1. Pro účely článků 39 až 51, je příslušným 
orgánem agentura.

(Pokud bude tento pozměňovací návrh 
přijat, pojem „příslušný orgán“ by měl být 
nahrazen pojmem „agentura“ v celé hlavě 
VI; čl. 38 odst. 2, čl. 42 odst. 1 a odst. 4, čl. 
43 odst. 1, čl. 43a bis odst. 3 odst. 4 odst. 5, 
a odst. 6, čl. 45 odst. 2 a čl. 49 odst. 5 odst. 
6 a odst. 7 zaniknou.)

Odůvodnění

V zájmu zajištění jednotnosti a právní jistoty musí být za veškeré záležitosti související 
s posouzením odpovědná agentura a musí mít výlučnou pravomoc k rozhodování v každém 
jednotlivém bodě.
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Pozměňovací návrh 96
Článek 38 odst. 2 a (nový)

Při přípravě rozhodnutí a stanovisek, která 
přijímá pouze Agentura, může Agentura 
požádat příslušný orgán členského státu, ve 
kterém probíhá výroba nebo kde je usazen 
výrobce, o spolupráci a požadovat 
technickou podporu. Ta se bude 
řídit jednotnými podmínkami, které stanoví 
Agentura.

Veškerá komunikace mezi agenturou a 
žadatelem o registraci může probíhat 
v jazyce, který stanoví žadatel o registraci. 

Odůvodnění

Harmonizace vnitřního trhu předpokládá, aby veškerá rozhodnutí a stanoviska byla přijímána 
centrálně: agenturou. V rámci tohoto procesu však musí mít agentura možnost, využívat 
odbornosti příslušných orgánů členských států a vyžadovat od nich při přípravě svých 
rozhodnutí a stanovisek technickou podporu. Snadnější komunikace a výměna informací mezi 
agenturou a žadateli o registraci je zejména výhodná pro malé a středním podniky, a proto 
musí být komunikace s agenturou možná v jazyce země, v níž má žadatel o registraci sídlo 
přičemž nadnárodní společnosti, působící ve všech členských státech, musejí mít možnost 
zvolit si jazyk.  

Pozměňovací návrh 97
Článek 40 odst. 1, úvodní část

1. Příslušný orgán může přezkoumat 
jakoukoli registraci, aby ověřil:

1. Každý příslušný orgán každoročně 
přezkoumává alespoň 5 % svých registrací, 
jež namátkou vybírá agentura, aby ověřil:

Odůvodnění

Je třeba přijmout kroky odrazující od předkládání průvodních dokumentací nízké kvality, aby 
se zaručila kvalita výrobci nebo dovozci předkládaných informací.

Pozměňovací návrh 98
Článek 40 odst. 3

3. Žadatel o registraci předloží agentuře 
požadované údaje.

3. Žadatel o registraci předloží agentuře 
požadované údaje v přiměřené lhůtě, kterou 
stanoví agentura.  
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Odůvodnění

Žadatel o registraci by mohl projít kontrolou úplnosti ve smyslu článku 18, přestože nebyly 
splněny informační povinnosti. Nesplnění informačních povinností by mělo nést jasné 
důsledky. Žadatelé by neměli mít více než jednu šanci k napravení vad v registraci ve lhůtě 
maximálně šesti měsíců. To by mohlo zajistit dobrou kvalitu a zabránit nekonečným sporům 
mezi orgány a žadateli o registraci. Znění je v souladu s ustanoveními článku 18 o kontrole 
úplnosti. 

Pozměňovací návrh 99
Článek 41 odst. 2

2. Po vyhodnocení dokumentace příslušný 
orgán použije údaje z tohoto vyhodnocení 
pro účely čl. 43a bis odst. 1, čl. 56 odst. 3 a 
čl. 66 odst. 2 a předá získané údaje Komisi, 
agentuře a ostatním členským státům. 
Příslušný orgán informuje Komisi, 
agenturu, žadatele o registraci a příslušné 
orgány ostatních členských států o svých 
závěrech týkajících se toho, zda a jak použít 
získané údaje.

2. Po vyhodnocení dokumentace, nebo 
pokud se hodnocení chemické bezpečnosti 
ukáže nedostatečným pro kontrolu rizik, 
informuje Agentura Komisi, žadatele o 
registraci a příslušné orgány členských států 
o svých závěrech týkajících se toho, zda a 
jak použít získané údaje pro účely čl. 56 
odst. 3 a čl.  66 odst. 2.

Odůvodnění

V zájmu zajištění jednotnosti a právní jistoty musí být za veškeré záležitosti související 
s posouzením odpovědná agentura a musí mít výlučnou pravomoc k rozhodování v každém 
jednotlivém bodě. Informace získané z hodnocení mohou být případně použity při postupech 
registrace nebo při „omezujících postupech“.

Pozměňovací návrh 100
Článek 42 odst. 3, písm.  b)

(b) do 9 let od vstupu tohoto nařízení v 
platnost pro všechny registrace obdržené ve 
lhůtě uvedené v čl. 21 odst. 2 s návrhy na 
zkoušky ke splnění požadavků na 
informace pouze podle přílohy VII;

(b) do 9 let od předložení návrhu na 
testování pro všechny registrace obdržené ve 
lhůtě uvedené v čl. 21 odst. 2;

Odůvodnění

V zájmu zajištění jednotnosti a právní jistoty musí být za veškeré záležitosti související 
s posouzením odpovědná agentura a musí mít výlučnou pravomoc k rozhodování v každém 
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jednotlivém bodě. 

Pozměňovací návrh 101
Článek 42 odst. 3, písm.  c)

(c) po lhůtách uvedených v písmenech a) 
a b) pro každou registraci s návrhem na 
zkoušky, která byla obdržena ve lhůtě 
uvedené v čl. 21 odst. 3.

(c) po lhůtách uvedených v písmenech a) 
a b) pro každou registraci, která byla 
obdržena ve lhůtě uvedené v čl. 21 odst. 3. 

Odůvodnění

V zájmu zajištění jednotnosti a právní jistoty musí být za veškeré záležitosti související 
s posouzením odpovědná agentura a musí mít výlučnou pravomoc k rozhodování v každém 
jednotlivém bodě. 

Pozměňovací návrh 102
Článek 43 a odst. 1 a (nový)

Agentura použije tato kritéria k 
vypracování postupového plánu pro 
hodnocení. Přijme tento seznam na základě 
stanoviska předloženého výborem 
členských států. Látka bude zahrnuta do 
seznamu, jestliže některý členský stát má 
důvod předpokládat, že představuje riziko 
pro zdraví nebo životní prostředí zejména 
v následujících oblastech:

Odůvodnění

Úkol vypracování postupového plánu pro hodnocení se přenáší na agenturu, která tak má 
větší pravomoc při rozhodování v otázkách hodnocení látek.

Pozměňovací návrh 103
Článek 43 a bis odst. 2

2. Postupový plán uvedený v odstavci 1 se 
vztahuje ne období tří let, každoročně se 
aktualizuje a specifikuje látky, jejichž 
vyhodnocení členský rok každý rok plánuje. 
Členský stát předloží postupový plán 

2. Nejpozději do 28. února každého roku 
předkládá agentura postupový plán výboru 
členských států ke schválení. Tento plán 
platí po dobu tří let; každoročně se 
aktualizuje a uvádí chemické látky, jejichž 
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agentuře a ostatním členským státům 
každoročně do 28. února. Agentura může 
vznést připomínky a členské státy mohou 
zaslat své připomínky agentuře nebo 
vyjádřit svůj zájem na vyhodnocování látky 
každoročně do 31. března.

hodnocení má agentura během roku v 
úmyslu. Agentura o tom bude informovat 
žadatele o registraci a zveřejní postupový 
plán na internetu.

Odůvodnění

Důsledek předchozích pozměňovacích návrhů, za předpokladu, že odpovědnost bude 
přenesena na agenturu a nikoli úřady členských států.

Pozměňovací návrh 104
Článek 44 odst. 1

1. Usoudí-li příslušný orgán, že k objasnění 
domněnky podle čl. 43a bis odst. 1 jsou 
nezbytné dodatečné údaje, případně včetně 
informací, které nejsou vyžadovány 
v přílohách V až VIII, vyhotoví návrh 
rozhodnutí s odůvodněním, kterým se od 
žadatele o registraci vyžaduje poskytnutí 
dodatečných údajů. Rozhodnutí bude 
vydáno v souladu s postupem stanoveným v 
článcích 48 a 49.

1. Usoudí-li agentura, že vedle základních 
informací stanovených v čl. 9 odst. 1 a 
v žadatelově návrhu na testování jsou 
nezbytné dodatečné údaje, vyhotoví návrh 
rozhodnutí s odůvodněním, odůvodnění 
specifických rizik, kterým se od žadatele o 
registraci vyžaduje poskytnutí dodatečných 
údajů. Rozhodnutí bude vydáno v souladu s 
postupem stanoveným v článcích 48 a 49.

Odůvodnění

V zájmu zajištění jednotnosti a právní jistoty musí být za veškeré záležitosti související 
s posouzením odpovědná agentura a musí mít výlučnou pravomoc k rozhodování v každém 
jednotlivém bodě. Požaduje, aby musely být předkládány další informace v závislosti na 
riziku.

Pozměňovací návrh 105
Článek 44 odst. 4

4. Jakmile příslušný orgán dokončí 
vyhodnocování podle odstavců 1, 2 a 3, 
uvědomí o tom agenturu do dvanácti měsíců 
od zahájení vyhodnocování látky. Není-li 
tato lhůta dodržena, považuje se 
vyhodnocování za ukončené.

4. Jakmile agentura dokončí vyhodnocování 
podle odstavců 1, 2 a 3, uvědomí o tom
žadatele o registraci do dvanácti měsíců od 
zahájení vyhodnocování látky. Není-li tato 
lhůta dodržena, považuje se vyhodnocování 
za ukončené.
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh chce zachovat soudržnost s jinými pozměňovacími návrhy 
s úmyslem soustředit všechny procesy pod pravomoc agentury. Tento pozměňovací návrh je 
třeba vnímat v souvislosti s ostatními pozměňovacími návrhy předloženými k článkům hlavy 
VI: Vyhodnocování látek. 

Pozměňovací návrh 106
Článek 46 odst. 2

2. Po vyhodnocení látky příslušný orgán 
použije údaje z tohoto vyhodnocení pro 
účely čl. 56 odst. 3 a čl. 66 odst. 2 a předá 
získané údaje Komisi, agentuře a ostatním 
členským státům. Příslušný orgán
informuje Komisi, agenturu, žadatele o 
registraci a příslušné orgány ostatních 
členských států o svých závěrech týkajících 
se toho, zda a jak použít získané údaje.

2. Agentura informuje Komisi, žadatele o 
registraci a příslušné orgány ostatních 
členských států o svých závěrech týkajících 
se toho, zda a jak použít získané údaje pro 
účely čl. 56 odst. 3 a čl. 66 odst. 2.

Odůvodnění

Informace získané z hodnocení mohou být případně použity při postupech registrace nebo při 
„omezujících postupech“.

Tento pozměňovací návrh vyplývá z rozhodnutí, že celé řízení hodnotícího procesu se má 
soustředit pod pravomoc agentury. Tento pozměňovací návrh je třeba vnímat v souvislosti 
s ostatními pozměňovacími návrhy předloženými k článkům hlavy VI: Vyhodnocování látek. 

.

Pozměňovací návrh 107
Článek 47 odst. 1

Na meziprodukty izolované na místě se 
nevztahuje vyhodnocování dokumentace ani 
látek. Lze-li však prokázat riziko použití 
meziproduktů izolovaných na místě 
rovnocenné obavám plynoucím z použití 
látek zařazených do přílohy XIII podle 
článku 54, příslušný orgán členského státu, 
na jehož území se dané místo nachází, může:

Na meziprodukty izolované na místě se 
nevztahuje vyhodnocování dokumentace ani 
látek. Může-li však vláda příslušného 
členského státu prokázat, že vzniklo 
nedostatečně omezené riziko plynoucí z 
použití meziproduktů izolovaných na místě, 
příslušný orgán členského státu, na jehož 
území se dané místo nachází, může:
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Odůvodnění

Návrh nařízení vypracovaný Komisí vyžaduje od členského státu důkaz před tím, než může 
zjišťovat další údaje o bezpečnosti meziproduktů. Tento pozměňovací návrh tuto povinnost
omezuje.

Pozměňovací návrh 108
Článek 47 odst. 1, písm.  b)

(b) přezkoumat poskytnuté údaje a v případě 
potřeby přijmout patřičná opatření ke 
snížení rizik zaměřená na rizika zjištěná v 
souvislosti s dotčeným místem.

(b) přezkoumat poskytnuté údaje a v případě 
potřeby přijmout patřičná opatření, zejména 
pokud jsou k dispozici bezpečnější 
alternativy.

Odůvodnění

Meziprodukty splňující kritéria velmi vysoké závažnosti mohou představovat vážné ohrožení 
pracovníků a vystavení osob těmto látkám na pracovišti je třeba omezit na minimum. Proto by 
měla být zvažována dostupnost alternativ meziproduktů splňujících kritéria velmi vysoké 
závažnosti, aby tyto meziprodukty mohly být nahrazovány bezpečnějšími alternativami. To by 
rovněž přispělo k lepšímu provádění stávajících předpisů v oblasti bezpečnosti pracovníků.

Pozměňovací návrh 109
Článek 47 odst. 2

Postup stanovený v prvním odstavci může 
použít pouze příslušný orgán zde uvedený.

vypouští se

Odůvodnění

Meziprodukty splňující kritéria velmi vysoké závažnosti mohou představovat vážné ohrožení 
pracovníků a vystavení osob těmto látkám na pracovišti je třeba omezit na minimum. Proto by 
měla být zvažována dostupnost alternativ meziproduktů splňujících kritéria velmi vysoké 
závažnosti, aby tyto meziprodukty mohly být nahrazovány bezpečnějšími alternativami. To by 
rovněž přispělo k lepšímu provádění stávajících předpisů v oblasti bezpečnosti pracovníků.

Pozměňovací návrh 110
Článek 48 odst. 1

1. Příslušný orgán sdělí dotčeným 
žadatelům o registraci nebo následným 
uživatelům návrh rozhodnutí podle 
článků 39, 40 nebo 44, v němž je informuje 
o jejich právu podat připomínky ve lhůtě 
30 dnů po obdržení rozhodnutí. Příslušný 

1. Agentura sdělí dotčeným žadatelům o 
registraci nebo následným uživatelům návrh 
rozhodnutí podle článků 40, 43 a bis nebo 
44, v němž je informuje o jejich právu podat 
připomínky ve lhůtě 30 dnů po obdržení 
rozhodnutí. Agentura přihlédne k 
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orgán přihlédne k případným připomínkám, 
které obdržel, a v souladu s tím návrh 
rozhodnutí upraví.

případným připomínkám, které obdržel, a v 
souladu s tím návrh rozhodnutí upraví. 

Odůvodnění

Pro zjednodušení a koncentraci celého procesu by agentura měla řešit úlohy vyhodnocování a 
měla by mít výlučnou rozhodovací pravomoc ve vztahu ke všem aspektům vyhodnocování. Na 
základě pozměňovacího návrhu předloženého k článku 43a by měla být platnost registrace 
zaručeně považována za skončenou pouze v případě, kdy výrobce definitivně ukončil činnost. 
Existuje řada případů, kdy je výroba pouze dočasně přerušena, např. kvůli ekonomickým 
problémům nebo kvůli potížím při montáži zařízení, a kdy by platnost registrace neměla 
skončit. To je třeba vyjasnit ve znění ustanovení. Tento pozměňovací návrh je třeba vnímat 
v souvislosti s ostatními pozměňovacími návrhy předloženými k článkům hlavy VI: 
Vyhodnocování látek.

Pozměňovací návrh 111
Článek 49 odst. 1

1. Příslušný orgán členského státu oznámí 
agentuře svůj návrh rozhodnutí podle 
článků 39, 40 nebo 44 společně s 
připomínkami žadatele o registraci nebo 
následného uživatele a s upřesněním, jak 
byly tyto připomínky zohledněny. Agentura 
rozešle návrh rozhodnutí společně s 
připomínkami příslušným orgánům ostatních 
členských států.

1. Agentura rozešle svůj návrh rozhodnutí 
společně s připomínkami podle čl.  39, 40, 
41, 43, 43a bis, a 44, příslušným orgánům 
ostatních členských států.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyplývá z předchozích pozměňovacích návrhů stanovujících, že 
odpovědnost spočívá na agentuře a nikoli na úřadech členských států.

Pozměňovací návrh 112
Článek 49 odst. 2

2. Do 30 dnů po rozeslání mohou příslušné 
orgány ostatních členských států předložit 
agentuře změny návrhu rozhodnutí s kopii 
pro příslušný orgán. Ve stejné lhůtě může 
agentura předložit změny návrhu 

2. Do 30 dnů po rozeslání mohou příslušné 
orgány ostatních členských států předložit 
agentuře změny návrhu rozhodnutí.
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rozhodnutí s kopií pro příslušný orgán.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyplývá z předchozích pozměňovacích návrhů stanovujících, že 
odpovědnost spočívá na agentuře a nikoli na úřadech členských států.

Pozměňovací návrh 113
Článek 49 odst. 4

4. Obdrží-li Agentura návrh na změnu, může 
návrh rozhodnutí pozměnit. Agentura 
postoupí návrh rozhodnutí spolu s 
případnými navrhovanými změnami 
Výboru členských států do 15 dnů po 
uplynutí 30denní lhůty uvedené v odstavci 2. 
Agentura postupuje stejně, pokud sama 
předložila pozměňovací návrh podle 
odstavce 2.

4. Obdrží-li Agentura návrh na změnu, může 
návrh rozhodnutí pozměnit. Agentura zváží 
návrh a přijme rozhodnutí do 15 dnů po 
uplynutí 30denní lhůty uvedené v odstavci 2.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyplývá z předchozích pozměňovacích návrhů stanovujících, že 
odpovědnost spočívá na agentuře a nikoli na úřadech členských států.

Pozměňovací návrh 114
Článek 49 odst. 8

8. Proti rozhodnutím agentury podle 
odstavců 3 a 6 je možno podat odvolání v 
souladu s články 87, 88 a 89.

8. Proti rozhodnutím agentury je možno 
podat odvolání v souladu s články 87, 88 
a 89.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyplývá z předchozích pozměňovacích návrhů stanovujících, že 
odpovědnost spočívá na agentuře a nikoli na úřadech členských států.

Pozměňovací návrh 115
Článek 50 odst. 1

1. Provede-li žadatel o registraci nebo 1. Provede-li žadatel o registraci nebo 
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následný uživatel zkoušku jménem 
ostatních, podílejí se na nákladech na 
provedení studie všichni rovným dílem.

následný uživatel zkoušku jménem 
ostatních, podílejí se na nákladech na 
provedení studie všichni. Agentura 
průhledným a poměrným způsobem určí 
kritéria rozdělení nákladů.

Odůvodnění

Mají-li být náklady rozděleny poměrnou částí, musí agentura stanovit spravedlivá kritéria. 
Tento pozměňovací návrh je třeba vnímat v souvislosti s ostatními pozměňovacími návrhy 
předloženými k článkům hlavy VI: Vyhodnocování látek.

Pozměňovací návrh 116
Článek 51

Do 28. února každého roku předloží členské 
státy agentuře zprávu o pokroku, jehož bylo 
dosaženo v předchozím kalendářním roce při 
plnění povinností uložených příslušným 
orgánům v jednotlivém členském státě při 
přezkoumávání návrhů na zkoušky. 
Agentura neprodleně zveřejní tyto informace 
na své internetové stránce.

Do 28. února každého roku předloží 
agentura zprávu o pokroku, jehož bylo 
dosaženo v předchozím kalendářním roce při 
plnění povinností uložených příslušným 
orgánům v každém členském státě při 
přezkoumávání návrhů na zkoušky. 
Agentura neprodleně zveřejní tyto informace 
na své internetové stránce.

Odůvodnění

Nezbytné vyjasnění jelikož odpovědnost spočívá na agentuře a nikoli na orgánech členských 
států.

Pozměňovací návrh 117
Článek 52

Účelem této hlavy je zajistit řádné fungování 
vnitřního trhu a zároveň zajistit, aby rizika 
plynoucí z látek vzbuzujících velmi velké 
obavy byla patřičně omezena, nebo aby tyto 
látky byly nahrazeny vhodnými 
alternativními látkami nebo technologiemi.

Účelem této hlavy je zajistit, aby byly látky 
vzbuzující velké obavy nahrazovány 
vhodnými alternativními látkami nebo 
technologiemi, jsou-li tyto k dispozici nebo
jsou-li takové alternativy vyvinuty, a 
současně zajistit řádné fungování vnitřního 
trhu. 
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Pozměňovací návrh 118
Článek 53 odst. 5

5. Odstavce 1 a 2 se nevztahují na 
následující použití látek:

Odstavce 1 a 2 se nevztahují na následující 
použití látek, pokud opatření v tomto 
ohledu skýtají přinejmenším shodnou 
úroveň ochrany jako ustanovení hlavy VII:

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh řeší rozdíly v úrovni regulace výjimek vyjmenovaných v čl. 53 odst. 
5 a určuje povolovací postup jako společný standard. Meziprodukty splňující kritéria látek 
velmi vysoké závažnosti mohou způsobit závažné nežádoucí dopady, a proto by neměly být 
z povolovacího postupu vyňaty.

Pozměňovací návrh 119
Článek 53 odst. 5, bod i a) (nové)

(ia) použití kovů včetně jejich použití jako 
slitin, podobně jako u výjimky z označování 
podle směrnice č. 67/548/EHS, příloha VI 
č. 8.3 a č. 9.3. 

Odůvodnění
Podle stávajícího zákona o nebezpečných látkách, označení uvádí vlastnosti, představující při 
běžné manipulaci a běžném používání riziko. Kovy a slitiny v pevné formě nemusejí být podle 
směrnice 67/548/EHS příloha VI body 8.3 a 9.3 označovány, jestliže ve formě, v jaké jsou 
umístěny na trh, nepředstavují ohrožení lidí nebo životního prostředí. Podobnou výjimku 
stanoví stejná příloha pro polymery. Směrnice 76/769/EHS týkající se omezení uvádění na trh 
a používání některých nebezpečných látek a přípravků, např. pro koncové uživatele, se rovněž
zmiňuje o označování. 

Pozměňovací návrh 120
Článek 53 odst. 5, bod i a) (nové)

(ia) použití v bateriích v rozsahu působnosti 
směrnice 91/157/ES. 
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Odůvodnění

Použití látek v bateriích je již řízeno hlavou VIII a směrnicí  91/157/ES; měly by proto být 
z procesu schvalování vyňaty. 

Pozměňovací návrh 121
Článek 53 odst. 6

6. V případě látek podléhajících povolení 
pouze proto, že splňují kritéria v čl. 54 
písm. a), b) nebo c) nebo proto, že jsou 
identifikovány podle čl. 54 písm. f) pouze 
kvůli nebezpečnosti pro lidské zdraví, se 
odstavce 1 a 2 tohoto článku nevztahují na 
tato použití:

6. V případě látek podléhajících povolení 
pouze proto, že splňují kritéria v čl. 54 
písm. a), b) nebo c)(vypouští se) pouze kvůli 
nebezpečnosti pro lidské zdraví, se 
odstavce 1 a 2 tohoto článku nevztahují na 
tato použití:

Odůvodnění

Neexistují žádná kritéria pro vymezení vlastností vyvolávajících endokrinní narušení. Kritéria
doplňující ta, která byla stanovena v čl. 54 písm. d) a e), musí být určena na základě 
vědeckých důkazů, aby nevedla k arbitrárnímu rozhodování. Kromě toho již látky uvedené 
pod písm. b) byly vyňaty v pozměňovacím návrhu předloženém k článku 2. Navíc by měly být 
z působnosti směrnice REACH vyňaty látky, které již upravují příslušné náležitě integrované 
vertikální normy. Tento pozměňovací návrh je spojen s ostatními pozměňovacími návrhy 
k článkům hlavy VII: Povolování.

Pozměňovací návrh 122
Článek 53 odst. 7 a (nový)

7a. Odstavec 1 se nevztahuje na případy, 
kdy je látka používána samotná, v 
přípravcích nebo výrobcích v souladu 
s podmínkami a omezeními stanovenými 
v příloze XVI nebo v příloze XVII.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh objasňuje, že rozhodnutí již přijatá Radou Ministrů EU a 
Evropským parlamentem na základě směrnice 76/769/EHS, anebo rozhodnutí, která budou 
v budoucnu přijata Komisí v postupu popsaném, v čl. 130 – postup projednávání ve výborech 
– by neměla být předmětem další rozpravy. Rozhodnutí zda a v jakém rozsahu vyjme látky již 
řízené, by mělo být ponecháno na uvážení Komise. Tento pozměňovací návrh souvisí s jinými 
pozměňovacími návrhy k článkům v hlavě VII: Schvalování.
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Pozměňovací návrh 123
Článek 54, písm.  a)

(a) látky, které splňují kritéria pro 
klasifikaci jako karcinogenní kategorií 1 
nebo 2 podle směrnice 67/548/EHS;

(a) látky klasifikované jako karcinogenní 
kategorií 1 nebo 2 podle 
směrnice 67/548/EHS;

Odůvodnění

Před povolením látky musí být učiněno právně závazné rozhodnutí o její klasifikaci ( na 
základě harmonizovaného rozhodnutí o její klasifikaci jako látky splňující kritéria pro 
klasifikaci jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci (látky CMR) kategorie 
1 nebo 2). Jinak by rozhodnutí výboru či výborů členských států zodpovědných za klasifikaci 
látek v kategoriích CMR 1 a 2 pozbývala platnosti. Je zapotřebí právní jistota – a ve světovém 
obchodě především. Tento pozměňovací návrh je spojen s ostatními pozměňovacími návrhy 
k článkům hlavy VII: Povolování.

Pozměňovací návrh 124
Článek 54, písm.  b)

(b) látky, které splňují kritéria pro 
klasifikaci jako mutagenní kategorií 1 
nebo 2 podle směrnice 67/548/EHS;

(b) látky klasifikované jako mutagenní 
kategorií 1 nebo 2 podle 
směrnice 67/548/EHS;

Odůvodnění

Před povolením látky musí být učiněno právně závazné rozhodnutí o její klasifikaci ( na 
základě harmonizovaného rozhodnutí o její klasifikaci jako látky splňující kritéria pro 
klasifikaci jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci (látky CMR) kategorie 
1 nebo 2). Jinak by rozhodnutí výboru či výborů členských států zodpovědných za klasifikaci 
látek v kategoriích CMR 1 a 2 pozbývala platnosti. Je zapotřebí právní jistota – a ve světovém 
obchodě především. Tento pozměňovací návrh je spojen s ostatními pozměňovacími návrhy 
k článkům hlavy VII: Povolování.    

Pozměňovací návrh 125
Článek 54, písm.  c)

(c) látky, které splňují kritéria pro 
klasifikaci jako toxické pro reprodukci 
kategorií 1 nebo 2 podle 
směrnice 67/548/EHS;

(c) látky klasifikované jako toxické pro 
reprodukci kategorií 1 nebo 2 podle 
směrnice 67/548/EHS;

Odůvodnění

Před povolením látky musí být učiněno právně závazné rozhodnutí o její klasifikaci ( na 
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základě harmonizovaného rozhodnutí o její klasifikaci jako látky splňující kritéria pro 
klasifikaci jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci (látky CMR) kategorie 
1 nebo 2). Jinak by rozhodnutí výboru či výborů členských států zodpovědných za klasifikaci 
látek v kategoriích CMR 1 a 2 pozbývala platnosti. Je zapotřebí právní jistota – a ve světovém 
obchodě především. Tento pozměňovací návrh je spojen s ostatními pozměňovacími návrhy 
k článkům hlavy VII: Povolování.  

Pozměňovací návrh 126
Článek 54, písm.  f)

(f) látky s vlastnostmi vyvolávajícími 
endokrinní narušení nebo s perzistentními, 
bioakumulativními a toxickými vlastnostmi 
nebo velmi perzistentními a velmi 
bioakumulativními vlastnostmi, které 
nesplňují kritéria písmena d) a e) a které 
jsou identifikovány jako látky způsobující 
vážné a nevratné účinky pro člověka nebo 
životní prostředí rovnocenné účinkům 
jiných látek uvedených v písmenech a) 
až e), a to případ od případu v souladu s 
postupem stanoveným v článku 56.

vypouští se

Odůvodnění

Neexistují žádná kritéria pro vymezení vlastností vyvolávajících endokrinní narušení. Kritéria 
doplňující ta, která byla stanovena v čl. 54 písm. d) a e), musí být určena na základě 
vědeckých důkazů, aby nevedla k arbitrárnímu rozhodování. Tento pozměňovací návrh je 
spojen s ostatními pozměňovacími návrhy k článkům hlavy VII: Povolování.

Pozměňovací návrh 127
Článek 55 odst. 1, písm.  c) podbod (ii)

(ii) datum nebo data nejméně osmnáct 
měsíců před datem zániku, do nichž musí 
být žádost obdržena, pokud žadatel chce i 
nadále látku používat nebo ji uvádět na trh 
pro určitá použití po datu zániku; tato 
pokračující použití jsou povolena po datu 
zániku až do vydání rozhodnutí o žádosti 
o povolení;

(ii) datum nebo data nejméně osmnáct 
měsíců před datem zániku, do nichž musí 
být žádost obdržena, pokud žadatel chce i 
nadále látku používat nebo ji uvádět na trh 
pro určitá použití po datu zániku; tato 
pokračující použití jsou povolena (vypouští 
se) až do vydání rozhodnutí o žádosti 
o povolení;
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Pozměňovací návrh 128
Článek 55 odst. 2, úvodní část

2. Určité použití nebo kategorie použití 
mohou být vyňaty z požadavku na schválení. 
Při stanovování výjimek je nutno vzít v 
úvahu zejména:

2. Určité použití nebo kategorie použití či 
expozice mohou být vyňaty z požadavku na 
schválení, jestliže riziko pro lidské zdraví a 
životní prostředí spojené s užíváním této 
látky je dostatečně kontrolováno. Při 
stanovování výjimek je nutno vzít v úvahu 
zejména:

Pozměňovací návrh 129
Článek 55 odst. 4, písm.  a)

(a) splnění kritérií v čl. 54 písm. d), e) a f); (a) splnění kritérií v čl. 54 písm. d) a e);

Odůvodnění

Neexistují žádná kritéria pro vymezení vlastností vyvolávajících endokrinní narušení. Kritéria 
doplňující ta, která byla stanovena v čl. 54 písm. d) a e), musí být určena na základě 
vědeckých důkazů, aby nevedla k arbitrárnímu rozhodování. Tento pozměňovací návrh je 
spojen s ostatními pozměňovacími návrhy k článkům hlavy VII: Povolování.

Pozměňovací návrh 130
Článek 56 odst. 1

Identifikace látek uvedených v čl. 54 
písm. d), e) a f)

Identifikace látek uvedených v čl. 54 
písm. d), a e) (vypouští se)

1. identifikaci látek uvedených v čl. 54 
písm. d), e) a f) se před vydáním doporučení 
podle čl. 55 odst. 3 použije postup stanovený 
v odstavcích 2 až 7 tohoto článku. 

1. K identifikaci látek uvedených v čl. 54 
písm. d) a e) (vypouští se) se před vydáním 
doporučení podle čl. 55 odst. 3 použije 
postup stanovený v odstavcích 2 až 7 tohoto 
článku. 

Odůvodnění

Neexistují žádná kritéria pro vymezení vlastností vyvolávajících endokrinní narušení. Kritéria 
doplňující ta, která byla stanovena v čl. 54 písm. d) a e), musí být určena na základě 
vědeckých důkazů, aby nevedla k arbitrárnímu rozhodování. Tento pozměňovací návrh je 
spojen s ostatními pozměňovacími návrhy k článkům hlavy VII: Povolování.
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Pozměňovací návrh 131
Článek 56 odst. 2 a 3

2.  Komise může agenturu požádat, aby 
připravila dokumentaci podle přílohy XIV 
pro látky, které podle jejího názoru splňují 
kritéria stanovená v čl. 54 písm. d), e) a f).
Agentura rozešle tuto dokumentaci ostatním 
členským státům.

2.  Komise může agenturu požádat, aby 
připravila dokumentaci podle přílohy XIV 
pro látky, které podle jejího názoru splňují 
kritéria stanovená v čl. 54 písm. d) a e) 
(vypouští se). Agentura rozešle tuto 
dokumentaci ostatním členským státům.

3. Členský stát může připravit dokumentaci 
podle přílohy XIV pro látky, které podle 
jeho názoru splňují kritéria stanovená v 
čl. 54 písm. d), e) a f) a předat ji agentuře. 
Agentura tuto dokumentaci rozešle ostatním 
členským státům.

3. Členský stát může připravit dokumentaci 
podle přílohy XIV pro látky, které podle 
jeho názoru splňují kritéria stanovená v 
čl. 54 písm. d) a e) (vypouští se) a předat ji 
agentuře. Agentura tuto dokumentaci rozešle 
ostatním členským státům.

Odůvodnění

Neexistují žádná kritéria pro vymezení vlastností vyvolávajících endokrinní narušení. Kritéria 
doplňující ta, která byla stanovena v čl. 54 písm. d) a e), musí být určena na základě 
vědeckých důkazů, aby nevedla k arbitrárnímu rozhodování. Tento pozměňovací návrh je 
spojen s ostatními pozměňovacími návrhy k článkům hlavy VII: Povolování. 

Pozměňovací návrh 132
Článek 57 odst. 6

Povolení mohou podléhat podmínkám, 
včetně přezkoumávání v určitých obdobích 
nebo monitorování. Povolení udělená v 
souladu s odstavcem 3 budou běžně 
podléhat časovému omezení.

Povolení mohou podléhat podmínkám, 
včetně přezkoumávání v určitých obdobích 
nebo monitorování.

Odůvodnění

Neexistují žádná kritéria pro vymezení vlastností vyvolávajících endokrinní narušení. Kritéria 
doplňující ta, která byla stanovena v čl. 54 písm. d) a e), musí být určena na základě 
vědeckých důkazů, aby nevedla k arbitrárnímu rozhodování. Tento pozměňovací návrh je 
spojen s ostatními pozměňovacími návrhy k článkům hlavy VII: Povolování. 

Pozměňovací návrh 133
Článek 58 odst. 2 pododst.  1

Povolení mohou být kdykoli přezkoumána, Povolení budou kdykoli přezkoumána, 
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dojde-li ke změnám okolností původního 
povolení, které mohou mít účinek na lidské 
zdraví nebo životní prostředí nebo sociálně-
hospodářské dopady. 

dojde-li ke změnám okolností původního 
povolení, které mohou mít účinek na lidské 
zdraví nebo životní prostředí nebo sociálně-
hospodářské dopady nebo jestliže nejméně 
dva členové agentury o revizi zažádají.

Pozměňovací návrh 134
Článek 58 odst. 4

4. Není-li splněna norma kvality životního 
prostředí uvedená ve směrnici 96/61/ES, je 
možno přezkoumat povolení udělená pro 
použití dotyčné látky.

4. Není-li splněna norma kvality životního 
prostředí uvedená ve směrnici 96/61/ES, je 
nutné přezkoumat povolení udělená pro 
použití dotyčné látky.

Odůvodnění

Souvisí s pozměňovacími návrhy k čl. 55.

Pozměňovací návrh 135
Článek 59, odstavce 4 a 5

4. Žádost o povolení obsahuje tyto údaje: 4. Žádost o povolení obsahuje tyto údaje:

(a) identifikaci látky uvedenou v oddílu 2 
přílohy IV;

(a) identifikaci látky uvedenou v oddílu 2 
přílohy IV;

(b) jméno a kontaktní údaje osoby nebo osob 
podávajících žádost;

(b) jméno a kontaktní údaje osoby nebo osob 
podávajících žádost;

(c) žádost o povolení, v níž je uvedeno, pro 
jaká použití se žádá o povolení, a která se 
případně vztahuje na použití látky v 
přípravcích nebo začlenění látky do 
výrobků;

(c) žádost o povolení, v níž je uvedeno, pro 
jaká použití se žádá o povolení, a která se 
případně vztahuje na použití látky v 
přípravcích nebo začlenění látky do 
výrobků;

(d) zprávu o chemické bezpečnosti, pokud 
již nebyla předložena jako součást 
registrace, v souladu s přílohou I, která se 
vztahuje na rizika pro lidské zdraví nebo 
životní prostředí v důsledku použití látky 
plynoucí z jejích vlastností uvedených v 
příloze XIII.

(d) zprávu o chemické bezpečnosti, pokud 
již nebyla předložena jako součást 
registrace, v souladu s přílohou I, která se 
vztahuje na rizika pro lidské zdraví nebo 
životní prostředí v důsledku použití látky 
plynoucí z jejích vlastností uvedených v 
příloze XIII.

5. Žádost může obsahovat: vypouští se
(a) sociálně-ekonomickou analýzu 
provedenou podle přílohy XV;

(da) sociálně-ekonomickou analýzu 
provedenou podle přílohy XV;

(b) analýzu alternativ s ohledem na jejich (db) analýzu alternativ s ohledem na jejich 



AD\574976CS.doc 65/83 PE 357.617v03-00
Externí překlad

CS

rizika a technickou a ekonomickou 
proveditelnost náhrady, případně s 
doložením plánu náhrady, včetně výzkumu a 
vývoje a časového harmonogramu opatření 
navrhovaných žadatelem.

rizika a technickou a ekonomickou 
proveditelnost náhrady, případně s 
doložením plánu náhrady, včetně výzkumu a 
vývoje a časového harmonogramu opatření
navrhovaných žadatelem.

Odůvodnění

Sociálně ekonomické analýzy a analýzy alternativ musí být součástí žádosti o povolení.

Pozměňovací návrh 136
Článek 60 odst. 1

1. Byla-li podána žádost pro použití látky, 
následný žadatel může prostřednictvím 
povolení k přístupu uděleného předchozím 
žadatelem odkázat na části předchozí žádosti 
předložené podle čl. 54 odst. 4 písm. d) a
odst. (5).

1. Byla-li podána žádost pro použití látky, 
následný žadatel může prostřednictvím 
povolení k přístupu uděleného předchozím 
žadatelem odkázat na části předchozí žádosti 
předložené podle čl. 54 odst. 4 písm. d), (da)
a (db).

Odůvodnění

Souvisí s pozměňovacími návrhy k čl. 59.

Pozměňovací návrh 137
Článek 61 odst. 3

3. Při přípravě stanoviska výbor uvedený v 
prvním odstavci nejprve ověří, zda žádost 
obsahuje všechny údaje uvedené v 
článku 59, které jsou nezbytné pro plnění 
jeho úkolu. V případě potřeby požádá výbor 
žadatele o doplňkové informace, aby žádost 
odpovídala požadavkům článku 59. Výbory 
přihlédnou rovněž k informacím předaným 
třetími stranami.

3. Při přípravě stanoviska výbor uvedený v 
prvním odstavci nejprve ověří, zda žádost 
obsahuje všechny údaje uvedené v 
článku 59, které jsou nezbytné pro plnění 
jeho úkolu. V případě potřeby požádá výbor 
žadatele o doplňkové informace, aby žádost 
odpovídala požadavkům článku 59. Výbory 
přihlédnou rovněž k informacím předaným 
třetími stranami a v případě potřeby může 
od těchto třetích stran vyžádat další 
informace.
Jestliže kterýkoliv z výborů nebo oba 
rozhodnou, že jsou potřebné další 
informace o alternativních látkách nebo 
technologiích, mohou nechat provést studii 
dostupných alternativ. Tato studie bude 
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financována z autorizačního poplatku 
stanoveného agenturou.

Odůvodnění

Výbory agentury potřebují více pružnosti k soustřeďování informací a měly by mít možnost 
zadávat nezávislé zprávy o možných náhradách. Tyto dodatečné informace pak budou 
k dispozici výborům, až budou rozhodovat o vlastní žádosti o povolení. Podle stávajících 
právních předpisů musí již experti jednotlivých států rozhodovat o bezpečnějších 
alternativách. Protože výbory agentury mají 10 měsíců na návrh svého rozhodnutí, během 
tohoto období by mělo být možné provést studii o alternativách.

Pozměňovací návrh 138
Článek 61 odst. 4, písm.  a)

(a) Výbor pro posuzování rizik: posouzení 
rizika pro zdraví nebo životní prostředí 
vyplývajícího z použití látky popsaného v 
žádosti;

(a) Výbor pro posuzování rizik: kontrola 
(provedená žadatelem o povolení) 
posouzení rizika pro zdraví nebo životní 
prostředí vyplývajícího z použití látky 
popsaného v žádosti;

Odůvodnění

Souvisí s pozměňovacími návrhy k čl. 59.

Pozměňovací návrh 139
Článek 61 odst. 4, písm.  b)

(b) Výbor pro sociálně-ekonomickou 
analýzu: posouzení sociálně-ekonomických 
faktorů spojených s použitím látky 
popsaným v žádosti, je-li žádost podána 
podle čl. 59 odst. 5.

(b) Výbor pro sociálně-ekonomickou 
analýzu: kontrola (provedená žadatelem o 
povolení) posouzení sociálně-ekonomických 
faktorů spojených s použitím látky 
popsaným v žádosti, je-li žádost podána 
podle čl. 59 písm. (da) a (db).

Odůvodnění

Souvisí s pozměňovacími návrhy k čl. 59.

Pozměňovací návrh 140
Článek 63 odst. 1
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1. Následní uživatelé, kteří používají látku 
podle čl. 53 odst. 2, uvědomí agenturu do 
tří měsíců od prvního dodání látky. Použijí 
pouze formát určený agenturou podle 
článku 108.

vypouští se

Odůvodnění

Ohlašovací postup je stanoven pro následné uživatele, kteří používají schválené látky. Spolu s 
rozsáhlými požadavky na informace a ohlašování při postupu registrace se tak vytváří 
dodatečné břemeno, které by bylo zvlášť neúnosné pro malé a střední podniky.

Pozměňovací návrh 141
Článek 63 odst. 2

2. Agentura vytvoří a aktualizuje rejstřík 
následných uživatelů, kteří provedli 
oznámení podle odstavce 1. Agentura 
umožní přístup do tohoto rejstříku 
příslušným orgánům členských států.

vypouští se

Odůvodnění

Ohlašovací postup je stanoven pro následné uživatele, kteří používají schválené látky. Spolu s 
rozsáhlými požadavky na informace a ohlašování při postupu registrace se tak vytváří 
dodatečné břemeno, které by bylo zvlášť neúnosné pro malé a střední podniky.

Pozměňovací návrh 142
Článek 65 odst. 2

2. Pro látky, které splňují kritéria pro 
klasifikaci jako karcinogenní, mutagenní 
nebo toxické pro reprodukci kategorií 1 a 2 a 
pro které Komise navrhla omezení 
spotřebitelského použití, se příloha XVI 
pozmění v souladu s postupem stanoveným 
v čl. 130 odst. 3. Články 66 až 70 se 
nepoužijí.

2. Pro látky, které jsou klasifikovány jako 
karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro 
reprodukci kategorií 1 a 2 a pro které 
Komise navrhla omezení spotřebitelského 
použití, se příloha XVI pozmění v souladu 
s postupem stanoveným v čl. 130 odst. 3. 

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má za cíl harmonizovat různé návrhy k článku 54 bod a, b, c. Tento 
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pozměňovací návrh souvisí s dalšími pozměňovacími návrhy k Hlavě VIII: Omezení 
související s výrobou, prodejem a použitím některých nebezpečných látek a přípravků.

Pozměňovací návrh 143
Článek 65 odst. 2 a (nový)

2a. Agentura informuje neprodleně/bez 
odkladu/publikuje na svých webových 
stránkách, že jeden členský stát nebo 
Komise hodlá provést určitý postup 
omezení a informuje všechny, kteří 
publikovali registraci pro danou látku.

Odůvodnění

Omezení se mohou aplikovat bez množstevních limitů, což znamená do 1 tuny ročně. Právo na 
informace platí nejen pro společnosti, které se registrovaly, ale také pro ty, které nepodléhají 
registraci (do 1 tuny ročně) nebo které ještě nepodléhají z důvodu různých termínů 
vztahujících se na úrovně množství. Tento pozměňovací návrh souvisí s dalšími 
pozměňovacími návrhy k Hlavě VIII: Omezení související s výrobou, prodejem a použitím 
některých nebezpečných látek a přípravků.

Pozměňovací návrh 144
Článek 66 odst. 3, úvodní část

3. Agentura na své internetové stránce 
neprodleně zpřístupní veřejnosti veškerou
dokumentaci, která splňuje požadavky 
přílohy XIV, včetně omezení navrhovaných 
podle odstavců 1 a 2, a zřetelně uvede datum 
zveřejnění. Agentura vyzve všechny 
zúčastněné strany, aby jednotlivě nebo 
společně do tří měsíců ode dne zveřejnění 
předložily:

3. Agentura na své internetové stránce 
neprodleně zpřístupní veřejnosti souhrny 
příslušné dokumentace, včetně omezení 
navrhovaných podle odstavců 1 a 2, a 
zřetelně uvede datum zveřejnění. Agentura 
vyzve všechny zúčastněné strany, aby 
jednotlivě nebo společně do šesti měsíců ode 
dne zveřejnění předložily:

Odůvodnění

Dokumentace může obsahovat důvěrné obchodní informace a materiály chráněné autorským 
právem. Tři měsíce představují příliš krátkou lhůtu pro předložení stanoviska ke složité 
záležitosti zejména v případě malých a středních podniků.
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Pozměňovací návrh 145
Článek 73 odst. 2, bod (i a) (nové)

(i a) založit a spravovat středisko nejlepších 
postupů pro komunikaci rizika. Poskytnout 
centralizovaný a koordinovaný zdroj co se 
týče informací o bezpečném používání 
chemických látek a přípravků. Zajistit 
sdílení vědomostí o nejlepších postupech 
v oblasti komunikace rizika.

Odůvodnění

Vytvoření odpovídajícího a komplexního komunikačního systému rizik poskytne spotřebitelům 
nezbytné informace a rady, umožňující používat látky a přípravky obsahující chemikálie 
bezpečně a efektivně.

Souvisí s pozměňovacími návrhy k bodům odůvodnění 41bis (nový), 69 a 70.

Pozměňovací návrh 146
Článek 75 odst. 1

1. Správní rada se skládá ze šesti zástupců 
členských států jmenovaných Radou a šesti 
zástupců jmenovaných Komisí a ze tří 
jednotlivců jmenovaných Komisí, kteří 
zastupují zúčastněné strany, nemají však 
hlasovací práva.

1. Správní rada se skládá z jedenácti 
zástupců členských států jmenovaných 
Radou  po konzultaci s Evropským 
parlamentem, na základě seznamu 
sestaveného Komisí, který obsahuje 
podstatně více jmen než je počet 
jmenovaných členů, a z jednoho zástupce 
jmenovaného Komisí a ze čtyř jednotlivců 
jmenovaných Komisí, kteří zastupují 
zúčastněné strany (průmyslové organizace, 
spotřebitelské a  zaměstnanecké organizace 
či organizace na ochranu životního 
prostředí) nemají však hlasovací práva.

Tento seznam sestavený Komisí společně 
s příslušnou dokumentací bude postoupen 
Evropskému parlamentu. Co nejdříve a 
nejpozději do tří měsíců od obdržení těchto 
informací Evropský parlament může 
předložit Radě své vlastní stanovisko, která 
pak správní radu jmenuje.  
Členové správní rady budou jmenováni tak, 
aby se zajistila nejvyšší úroveň kvalifikace, 
široké spektrum odborných znalostí a co 
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nejširší možné zeměpisné rozložení v rámci 
Evropské unie (bez dopadu na další 
charakteristiky).  

Pozměňovací návrh 147
Článek 85 odst. 3

3. Předsedu, ostatní členy a náhradníky 
jmenuje správní rada na základě jejich 
příslušných zkušeností a odborných znalostí 
v oblasti chemické bezpečnosti, přírodních 
věd nebo regulace či soudního řízení ze 
seznamu kvalifikovaných kandidátů
schváleného Komisí.

3. Předsedu, ostatní členy a náhradníky 
jmenuje správní rada. Navržení kandidáti 
budou vybráni ze seznamu navrhovaného 
Komisí na základě veřejného výběrového 
řízení po publikování výzvy v Úředním 
věstníku Evropské unie, v tisku a na 
internetu. Členové odvolací rady budou 
vybíráni  na základě jejich příslušných 
zkušeností a odborných znalostí v oblasti 
chemické bezpečnosti, přírodních věd nebo 
regulace či soudního řízení ze seznamu 
kvalifikovaných kandidátů schváleného 
Komisí. Nejméně jeden člen odvolací rady 
musí mít prokazatelné zkušenosti v oblasti 
soudního řízení.

Odůvodnění

Pokud se týká složení odvolací rady, nejméně jeden její člen musí mít prokazatelné zkušenosti 
v oblasti soudního řízení. S uvážením povahy odvolací rady musí být zaveden transparentní 
proces pro předkládání žádostí.

Pozměňovací návrh 148
Článek 109

ČLÁNEK 109 vypouští se
Oblast působnosti

Tato hlava se vztahuje na:
(a) látky, které musí výrobce nebo dovozce
registrovat;
b) látky v oblasti působnosti článku 1 
směrnice 67/548/EHS, které splňují kritéria 
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pro klasifikaci jako nebezpečné v souladu s 
touto směrnicí a které jsou uváděny na trh 
jako takové, nebo v přípravku nad mezními 
hodnotami koncentrace stanovenými ve 
směrnici 1999/45/ES, což vede ke 
klasifikaci přípravku jako nebezpečného.

Odůvodnění

Není potřeba sestavovat samostatný soupis klasifikace a označování, protože klasifikace a 
označování budou ohlášeny v rámci registračního procesu nebo jako součást hlavních údajů. 
Příslušné informace budou uchovávány v databázi, kterou vytvoří a bude spravovat agentura 
na základě čl. 73 odst. 2 písm. d). Pokud by byly požadovány další informace za účelem 
sestavení soupisu, jaký se předpokládá v návrhu, pro vývozce a dovozce by to znamenalo 
zbytečnou zátěž, která by nepřinesla žádné nové informace.

Pozměňovací návrh 149
Článek 112 odst. 1

1. Harmonizovaná klasifikace a označování 
na úrovni Společenství bude po vstupu 
tohoto nařízení v platnost přidána do 
přílohy I směrnice 67/548/EHS pouze pro 
klasifikaci látky jako karcinogenní, 
mutagenní nebo toxické pro reprodukci 
kategorií 1, 2 nebo 3 nebo jako 
senzibilizátor dýchacích cest. Za tímto 
účelem mohou příslušné orgány členských 
států předložit agentuře návrhy na 
harmonizovanou klasifikaci a označování 
podle přílohy XIV.

1. Harmonizovaná klasifikace a označování 
na úrovni Společenství může být po vstupu 
tohoto nařízení v platnost přidána také do 
přílohy I směrnice 67/548/EHS stejně jako 
do směrnice 1999/45/ES. Za tímto účelem 
mohou příslušné orgány členských států 
předložit agentuře návrhy na 
harmonizovanou klasifikaci a označování 
podle přílohy XIV.

Odůvodnění

Omezení harmonizované klasifikace jen na některé nepříznivé účinky není přípustné. Existuje 
mnohem více nepříznivých účinků na lidské zdraví a životní prostředí. Klasifikace se ukázala 
být velice rozporná, příliš rozporná na to, aby byla ponechána jen na průmyslu. 
Harmonizovaná klasifikace umožňuje řešení konfliktů mimosoudní cestou a šetří proto zdroje. 
Kromě toho klasifikace přípravků určuje, zda musí být provedeno zhodnocení chemické 
bezpečnosti (článek 29), je tudíž důležité mít harmonizovanou klasifikaci, aby se zabránilo 
nejistotám a konfliktům.
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Pozměňovací návrh 150
Článek 114 odst. 3

3. Komise každých deset let zveřejní 
obecnou zprávu a zkušenostech s 
fungováním tohoto nařízení, včetně 
informací uvedených v odstavcích 1 a 2.

3. Komise každé dva roky zveřejní obecnou 
zprávu a zkušenostech s fungováním tohoto 
nařízení, včetně informací uvedených v 
odstavcích 1 a 2.

První zpráva však bude zveřejněna šest let
po oznámení podle čl. 131 odst. 2.

První zpráva však bude zveřejněna dva roky
po oznámení podle čl. 131 odst. 2.

Odůvodnění

Vzhledem k silné inovativnosti tohoto nařízení je nutné, aby zprávy, které nepotvrzují jeho 
fungování, byly předkládány v kratších termínech, a to i z důvodu náležitého sledování a aby 
bylo dosaženo správné realizace příslušného ustanovení. Tento pozměňovací návrh souvisí 
s dalšími pozměňovacími návrhy předloženými k článkům Hlavy XI: Informace.

Pozměňovací návrh 151
Článek 115 odst. 3

3. Přístup k informacím, které nemají 
důvěrnou povahu, předloženým v souladu s 
tímto nařízením musí být zajištěn u 
dokumentů uchovávaných příslušnými 
orgány členských států v souladu se směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES. 
Členské státy zajistí, aby byl vytvořen 
systém, na jehož základě může každá 
dotčená strana podat odvolání s odkladným 
účinkem proti rozhodnutím vydaným s 
ohledem na přístup k těmto dokumentům.

3. Přístup k informacím, které nejsou 
uvedeny v článku 116, předloženým v 
souladu s tímto nařízením musí být zajištěn 
u dokumentů uchovávaných příslušnými 
orgány členských států v souladu se směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES. 
Členské státy zajistí, aby byl vytvořen 
systém, na jehož základě může každá 
dotčená strana podat odvolání s odkladným 
účinkem proti rozhodnutím vydaným s 
ohledem na přístup k těmto dokumentům. 
Rozhodnutí o takovém odvolání bude 
přijato během 30 dní.

Odůvodnění

Musí být ujasněno, že článek 115 se týká pouze informací „zelené zóny“; informace, které 
nejsou uvedeny v článku 116 (vždy nedůvěrné nebo vždy důvěrné). Musí existovat časový limit 
pro rozhodnutí o odvoláních. 

Pozměňovací návrh 152
Článek 115 a (nový)

Článek 115a
Zvláštní ustanovení pro informace pro 
veřejnost:



AD\574976CS.doc 73/83 PE 357.617v03-00
Externí překlad

CS

1. Aniž jsou narušeny požadavky o značení 
podle směrnice 67/548 nebo směrnice 
1999/45/ES a v zájmu pomoci zákazníkům 
při bezpečnému a udržitelnému používání 
látek a přípravků, dají výrobci k dispozici 
informace o rizicích, prostřednictvím 
označení na obalu každé jednotky 
dodávané na trh k prodeji spotřebitelům, 
které určuje rizika spojená 
s doporučovaným používáním nebo 
s předvídatelnými situacemi zneužití. 
Kromě toho by označování na obalu mělo 
být v případě potřeby doprovázeno využitím 
dalších komunikačních kanálů, jako jsou 
webové stránky, poskytujících podrobnější 
informace v souvislosti s látkou nebo 
přípravkem.
2.  Směrnice 1999/45/ES a 1967/548/EHS 
budou příslušným způsobem změněny.

Odůvodnění

Vytvoření odpovídajícího a komplexního komunikačního systému o rizicích poskytne 
zákazníkům potřebné informace a rady, které jim napomohou používat látky a přípravky 
obsahující chemické látky bezpečně a efektivně.

Pozměňovací návrh 153
Článek 116 odst. 1, úvod

1. Za důvěrné se nepovažují tyto informace: 1. Pokud není, případ od případu, 
výrobcem nebo dovozcem prokázáno jinak, 
za důvěrné se nepovažují tyto informace:

Odůvodnění

Je nutné předvídat možnost prezentace výjimek z pravidla, které nebudou vyhrazeny jako 
důvěrné na základě analýzy jednotlivých případů a z důvodů výrobce/dovozce. Metody 
analýzy vycházejí z důvěrných informací a nejsou důležité pro širokou veřejnost. Tento 
pozměňovací návrh souvisí s dalšími pozměňovacími návrhy předloženými k článkům Hlavy 
XI: Informace.

Pozměňovací návrh 154
Článek 116 odst. 1, písm.  i)

i) informace obsažené v bezpečnostním listu 
kromě názvu společnosti/podniku nebo
jsou-li informace považovány podle 

i) informace obsažené v bezpečnostním listu 
kromě případů, kdy jsou informace 
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odstavce 2 za důvěrné; považovány podle odstavce 2 za důvěrné;

Odůvodnění

Seznam informací, které nejsou nikdy důvěrné, je příliš omezený. Není žádný důvod utajovat 
jména registrujících, informace o množství nebo kategoriích použití. Tyto informace souvisejí 
s ochranou životního prostředí a měly by být dostupné v souladu s úmluvou  z Aarhus. Pro 
jméno registrujícího musí být odstraněny veškeré překážky sdílení dat a vymáhání, tak aby 
veřejnost viděla, kdo je odpovědný za výrobu nebo dovoz určité chemikálie. Zatajování názvu 
žadatele o registraci by bylo v rozporu se snahou o transparentní, silný a nekorupční systém.

Pozměňovací návrh 155
Článek 116 odst. 1, písm.  k)

k) skutečnost, zda byly provedeny zkoušky 
na obratlovcích.

k) zkoušky, které byly provedeny na 
obratlovcích.

Odůvodnění

Seznam informací, které nejsou nikdy důvěrné, je příliš omezený. Není žádný důvod utajovat 
jména registrujících, informace o množství nebo kategoriích použití. Tyto informace souvisejí 
s ochranou životního prostředí a měly by být dostupné v souladu s úmluvou  z Aarhus. Pro 
jméno registrujícího musí být odstraněny veškeré překážky sdílení dat a vymáhání, tak aby 
veřejnost viděla, kdo je odpovědný za výrobu nebo dovoz určité chemikálie. Zatajování názvu 
žadatele o registraci by bylo v rozporu se snahou o transparentní, silný a nekorupční systém.

Pozměňovací návrh 156
Článek 116 odst. 1, bod ka) (nové)

ka) jméno žadatele o registraci;

Odůvodnění

Seznam informací, které nejsou nikdy důvěrné, je příliš omezený. Není žádný důvod utajovat 
jména registrujících, informace o množství nebo kategoriích použití. Tyto informace souvisejí 
s ochranou životního prostředí a měly by být dostupné v souladu s úmluvou  z Aarhus. Pro 
jméno registrujícího musí být odstraněny veškeré překážky sdílení dat a vymáhání, tak aby 
veřejnost viděla, kdo je odpovědný za výrobu nebo dovoz určité chemikálie. Zatajování názvu 
žadatele o registraci by bylo v rozporu se snahou o transparentní, silný a nekorupční systém.

Pozměňovací návrh 157
Článek 116 odst. 1, bod  kb) (nový)

kb) chemická struktura (struktury) látky;
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Odůvodnění

Seznam informací, které nejsou nikdy důvěrné, je příliš omezený. Není žádný důvod utajovat 
jména registrujících, informace o množství nebo kategoriích použití. Tyto informace souvisejí 
s ochranou životního prostředí a měly by být dostupné v souladu s úmluvou  z Aarhus. Pro 
jméno registrujícího musí být odstraněny veškeré překážky sdílení dat a vymáhání, tak aby 
veřejnost viděla, kdo je odpovědný za výrobu nebo dovoz určité chemikálie. Zatajování názvu 
žadatele o registraci by bylo v rozporu se snahou o transparentní, silný a nekorupční systém.

Pozměňovací návrh 158
Článek 116 odst. 1, bod kc) (nový)

kc) množství tun této látky

Odůvodnění

Seznam informací, které nejsou nikdy důvěrné, je příliš omezený. Není žádný důvod utajovat 
jména registrujících, informace o množství nebo kategoriích použití. Tyto informace souvisejí 
s ochranou životního prostředí a měly by být dostupné v souladu s úmluvou  z Aarhus. Pro 
jméno registrujícího musí být odstraněny veškeré překážky sdílení dat a vymáhání, tak aby 
veřejnost viděla, kdo je odpovědný za výrobu nebo dovoz určité chemikálie. Zatajování názvu 
žadatele o registraci by bylo v rozporu se snahou o transparentní, silný a nekorupční systém.

Pozměňovací návrh 159
Článek 116 odst. 1, bod kd) (nový)

kd) celkové množství látky na trhu EU na 
základě objemových tříd;

Odůvodnění

Seznam informací, které nejsou nikdy důvěrné, je příliš omezený. Není žádný důvod utajovat 
jména registrujících, informace o množství nebo kategoriích použití. Tyto informace souvisejí 
s ochranou životního prostředí a měly by být dostupné v souladu s úmluvou  z Aarhus. Pro 
jméno registrujícího musí být odstraněny veškeré překážky sdílení dat a vymáhání, tak aby 
veřejnost viděla, kdo je odpovědný za výrobu nebo dovoz určité chemikálie. Zatajování názvu 
žadatele o registraci by bylo v rozporu se snahou o transparentní, silný a nekorupční systém.

Pozměňovací návrh 160
Článek 116 odst. 1, bod ke) (nový)

ke) kategorie použití;

Odůvodnění

Seznam informací, které nejsou nikdy důvěrné, je příliš omezený. Není žádný důvod utajovat 
jména registrujících, informace o množství nebo kategoriích použití. Tyto informace souvisejí 
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s ochranou životního prostředí a měly by být dostupné v souladu s úmluvou  z Aarhus. Pro 
jméno registrujícího musí být odstraněny veškeré překážky sdílení dat a vymáhání, tak aby 
veřejnost viděla, kdo je odpovědný za výrobu nebo dovoz určité chemikálie. Zatajování názvu 
žadatele o registraci by bylo v rozporu se snahou o transparentní, silný a nekorupční systém.

Pozměňovací návrh 161
Článek 116 odst. 1, bod kf) (nový)

kf) seznam složek v přípravku;

Odůvodnění

Seznam informací, které nejsou nikdy důvěrné, je příliš omezený. Není žádný důvod utajovat 
jména registrujících, informace o množství nebo kategoriích použití. Tyto informace souvisejí 
s ochranou životního prostředí a měly by být dostupné v souladu s úmluvou  z Aarhus. Pro 
jméno registrujícího musí být odstraněny veškeré překážky sdílení dat a vymáhání, tak aby 
veřejnost viděla, kdo je odpovědný za výrobu nebo dovoz určité chemikálie. Zatajování názvu 
žadatele o registraci by bylo v rozporu se snahou o transparentní, silný a nekorupční systém.

Pozměňovací návrh 162
Článek 116 odst. 1, bod kg) (nový)

kg) Zpráva o chemické bezpečnosti.

Odůvodnění

Seznam informací, které nejsou nikdy důvěrné, je příliš omezený. Není žádný důvod utajovat 
jména registrujících, informace o množství nebo kategoriích použití. Tyto informace souvisejí 
s ochranou životního prostředí a měly by být dostupné v souladu s úmluvou  z Aarhus. Pro 
jméno registrujícího musí být odstraněny veškeré překážky sdílení dat a vymáhání, tak aby 
veřejnost viděla, kdo je odpovědný za výrobu nebo dovoz určité chemikálie. Zatajování názvu 
žadatele o registraci by bylo v rozporu se snahou o transparentní, silný a nekorupční systém.

Pozměňovací návrh 163
Článek 116 odst. 2, písm.  a)

(a) podrobné údaje o úplném složení 
přípravku;

(a) kvantitativní údaje o úplném složení 
přípravku;

Odůvodnění

Zveřejňování informací o úplném složení přípravku je již status quo pro kosmetiku a pro 
čistící přípravky. Důvěrnost by tudíž měla být omezena, jinak je riziko, že bude podkopán 
stávající status quo v souvisejících právních předpisech.

Pozměňovací návrh 164
Článek 121
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Příslušné orgány poskytují poradenství 
výrobcům, dovozcům, následným 
uživatelům a dalším zúčastněným stranám 
ohledně jejich příslušných povinností a 
závazků podle tohoto nařízení kromě 
dokumentů s pokyny poskytovaných 
agenturou podle čl. 73 odst. 2 písm. f). 

Příslušné orgány poskytují poradenství 
výrobcům, dovozcům, následným 
uživatelům a dalším zúčastněným stranám 
ohledně jejich příslušných povinností a 
závazků podle tohoto nařízení kromě 
dokumentů s pokyny poskytovaných 
agenturou podle čl. 73 odst. 2 písm. f). 
Zapojeny a informovány mají být 
především malé a střední podniky. To bude 
zahrnovat zejména, nikoliv s omezením na, 
poradenství malým a středním podnikům, 
jak mají plnit své povinnosti podle tohoto 
nařízení.

Odůvodnění

Zejména malé a stření podniky mohou potřebovat zvláštní pomoc k tomu, jak mají plnit své 
povinnosti při zavádění REACH.

Pozměňovací návrh 165
Článek 122 odst. 1 (nový)

1. Členské státy by měly přijmout opatření 
na podporu podniků – zejména malých a 
středních podniků a dalších uživatelů – při 
zavádění REACH.

Odůvodnění

REACH ovlivní celou řadu firem, nikoliv jen firmy v oblasti chemického průmyslu. Zejména 
malé a střední podniky a další uživatelé potřebují podporu při zavádění REACH.

Pozměňovací návrh 166
Článek 125 odst. 1

Členské státy nesmí zakázat, omezovat nebo 
bránit výrobě, dovozu, uvedení na trh nebo 
použití látky samotné, v přípravku nebo ve 
výrobku v oblasti působnosti této směrnice, 
která splňuje požadavky tohoto nařízení a 
popřípadě právních aktů Společenství 
přijatých při provádění tohoto nařízení.

1. Členské státy nesmí zakázat, omezovat 
nebo bránit výrobě, dovozu, uvedení na trh 
nebo použití látky samotné, v přípravku 
nebo ve výrobku v oblasti působnosti této 
směrnice, která splňuje požadavky tohoto 
nařízení a popřípadě právních aktů 
Společenství přijatých při provádění tohoto 
nařízení.

Odůvodnění

Ustanovení přijatá podle článku 137 Smlouvy o založení Evropského společenství by neměla 
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zabránit členským státům v přijímání a zavádění dalších, přísnějších opatření. Ta zahrnují 
opatření k ochraně pracovníků. Jestliže je provedeno hodnocení chemické bezpečnosti pro 
určitou látku, lze předpokládat, že je odpovídajícím způsobem zajištěna ochrana pracovníků. 
Proto se navrhuje, aby v dalších případech nebylo omezováno právo členských států přijímat 
přísnější opatření. 

Pozměňovací návrh 167
Článek 125 odst. 1 a (nový)

1a. Odstavec 1 neovlivní právo členských 
států udržovat nebo zavádět přísnější 
ochranná opatření v souladu s právními 
předpisy Společenství k ochraně 
pracovníků, jestliže nebylo provedeno 
hodnocení chemické bezpečnosti pro 
používání látky v souladu s tímto 
nařízením.

Odůvodnění

Ustanovení přijatá podle článku 137 Smlouvy o založení Evropského společenství by neměla 
zabránit členským státům v přijímání a zavádění dalších, přísnějších opatření. Ta zahrnují 
opatření k ochraně pracovníků. Jestliže je provedeno hodnocení chemické bezpečnosti pro 
určitou látku, lze předpokládat, že je odpovídajícím způsobem zajištěna ochrana pracovníků. 
Proto se navrhuje, aby v dalších případech nebylo omezováno právo členských států přijímat 
přísnější opatření.

Pozměňovací návrh 168
Článek 133 odst. 1

1. Dvanáct let po vstupu tohoto nařízení v 
platnost provede Komise přezkum s 
ohledem na plnění povinnosti provádět 
posouzení chemické bezpečnosti a 
dokumentovat toto ve zprávě o chemické 
bezpečnosti pro látky, na něž se tato 
povinnost nevztahuje, jelikož nepodléhají 
registraci nebo registraci podléhají, ale jsou 
vyráběny nebo dováženy v množství menším 
než 10 tun ročně. Na základě tohoto 
přezkumu může Komise v souladu s 
postupem stanoveným v čl. 130 odst. 3 tuto 
povinnost rozšířit.

1. Dvanáct let po vstupu tohoto nařízení v 
platnost provede Komise přezkum s 
ohledem na plnění povinnosti provádět 
posouzení chemické bezpečnosti a 
dokumentovat toto ve zprávě o chemické 
bezpečnosti pro látky, na něž se tato 
povinnost nevztahuje, jelikož nepodléhají 
registraci. Na základě tohoto přezkumu 
může Komise v souladu s postupem 
stanoveným v čl. 130 odst. 3 tuto povinnost 
rozšířit. 
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Odůvodnění

Zúčastněné strany by měly být specifikovány; zaměstnanci by měli být zastoupeni ve správní 
radě stejně jako ostatní významní účastníci. 

Pozměňovací návrh 169
Příloha I, bod 6.5 pododst.  2

U látek, které splňují kritéria PBT a vPvB, 
výrobce nebo dovozce použije informace 
získané v oddílu 5 kroku 2 při provádění 
opatření k řízení rizik na místě, která 
minimalizují expozice člověka nebo 
životního prostředí, nebo při doporučení 
provedení těchto opatření následným 
uživatelům. 

U látek, které nemají mezní hodnotu CMR, 
a u látek, které splňují kritéria PBT a vPvB, 
výrobce nebo dovozce použije informace 
získané v oddílu 5 kroku 2 při provádění 
opatření k řízení rizik na místě, která 
minimalizují expozice člověka nebo 
životního prostředí, nebo při doporučení 
provedení těchto opatření následným 
uživatelům.  

Odůvodnění

V příloze  I, 6.4 je definována „odpovídající kontrola“ pro scénář expozice. Pro látky bez 
mezní hodnoty nebo množství, při kterém nedochází k žádnému účinku, bude vypracováno 
hodnocení pravděpodobnosti účinku při daném scénáři expozice.  Pro látky PBT a vPvB 
budou informace o opatřeních ke snížení rizika, které byly získány při hodnocení expozice, 
použity k minimalizování expozice na lidské zdraví a životní prostředí. 

Pozměňovací návrh 170
Příloha V, bod 6.4 sloupec 2

6.4. V případě pozitivních výsledků budou 
zvažovány další studie mutagenity. 

6.4. V případě pozitivních výsledků 
kteréhokoliv z těchto testů mutagenity 
budou zvažovány další studie mutagenity. 

Odůvodnění

In Laboratorní studie cytogenity na buňkách savců by měly být požadovány pro látky od jedné 
tuny, tak aby tyto látky byly náležitě klasifikovány z hlediska mutagenity nebo PBT a vPvB . 

Pozměňovací návrh 171
Příloha V, část 6, sloupce 1 a 2 odstavec 6.4.1. (a) (nový)

Sloupec 1 Sloupec 2
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6.4.1.a Laboratorní studie cytogenity na 
buňkách savců

6.4.1.a Tato studie nemusí být provedena, 
jestliže jsou k dispozici odpovídající data 
z testu cytogenity na živém organismu. 

Odůvodnění

In Laboratorní studie cytogenity na buňkách savců by měly být požadovány pro látky od jedné 
tuny, tak aby tyto látky byly náležitě klasifikovány z hlediska mutagenity nebo PBT a vPvB . 

Pozměňovací návrh 172
Příloha V, část 6, sloupce 1 a 2 odstavec 6.4.a (nový)

Sloupec 1 Sloupec 2
6.4.a Akutní toxicita 6.4.a Studie nemusí být provedena 

(provedeny), jestliže: 
Pro plyny a těkavé kapaliny (výparní tlak 
nad 10-2 Pa při 20°C) bude tato informace 
uvedena pro vdechnutí (6.4.a.2).

– nemůže být podána přesná dávka látky 
vzhledem k chemickým nebo fyzikálním 
vlastnostem látky; nebo 
– látka je žíravina; nebo 
– látka je hořlavá ve vzduchu při pokojové 
teplotě.  

Pro látky nikoliv plynné budou informace 
uvedené v bodech 6.4.a.1. až 6.4.a.3. 
uváděny nejméně pro dvě cesty, z nichž 
jedna bude perorální. Volba druhé cesty 
bude záviset na povaze látky a 
pravděpodobném způsobu expozice lidí.  
Jestliže existuje pouze jeden způsob 
expozice, budou poskytnuty informace 
pouze pro tuto cestu.  

Příslušná druhá cesta bude zvolena na 
základě:  

6.4.a.1.  Perorální cestou
6.4.a.2. Vdechnutím 6.4.a..2. Test cestou vdechnutí je vhodný, 

jestliže:
(1) expozice lidí prostřednictvím vdechnutí 
je pravděpodobná;
a
(2) je splněna jedna z následujících 
podmínek: 
- látka má výparní tlak nad 10-2 Pa při 
20°C; nebo
- látka je prachová, obsahující více než 1% 
částic na bázi w/w s velikostí částice 
(MMAD - mass median aerodynamic 
diameter) méně než 100 µm; nebo
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– látka bude použita způsobem, který 
vytváří aerosoly, částice nebo kapičky 
vdechnutelné velikosti (>1% na bázi w/w s 
velikostí MMAD < 100 µm).

6.4.a..3. Kožní cestou 6.4.a..3. Testování kožní cestou je vhodné, 
jestliže:
(1) je pravděpodobný kontakt s pokožkou ve 
výrobě nebo při použití a 
(2) fyzikálně chemické vlastnosti naznačují 
významnou míru absorpce prostřednictvím 
pokožky;   
a
(3) je splněna jedna z následujících 
podmínek:
- je zjištěna toxicita při testu akutní 
perorální toxicity při malých dávkách; nebo
- byly pozorovány systemické  účinky nebo 
jiný důkaz absorpce při studiích podráždění 
pokožky nebo očí; nebo 
– laboratorní testy naznačují významnou 
kožní absorpci; nebo 
– je zjištěna významná akutní kožní toxicita 
nebo kožní penetrace pro strukturálně 
související látky. 
Testování kožní cestou není vhodné, jestliže 
absorpce pokožkou je nepravděpodobná, 
jak naznačuje molekulární hmotnost (MW 
> 800 nebo průměr molekuly > 15 Å) a 
nízká rozpustnost v tucích (log Kow
pod -1 nebo nad 4).

Odůvodnění

Akutní toxicita by měla být požadována pro látky od jedné tuny, aby se umožnila zcela 
základní úroveň ochrany pracovníků a spotřebitelů a klasifikace pro akutní toxicitu. Kromě 
toho v důsledku dobrovolných dohod na státní úrovni (např. Německo) nebo mnohonárodní 
úrovni (např. BASF ) jsou tato data již k dispozici a neměly by si proto vyžadovat dodatečné 
náklady.

Akutní toxicita je počátečním vodítkem pro nebezpečí pro lidské zdraví z určité látky. Proto je 
informace o akutní toxicitě látky zvlášť důležitá pro ochranu pracovníků a spotřebitelů. Měla 
by být uváděna pro všechny látky podléhající registraci a nikoliv jen pro látky vyráběné nebo 
dovážené v dávkách po 10 tunách nebo více.

Pozměňovací návrh 173
Příloha V část 7, sloupce 1 & 2, bod 7.1.b (nový)
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Sloupec 1 Sloupec 2
7.1.b Rozklad
7.1.b.1 Biotické hledisko
7.1.b.1.1 Dostupná biologická rozložitelnost 7.1.b.1.1 Studie nemusí být provedena, 

jestliže je látka anorganická.  

Odůvodnění

Dostupná biologická rozložitelnost by měla být požadována pro látky od jedné tuny, aby tyto 
látky mohly být správně klasifikovány z hlediska rizik pro životní prostředí.

Pozměňovací návrh 174
Příloha VI, sloupce 1 a 2, bod 6.5

Sloupec 1 Sloupec 2
Vypouští se odstavec 6.5 Vypouští se odstavec 6.5

Odůvodnění

Souvisí s přesunem akutní toxicity z přílohy VI do přílohy V.

Pozměňovací návrh 175
Příloha VI, sloupce 1 a 2, bod 7.2.1

Sloupec 1 Sloupec 2
Vypouští se odstavec 7.2.1 Vypouští se odstavec 7.2.1

Odůvodnění

Souvisí s přesunem testu z přílohy VI do přílohy V.
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