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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Úvod

Evropský chemický průmysl má zásluhu na více než 100 miliardách € vývozů EU, přičemž
REACH rovněž ovlivní mnoho firem, které používají dovezené chemikálie jako vstupy. V d
ůsledku toho je zájem Výboru pro obchod o tento návrh jasný: REACH bude mít výrazný dopad 
na obchodní toky a vznese otázky slučitelnosti WTO. 

Vliv návrhu Komise na obchodování EU s chemickými látkami

EU dosahuje v chemickém sektoru po mnoho let výrazného obchodního přebytku. Ačkoli je 
tendence představit si při vyslovení výrazu „chemický průmysl“ velké nadnárodní společnosti, m
ěli bychom si uvědomit, že existuje i mnoho malých a středních výrobců a distributorů. Téměř
jednu třetinu patentů chemického průmyslu vlastní malé a střední podniky.

Navrhované pozměňovací návrhy se snaží vyřešit čtyři zřetelné obavy:

stažení látek a přípravků, jejichž registrace a jiné náklady přesahují jejich ziskové marže, z trhu a)
EU. To je pravděpodobně hlavní obava menších firem, které se budou rovněž snažit po
žadované lidské zdroje. Agentura by měla hrát výraznější roli při poskytování pomoci menším 
dovozcům;

splnění požadavků pro dovozce přípravků by bylo velmi obtížné, pokud ne nemožné, (jelikožb)
by bylo zapotřebí zaregistrovat desítky či stovky složek, z nichž některé by mohly být 
obchodním tajemstvím firem, které nejsou dovozce);

ztráta konkurenceschopnosti na třetích trzích při konkurování firmám, které vyrábějí v zemích c)
s nižšími regulačními náklady. Další náklady by obzvláště poškodily výrobce standardních 
výrobků, kde se konkurence opírá v první řadě o náklady;

omezená inovace ovlivňující dlouhodobější konkurenceschopnost, přičemž zdroje by se d)
odklonily od výzkumu k testování. Tyto poslední dva body podpoří přemístění výroby do p
říznivějších regulativních prostředí.

Vliv návrhu Komise na obchodování EU s jinými výrobky

Konkurenceschopnost: REACH by mělo dopad i mimo chemický průmysl a ovlivnilo by všechny 
firmy, které používají chemické látky jako vstupy.  Dovážené zboží by mohlo obsahovat 
nezaregistrované látky (pokud nejsou uvolněny), které by zboží vyráběné v EU nemohlo 
obsahovat, a tak by vznikl stimul pro výrobu mimo EU.

Postavení kovoprůmyslu je obzvláštním problémem, protože kovoprůmysl se spoléhá na rozsáhlé
dovozy (typicky) nízkorizikových surovin. Další náklady by mohly bránit recyklaci nebo by takové
náklady mohly nasměrovat na jiné trhy. Rozsah REACH by se tudíž měl výrazně omezit tím, že se 



PE 357.691v03-00 4/110 AD\576536CS.doc
Externí překlad

CS

1 Úř. věst. č. C /Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.

z něj vyloučí materiály, jako jsou kovy, slitiny, minerály a kovový šrot.

Postup na základě rizik

Cílem navrhovaných pozměňovacích návrhů je přejít z postupu na základě množství na postup na 
základě rizik, aby se snížila pravděpodobnost námitek WTO. Podle takového postupu bude mít ka
ždý výrobek transparentní rizikový list, který bude jasně nastiňovat údaje o expozici a rizicích pro 
dané chemické látky. 

Potřeba silné agentury

Navrhované pozměňovací návrhy dávají nově vytvořené Evropské agentuře pro chemické látky 
další odpovědnost za posuzování a hodnocení látek, jakož i za stanovení rizikové kategorie pro 
takovou látku. 

Hledání mezinárodního konsensu o společném přístupu k REACH

Riziko delšího období nejistoty způsobené postupem WTO, možná i následované potřebou brzké
revize nařízení by mohlo být výrazně omezeno, pokud by bylo dosaženo mezinárodního konsensu, 
alespoň s hlavními obchodními partnery EU, jako jsou Spojené státy americké, Japonsko a Korea, 
jehož součástí by bylo vzájemné uznávání postupů testů a jednotných informačních požadavků.  
Společný postup by omezil náklady, jelikož by se mohly sdílet informace o testech, a pomohl by 
firmám působícím na několika trzích. Iniciativy, jako jsou soubor screeningových informací
OECD, Rotterdamská smlouva o přepravě nebezpečných chemických látek a pesticidů, jakož i 
americký program na podporu vysokého objemu výroby chemických látek, již poskytují základ 
pro taková jednání.  

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

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

Znění navržené Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 4a (nový)
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(4a) REACH by měl být navržen a uplat
ňován tak, aby se předešlo oslabení
konkurenceschopnosti evropského obchodu 
a průmyslu nebo poškození obchodu se t
řetími zeměmi. Vzhledem k tomu má
prvotní význam upřednostňování rizik, 
jelikož předpokladem je, že regulace smí na
šim obchodním partnerům uložit pouze po
žadavek, že by měly být slučitelné se 
zásadami volného obchodu, které jsou 
platné podle předpisů WTO.

Odůvodnění

V našem globalizovaném světě je důležité, aby REACH nepoškozoval konkurenceschopnost 
evropského obchodu a průmyslu. Ani nesmí narušovat vztahy s našimi obchodními partnery.

Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 15 a (nový)

15a) pro zajištění důsledného uplatňování
nového systému by měla agentura hrát 
rozhodující úlohu při procesu registrace, 
hodnocení a schválení;

Odůvodnění

Důsledný postup je obzvláště důležitý pro menší mezinárodní obchodníky, od nichž se nemůže o
čekávat, že budou ovládat různé vnitrostátní praxe.

Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 15b (nový)

15b) pro další omezení nákladů a usnadn
ění mezinárodního obchodu musí agentura 
vzít v maximální možné míře při regulaci 
chemických látek v úvahu stávající a 
vznikající mezinárodní normy za účelem 
podpory nejširšího možného 
mezinárodního konsensu;
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Pozměňovací návrh 4
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 člov
ěka 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 člov
ěka a životního prostředí látkám, a je nutno 
je podrobně popsat. Pokud existují
hodnocení rizik opírající se o praktické pou
žívání příslušné látky, měla by se brat v 
úvahu. Cílem by mělo být zajištění toho, že 
požadované množství informací bude přizp
ůsobeno zkušenostem s používáním v praxi.

Odůvodnění

Je důležité brát v úvahu zkušenosti, které byly získány již po staletí, po která jsou některé
chemikálie používány.

Pozměňovací návrh 5
Bod odůvodnění 28 a (nový)

(28a) z důvodu proveditelnosti, by měly být 
vyňaty odpady a materiály používané jako 
druhotná surovina nebo jako zdroj energie. 
Tvorba hodnoty („valorizace“) z odpadů a 
materiálů používaných jako druhotná
surovina nebo jako zdroj energie 
v operacích obnovy přispívá k cíli EU, 
kterým je udržitelný rozvoj, a toto nařízení
by nemělo zavádět požadavky, které
omezují podněty pro takovou recyklaci a 
obnovu.

Odůvodnění

Začlenění recyklovaných surovin do oblasti působnosti REACH by mohlo vážně ohrozit recyklaci 
a obnovu, a tím zvýšit potřebu neobnovitelných zdrojů. Mělo by být vyjasněno, že a) je zapotřebí
předejít zdvojené legislativě, b) REACH žádným způsobem neodrazuje od recyklace. Recyklační
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snahy, provozní povolení a používání recyklovaných materiálů jako „sekundárních surovin 
získaných z odpadu“ jsou stávající legislativou Společenství již upraveny.

Pozměňovací návrh 6
Bod odůvodnění 28b (nový)

28b) devadesát procent kovů se používá ve 
formě slitin kovů, jejichž charakteristiky 
jsou takové, že není možné přesně určit 
jejich vlastnosti pomocí běžných metod, 
které jsou v současné době k dispozici; Je 
tudíž nezbytné vypracovat specifickou 
metodu klasifikace, která bude brát 
v úvahu jejich konkrétní chemické
vlastnosti;

Odůvodnění

Rizikové charakteristiky slitin se liší od charakteristik kovů, které obsahují.  Současná pravidla 
klasifikace EU pro „přípravky“ (směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES ze dne 
31. května 1999 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se 
klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků) neposkytuje vhodný návod, jak 
posuzovat vlastnosti slitin.  Obsahuje však bod odůvodnění (č. 10), který uvádí potřebu vytvořit 
takový specifický postup pro slitiny.

Pozměňovací návrh 7
Bod odůvodnění 29 a (nový)

(29a) na pomoc společnostem a zejména 
malým a středním podnikům při plnění po
žadavků tohoto nařízení by měly členské
státy ve spolupráci s Komisí vytvořit síť
podpory;

Odůvodnění

Mnoho společností, kterých se bude REACH týkat, jsou malé a střední podniky. Měla by se v
ěnovat zvláštní pozornost tomu, aby na ně legislativa neuvalila příliš vysoké administrativní b
řemeno. Nejlepší praktické řešení by se však mohlo v jednotlivých členských státech lišit 
v závislosti na uplatňovaném konkrétním institucionální rámci. Členské státy by měly tudíž nést 
odpovědnost za vytvoření vhodné sítě nezbytných podpůrných opatření.

Pozměňovací návrh 8
Bod odůvodnění 82a (nový)



PE 357.691v03-00 8/110 AD\576536CS.doc
Externí překlad

CS

82a) pro snížení nákladů na evropský
postup a pro zlepšení jeho mezinárodní p
řijatelnosti, by měl být tento postup pokud 
možno co nejvíce sladěn s mezinárodními 
iniciativami včetně „Strategického přístupu 
k mezinárodnímu řízení chemických látek“
UNEP, aktu Rady o chemických látkách 
s vysokým výrobním objemem (HPV) 
Organizace pro ekonomickou spolupráci a 
rozvoj, iniciativy HPV mezinárodní rady 
chemických asociací a úkol HPV agentury 
na ochranu životního prostředí USA; 

Odůvodnění

Aby se předešlo zbytečným nákladům, měly by se v maximální možné míře používat stávající
informace a informace, které vznikly na základě mezinárodní spolupráce.  Kromě toho větší vyu
žívání mezinárodních norem sníží riziko, že nařízení bude shledáno neslučitelným s dohodami 
WTO.

Pozměňovací návrh 9
Bod odůvodnění 104c (nový)

(104c) Komise by měla vynaložit úsilí na to, 
aby zaručila, že rostoucí otevřenost trhů
EU vůči celosvětovým dovozům 
doprovázelo zavádění náročnějších po
žadavků týkajících se „poctivosti“ obchodu 
(celkově v kontextu WTP); pokud možno co 
nejdříve musí být zařazeny požadavky 
REACH;

Odůvodnění

Je důležité, aby otevřenost vůči mezinárodnímu obchodu byla doprovázena tvorbou rovných 
podmínek, které zahrnují environmentální požadavky a požadavky v oblasti veřejného zdraví. 
Vzhledem ke svému významu je REACH hlavním prvkem v tomto procesu.

Pozměňovací návrh 10
Bod odůvodnění 104d (nový)
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(104d) každý výrobce, dovozce nebo 
následný uživatel vyrábějící, používající
nebo dovážející látku, přípravek nebo zboží
obsahující takovou látku či přípravek, který
ví nebo by měl rozumně předvídat, že by 
tyto operace mohly mít negativní dopad na 
lidské zdraví či na životní prostředí, by měl 
přijmout nezbytná opatření, aby takovým ú
činkům předešel, aby je omezil nebo 
napravil;

Odůvodnění

Bez ohledu na objem výroby je zapotřebí vyjasnit skutečnost, že průmysl by měl nést odpovědnost 
za přijetí opatření, pomocí nichž se má zajistit bezpečnost chemikálií.

Pozměňovací návrh 11
Bod odůvodnění 104e (nový)

(104e) každý výrobce, dovozce nebo 
následný uživatel, kteří poskytují látku 
nebo přípravek následnému uživateli, by m
ěli zajistit vhodnou komunikaci a výměnu 
informací s cílem předejít negativním ú
činkům na lidské zdraví nebo životní prost
ředí nebo s cílem takové účinky omezit či 
napravit;

Odůvodnění

Bez ohledu na objem výroby je zapotřebí vyjasnit skutečnost, že průmysl by měl nést odpovědnost 
za přijetí opatření, pomocí nichž se má zajistit bezpečnost chemikálií.

Pozměňovací návrh 12
Čl. 1 odst. 2

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

2. Účelem tohoto nařízení je zajistit volný
pohyb chemických látek na vnitřním trhu 
s náležitým ohledem na závazky, k nimž se 
EU a její členské státy zavázaly v rámci 
mezinárodních obchodních smluv, zejména 
v rámci WTO.
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Pozměňovací návrh 13
Čl. 2 odst. 1 písm. ca) (nové)

ca) zvláštní používání registrovaných látek, 
které jsou určeny výhradně pro vývoz do t
řetích zemí;

Odůvodnění

Cílem je vytvořit rovné podmínky pro konkurenci mimo evropský vnitřní trh a zajistit dodržování
pravidel WTO.

Pozměňovací návrh 14
Čl. 2 odst. 1 písm. cb) (nové)

cb) recyklační operace a operace obnovy;

Odůvodnění

Zařazením odpadu nebo druhotných surovin či materiálů pro obnovu energie získané z odpadu 
do oblasti působnosti REACH by vznikly nepřiměřené požadavky pro recyklaci nebo obnovu, ani
ž by to přineslo nějaké další výhody pro lidské zdraví nebo životní prostředí, a odrazovalo by to 
od rostoucí recyklace odpadu a obnovy v EU.

Pozměňovací návrh 15
Čl. 2 odst. 1 písm. cc) (nové)

cc) látky v lékařských výrobcích pro lidské
nebo veterinární použití ve smyslu nařízení
Rady (EHS) č. 2309/931, směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2001/82/ES2 a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2001/83/ES3;
_____________

1 Úř. věst. č. L 214, 24. 8. 1993, s. 1.
2 Úř. věst. č. L 311, 28. 11. 2001, s. 1.

3 Úř. věst. č. L 311, 28. 11. 2001, s. 67.
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Odůvodnění

Mělo by se předejít vzniku zdvojených legislativních předpisů.

Pozměňovací návrh 16
Čl. 2 odst. 1 písm. cd) (nové)

cd) látky v potravinách ve smyslu nařízení
178/2002/EC1 včetně potravinářských p
řídatných látek ve smyslu směrnice 
Rady 89/107/EHS2 a koření podle definic 
v souladu s nařízením 2232/96/ES3a 
s rozhodnutím Komise 2000/489/ES4;

_________________

1 Úř. věst. č. L 31, 1. 2. 2002, s. 1. Nařízení
ve znění nařízení (ES) č. 1642/2003 (Úř. v
ěst. č. L 245, 29. 9. 2003, s. 4).
2 Úř. věst. č. L 40, 11. 2. 1989, s. 27.

3Úř. věst. č. L 299, 23. 11. 1996, s. 1.
4 Úř. věst. č. L 197, 3. 8. 2001, s. 3.

Pozměňovací návrh 17
Čl. 2 odst. 1 písm. ce) (nové)

ce) látky v krmivech včetně doplňkových 
látek v krmivech v oblasti působnosti na
řízení (ES) č. 1831/2003  o doplňkových 
látkách používaných ve výživě zvířat1 a v
četně krmiv v oblasti působnosti směrnice 
84/471/EHS2;

______________

1 Úř. věst. č. L 192, 29. 5. 2004, s. 34.
3Úř. věst. č. L 266, 6. 10. 1984, s. 18.

Pozměňovací návrh 18
Čl. 2 odst. 1 písm. cf) (nové)
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cf) látky v lékařských přístrojích v oblasti p
ůsobnosti směrnic 90/385/EHS1, 
93/42/EHS2 a 98/79/ES3;
_________________

1 Úř. věst. č. L 189, 20. 7. 1990, s. 17.

2 Úř. věst. č. L 169, 12. 7. 1993, s. 1.
3 Úř. věst. č. L 331, 7. 12. 1998, s. 1.

Pozměňovací návrh 19
Čl. 2 odst. 1 písm. cg) (nové)

cg) látky v materiálech, které přicházejí do 
styku s potravinami v oblasti působnosti sm
ěrnice Rady 89/109/EHS1;
___________________

1 Úř. věst. č. L 40, 11. 2. 1989, s. 38.

Pozměňovací návrh 20
Čl. 2 odst. 1 písm. ch) (nové)

ch) látky v přípravcích na ochranu rostlin 
v oblasti působnosti směrnice Rady 
91/414/EHS1;

_______________

1 Úř. věst. č. L 230, 19. 8. 1991, s. 1.

Pozměňovací návrh 21
Čl. 2 odst. 1 písm. ci) (nové)

ci) látky v biocidních přípravcích v oblasti p
ůsobnosti směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 98/8/ES1;

________________

1 Úř. věst. č. L 123, 24. 4. 1998, s. 1.

Pozměňovací návrh 22
Čl. 2 odst. 1 písm. cj) (nové)
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cj) látky v kosmetických přípravcích  
v oblasti působnosti směrnice Rady 
76/768/EHS1;

________________

Úř. věst. č. L 262, 27. 9. 1976, s. 169.

Pozměňovací návrh 23
Čl. 2 odst. 1 písm. ck) (nové)

ck) přírodní suroviny, které nejsou 
prodávány veřejnosti a jsou určeny výhradn
ě k použití v zařízeních regulovaných sm
ěrnicí Rady 96/61/ES1;

________________
1 Úř. věst. č. L 257, 10. 10. 1996, s. 26.

Odůvodnění

Mnoho primárních surovin má velmi složité a vysoce proměnlivé složení, což vede k potřebě
mnohonásobné registrace a schválení.  Vyloučení surovin pouze z registrace (podle kapitoly 3) 
by tudíž bylo nedostačující.

Závody na výrobu kovů se řídí IPPC a další příslušnou legislativou EU na ochranu pracovníků a 
životního prostředí. Potenciální pracovní a environmentální obavy spojené s používáním 
primárních přírodních surovin jsou tudíž zahrnuty vhodným způsobem.

Pozměňovací návrh 24
Čl. 2 odst. 1 písm. cl) (nové)

cl) látky používané v reakci na nep
ředvídané problémy, jejichž výsledkem by 
bylo zhoršení kvality nebo zastavení výroby, 
a to za všech následujících podmínek:

i) dřívější registrace není možná z důvodu 
naléhavosti, a

ii) k následné registraci dojde v případě, že 
je pravděpodobné opakující se použití látky; 
a
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iii) nepředvídané použití respektuje 
stávající legislativu o bezpečnosti pracovník
ů.

Odůvodnění

Nepředvídané problémy s procesními chemikáliemi mohou vyžadovat okamžité reakce, aby se p
ředešlo neoptimální výrobě, nebo dokonce jejímu zastavení („řešení problémů“). Koncepci dřív
ější registrace použití látky lze respektovat pouze za předpokladu, že jsou předvídatelné všechny 
možné problémy a požadované reakce. Zde tomu tak není. Je tudíž zapotřebí přijmout výjimku 
pro "řešení problémů", která by však měla být udržována v přísně stanovených mezích, aby se 
nestala skulinou v systému REACH. To by měly zaručit tři kumulativní podmínky.

Pozměňovací návrh 25
Čl. 2a název (nový)

Článek 2a

Omezené použití

Pozměňovací návrh 26
Čl. 2a úvodní část (nová)

Ustanovení tohoto nařízení platí pro 
následující kategorie látky s omezeními, 
která jsou zde specifikována: 

Pozměňovací návrh 27
Čl. 2a odst. 1 (nový)

1. Přírodní a povahově identické látky by se 
měly registrovat pouze v těch případech, 
kdy je agentura v zásadě klasifikovala jako 
nebezpečné, pokud jde o jejich používání a 
o kontakt s nimi, a kdy tyto látky nejsou již
regulovány jinými pravidly.

Pozměňovací návrh 28
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Čl. 2a odst. 2 (nový)

2. Pokud jsou látky používány výhradně
v souvislosti s vědeckým výzkumem a 
vývojem v uzavřených systémech nebo jako 
meziprodukty, aniž jim jsou přímo 
vystaveni spotřebitelé nebo životní prost
ředí, nemusí být pro jejich používání spln
ěny povinnosti, které jsou stanoveny 
v tomto nařízení. 

Pozměňovací návrh 29
Čl. 2a odst. 3 (nový)

3. Slitiny kovů jako zvláštní formy přípravk
ů posuzuje agentura samostatně na základě
jejich zvláštních specifických vlastností a 
klasifikuje je podle jejich individuálních 
registračních požadavků.

Pozměňovací návrh 30
Čl. 3 odst. 1a (nový)

1a. Botanicky odvozenou látkou rozumí slo
žitá látky získaná fyzikálním ošetřením 
rostliny nebo jejích částí, například 
extrakcí, destilací, vytlačením, frakcionací, 
čištěním, koncentrací nebo kvašením. Slo
žení takových látek se liší v závislosti na 
rodu, druhu, podmínkách růstu jejich 
zdroje a procesu, který byl pro její ošetření
použit;

Odůvodnění

Zavedení zvláštní definice pro přírodní látky získané z rostlin v rámci REACH je nezbytné pro 
vyjasnění rozsahu výjimky udělené podle přílohy III (musí být podle toho změněna) pro přírodní
látky a pro zajištění právní jistoty při provádění ustanovení REACH.
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Pozměňovací návrh 31
Čl. 3 odst. 4a (nový)

4a. slitinou kovů rozumí kovový materiál, 
homogenní na makroskopickém měřítku, 
skládající se ze dvou nebo více chemických 
prvků, které jsou zkombinovány tak, že je 
nelze oddělit mechanickými prostředky;

Odůvodnění

Tato definice odpovídá Globálnímu harmonizovanému systému chemické klasifikace a ozna
čování OSN (GHS) a rovněž směrnici o přípravcích (směrnice 1999/45/ES). Anorganické slou
čeniny kovů a kovy jsou "látky“ podle článku 3, ale nikde není definice slitin. 

Pozměňovací návrh 32
Čl. 3 odst. 4b (nový)

4b. Mezi přírodní suroviny patří ropa, 
zemní plyn a uhlí, nerosty, rudy, 
koncentrované látky vyskytující se v přírodě
a materiály od nich odvozené
mineralogickými procesy či fyzikálními 
transformačními procesy;

Odůvodnění

Definice je zapotřebí pro nový čl. 2 odst. 1 písm. cj).  

Pozměňovací návrh 33
Čl. 3 odst. 12 a (nový)

12a. kategoriemi použití rozumí klasifikace 
podle přílohy Ic použití rozlišovaná takto: 
průmyslové použití, odborné použití a pou
žití spotřebiteli;

Odůvodnění

Díky koncepci kategorií použití a kategorií kontaktu budou požadavky ohledně údajů systematičt
ější a orientovanější a budou tvořit nezbytný základ pro hodnocení rizik agenturou.
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Pozměňovací návrh 34
Čl. 3 odst. 12b (nový)

12b. kategoriemi kontaktu rozumí
klasifikace kontaktu podle příslušných typů
absorpce v lidech (orálně, kůží nebo 
inhalací), podle způsobů, jakými se látky 
dostávají do životního prostředí (vzduch, 
voda nebo půda) a trvání kontaktu (jednou 
nebo krátkodobé, příležitostné, opakované
nebo dlouhodobé);

Odůvodnění

Díky koncepci kategorií použití a kategorií kontaktu budou požadavky ohledně údajů systematičt
ější a orientovanější a budou tvořit nezbytný základ pro hodnocení rizik agenturou. 

Pozměňovací návrh 35
Čl. 3 odst. 12c (nový)

12c. scénářem expozice rozumí popis 
praktických opatření na ochranu lidí a 
životního prostředí a popis specifických 
podmínek pro výrobu a používání látky po 
celou její životnost;

Odůvodnění

Na rozdíl od kategorií použití a kategorií kontaktu popisuje scénář expozice specifické
individuální podmínky pro používání látky a zejména praktická ochranná opatření, čímž p
ředstavuje nutný základ pro hodnocení rizik agenturou. 

Pozměňovací návrh 36
Čl. 3 odst. 14
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14.  meziproduktem rozumí látka, která je 
vyráběna a spotřebovávána nebo používána 
výhradně pro účely chemické výroby, aby 
byla transformována na jinou látku (dále jen 
„syntéza“):

14. meziproduktem rozumí látka nebo p
řípravek, které se vyrábějí a spotřebovávají
nebo používají pro účely chemické výroby, 
aby byly transformovány na jinou látku/jiný p
řípravek (dále jen „syntéza“):

Odůvodnění

Odchylka by měla platit i pro látky, které se nepoužívají pouze jako meziprodukty.

Pozměňovací návrh 37
Čl. 3 odst. 14a (nový

14a. chemicky nemodifikovanou látkou 
rozumí látky, jejíž chemická struktura 
nebyla modifikována, i když prošla 
chemickým procesem, např. pokud byla 
látka chemicky ošetřena s cílem odstranit 
nečistoty; 

Odůvodnění

Navrhované nařízení osvobozuje od registrace látky, které jsou přírodní, pokud během výroby 
nedošlo k jejich chemické modifikaci. I když se celulózová vlákna vyrábějí v chemickém procesu, 
jejich struktura se nemění. V důsledku toho by se tato výjimka měla vztahovat na všechny formy 
a procesy, které se používají k výrobě celulózových vláken. 

Pozměňovací návrh 38
Čl. 3 odst. 22

22. výzkumem a vývojem zaměřeným na 
produkty a procesy rozumí jakýkoli vědecký
vývoj týkající se vývoje výrobků a dalšího 
vývoje látek, během něhož se využívají
pilotní zařízení nebo výrobní zkoušky k 
vývoji nových výrobních procesů nebo ke 
zkouškám oblastí využití látky;

22. výzkumem a vývojem zaměřeným na 
produkty a procesy rozumí jakýkoli vědecký
vývoj týkající se vývoje výrobků a dalšího 
vývoje látek jako takových, v přípravku 
nebo ve zboží, během něhož se využívají
pilotní zařízení nebo výrobní zkoušky 
k vývoji nových výrobních procesů nebo ke 
zkouškám oblastí využití látky;

Odůvodnění
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Mělo by být vyjasněno, že proces vývoje výrobku může zahrnovat všechny aspekty výrobního 
procesu a že společnosti mohou testovat prototypy zboží jako součást výrobního procesu.

Pozměňovací návrh 39
Čl. 3 odst. 23

23. vědeckým výzkumem a vývojem rozumí v
ědecké experimenty, analýzy nebo chemický
výzkum prováděný za kontrolovaných 
podmínek v množství menším než 1 tuna ro
čně;

23. vědeckým výzkumem a vývojem rozumí v
ědecké experimenty, analýzy nebo chemický
výzkum prováděný za kontrolovaných 
podmínek včetně výzkumu formou pokusu 
a omylu zahrnujícího následné uživatele;

Odůvodnění

1 tuna je příliš restriktivní. Výzkum formou pokusu a omylu mezi výrobcem chemikálie a jeho 
zákazníkem (následný uživatel) jsou hlavním zdrojem inovací, pokud jde o nová použití, nové
funkce a nové aplikace. To by mělo být součástí definice, aby se zachovala inovace.

Pozměňovací návrh 40
Čl. 3 odst. 26

26. nežádoucím použitím rozumí použití
následnými uživateli, které žadatel o 
registraci nedoporučuje;

26. nepodporovaným použitím rozumí pou
žití následnými uživateli, které žadatel o 
registraci z bezpečnostních důvodů
nedoporučuje;

Odůvodnění

Slova „nežádoucí použití“ mají spíše emotivní konotaci, a nikoli vědeckou nebo právní konotaci, 
což je v legislativě nevhodné. Žadatel o registraci by měl mít právo informovat proti použití, 
která považuje za nebezpečné, ale ne proti použití, která nechtějí zaregistrovat, například 
z ekonomických důvodů.

Pozměňovací návrh 41
Čl. 3 odst. 28

28. za rok rozumí kalendářní rok, není-li 
uvedeno jinak;

28. za rok rozumí kalendářní rok. Kromě p
řípadu nových látek se množství za rok vypo
čítá na základě průměru předcházejících tří
kalendářních roků, pokud není uvedeno 
jinak;
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Odůvodnění

To umožňuje flexibilitu v systému REACH tím, že se vezmou v úvahu výkyvy v objemu výroby. 
Dále se eliminuje riziko, že by společnost náhle musela splnit větší nebo menší požadavky ohledn
ě dat z důvodu takových výkyvů v poptávce. U látek, které se nevyráběly dříve, by se měl vzít 
v úvahu pouze aktuální rok.

Pozměňovací návrh 42
Čl. 3 odst. 29a (nový

29a. Kategorie použití a kontaktu (UEC) 
shrnují scénáře expozice, které
charakterizuje srovnatelné použití podle 
čl. 3 odst. 12 a 25. Popisují všechny 
podmínky, které určují expozici. Složky 
UEC jsou nezávislé na sektoru: 
- základní oblasti aplikace,

- průmyslové použití,

- odborné použití,
- použití spotřebiteli,

- trasy expozice,

- hlavní cesty přijímání lidmi

(ústní, inhalací, kůží),
- cesty uvolnění do životního prost

ředí,

(vzduch, voda, půda, biota),

- trvání expozice,
- jednorázové/krátkodobé,

- příležitostné,

- trvalé/dlouhodobé,

Výsledkem těchto kategorií použití a 
kontaktu budou srovnatelná doporučená
opatření řízení rizik.  

Odůvodnění

Cílem kategorií použití a kontaktu (UEC) je výrazně usnadnit procesy zavedené systémem 
REACH, jako je registrační proces, komunikace a hodnocení bezpečnosti chemikálií
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v dodavatelském řetězci, aniž dojde k ovlivnění cílů systému REACH.

Pozměňovací návrh 43
Čl. 3 odst. 29b (nový)

29b. klíčovými informacemi rozumí
základní údaje pro upřednostňování látek 
na základě inherentních vlastností, 
expozice a používání látek;

Odůvodnění

Jako součást zjištění vynálezu látek (viz čl.3 odst. 20) jako druhé stádium budou firmy rovněž p
ředkládat klíčové informace (viz článek 22c). Sem budou patřit nejdůležitější informace o 
vlastnostech, expozici a používání látek. 

Pozměňovací návrh 44
Čl. 3 odst. 29c (nový)

29c. rizikovými kategoriemi rozumí
kategorie potenciálních rizik, která má
agentura zjistit na základě přeregistračních 
údajů, zejména údaje týkající se kategorie 
použití, kategorie kontaktu a scénář
expozice;

Odůvodnění

Přístup na základě rizik musí být brát konzistentně, aby bylo dosaženo slučitelnosti WTO se 
systémem REACH. Za to by měla nést odpovědnost agentura.

Pozměňovací návrh 45
Čl. 3 odst. 29d (nový)

29d. registrem látek rozumí registr, který
vede agentura a který obsahuje informace 
týkající se látek oznámených během p
ředregistrace;

Odůvodnění

Pozměňovací návrh vychází z čl. 3 odst. 20. Definice dává základ pro článek 22c. 
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Pozměňovací návrh 46
Čl. 4 odst. 1

1. Ustanovení této hlavy se nevztahují na p
řípady, kdy je látka použita:

vypouští se

a) v léčivých přípravcích pro humánní nebo 
veterinární použití v oblasti působnosti na
řízení (EHS) č. 2309/93, směrnice 
Evropského parlamentu 
a Rady 2001/82/ES a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2001/83/ES;

b) jako potravinářská přídatná látka v 
potravinách v oblasti působnosti směrnice 
Rady 89/107/EHS;
c) jako aromatická látka v potravinách 
v oblasti působnosti rozhodnutí
Komise 1999/217/ES;

b) jako přídatná látka v krmivech v oblasti 
působnosti směrnice Rady 70/524/EHS;

e) ve výživě zvířat v oblasti působnosti sm
ěrnice Rady 82/471/EHS.

Odůvodnění

Všechny odchylky byly v zájmu přehlednosti převedeny do článku 2. 

Pozměňovací návrh 47
Čl. 2 odst. 2 písm. ca) (nové)

ca) látky, které se vyrábějí, dovážejí a pou
žívají pro vědecký výzkum a vývoj nebo pro 
výzkum a vývoj orientovaný na produkty a 
procesy.

Odůvodnění

V zájmu posílení inovační kapacity by měly být látky, které se používají pro činnosti v oblasti 
výzkumu a vývoje, v zásadě osvobozeny od požadavky registrace, takže činnosti v oblasti 
výzkumu a vývoje nebudou přesouvány do třetích zemí. Takové látky používají kvalifikovaní
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odborníci za kontrolovaných podmínek.

Pozměňovací návrh 48
Čl. 6 odst. 1

1. Každý výrobce nebo dovozce výrobků p
ředloží agentuře registraci pro jakoukoli 
látku obsaženou v těchto výrobcích, jsou-li 
splněny všechny tyto podmínky:

1. Agentura může rozhodnout, že výrobci 
nebo dovozci výrobků zaregistrují jakoukoli 
látku v těchto výrobcích v souladu s touto 
hlavou, je-li látka přítomna v těchto 
výrobcích v celkovém množství větším než
1 tuna na výrobce nebo dovozce za rok, při
čemž každý druh výrobku se zvažuje 
samostatně, a je-li splněna jedna z těchto 
podmínek:

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) jsou splněna kritéria podle čl. 54 
písm. a) až e) nebo

b) látka splňuje kritéria pro klasifikaci jako 
nebezpečná podle směrnice 67/548/EHS;

b) je shoda s čl. 54 písm. f) nebo

c) za běžných a důvodně předpokládaných 
podmínek použití se počítá s uvolňováním 
látky.

c) agentura látku klasifikuje jako látku 
s nutnou registrací na základě předregistra
čních údajů.

Pozměňovací návrh 49
Čl. 6 odst. 2

2. Každý výrobce nebo dovozce výrobků
oznámí agentuře látku obsaženou v těchto 
výrobcích podle odstavce 3, jsou-li splněny 
všechny tyto podmínky:

vypouští se

a) látka je v těchto výrobcích přítomna 
v celkovém množství větším než 1 tuna na 
výrobce nebo dovozce za rok;
b) látka splňuje kritéria pro klasifikaci jako 
nebezpečná podle směrnice 67/548/EHS;

c) výrobci nebo dovozci je známo, nebo je 
mu dáno na vědomí, že látka se bude pravd
ěpodobně uvolňovat za běžných a důvodně
předpokládaných podmínek použití, ačkoli 
toto uvolňování není předpokládanou 
funkcí výrobku;
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d) množství uvolňované látky může mít nep
říznivé účinky na lidské zdraví nebo životní
prostředí.

Odůvodnění

Přístup na základě rizik musí být brát konzistentně, aby bylo dosaženo slučitelnosti WTO se 
systémem REACH.

Pozměňovací návrh 50
Čl. 6 odst. 3

Jsou-li splněny podmínky v odstavci 2, 
informace, které mají být oznámeny ve 
formátu určeném agenturou podle 
článku 108, zahrnují:

vypouští se

a) identifikaci a kontaktní údaje výrobce 
nebo dovozce;

b) registrační číslo (čísla) uvedené v čl. 18 
odst. 1, je-li k dispozici;

c) identifikaci látky podle oddílu 2 p
řílohy IV;

d) klasifikaci látky;

e) stručný popis použití výrobku;

f) množstevní rozsah látky, např. 1-10 tun, 
10-100 tun atd.

Odůvodnění

Spojeno s pozměňovacím návrhem k čl. 6 odst. 2 od téhož autora. Jelikož používání nebezpe
čných látek ve výrobcích by mělo být předmětem registračních požadavků, jak je uvedeno v pozm
ěňovacím návrhu k čl. 6 odst. 1, není nutné další oznámení.

Pozměňovací návrh 51
Čl. 6 odst. 4

Agentura může rozhodnout, že 
výrobci nebo dovozci výrobků musí
registrovat podle této hlavy jakoukoli 
látku obsaženou v těchto výrobcích a 
oznámenou podle odstavce 3.

vypouští se

Odůvodnění
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Spojeno s pozměňovacími návrhy k čl. 6 odst. 2 od téhož autora. Jelikož používání nebezpečných 
látek ve výrobcích by mělo být předmětem registračních požadavků, jak je uvedeno v pozmě
ňovacím návrhu k čl. 6 odst. 1, není toto ustanovení nutné.

Pozměňovací návrh 52
Čl. 6 odst. 5

5. Odstavce 1 až 4 se nevztahují na látky, 
které již byly pro toto použití registrovány ú
častníkem proti směru zásobovacího řetězce.

5. Odstavec 1 se nevztahuje na látky, které ji
ž byly pro toto použití, kategorii použití
nebo kategorii kontaktu registrovány jiným 
účastníkem.

Pozměňovací návrh 53
Čl. 6 odst. 6

6. Odstavce 1 až 4 se použijí tři měsíce po lh
ůtě uvedené v čl. 21 odst. 3.

6. Odstavec 1 se použije tři měsíce po lhůtě
uvedené v čl. 21 odst. 2.

Pozměňovací návrh 54
Čl. 6 odst. 7

7. Opatření k provádění odstavců 1 až 6 se p
řijmou v souladu s postupem stanoveným v
čl. 130 odst. 3.

7. Opatření k provádění odstavce 1 se p
řijmou v souladu s postupem stanoveným v
čl. 130 odst. 3.

Pozměňovací návrh 55
Čl. 6 odst. 6a (nový)

Článek 6a
Evropská značka kvality

Do… * předloží Komise Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu a případně
legislativní návrh o vytvoření evropské zna
čky kvality, jejímž cílem bude označovat a 
propagovat výrobky, které v každém stádiu 
výrobního procesu byly vyráběny v souladu 
s požadavky vyplývajícími z tohoto nařízení. 

* Dva roky po vstupu tohoto nařízení v 
platnost.

Odůvodnění
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Značka bude natištěná na výrobcích a umožní označení a propagaci osob podílejících se na 
výrobním procesu, které splnily požadavky vyplývající z tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 56
Čl. 7 odst. 2

2. Pro účely odstavce 1 oznámí výrobce 
nebo dovozce agentuře tyto informace ve 
formátu určeném agenturou podle 
článku 108:

2. Pokud jsou látky určené k výzkumu a 
vývoji nebo používané ve výzkumu a vývoji 
považovány za obzvláště nebezpečné nebo 
toxické, bude o nich výrobce nebo dovozce 
informovat a poskytne agentuře po
žadované technické údaje.

a) identifikaci výrobce nebo dovozce;

b) identifikaci látky;

c) popřípadě klasifikaci látky;
d) odhadované množství; 

e) seznam zákazníků uvedený v odstavci 1 a 

f) dostatečné informace o 
výzkumném a vývojovém programu, 
aby agentura mohla přijmout 
informované rozhodnutí podle 
odstavců 4 a 7.

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

Pozměňovací návrh 57
Čl. 7 odst. 3

3. Agentura přidělí oznámení číslo a 
datum oznámení, kterým bude den 
obdržení oznámení agenturou, a 
neprodleně sdělí toto číslo a datum 
dotyčnému výrobci nebo dovozci.

vypouští se

Pozměňovací návrh 58
Čl. 7 odst. 4
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4. Agentura zkontroluje úplnost 
informací předaných oznamovatelem. 
Může rozhodnout o stanovení
podmínek s cílem zajistit, aby látka 
nebo přípravek či výrobek, ve kterých 
je látka obsažena, byly používány 
pouze zaměstnanci zákazníků na 
seznamu uvedeném v odst. 2 písm. e) 
za přiměřeně kontrolovaných podmínek 
a aby nebyly dostupné široké ve
řejnosti, ať už samotné nebo v p
řípravku či výrobku, a aby zbývající
množství bylo po uplynutí doby 
platnosti výjimky opět sebráno za ú
čelem likvidace.

vypouští se

Pozměňovací návrh 59
Čl. 7 odst. 5

5. Není-li uvedeno jinak, výrobce nebo 
dovozce látky může vyrobit nebo dovézt 
látku nejdříve čtyři týdny po oznámení. 

vypouští se

Pozměňovací návrh 60
Čl. 7 odst. 6

6. Výrobce nebo dovozce musí splnit ve
škeré podmínky uložené agenturou podle 
odstavce 4.

vypouští se

Pozměňovací návrh 61
Čl. 7 odst. 7
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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

Pozměňovací návrh 62
Čl. 7 odst. 8

8. Agentura neprodleně sdělí návrhy 
rozhodnutí příslušným orgánům každého 
členského státu, v němž se uskutečňuje 
výroba, dovoz nebo výzkum zaměřený na 
produkty a procesy.

vypouští se

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

Pozměňovací návrh 63
Čl. 7 odst. 9

9. Agentura a příslušné orgány dotčených 
členských států zacházejí vždy s 
informacemi předloženými podle odstavc
ů 1 až 8 jako s důvěrnými.

vypouští se

Pozměňovací návrh 64
Čl. 7 odst. 10

10. Proti rozhodnutím agentury podle 
odstavců 4 a 7 je možno podat odvolání
v souladu s články 87, 88 a 89.

vypouští se
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Pozměňovací návrh 65
Článek 8 název

Látky v přípravcích na ochranu rostlin a 
biocidních přípravcích

vypouští se

Pozměňovací návrh 66
Čl. 8 odst. 1

1. Aktivní látky vyráběné nebo dová
žené pouze pro použití v přípravcích 
na ochranu rostlin a zahrnuté buď v p
říloze I směrnice Rady 91/414/EHS, 
nebo v nařízení Komise (EHS) č. 3600/92, 
nařízení Komise (ES) č. 703/2001, nařízení
Komise (ES) č. 1490/2002, rozhodnutí
Komise 2003/565/ES a jakákoli jiná látka, 
pro níž bylo vydáno rozhodnutí Komise o 
úplnosti dokumentace podle článku 6 sm
ěrnice 91/414/EHS, se považují za 
registrované pro výrobu nebo dovoz pro 
použití uvedená v těchto předpisech, a tudíž
se má za to, že splňují požadavky této 
kapitoly a článku 20.

vypouští se

Pozměňovací návrh 67
Čl. 8 odst. 2
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2. Aktivní látky vyráběné nebo dová
žené pouze pro použití v biocidních p
řípravcích a zahrnuté buď v p
řílohách I, IA nebo IB směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES, 
nebo v nařízení Komise (ES) 
č. …/…{druhé přezkumné nařízení}, 
budou až do dne rozhodnutí
uvedeného v čl. 16 odst. 2 pododst. 2 
směrnice 98/8/ES považovány za 
registrované pro výrobu nebo dovoz 
pro použití uvedená v těchto předpisech, a 
tudíž se má za to, že splňují požadavky této 
kapitoly a článku 20.

vypouští se

Pozměňovací návrh 68
Čl. 9 písm. a) bod iii)

iii) informace o výrobě a použití látky 
podle oddílu 3 přílohy IV; tyto informace 
představují veškerá určená použití
žadatele o registraci;

iii) informace o výrobě a použití látky 
podle oddílu 3 přílohy IV; tyto informace 
představují alespoň;

- všechny kategorie použití označené
žadatelem o registraci;

- kategorie kontaktu;
- rizikovou kategorii, kterou agentura 
stanoví na základě předregistračních údaj
ů;

- všechny další údaje, které souvisejí s 
rizikem a jsou výrobci nebo dovozci známy.

Odůvodnění

Požadavek předkládat kategorie použití a kategorie kontaktu jako součást registračního procesu, 
jako předpoklad hodnocení týkající se rizik a schválení (včetně požadavků ohledně údajů) a rovn
ěž pro jednodušší komunikaci v produktovém řetězci. 

Pozměňovací návrh 69
Čl. 9 písm. a) bod vi)
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souhrny informací získaných použitím p
říloh V až IX;

souhrny informací získaných použitím p
říloh V, VI a IX;

Odůvodnění

Nová příloha V zahrnuje klíčové informace (viz čl. 3 odst. 30 (nový), příloha VI (spojující
v souhrnné formě původní přílohy VI až VIII jako výběr pro další testy). To jsou všechny 
informace, které jsou nutné pro hodnocení rizik. 

Pozměňovací návrh 70
Čl. 9 písm. a) bod vii)

vii) podrobné souhrny studií informací
získaných použitím příloh V až IX, pokud 
jsou vyžadovány podle přílohy I;

vypouští se

Odůvodnění

Zejména od malých a středních podniků nelze očekávat, že budou předkládat komplexní
podrobné souhrny studií. Předkládání souhrnů podle čl. 9 písm. a) bodu vi) je dostatečné. 

Pozměňovací návrh 71
Čl. 9 písm. a) bod 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 pou
žití obratlovců mohly být za poplatek sdíleny 
s dalšími žadateli o registraci;

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

Odůvodnění

Pozměňovací návrh vychází z čl. 9 písm. a) bodu vii). 

Pozměňovací návrh 72
Čl. 9 písm. b)

b) zprávu o chemické bezpečnosti, vyžaduje-
li se podle článku 13.

b) zprávu o chemické bezpečnosti, vyžaduje-
li se podle článku 13. Tu lze začlenit do 
technických údajů o bezpečnosti a 
generické kategorie kontaktu se mohou 
použít ve zprávě o podmínkách expozice.
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Odůvodnění

Pro usnadnění kontroly a zjednodušení pracovní zátěže celého průmyslu EU by měly jako zpráva 
o chemické bezpečnosti stačit rozšířené technické údaje o bezpečnosti. Kromě toho by 
v souvislosti s podmínkami expozice měly být pro potenciální použití následnými uživateli 
definovány jednoduché kategorie kontaktu.

Pozměňovací návrh 73
Čl. 9 písm. ba) (nové)

ba) Informace, které požaduje tento článek 
a které byly již vytvořeny podle legislativy 
EU nebo v souladu s mezinárodními 
úmluvami, mohou být poskytovány v p
ůvodním formátu, aby bylo umožněno 
maximální využití dříve existujících postup
ů a údajů. 

Odůvodnění

Pro omezení zbytečných administrativních úkolů a s cílem udělat REACH realizovatelnějším by 
se údaje, které byly již shromážděny o určitém počtu látek podle jiných programů/jiné legislativy 
EU nebo mezinárodních programů/legislativy, mohly předkládat jako takové a nebylo by nutné
upravovat dokumentaci podle formátu REACH.

Pozměňovací návrh 74
Čl. 9 písm. bb) (nové)

(bb) Pro účely splnění písmene a) se má za 
to, že kompletní chemické dokumentace 
pro chemickou látku nebo skupinu 
chemických látek předložené v souladu 
s aktem Rady Organizace pro ekonomickou 
spolupráci a rozvoj o chemických látkách 
s vysokým výrobním objemem (HPV), s 
iniciativou HPV mezinárodní rady 
chemických asociací nebo s úkolem HPV 
agentury na ochranu životního prostředí
USA splňují požadavky písmene a) bodů vi) 
až x). 

Odůvodnění
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Soubor screeningových informací OECD využívá vědecky uznávané zásady pro poskytování
dostatku informací pro počáteční posouzení rizik chemických látek HPV. Iniciativy EU a USA 
týkající se stávajících chemických látek HPV se opírají o tyto požadavky.  Používání údajů vytvo
řených podle mezinárodně uznávaných protokolů zjednoduší vývoj informací o účincích a bezpe
čném používání látek, bude předcházet zbytečnému zdvojování a nákladnému vývoji údajů, 
zejména pokud by byly výsledkem testy na obratlovcích, a bude informovat veřejnost rychleji.

Pozměňovací návrh 75
Čl. 10 odst. 1 pododstavec 1

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 předlo
ží jeden výrobce nebo dovozce jednající
jménem ostatních výrobců nebo dovozců a s 
jejich souhlasem, a to podle druhého, třetího 
a čtvrtého pododstavce.

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 předlo
ží jeden výrobce nebo dovozce jednající
jménem ostatních výrobců nebo dovozců či t
řetí osoby a s jejich souhlasem, a to podle 
druhého, třetího a čtvrtého pododstavce.

Odůvodnění

Povinnost skupiny výrobců látky sdílet informace by mohla porušit důvěrnost a tím ohrozit spole
čné podávání údajů. Tohoto problému se lze vyvarovat oddělenou organizací nebo třetí osobou, 
s níž bude uzavřena smlouva za konsorcium zastupující zájmy skupiny výrobců.

Pozměňovací návrh 76
Čl. 10 odst. 1 pododstavec 3

Výrobce nebo dovozce předkládající údaje 
jménem ostatních členů konsorcia předloží
informace podle čl. 9 písm. a) bodu iv), vi), 
vii) a ix).

Výrobce nebo dovozce nebo třetí osoba p
ředkládající údaje jménem ostatních členů
konsorcia předloží informace podle čl. 9 
písm. a) bodu iv), vi), vii) a ix). 

Odůvodnění

Povinnost skupiny výrobců látky sdílet informace by mohla porušit důvěrnost a tím ohrozit spole
čné podávání údajů. Tohoto problému se lze vyvarovat oddělenou organizací nebo třetí osobou, 
s níž bude uzavřena smlouva za konsorcium zastupující zájmy skupiny výrobců.

Pozměňovací návrh 77
Čl. 10 odst. 1 pododstavec 4
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Členové konsorcia mohou sami rozhodnout, 
zda předloží informace uvedené v čl. 9 
písm. a) bodu v) a v písm. b) zvlášť, nebo 
zda jeden výrobce nebo dovozce předloží
tyto informace jménem ostatních.

Členové konsorcia mohou sami rozhodnout, 
zda předloží informace uvedené v čl. 9 
písm. a) bodu v) a v písm. b) zvlášť, nebo 
zda jeden výrobce nebo dovozce nebo třetí
strana předloží tyto informace jménem 
ostatních.

Odůvodnění

Povinnost skupiny výrobců látky sdílet informace by mohla porušit důvěrnost a tím ohrozit spole
čné podávání údajů. Tohoto problému se lze vyvarovat oddělenou organizací nebo třetí osobou, 
s níž bude uzavřena smlouva za konsorcium zastupující zájmy skupiny výrobců.

Pozměňovací návrh 78
Čl. 10 odst. 2

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

2. Každé konsorcium rozhodne interně o 
rozdělení poplatku za registraci. Každý
žadatel o registraci nebo konsorcium, kteří
zaplatili poplatek za registraci, mají právo 
vyúčtovat poplatek dle vlastního uvážení a v 
sazbě, o které mohou rozhodnout, ostatním, 
kteří se chtějí podílet na registraci látky. 
Podniky nebo konsorcia samy mají mít tudí
ž možnost určit rozdělení nákladů na 
registraci.

Odůvodnění

V rámci dobrovolně vytvořeného konsorcia musí mít sami členové pravomoc rozdělit náklady.

Pozměňovací návrh 79
Článek 11

Informace předkládané v závislosti na mno
žství

vypouští se

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

a) informace uvedené v příloze V pro 
látky vyráběné nebo dovážené v mno
žství větším než 1 tuna za rok na 
výrobce nebo dovozce;
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b) informace uvedené v p
řílohách V a VI pro látky vyráběné
nebo dovážené v množství větším než
10 tun za rok na výrobce nebo 
dovozce;

c) informace uvedené v p
řílohách V a VI a návrhy na testování
pro poskytnutí informací uvedených 
v příloze VII pro látky vyráběné nebo 
dovážené v množství větším než
100 tun za rok na výrobce nebo 
dovozce;
d) informace uvedené v p
řílohách V a VI a návrhy na testování
pro poskytnutí informací uvedených 
v přílohách VII a VIII pro látky vyráb
ěné nebo dovážené v množství větším 
než 1 000 tun za rok na výrobce nebo 
dovozce.

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

Odůvodnění

Požadavky ohledně informací o množství již nejsou nutné, protože požadavky budou souviset 
s expozicí (příloha IXa).

Je jasné, zejména vzhledem k požadavkům vyplývajícím ze smlouvy WTO TBT, že objem látek 
sám není vhodným přístupem k nařízení pro určení obecných požadavků ohledně údajů. 

Pozměňovací návrh 80
Čl. 13 odst. 3 písm. d)
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d) posouzení perzistentních, 
bioakumulativních a toxických (PBT) 
a velmi perzistentních a velmi 
bioakumulativních (vPvB) látek.

vypouští se

Odůvodnění

Není nutné oddělené hodnocení perzistentních, bioakumulativních a toxických (PBT) a 
velmi perzistentních a velmi bioakumulativních (vPvB) látek. Hodnocení těchto vlastností je 
již vyžadována jako součást posouzení nebezpečnosti podle odst. 3 písm. a) a c). 

Pozměňovací návrh 81
Čl. 13 odst. 4 pododstavec 2

Posouzení expozice a charakterizace rizik 
zahrnuje veškerá určená použití výrobce 
nebo dovozce.

Posouzení expozice a charakterizace rizik 
zahrnuje veškerá určená použití nebo 
kategorie použití/kategorie expozice 
výrobce nebo dovozce.

Pozměňovací návrh 82
Čl. 13 odst. 4a (nový

4a. Posouzení expozice nemusí zahrnovat:

a) expozici člověka, pokud posouzení
nebezpečnosti došlo k závěru, že látka spl
ňuje pouze klasifikační kritéria pro nebezpe
čnost vůči životnímu prostředí;

b) expozici životního prostředí, pokud 
posouzení nebezpečnosti došlo k závěru, že 
látka splňuje pouze klasifikační kritéria pro 
nebezpečnost vůči lidskému zdraví;

Odůvodnění

Požadované informace by se měly řídit expozicí. Pokud není žádné nebezpečí, není zde žádné
riziko, a tam, kde není žádné riziko pro životní prostředí nebo zdraví, měly by se požadované
informace omezit na příslušnou oblast (buď životní prostředí, nebo zdraví a nikoli obě). Tím by 
se efektivně upřednostnily informace a odstranilo by se zbytečné břemeno.

Pozměňovací návrh 83
Čl. 13 odst. 5
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5. Zpráva o chemické bezpečnosti nemusí
zahrnovat rizika pro lidské zdraví
vyplývající z těchto konečných použití:

vypouští se

a) v materiálech ve styku s potravinami 
v oblasti působnosti směrnice 
Rady 89/109/EHS;
b) v kosmetických prostředcích v oblasti p
ůsobnosti směrnice 76/768/EHS;

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrhy k čl. 2 odst. 1 písm. cf) (nové) a čl. 2 odst. 1 písm. ci) (nové).

Pozměňovací návrh 84
Čl. 13 odst. 7a (nový

7a. Každý výrobce nebo dovozce látky či p
řípravku, který dodává tuto látku nebo p
řípravek následnému uživateli, poskytne na 
žádost tohoto následného uživatele 
informace potřebné pro posouzení účinků
látky nebo přípravku na lidské zdraví či 
životní prostředí s ohledem na operace a 
použití uvedené v takové žádosti.

Odůvodnění

Aby REACH byl realizovatelný, musí informace rozšiřované dodavatelským řetězcem (proti sm
ěru i po směru) umožnit společnostem podniknout vhodné kroky a rozhodovat se informovaně. 
Právo následného uživatele na informace je zásadní pro opětné získání důvěry spotřebitelů a pro 
opětné získání goodwill.

Pozměňovací návrh 85
Čl. 13 odst. 7b (nový)

7b. Každý následný uživatel poskytne na 
žádost svého dodavatele, pokud je to přimě
řeně vyžadováno, informace potřebné pro 
posouzení účinků látky nebo přípravku na 
lidské zdraví či životní prostředí v důsledku 
operací a použití následného uživatele.
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Odůvodnění

Aby REACH byl realizovatelný, musí informace rozšiřované dodavatelským řetězcem (proti sm
ěru i po směru) umožnit společnostem podniknout vhodné kroky a rozhodovat se informovaně. 
Právo následného uživatele na informace je zásadní pro opětné získání důvěry spotřebitelů a pro 
opětné získání goodwill.

Pozměňovací návrh 86
Článek 15

Registrace meziproduktů izolovaných na 
místě

vypouští se

1. Každý výrobce meziproduktu izolovaného 
na místě v množství větším než 1 tuna za 
rok předloží agentuře registraci pro 
meziprodukt izolovaný na místě.

2. 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:

a) identifikaci výrobce uvedenou v oddílu 1 
přílohy IV;

b) identifikaci meziproduktu uvedenou 
v oddílu 2 přílohy IV;
c) klasifikaci meziproduktu;

d) jakékoli dostupné údaje o fyzikálně-
chemických vlastnostech meziproduktu 
nebo o jeho účincích na lidské zdraví nebo 
životní prostředí.

Odůvodnění

Spojeno s článkem 16.

Pozměňovací návrh 87
Čl. 16 odst. 1
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1. Každý výrobce nebo dovozce p
řepravovaného izolovaného meziproduktu v 
množství větším než 1 tuna za rok předloží
agentuře registraci pro přepravovaný
izolovaný meziprodukt.

1. Každý výrobce nebo dovozce 
meziproduktu na místě nebo p
řepravovaného izolovaného meziproduktu v 
množství větším než 1 tuna za rok předloží
agentuře registraci pro přepravovaný
izolovaný meziprodukt.

Pozměňovací návrh 88
Čl. 16 odst. 2 písm. b)

b) identifikaci meziproduktu uvedenou 
v oddílu 2 přílohy IV;

b) název meziproduktu, včetně čísla CAS, 
pokud je k dispozici; 

Odůvodnění

Přesné určení identity vyžaduje nákladné analytické šetření. Mělo by to být vyžadovány pouze ve 
zvláštních případech, např. v případě konsorcií.

Pozměňovací návrh 89
Čl. 16 odst. 2 písm. c)

c) klasifikaci meziproduktu; c) popřípadě klasifikaci látky, pokud je 
k dispozici;

Odůvodnění

Klasifikace je normálně nutná pouze u meziproduktů, které jsou uváděny na trh. 

Pozměňovací návrh 90
Čl. 16 odst. 3

3. Registrace pro přepravované
izolované meziprodukty v množství v
ětším než 1 000 tun za rok musí kromě
informací vyžadovaných podle 
odstavce 2 obsahovat informace 
uvedené v příloze V.

vypouští se

Na získávání těchto informací se vztahuje 
článek 12.

Odůvodnění
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Základní zrušení přístupu týkajícího se množství.

Pozměňovací návrh 91
Čl. 16 odst. 4 písm. (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) a (h)

a) látka je přísně uchovávána pomocí
technických prostředků během 
celého svého životního cyklu, včetně
výroby, přepravy (zahrnující přepravu 
po železnici, silnici, vnitrozemských 
vodních cestách, po moři, letecky 
nebo potrubím), během svého čištění, 
činností při čištění a údržbě, odběru vzork
ů, analýzy, plnění nebo vyprazdňování za
řízení nebo nádob, odstraňování odpadu 
nebo jeho čištění a skladování;

vypouští se

b) existuje-li nebezpečí expozice, jsou 
k dispozici postupy a techniky ke snížení
emise a následné expozice;

c) s látkou nakládá pouze řádně vyškolený
a oprávněný personál;

d) před otevřením a vstupem do 
systému při čištění a údržbě se 
provádějí speciální postupy, jako je 
proplachování a mytí;
e) přepravní postupy jsou v souladu 
s požadavky směrnice 94/55/ES;

f) v případě nehody a při vzniku 
odpadu jsou používány postupy a 
techniky, které snižují emise a 
následnou expozici během čištění
látky nebo činnostech při čištění a údr
žbě;
g) postupy pro manipulaci s látkou 
jsou náležitě dokumentovány a přísně
kontrolovány místním 
provozovatelem;

h) žadatel o registraci provozuje systém 
dozoru nad produkty a monitoruje u
živatele, zda zajišťují shodu s podmínkami 
uvedenými v písmenu a) až g).
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Nejsou-li splněny podmínky v prvním 
pododstavci, registrace musí obsahovat 
údaje uvedené v článku 9.

Odůvodnění

Požadavky týkající se řízených podmínek by měly být stanoveny ve zvláštních obecných směrech. 
Podmínky stanovené v návrhu jsou málo pružné a nejsou v dostatečné míře orientovány na 
praktické okolnosti. 

Pozměňovací návrh 92
Článek 17

Společné předkládání údajů členy 
konsorcií

vypouští se

1. Pokud se předpokládá, že meziprodukt 
izolovaný na místě nebo přepravovaný
izolovaný meziprodukt budou ve Spole
čenství vyrábět dva nebo více výrobců nebo 
že bude dovážen 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 a třetího 
pododstavce.
Každý člen konsorcia předloží zvlášť
informace podle čl. 15 odst. 2 písm. a) a b) 
a čl. 16 odst. 2 písm. a) a b).

Výrobce nebo dovozce předkládající údaje 
jménem ostatních členů konsorcia předloží
popřípadě informace podle čl. 15 odst. 2 
písm. c) a d) a podle čl. 16 odst. 2 písm. c) 
a d) a odst. 3.

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

Odůvodnění

Registrace meziproduktů již nebude zapotřebí. Pokud je požadována předregistrace nebo sdílení
údajů, použije se článek 10. 
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Pozměňovací návrh 93
Čl. 19 odst. 1 pododstavec 2

Žadatel o registraci může zahájit výrobu 
nebo dovoz látky, nevydá-li agentura opa
čný pokyn podle článku 18 odst. 2, ve lhůtě t
ří týdnů od data registrace, aniž je dotčen 
čl. 25 odst. 4 pododst. 4.

Žadatel o registraci může zahájit výrobu 
nebo dovoz látky nebo v nich pokračovat, 
dokud agentura neuvede jinak podle 
článku 18 odst. 2, ve lhůtě tří týdnů od data 
registrace, aniž je dotčen čl. 25 odst. 4 
pododst. 4.

Odůvodnění

Odstavec 2 naznačuje, že se veškerá výroba musí zastavit až do dalšího oznámení. To naruší trh 
a obchodní politiky společností. Výrobní linky musí pokračovat, dokud agentura neuvede jinak. 
Deselekce z trhu nebo pro konkrétní použití by ovlivnilo velký počet přípravků a výrobních 
receptů, které vyžadují zdlouhavou práci v oblasti nové formulace a ověřování. V důsledku toho 
potřebují následní uživatelé čas pro novou formulaci a ověření nových předpisů během pokra
čující výroby. Toho lze dosáhnout pouze v případě, že dodavatelé dostanou kredenční období p
řed termínem, do kterého látku postupně vyřadí.

Pozměňovací návrh 94
Čl. 19 odst. 1 poslední pododstavec (nový)

U zavedených látek, které nejsou 
registrované, včetně konkrétního použití, 
má dotyčný výrobce nebo dovozce 36 měsíc
ů na vyřazení látky z trhu i pro to konkrétní
použití po termínech podle článku 21.

Odůvodnění

Spojeno s pozměňovacím návrhem k čl. 19 odst. 1 druhému pododstavci.

Pozměňovací návrh 95
Čl. 20 odst. 1 písm. c)

c) podstatné změny v ročním nebo 
celkovém množství, které vyrobil nebo 
dovezl;

vypouští se

Odůvodnění
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Důsledné zrušení přístupu týkajícího se množství.

Pozměňovací návrh 96
Čl. 20 odst. 1 písm. d)

d) nová použití, pro něž je látka vyráběna 
nebo dovážena, u kterých lze důvodně p
ředpokládat, že si jich je vědom;

d) nová použití nebo kategorie pou
žití/kategorie kontaktu, pro něž je látka 
vyráběna nebo dovážena, kterých si je vědom 
vědom a které podporuje;

Odůvodnění

Spojení „u kterých lze důvodně předpokládat“ je nepraktické. Výrobce/dovozce nesmí být 
povinen oznamovat žádosti, které nepodporuje. 

Pozměňovací návrh 97
Čl. 20 odst. 2

2. V případech, na něž se vztahují
články 10 nebo 17, předloží každý žadatel 
o registraci zvlášť informace uvedené v 
odst. 1 písm. c).

vypouští se

Odůvodnění

Důsledné zrušení přístupu týkajícího se množství.

Pozměňovací návrh 98
Kapitola 6 název

Přechodná ustanovení použitelná na 
zavedené látky a oznámené látky

vypouští se

Pozměňovací návrh 99
Hlava IIa (nová)

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ POU
ŽITELNÁ NA REGISTRACI LÁTEK

Odůvodnění
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Nová hlava IIa znamená, že do určitého bodu bude dosaženo jednotné předregistrace pro v
šechny látky. To zajistí větší plánovací jistotu pro výrobce, zpracovatele, uživatele a úřady. Z d
ůvodu včasné spolupráce a jednoduššího zakládání konsorcií zmizí z trhu méně látek. Tím se sní
ží břemeno, které leží zejména na malých a středních podnicích a následných uživatelích. Nejd
ůležitější informace o vlastnostech látek a expozici jim budou k dispozici až za pět let.

Pozměňovací návrh 100
Kapitola 1 (název)

ZÁSADY

Pozměňovací návrh 101
Čl. 6 odst. 20a (nový)

Článek 20a

Rozsah přechodných ustanovení
Přechodná ustanovení této hlavy se mohou 

použít pouze pro zavedené látky, pro které
výrobce nebo dovozce dostal přeregistrační
číslo.

Pozměňovací návrh 102
Čl. 21 odst. 1

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

1. Po dobu pěti let po vstupu tohoto nařízení
v platnost se článek 19 nevztahuje na 
zavedené látky v první zpracovatelském 
seznamu (článek 22e):

a) zavedené látky klasifikované jako 
karcinogenní, mutagenní nebo 
toxické pro reprodukci kategorií 1 a 2 
v souladu se směrnicí 67/548/EHS a 
vyrobené ve Společenství nebo do něj 
dovezené v množství větším než 1 tuna 
za rok na výrobce nebo dovozce, a to 
nejméně jednou po vstupu tohoto nařízení
v platnost;
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b) zavedené látky vyrobené ve Spole
čenství nebo do něj dovezené v mno
žství větším než 1 000 tun za rok na 
výrobce nebo dovozce, a to nejméně jednou 
po vstupu tohoto nařízení v platnost.

Pozměňovací návrh 103
Čl. 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 sedmi let po vstupu tohoto na
řízení v platnost se článek 19 nevztahuje na 
zavedené látky ve druhém zpracovatelském 
seznamu (článek 22f odst. 1). 

Pozměňovací návrh 104
Čl. 21 odst. 2 a (nový

2a. Po dobu devíti let po vstupu tohoto na
řízení v platnost se článek 19 nevztahuje na 
zavedené látky ve třetím zpracovatelském 
seznamu (článek 22f odst. 2).

Pozměňovací návrh 105
Čl. 21 odst. 3

3. Po dobu 11 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 1 tunu za 
rok na výrobce nebo dovozce, a to nejméně
jednou po vstupu tohoto nařízení v 
platnost.

3. Po dobu 11 let po vstupu tohoto nařízení
v platnost se článek 19 nevztahuje na 
zavedené látky ve čtvrtém zpracovatelském 
seznamu (článek 22f odst. 3).
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Pozměňovací návrh 106
Čl. 21 odst. 3a (nový

3a. Aby se  potenciální žadatel o registraci 
zavedené látky mohl uchýlit k přechodným 
ustanovením stanoveným v odstavcích 1 až
3, bude muset tuto látku nejprve oznámit 
do registru látek podle článku 22a s údaji, 
které jsou tam požadovány, a ve lhůtách 
tam stanovených a získat předregistrační
číslo.

Pozměňovací návrh 107
Čl. 21 odst. 3b (nový)

3b. Právo na využití přechodných 
ustanovení podle odstavců 1 až 3 zaniká, 
pokud žadatel o registraci neposkytne klí
čové informace podle článku 22c týkající se 
látky oznámené do registru látek; d
ůsledkem zániku práva na využití p
řechodných ustanovení podle odstavců 1 až
4 je rovněž skutečnost, že přestane platit p
ředregistrační číslo přidělené podle čl. 22e 
odst. 4. Předcházející věta se nevztahuje na 
látky v prvním zpracovatelském seznamu (
článek 22e).

Pozměňovací návrh 108
Čl. 21 odst. 3c (nový)

3c. Odstavec 3b se nevztahuje na izolovaný
meziprodukt na místě nebo přepravovaný
izolovaný meziprodukt.
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Pozměňovací návrh 109
Čl. 21 odst. 3d (nový)

3d. Pro účely zavádění systému řízení
chemických látek ve výrobcích podle 
článku 6 ve spojení s čl. 54 písm. a) – f) by 
mělo být šest let po vstupu nařízení
v platnost zavedeno jako dobrovolný nástroj 
poradenství podle jednotlivých sektorů.

Odůvodnění

Pro dosažení funkčního systému řízení používání povolených chemikálií v dodavatelském řetězci 
je nutné použít třífázový model. Tak bude zajištěn hladný přechod i pro malé a střední podniky.

Pozměňovací návrh 110
Čl. 22 odst. 1

1. Oznámení předložené podle sm
ěrnice 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 sm
ěrnice 67/548/EHS se pro účely hlav II a VI 
považuje za registraci a hodnocení a 
agentura přidělí registrační číslo ve lhůtě
jednoho roku od vstupu tohoto nařízení
v platnost.
Hodnocení provedené v souladu s na
řízením (EHS) č. 793/931 nebo 
v souladu s jiným srovnatelným, 
mezinárodně uznávaným postupem p
ředtím, než toto nařízení vstoupí v 
platnost, se považuje za registraci a 
hodnocení pro účely této hlavy; 
agentura přidělí registrační číslo do 
jednoho roku pro vstupu tohoto nařízení
v platnost. 

______________________

1 Úř. věst. č. L 84, 5. 4. 1993, s. 1.

Odůvodnění

Takové látky již byly ohodnoceny podle postupu oznamování nových látek nebo nařízení
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týkajícího se starých látek. Taková hodnocení musí být uznávána. Opětné předkládání dokument
ů by bylo zbytečné. 

Pozměňovací návrh 111
Čl. 22 odst. 2

2. Dosáhne-li množství oznámené látky 
vyrobené nebo dovezené výrobcem nebo 
dovozcem následující vyšší prahové
hodnoty tonáže podle článku 11, je nutno p
ředložit dodatečné požadované informace 
odpovídající tomuto prahovému množství a 
všem nižším prahovým množstvím v 
souladu s články 9 a 11, pokud již nebyly 
v souladu s těmito články předloženy.

2. Článek 20 se vztahuje na látky, které se 
považují za registrované podle odstavce 1.

Odůvodnění

Odkaz na prahové množství je nadbytečný (viz odůvodnění článku 11). Měly by se dodržovat 
pouze oznamovací povinnosti podle článku 20.

Pozměňovací návrh 112
Kapitola 1a název (nový)

PŘEDREGISTRACE

Pozměňovací návrh 113
Čl. 22 a název (nový)

Článek 22a

Povinnost oznamovat látky do registru 
látek

Odůvodnění

Nová hlava IIa zajistí, že firmy budou předkládat klíčové informace (viz článek 22c) v souvislosti 
s vytvořením s seznamu látek (viz čl. 3 odst. 20). Tyto informace zahrnují nejdůležitější
podrobnosti o vlastnostech, expozici a používání látek. Tento základ umožní stanovení priorit s 
časově odstupňovanými zpracovatelskými seznamy pro následnou registraci. 

Pozměňovací návrh 114
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Čl. 22 a odst. 1 (nový)

1. Pokud není v tomto nařízení stanoveno 
jinak, musí každý výrobce nebo dovozce, 
který vyrábí nebo dováží látku buď
samotnou, nebo v přípravku, nejpozději do 
18 měsíců po vstupu tohoto nařízení
v platnost sdělit agentuře informace podle 
odstavce 2 pro účely zařazení do registru 
látek.

Odůvodnění

Toto právo uplatnění je významné zejména pro následné uživatele, kteří po uplynutí období pro 
oznámení látky do registru látek, zjistí, že dodavatel neoznámil důležitou látku. Během pozdního 
oznamovacího období je zde příležitost najít si jiného dodavatele a předložit pozdní oznámení
látky nebo látku může oznámit sám uživatel. 

Pozměňovací návrh 115
Čl. 22 a odst. 2 (nový)

2. Následující informace musí být 
oznámeny ve formátu, který stanoví
agentura podle článku 108:

a) ) jméno a adresa výrobce nebo dovozce, 
a jméno kontaktní osoby;

b) prohlášení o tom, zda je k dispozici 
souhlas se zveřejněním (podle čl. 22b odst. 
2) jména a adresy výrobce nebo dovozce;
c) název látky, případně skupiny látek včetn
ě čísla CAS, pokud je k dispozici; 

d) odkaz na toxikologické nebo 
ekotoxikologické výsledky, o nichž má
výrobce nebo dovozce příslušné studie 
z vlastních pokusů na obratlovcích;

e) prohlášení, zda se látka používá výhradn
ě jako izolovaný meziprodukt na místě nebo 
jako přepravovaný izolovaný meziprodukt;
f) prohlášení, zda je výrobce nebo dovozce 
ochoten spolupůsobit podle článku 10 
v konsorciu.
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Pozměňovací návrh 116
Čl. 22 a odst. 3 (nový)

3. Pokud lhůta podle odst. 1 uplyne, může 
agentura na žádost podanou v následné
oznamovací lhůtě dalších 6 měsíců povolit 
v odůvodněných případech pozdější
oznámení do registru látek podle odstavce 
2.  I v případě pozdějšího oznámení platí lh
ůta pro oznámení klíčových informací
podle článku 22c.  Pokud agentura pozdější
oznámení zamítne, je možné se proti 
tomuto rozhodnutí odvolat podle 
ustanovení článků 87, 88 a 89.

Pozměňovací návrh 117
Čl. 22 a odst. 4 (nový)

4. Agentura musí oznámení do registru 
látek podle článku 22 přidělit číslo (p
ředregistrační číslo) a musí zapsat datum p
řijetí oznámení v agentuře.  Agentura musí
příslušného výrobce a dovozce neprodleně
informovat o předregistračním čísle a o 
datu přijetí. Při tom musí výrobce nebo 
dovozce upozornit na oznamovací
povinnosti podle článku 22c a na důsledky 
nesplnění nebo opomenutí těchto 
povinností. 
Předregistrační číslo slouží pro doložení p
ředběžného práva na výrobu nebo dovoz 
látky ve smyslu článku 21.

Odůvodnění

Pro stanovení priorit jsou rozhodující toxické vlastnosti látky, rozsah expozice a vyráběné mno
žství. Každá látka je následně zapsána do jednoho ze zpracovatelských seznamů a v určitý
časový okamžik je vyvolána k registraci.  Tím je dosaženo vyšší úrovně bezpečnosti a jednodušší
tvorby konsorcií. 

Pozměňovací návrh 118
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Čl. 22 a odst. 5 (nový)

5. Pro izolované meziprodukty na místě a 
pro přepravované izolované meziprodukty 
platí odpovídajícím způsobem odstavec 4 
s tím, že agentura udělí oznámení do 
registru látek registrační číslo ve smyslu 
čl. 18 odst. 1.

Pozměňovací návrh 119
Čl. 22 a odst. 6 (nový)

6. Následní uživatelé musí agentuře do 
jednoho roku po zveřejnění registru látek 
podle čl. 22b odst. 2 sdělit, že má k dispozici 
studie z vlastních pokusů na obratlovcích 
pro toxikologické nebo ekotoxikologické
koncové body.  Agentura doplní registr 
látek a zveřejní toto doplnění 30 dnů po 
uplynutí lhůty uvedené v odst. 5 první větě.

Pozměňovací návrh 120
Článek 22b (nový)

Článek 22b
Registr látek

Odůvodnění

Zveřejněním seznamu látek agenturou bude brzy dosaženo vysoké míry transparentnosti. 

Pozměňovací návrh 121
Čl. 22b odst. 1 (nový)

1. Agentura vede registr látek s údaji podle 
článku 22a.
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Pozměňovací návrh 122
Čl. 22b odst. 2 (nový)

2. Agentura zveřejní z registru látek jeden 
měsíc po uplynutí oznamovací lhůty v
čl. 22a odst. 1 všechny oznámené látky:

Pozměňovací návrh 123
Čl. 22 odst. 2 písm. a) (nové)

a) s názvem látky, případně skupiny látek v
četně čísla CAS, pokud je k dispozici; 

Pozměňovací návrh 124
Čl. 22b odst. 2 písm. b) (nové)

b) případně se jménem a adresou výrobce 
nebo dovozce, pokud je k dispozici 
odpovídající souhlas podle čl. 22a odst. 2 
písm. b);

Pozměňovací návrh 125
Čl. 22b odst. 2 písm. c) (nové)

c) s odkazem, pro který toxikologický nebo 
ekotoxikologický koncový bod jsou 
k dispozici studie z pokusů na obratlovcích;

Pozměňovací návrh 126
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Čl. 22b odst. 3 (nový)

3. Agentura zveřejní údaje podle odstavce 2 
z pozdějších hlášení povolených podle 
čl. 22a odst. 3 do jednoho měsíce po 
uplynutí následné oznamovací lhůty.

Pozměňovací návrh 127
Článek 22c název (nový) 

Článek 22c

Klíčové informace

Pozměňovací návrh 128
Čl. 22c odst. 1 (nový)

1. Každý výrobce nebo dovozce látky 
uvedené v registru látek musí Agentuře do 
3 let a 6 měsíců po zveřejnění registru látek 
podle čl. 22b odst. 2 oznámit pro každou 
látku klíčové informace podle odstavce 2. P
ředcházející věta se nevztahuje na látky 
v prvním zpracovatelském seznamu (článek 
22e).

Pozměňovací návrh 129
Čl. 22c odst. 2 (nový)

2. Následující informace musí být jako klí
čové informace oznámeny ve formátu, 
který stanoví agentura podle článku 108: 
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Pozměňovací návrh 130
Čl. 22c odst. 2 písm. a) (nové)

a) údaje o vlastnostech látky podle přílohy 
V;

Pozměňovací návrh 131
Čl. 22c odst. 2 písm. b) (nové)

b) klasifikace a označení, pokud jsou 
k dispozici;

Pozměňovací návrh 132
Čl. 22c odst. 2 písm. c) (nové)

c) údaje kategorií použití;

Pozměňovací návrh 133
Čl. 22c odst. 2 písm. d) (nové)

d) údaje o kontaktu; 

Pozměňovací návrh 134
Čl. 22c odst. 2 písm. e) (nové)

e)zařazení do druhého zpracovatelského 
seznamu podle čl. 22f) odst. 1 písm. b), 
pokud je to žádoucí.
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Pozměňovací návrh 135
Čl. 22c odst. 3 (nový)

3. Pokud lhůta podle odst. 1 uplyne, může 
agentura na žádost podanou v následné
oznamovací lhůtě dalších 6 měsíců povolit 
v odůvodněných případech pozdější
oznámení klíčových informací podle 
odstavce 2, jakož i údajů podle čl. 22a 
odst. 2 pro látku uvedenou v registru látek.   
V tomto případě udělí agentura 
výrobci/dovozci, který později poskytne výše 
uvedené informace, předregistrační číslo.

Pozměňovací návrh 136
Čl. 22c odst. 4 (nový)

4. S výjimkou monomerů, které se používají
jako izolované meziprodukty na místě nebo 
přepravované izolované meziprodukty, se 
odstavce  1 až 5 nepoužijí pro izolované
meziprodukty na místě a na přepravované
izolované meziprodukty.  Výrobci nebo 
dovozci těchto látek musí však  získat 
informace uvedené v odst. 2 písm. a) o 
vlastnostech látky podle přílohy V 
s výjimkou informací o senzibilizaci ve lhůt
ě podle odst. 1; tyto informace musí
uchovávat pro příslušné orgány v rámci ú
ředních kontrol (článek 122), jakož i na vy
žádání pro agenturu.

Pozměňovací návrh 137
Čl. 22c odst. 5 (nový)
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5. Odpovídajícím způsobem se použije 
článek 10 a čl. 18 odst. 2 první a třetí věta a 
násl. a odstavce 3 a 4.

Pozměňovací návrh 138
Kapitola 3 název (nový) 

STANOVENÍ PRIORIT PRO 
REGISTRACI BĚHEM PŘECHODNÉHO 

REŽIMU

Pozměňovací návrh 139
Článek 22e (nový)

Článek 22e
Látky prvního zpracovatelského seznamu

1. Látky prvního zpracovatelského seznamu 
musí být zaregistrovány do pěti let po 
vstupu nařízení v platnost.  

2. První zpracovatelský seznam a případná
doplnění či změny se zveřejňují podle 
čl. 22b odst. 2 písm. d) společně se zveřejn
ěním registru látek.

Pozměňovací návrh 140
Článek 22f (nový)

Článek 22f
Látky druhého, třetího a čtvrtého 

zpracovatelského seznamu
1. Látky druhého zpracovatelského 
seznamu musí být zaregistrovány do sedmi 
let po vstupu nařízení v platnost. 

2. Látky třetího zpracovatelského seznamu 
musí být zaregistrovány do devíti let po 
vstupu nařízení v platnost.  
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3. Látky čtvrtého zpracovatelského 
seznamu musí být zaregistrovány do 11 let 
po vstupu nařízení v platnost.  

4. Agentura zveřejní druhý až čtvrtý
zpracovatelský seznam jeden měsíc po 
uplynutí lhůty pro oznámení klíčových 
informací uvedené v čl. 22c odst. 1.  Pokud 
povolená pozdější oznámení klíčových 
informací (čl. 22c odst. 3) podle čl. 22d 
odst. 2 druhé věty a čl. 22d odst. 3 vedou 
k doplnění nebo změně zpracovatelských
seznamů, zveřejní agentura tato doplnění
nebo změny do jednoho měsíce po uplynutí
oznamovací lhůty uvedené v čl. 22c odst. 3.

Pozměňovací návrh 141
Čl. 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 p
ředchozím 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 p
ředchozím žadatelům o registraci podíl
nákladů vypočítaných podle odstavce 8a.

<OptDelPrev>

Pozměňovací návrh 142
Čl. 25 odst. 6
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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 zp
řístupněny 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 zp
řístupněny souhrny nebo popřípadě podrobné
souhrny studií, které požaduje. Předchozí
žadatel(é) o registraci má (mají) nárok na 
náhradu podílu nákladů vypočítaných podle 
odstavce 8a potenciálním žadatelem o 
registraci, tento nárok je vymahatelný
vnitrostátními soudy. 

Pozměňovací návrh 143
Čl. 25 odst. 8a (nový)

8a. Agentura otevře pro všechny žadatele o 
registraci běžný účet. Náklady na první
registraci kontroluje agentura. Každý
budoucí žadatel o registraci podílející se na 
původní registraci nebo mající z ní prosp
ěch bude muset uhradit ekvivalent svého 
podílu na počátečních celkových 
nákladech, což znamená, že každý žadatel o 
registraci, který přistoupí, sníží své vlastní
vstupní náklady a současně náklady těch, 
kteří již jsou registrováni. Osobám, které již
jsou registrovány, bude uhrazen (připsána 
k dobru) jejich podíl na snížení nákladů zp
ůsobeném novým žadatelem o registraci. 

Odůvodnění

Účelem je to, aby každý žadatel o registraci měl zájem o sdílení své registrace pokud možno co 
nejdříve s co nejvíce lidmi, aby se snížilo jeho finanční břemeno.  

Pozměňovací návrh 144
Článek 26

Povinnost předregistrace zavedených látek vypouští se
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1. Aby bylo možno využít přechodný režim 
podle článku 21, předloží každý potenciální
žadatel o registraci zavedené látky agentuře 
veškeré níže uvedené informace ve formátu 
určeném agenturou podle článku 108:

a) název látky a popřípadě skupinu látek, v
četně čísel EINECS a CAS, jsou-li 
k dispozici;

b) své jméno a adresu a jméno kontaktní
osoby;

c) předpokládanou lhůtu registrace/mno
žstevní rozsah;

d) fyzikálně-chemické, toxikologické a 
ekotoxikologické koncové
body/vlastnosti, pro něž má k 
dispozici příslušné studie nebo 
informace pro účely případných po
žadavků na informace při registraci;
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).

Potenciální žadatel o registraci může 
údaje předkládané podle prvního 
pododstavce omezit na ty koncové
body/vlastnosti, pro které byly po
žadovány zkoušky.

2. Informace uvedené v odstavci 1 je 
nutno předložit nejpozději osmnáct m
ěsíců před:

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

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

3. Žadatelé o registraci, kteří nepředloží
údaje podle odstavce 1, se nemohou 
odvolávat na článek 21.
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4. Výrobci a dovozci zavedených 
látek v množství nižším než 1 tuna za 
rok, jakož i následní uživatelé mohou 
předložit agentuře údaje uvedené v 
odstavci 1 ve formátu určeném 
agenturou v souladu s článkem 108.

5. Agentura zaznamená údaje předložené
podle odstavců 1 až 4 do databáze.  
Agentura umožní výrobcům a dovozcům, 
kteří předložili údaje o látce podle odstavc
ů 1 až 4, přístup k údajům o každé látce 
zaznamenaným v databázi. Přístup k těmto 
údajům mají rovněž příslušné orgány 
členských států.

Odůvodnění

Vypouští se hlava III, protože předregistrace by měla být systematicky upravována v hlavě IIa o 
registraci (tam zejména články 20a a 22a). Přeregistrace není žádoucí z hlediska omezování
pokusů na zvířatech.

Pozměňovací návrh 145
Čl. 27 odst. 1

1. Všichni výrobci a dovozci, kteří pro 
zavedené látky předložili Agentuře informace 
v souladu s článkem 26, budou účastníky 
Fóra pro výměnu informací (SIEF).

1. Všichni výrobci, dovozci a následní u
živatelé, kteří pro zavedené látky předložili 
Agentuře informace v souladu s
článkem 22a, budou účastníky Fóra pro vým
ěnu informací (SIEF). 

Odůvodnění

Následní uživatelé by měli mít přístup k SIEF, aby mohli sdílet údaje o nebezpečnosti a kontaktu. 
Vychází z předcházejících pozměňovacích návrhů, jelikož článek 26 se vypouští. Informace musí
být nyní podle článku 22a oznámeny do registru látek.

Pozměňovací návrh 146
Čl. 28 odst. 1
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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 registru látek uvedené v článku 22ba 
dotazováním v rámci SIEF.  Je-li příslušná
studie v rámci SIEF k dispozici, účastník 
SIEF, který by musel provést zkoušky na 
obratlovcích, si tuto studii vyžádá. 

Odůvodnění

Vychází z předcházejících pozměňovacích návrhů, jelikož článek 26 se vypouští. Informace jsou 
místo toho obsaženy v registru látek podle článku 22b.

Požadavek existence studií o obratlovcích by neměl být vázán na lhůtu, jelikož studie jsou pot
řebné buď již k získání klíčových informací podle článku 22c, nebo až k okamžiku registrace.
Navíc musí existovat možnost vyžádat si studie již dříve, když například existuje záměr provést 
registraci dříve.

Pozměňovací návrh 147
Čl. 28 odst. 2

2. Není-li v rámci Fóra pro výměnu informací
dostupná související studie zahrnující testy na 
obratlovcích, účastník bude kontaktovat 
ostatní účastníky fóra, kteří předložili 
informace o stejném nebo podobném použití
látky a kteří mohou mít zájem na provedení
této studie.  Poté učiní všechny přiměřené
kroky k dosažení dohody o tom, kdo ji 
provede i za ostatní účastníky.

2. Není-li v rámci Fóra pro výměnu informací
dostupná související studie zahrnující testy na 
obratlovcích, účastník bude kontaktovat 
ostatní účastníky fóra, kteří předložili 
informace o stejném nebo podobném použití
látky, případně o kategoriích použití a 
kontaktu a kteří mohou mít zájem na 
provedení této studie.  Poté učiní všechny p
řiměřené kroky k dosažení dohody o tom, 
kdo ji provede i za ostatní účastníky.

Pozměňovací návrh 148
Článek 28a (nový) 

Článek 28a
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Příslušnost a právní ochrana

1. Pokud není stanoveno jinak, odpovídá
agentura za rozhodnutí podle této hlavy. 

2. Proti rozhodnutí agentury podle této 
hlavy je možné podat odvolání v souladu s
články 87, 88 a 89.

Odůvodnění

Příslušnost agentury by měla být z důvodu jasnosti výslovně uvedena pro celou hlavu III.  Místo 
výčtu případů, jak a kde se stávají, by právo na odvolání zde mělo být stanoveno centrálně. 

Pozměňovací návrh 149
Čl. 29 odst. 1a (nový)

To neplatí pro látky a přípravky, které jsou 
propuštěny do volného oběhu 
v minimálním množství nižším než 1 kg za 
rok nebo v jednorázových dodávkách pro v
ědecký výzkum a vývoj.

Odůvodnění

Je nepřiměřené, když se musí pro minimální množství a jednorázovou dodávku (například pro 
vysokoškolského učitele) vypracovávat bezpečnostní listy.

Pozměňovací návrh 150
Čl. 29 odst. 6 pododstavec 2

Je-li provedeno posouzení chemické bezpe
čnosti, je nutno v příloze bezpečnostního 
listu uvést příslušné scénáře expozice.

Je-li provedeno posouzení chemické bezpe
čnosti, musí být příslušné kategorie použití
nebo kategorie kontaktu včetně popisu p
říslušných scénářů expozice uvedeny v p
říloze bezpečnostního listu a/nebo musí být 
dány k dispozici elektronickou cestou. 

Odůvodnění

UEC jsou hlavním nástrojem pro strukturovaný přenos informací o opatřeních v oblasti řízení
rizik, cílových hodnot kontaktu (např. DNEL, PNEC) a podmínek používání v dodavatelském řet
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ězci. Podporuje aktéry v dodavatelském řetězci při jejich vlastním posuzování rizik a při tvorbě
bezpečnostních listů pro následné aktéry v dodavatelském řetězci.

Pozměňovací návrh 115
Čl. 29 odst. 7

7. Pro ohlášená použití následný uživatel vyu
žije příslušné informace v dodaném bezpe
čnostním listu.

7. Pro ohlášené kategorie kontaktu následný
uživatel využije příslušné informace 
v dodaném bezpečnostním listu.

Odůvodnění

Není nutné rozesílat bezpečnostní listy ještě jednou pouze na základě vstupu nařízení v platnost, 
ačkoli je mají odběratelé již k dispozici.

Pozměňovací návrh 152
Čl. 29 odst. 8

8. Bezpečnostní list bude dodán v tištěné
nebo elektronické formě nejpozději během 
prvního dodání látky od vstupu tohoto na
řízení v platnost. Dodavatelé jej musí
neprodleně aktualizovat v následujících p
řípadech:

8. Bezpečnostní list bude dodán v tištěné
nebo elektronické formě nejpozději během 
prvního dodání látky od vstupu tohoto na
řízení v platnost, pokud bezpečnostní list spl
ňující jedno ze zadání podle čl. 29 odst. 6 
nebyl připraven již před vstupem tohoto na
řízení v platnost. Dodavatelé jej musí
neprodleně aktualizovat v následujících p
řípadech:

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu k čl. 29 odst. 7.

Pozměňovací návrh 153
Čl. 30 odst. 1 písm. a)

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

vypouští se

Odůvodnění
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Je nepřiměřené, že se u látek, které nejsou označeny jako nebezpečné a jsou v přípravcích, musí
v bezpečnostním listu uvádět registrační číslo, zatímco u nebezpečných přípravků s bezpe
čnostním listem se musí s uvedením registračního čísla sdělovat pouze nebezpečné obsažené
látky, a nikoli ty bezpečné. 

Pozměňovací návrh 154
Článek 30a (nový) 

Článek 30a
Povinnost sdělovat informace o látkách ve 

výrobcích

1. Aktér proti směru dodavatelského řet
ězce, který do výrobku začlení látku, 
samostatně nebo v přípravku, která splňuje 
kritéria pro povolení podle čl. 54 písm. a) a
ž f) a/nebo pro klasifikaci mezi nebezpečné
látky podle směrnice 67/548, musí na vy
žádání poskytnout aktérovi po směru 
dodavatelského řetězce informace, že je 
látka v výrobku přítomna.

2. Komise rozhodne o formách poskytování
informací podle tohoto článku v souladu 
s postupem podle čl. 130 odst. 3.
3. Výrobce nebo dovozce výrobku 
poskytnou spotřebiteli následující
informace, pokud si je spotřebitel vyžádá: 

a) informaci, zda výrobek obsahuje 
jakoukoli látku, která splňuje kritéria pro 
povolení podle článku 54;

b) pokud ano, které z těchto látek jsou ve 
výrobku obsaženy.

Odůvodnění

REACH vyžaduje informační tok dodavatelským řetězcem od výrobce chemikálií až po jejich 
následné uživatele. Informační tok se však zastaví, když se chemikálie dostane do výrobku. Tento 
pozměňovací návrh zajišťuje, že aktéři směrem dolů po dodavatelském řetězci pro výrobky obdrží
informace, které umožní přínos k lepšímu řízení rizik při používání chemikálií ve výrobcích. Tyto 
informace jsou dále potřebné pro výrobce/uživatele výrobků, aby mohli plnit další legislativu EU 
(např. směrnici o bezpečnosti výrobků, směrnici o hračkách) a aby mohli poskytovat informace 
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spotřebitelům.

Pozměňovací návrh 155
Čl. 34 odst. 2

2. Jakýkoli následný uživatel má právo 
písemně oznámit své použití výrobci, 
dovozci nebo následnému uživateli, který mu 
dodává látku, a učinit tak toto použití ohlá
šeným. Pro tento účel poskytne dostatečné
informace, aby jeho dodavatel mohl popsat 
scénář expozice látce ve svém posouzení
chemické bezpečnosti.

2. Jakýkoli následný uživatel má právo 
písemně oznámit své použití výrobci, 
dovozci nebo následnému uživateli, který mu 
dodává látku, a učinit tak toto použití nebo 
kategorie použití a kontaktu v souladu s
čl. 3 odst. 25 a čl. 3 odst. 30 ohlášenými.  
Pro tento účel poskytne dostatečné
informace, aby je jeho dodavatel mohl 
zohlednit ve svém posouzení chemické
bezpečnosti.

Odůvodnění

Místo uvádění jednotlivých použití, kategorií použití a kontaktu by mělo stačit uvedení kategorie 
použití a kontaktu, aby odběratel nemusel svým dodavatelům sdělovat provozní a obchodní
tajemství.  

Následný uživatel by měl být schopen sdělit svému dodavateli jednu nebo více dalších kategorií
použití a kontaktu. Kategorie použití a kontaktu by měly být základem pro informace 
v dodavatelském řetězci. UEC jsou hlavním nástrojem pro strukturovaný přenos informací o 
opatřeních v oblasti řízení rizik, cílových hodnot kontaktu (např. DNEL, PNEC) a podmínek pou
žívání v dodavatelském řetězci. Podporuje aktéry v dodavatelském řetězci při jejich vlastním 
posuzování rizik a při tvorbě bezpečnostních listů pro následné aktéry v dodavatelském řetězci. 

Pozměňovací návrh 156
Čl. 34 odst. 3
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3. U registrovaných látek musí výrobce nebo 
dovozce splnit povinnost uloženou v
článku 13 před dalším dodáním látky 
následnému uživateli, který učinil žádost, a to 
za předpokladu, že žádost byla učiněna 
alespoň 1 měsíc před dodáním nebo během 
1 měsíce po žádosti podle toho, co nastane 
později. U zavedených látek musí výrobce 
nebo dodavatel splnit tuto žádost spolu 
s povinnostmi uvedenými v článku 13 do p
říslušného termínu podle článku 21, a to za p
ředpokladu, že následný uživatel učiní svoji 
žádost alespoň 12 měsíců před příslušným 
termínem.

3. U registrovaných látek musí výrobce nebo 
dovozce splnit povinnost uloženou v
článku 13 před dalším dodáním látky 
následnému uživateli, který učinil žádost
ohledně použití nebo kategorií použití a 
kontaktu, a to za předpokladu, že žádost 
byla učiněna alespoň 1 měsíc před dodáním 
nebo během 1 měsíce po žádosti podle toho, 
co nastane později. U zavedených látek 
musí výrobce nebo dodavatel splnit tuto 
žádost spolu s povinnostmi uvedenými v
článku 13 do příslušného termínu podle 
článku 21, a to za předpokladu, že následný
uživatel učiní svoji žádost alespoň 12 měsíců
před příslušným termínem.

Pozměňovací návrh 157
Čl. 34 odst. 4

4. Následný uživatel látky samotné nebo v p
řípravku připraví zprávu o chemické bezpe
čnosti v souladu s přílohou XI pro jakékoli 
použití mimo podmínky popsané v situacích 
kontaktu s látkou a jemu předané v bezpe
čnostním listu.

4. Následný uživatel látky samotné nebo v p
řípravku připraví zprávu o chemické bezpe
čnosti v souladu s přílohou XI pro jakékoli 
použití nebo kategorii použití a kontaktu 
mimo podmínky popsané v situacích 
kontaktu s látkou nebo mimo podmínky 
popsané v kategoriích použití a kontaktu a 
jemu předané v bezpečnostním listu.

Odůvodnění

Následní uživatelé, zejména malé a střední podniky by neměli mít povinnost vypracovávat pro ka
ždé odlišné jednotlivé použití dodavatelem zprávu o chemické bezpečnosti,  nýbrž pouze při 
odchylkách od kategorií použití a kontaktu. 

Pozměňovací návrh 158
Čl. 35 odst. 1
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1. Před použitím látky, která je již
zaregistrována účastníkem proti směru 
zásobovacího řetězce podle článků 5 nebo 
16, jakýkoli následný uživatel sdělí agentuře 
údaje uvedené v odstavci 2 tohoto článku, je-
li mu dodán bezpečnostní list obsahující
popis scénáře expozice látce a následný u
živatel používá látku nad rámec podmínek 
popsaných pro takovou situaci.

1. Před použitím látky podle kategorie pou
žití a kontaktu, která je již zaregistrována ú
častníkem proti směru zásobovacího řetězce 
podle článků 5 nebo 16, jakýkoli následný u
živatel sdělí Agentuře údaje uvedené
v odstavci 2 tohoto článku, je-li mu dodán 
bezpečnostní list obsahující popis scénáře 
expozice látce, případně kategorii použití a 
kontaktu a následný uživatel používá látku 
nad rámec podmínek tam popsaných.

Pozměňovací návrh 159
Čl. 35 odst. 2 písm. e)

e) stručný a obecný popis použití; e) stručný a obecný popis použití případně
kategorií použití a kontaktu;

Pozměňovací návrh 160
Čl. 38 odst. 1

1. Pro účely článků 39 až 43 je příslušným 
orgánem příslušný orgán v tom členském 
státě, ve kterém probíhá výroba nebo kde je 
usazen dovozce.

1. Pro účely článků 39 až 46 je příslušným 
orgánem agentura. Řadu postupů lze však 
protokolem postoupit příslušným úřadům 
členských států.

Odůvodnění

Pro vytvoření skutečně rovných podmínek musí agentura dostat širší mandát a odpovědnost. 
Agentura by tedy měla nést odpovědnost za hodnocení na úrovni Společenství, měly by jí
pomáhat a radit úřady členských států a výbor členských států, který je technickým poradenským 
orgánem v rámci systému REACH. Je důležité, aby byly pro úřady členských států vytvořeny 
rovné podmínky.

Pozměňovací návrh 161
Čl. 38 odst. 1a (nový)

1a. Pro účely článků 39 až 43 všude, kde je 
to vhodné, by měl být výbor členských států
podle čl. 72 písm. e) požádán o stanovisko.
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Odůvodnění

Agentura při své práci využívá rady úřadů členských států, s nimiž spolupracuje, ale ponechává
si plnou odpovědnost za jakákoli přijatá rozhodnutí.

Pozměňovací návrh 162
Čl. 38 odst. 2

2. Vytvořilo-li několik výrobců nebo dovozc
ů konsorcium v souladu s článkem 10 nebo 
17, příslušným orgánem je příslušný orgán 
výrobce nebo dovozce předkládajícího 
Agentuře údaje za ostatní podle článku 10 
nebo 17.

vypouští se

Pozměňovací návrh 163
Článek 39

Přezkoumání návrhů na testování vypouští se

1. Příslušný orgán přezkoumá jakýkoli 
návrh na testování uvedený v registraci 
nebo ve zprávě následného uživatele, zda 
obsahuje údaje o látce uvedené v přílohách 
VII a VIII.

2. Na základě přezkoumání podle odstavce 
1 připraví příslušný orgán jedno 
z následujících rozhodnutí a toto 
rozhodnutí bude přijato v souladu 
s postupem uvedeným v článcích 48 a 49:

a) rozhodnutí vyžadující od žadatelů o 
registraci nebo od následných uživatelů
provedení navrhovaného testu a termín pro 
předložení souhrnu výsledků testu nebo 
souhrnu hloubkové studie, je-li vyžadován 
podle přílohy I;
b) rozhodnutí v souladu s písmenem a), ale 
pozměňující podmínky pro provedení testu;

c) rozhodnutí zamítající návrh na testování.
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3. Žadatel o registraci předloží požadované
údaje agentuře.

Odůvodnění

Předkládání návrhů na testování není očekáváno, jelikož všechny informace týkající se bezpe
čného používání musí být podány již při registraci. Příslušné orgány/agentura tak nebudou 
vyzývány k zkoumání takových návrhů.

Pozměňovací návrh 164
Čl. 40 odst. 1 úvodní část

1. Příslušný orgán může přezkoumat 
jakoukoli registraci pro ověření
následujícího:

1. Agentura může přezkoumat jakoukoli 
registraci pro ověření následujícího:

Pozměňovací návrh 165
Čl. 40 odst. 1 písm. a)

a) že údaje v technické dokumentaci předlo
žené v souladu s článkem 9 splňují po
žadavky článků 9, 11 a 12 a příloh IV až
VIII;

a) že údaje v technické dokumentaci předlo
žené v souladu s články 9, 12 a 13 splňují po
žadavky těchto článků a příslušných příloh;

Pozměňovací návrh 166
Čl. 40 odst. 1 písm. b)

b) že úpravy standardních požadavků na 
informace a související odůvodnění předlo
žená v technické dokumentaci splňují
pravidla, kterými se řídí uvedené úpravy 
v souladu s přílohami V až VIII, a obecná
pravidla uvedená v příloze IX.

vypouští se

Odůvodnění

Agentura by měla v zásadě získat pravomoc přezkoumat všechny předložené podklady. 
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Pozměňovací návrh 167
Čl. 40 odst. 2

2. Na základě přezkoumání podle odstavce 1 
příslušný orgán připraví rozhodnutí vy
žadující od žadatele o registraci, aby předlo
žil údaje nezbytné pro uvedení registrace do 
souladu s příslušnými požadavky a toto 
rozhodnutí bude přijato v souladu 
s postupem uvedeným v článcích 48 a 49.

2. Na základě přezkoumání podle odstavce 1 
agentura připraví rozhodnutí vyžadující od 
žadatele o registraci, aby předložil údaje 
nezbytné pro uvedení registrace do souladu 
s příslušnými požadavky a toto rozhodnutí
bude přijato v souladu s postupem uvedeným 
v článcích 48 a 49.

Pozměňovací návrh 168
Čl. 41 odst. 1

1. Příslušný orgán přezkoumá jakékoli p
ředložené údaje v návaznosti na rozhodnutí
podle článků 39 nebo 40 a připraví příslušná
rozhodnutí v souladu článkem 39 nebo 40, 
pokud to bude nezbytné.

1. Agentura přezkoumá jakékoli předložené
údaje v návaznosti na rozhodnutí podle 
článku 40 a připraví příslušná rozhodnutí
v souladu s článkem 40, pokud to bude 
nezbytné.

Pozměňovací návrh 169
Čl. 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 dalším členským státům.  Příslu
šný orgán seznámí Komisi, agenturu, 
žadatele o registraci a příslušné orgány dal
ších členských států se svými závěry 
týkajícími se toho, zda a jak použít získané
údaje.

2. Po vyhodnocení dokumentace informuje
agentura Komisi, žadatele o registraci a p
říslušné orgány ostatních členských států se 
svými závěry týkajícími se toho, zda a jak 
použít získané údaje pro účely čl. 56 odst. 3 
a čl. 66 odst. 2.

Odůvodnění

Informace získané z hodnocení lze případně použít pro registrační postupy nebo omezení.
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Pozměňovací návrh 170
Článek 42

Postup a časové termíny pro přezkoumání
návrhů na testování

vypouští se

1. Příslušný orgán, který zahájí
vyhodnocení návrhu na testování podle 
článku 39, uvědomí agenturu.

2. Příslušný orgán připraví během 120 dnů
od obdržení registrace nebo zprávy 
následného uživatele obsahující návrh na 
testování od agentury rozhodnutí podle 
čl. 39 odst. 2.

3. Pro zavedené látky příslušný orgán p
řipraví rozhodnutí v souladu s
čl. 39 odst. 2:
a) během 5 let od vstupu tohoto nařízení
v platnost pro veškeré registrace obdržené
do termínu uvedeného v čl. 21 odst. 1 
obsahující návrhy na testování pro účely 
splnění požadavků v přílohách VII a VIII;
b) během 9 let od vstupu tohoto nařízení
v platnost pro veškeré registrace obdržené
do termínu uvedeného v čl. 21 odst. 2 
obsahující návrhy na testování pro účely 
splnění požadavků pouze v příloze VII;
c) po termínech uvedených v bodech a) a b) 
pro jakékoli registrace obdržené do termínu 
uvedeného v čl. 21 odst. 3.

4. Až příslušný orgán členského státu 
dokončí svoji vyhodnocovací činnost podle 
článku 39 týkající se zavedených látek, uv
ědomí agenturu.

Odůvodnění

Při registraci jsou podány již všechny informace týkající se bezpečného používání.  Podání
návrhů na testy pro příslušné orgány a odpovídající oznamování agentuře tak odpadá.  
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Pozměňovací návrh 171
Čl. 43 odst. 1

1. Příslušný orgán, který zahájí
vyhodnocení návrhu na testování podle 
článku 40, uvědomí agenturu.

vypouští se

Odůvodnění

Předkládání návrhů na testování není očekáváno, jelikož všechny informace týkající se bezpe
čného používání musí být podány již při registraci.  

Pozměňovací návrh 172
Čl. 43 odst. 2

2. Příslušný orgán připraví rozhodnutí
v souladu s čl. 40 odst. 2 během 12 měsíců
po zahájení vyhodnocování látky.

2. Agentura připraví rozhodnutí v souladu s
čl. 40 odst. 2 během 12 měsíců po zahájení
vyhodnocování látky.

Pozměňovací návrh 173
Čl. 43 odst. 3

3. Až příslušný orgán členského státu 
dokončí svoji vyhodnocovací činnost podle 
článku 40 týkající se zavedených látek, uv
ědomí agenturu.

vypouští se

Pozměňovací návrh 174
Článek 73a
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V zájmu harmonizovaného postupu 
agentura připraví kritéria pro stanovení
priority látek s ohledem na další
vyhodnocování. Stanovení priority bude 
vycházet z postupu na základě rizik.  
Kritéria pro vyhodnocování budou zahrnovat 
údaje o nebezpečnosti, údaje o kontaktu a 
rozsah tonáže. Agentura učiní rozhodnutí
o kritériích pro stanovení priority látek pro 
další vyhodnocování.  Členské státy budou 
tato kritéria používat pro přípravu svých 
postupových plánů.

V zájmu jednotného a transparentního
postupu připraví agentura kritéria závislá na 
rizicích pro výběr látek pro jejich 
vyhodnocování.  Kritéria pro vyhodnocování
budou zahrnovat údaje o nebezpečnosti, 
údaje o kontaktu a údaje o doporučených 
opatřeních pro řízení rizik.  V těchto 
kritériích se musí uvést okolnosti, za 
kterých informace poskytované podle hlavy 
II a posuzování dokumentů podle hlavy VI 
pro posuzování rizik a řízení rizik látky a 
jejího udávaného(ých) použití nejsou dosta
čující.

Odůvodnění

Agentura musí mít kritéria pro ospravedlnění rozhodnutí o dalším posuzování a důvody pro toto 
ospravedlnění musí být transparentní.

Pozměňovací návrh 175
Čl. 43a bis odst. 1

1. Členský stát zahrne látku do 
postupového plánu s cílem plnit úlohu p
říslušného orgánu pro účely článků 44, 45 
a 46, pokud tento členský stát, buď v d
ůsledku vyhodnocení dokumentace příslu
šným orgánem uvedeným v článku 38 nebo 
jiného souvisejícího zdroje, včetně údajů o 
registrační dokumentaci, má důvody p
ředpokládat, že látka představuje riziko pro 
zdraví nebo životní prostředí, obzvláště na 
základě jednoho z následujících důvodů:

1. Pokud agentura považuje vyhodnocení
látky za žádoucí, přijme rozhodnutí podle 
článků 43a, 48 a 49.

V případě kladného rozhodnutí zahrne 
agentura dotčenou látku pro účely článků
44 až 46 do postupového plánu. Tomuto 
plánu musí být s ohledem na stávající
riziko přidělena priorita.
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a) strukturní podobnost látky se známými 
látkami nebo s látkami, které jsou 
perzistentní a mají tendenci 
k bioakumulaci, naznačující, že látka nebo 
jeden či více produktů její transformace má
vlastnosti vysoké závažnosti a tendenci 
k bioakumulaci;
b) agregovaná tonáž z registrací předlo
žených několika žadateli o registraci.

Odůvodnění

Vyhodnocování látky lze uplatnit pouze tehdy, pokud jsou splněna kritéria podle článku 43.

Pozměňovací návrh 176
Čl. 43a 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 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 každoro
čně do 31. března.

2. Postupový plán Společenství uvedený
v odstavci 1 se vztahuje na období tří let, ka
ždoročně se aktualizuje a specifikuje látky, o
jejichž vyhodnocení bude každý členský stát 
každý rok požádán. Agentura předloží
postupový plán Společenství orgánům 
členských států každoročně do 28. února. 
Členské státy mohou zaslat své připomínky 
agentuře nebo vyjádřit svůj zájem na 
vyhodnocování látky každoročně do 31. b
řezna.

Odůvodnění

Agentura by měla nést odpovědnost za vypracování postupových plánů Společenství týkajících se 
hodnocení látky. Skutečná hodnocení budou následně na základě know-how poskytována 
vnitrostátním úřadům. Tak se zajistí nejlepší možné používání dostupných zdrojů na úrovni Spole
čenství.

Pozměňovací návrh 177
Čl. 43a bis odst. 3
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3. Pokud nebyly k postupovému plánu 
vzneseny žádné připomínky nebo žádný
členský stát nevyjádřil svůj zájem, členský
stát postupový plán přijme.  Příslušným 
orgánem je příslušný orgán členského státu, 
který zahrnul látku do svého konečného 
postupového plánu.

3. Pokud nebyly k postupovému plánu Spole
čenství vzneseny žádné připomínky, pova
žuje se tento postupový plán za přijatý. P
říslušným orgánem je příslušný orgán 
členského státu, jemuž agentura dala v kone
čném postupovém plánu Společenství za 
úkol provést hodnocení látky.

Odůvodnění

Po vytvoření postupového plánu Společenství pro hodnocení látky poskytne agentura hodnocení
látky na základě know-how orgánům členských států.

Pozměňovací návrh 178
Čl. 43a bis odst. 4

4. Pokud dva či více členských států
zahrnulo do návrhů svých postupových 
plánů stejnou látku nebo pokud po předlo
žení postupových plánů vyjádřilo zájem na 
vyhodnocování stejné látky, určí se příslušný
orgán pro účely článků 44, 45 a 46 v souladu 
s postupem stanoveným v druhém, třetím a 
čtvrtém pododstavci.

4. Pokud dva či více členských států vyjád
řilo zájem na vyhodnocování stejné látky, ur
čí se příslušný orgán pro účely článků 44, 45 
a 46 v souladu s postupem stanoveným v 
druhém, třetím a čtvrtém pododstavci.

Agentura postoupí záležitost Výboru 
členských států podle čl. 72 odst. 1 písm. e) 
(dále jen „Výbor členských států“), aby 
rozhodl, který orgán bude příslušným 
orgánem, přičemž se zohlední zásada, že 
rozdělení látek mezi členské státy odráží
jejich podíl na celkovém hrubém domácím 
produktu Společenství. Bude-li to možné, 
upřednostněny budou členské státy, které ji
ž provedly vyhodnocení dokumentace doty
čné látky podle článků 39 až 43.

Agentura postoupí záležitost Výboru 
členských států podle čl. 72 odst. 1 písm. e) 
(dále jen „Výbor členských států“), aby 
rozhodl, který orgán bude příslušným 
orgánem, přičemž se zohlední zásada, že 
rozdělení látek mezi členské státy odráží
jejich technické kapacity pro vytvoření
postupového plánu Společenství a stejně
vyrovnaný podíl členských států EU na 
technické kapacitě vytvářející přelévání
vyplývající ze směrnice o REACH. 

Pokud ve lhůtě 60 dnů od postoupení zále
žitosti Výbor členských států dosáhne 
jednomyslné dohody, dotyčné členské státy p
řijmou své konečné postupové plány.  Příslu
šným orgánem je příslušný orgán 
členského státu, který zahrnul látku do 
svého konečného postupového plánu.

Pokud ve lhůtě 60 dnů od postoupení zále
žitosti Výbor členských států dosáhne 
jednomyslné dohody, agentura přijme kone
čný postupový plán Společenství. 



PE 357.691v03-00 76/110 AD\576536CS.doc
Externí překlad

CS

Nepodaří-li se Výboru členských států
dosáhnout jednomyslné dohody, agentura p
ředloží nesouhlasná stanoviska Komisi, která
rozhodne, který orgán bude příslušným 
orgánem, v souladu s postupem stanoveným 
v čl. 130 odst. 3 a členské státy přijmou své
konečné postupové plány.

Nepodaří-li se Výboru členských států
dosáhnout jednomyslné dohody, agentura p
ředloží nesouhlasná stanoviska Komisi, která
rozhodne, který orgán bude příslušným 
orgánem, v souladu s postupem stanoveným 
v čl. 130 odst. 3 a agentura přijme konečný
postupový plán Společenství.

Odůvodnění

Samozřejmé, když agentura dostane odpovědnost za vypracování postupového plánu Spole
čenství.

Pozměňovací návrh 179
Čl. 43a bis odst. 5

5. Jakmile budou určeny příslušné orgány, 
agentura zveřejní definitivní postupové
plány na svých internetových stránkách.

vypouští se

Pozměňovací návrh 180
Čl. 43a bis odst. 6

6. Příslušný orgán určený v souladu 
s odstavci 1 až 4 vyhodnotí všechny 
látky ve svém postupovém plánu v 
souladu s touto kapitolou.

6. Příslušný orgán určený v souladu 
s odstavci 3 a 4 vyhodnotí všechny 
látky, které mu byly přisouzeny v 
souladu s touto kapitolou.

Pozměňovací návrh 181
Čl. 44 odst. 1
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1. Usoudí-li příslušný orgán, že pro objasn
ění předpokladu uvedeného v čl. 43a bis 
odst. 1 jsou nezbytné další údaje, včetně
údajů nevyžadovaných v přílohách V až
VIII, připraví předběžné rozhodnutí
s uvedením důvodů, vyžadující od žadatele o 
registraci předložení dalších údajů. 
Rozhodnutí bude učiněno v souladu 
s postupem uvedeným v článcích 48 a 49.

1. Usoudí-li agentura, že kromě požadavků
podle článků 9, 12 a 13 jsou nezbytné další
údaje, připraví předběžné rozhodnutí
s uvedením důvodů, vyžadující od žadatele o 
registraci předložení dalších údajů. 
Rozhodnutí bude učiněno v souladu 
s postupem uvedeným v článcích 48 a 49.

Odůvodnění

Agentura může v odůvodněném jednotlivém případě rozhodnout o dalších rozsáhlejších informa
čních požadavcích. 

Pozměňovací návrh 182
Čl. 44 odst. 4

4. Až příslušný orgán dokončí svoji 
vyhodnocovací činnost podle odstavců 1, 2 
a 3, uvědomí agenturu během 12 měsíců od 
zahájení vyhodnocování látky.  Dojde-li k p
řekročení tohoto termínu, vyhodnocení bude 
považováno za ukončené.

4. Až agentura dokončí svoji vyhodnocovací
činnost podle odstavců 1, 2 a 3, uvědomí
žadatele(ů) o registraci během 12 měsíců od 
zahájení vyhodnocování látky.  Dojde-li k p
řekročení tohoto termínu, vyhodnocení bude 
považováno za ukončené.

Pozměňovací návrh 183
Čl. 45 odst. 1

1. Příslušný orgán bude při svém 
vyhodnocování vycházet z předchozího 
vyhodnocování podle této hlavy.  Jakékoli p
ředběžné rozhodnutí vyžadující další údaje 
podle článku 44 může být odůvodněno pouze 
změnou v okolnostech nebo novými 
poznatky.

1. Agentura bude při svém vyhodnocování
vycházet z předchozího vyhodnocování
podle této hlavy.   Jakékoli předběžné
rozhodnutí vyžadující další údaje podle 
článku 44 může být odůvodněno pouze zm
ěnou v okolnostech nebo novými poznatky.

Pozměňovací návrh 184
Čl. 45 odst. 2
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V zájmu zajištění harmonizovaného p
řístupu při vyžadování dalších údajů bude 
agentura monitorovat předběžná
rozhodnutí podle článku 44 a připravovat 
kritéria a priority.  Prováděcí opatření
budou přijata v souladu s postupem 
uvedeným v čl. 130 odst. 3. 

vypouští se

Odůvodnění

Vychází z předchozích pozměňovacích návrhů, jelikož je příslušná agentura, a nikoli orgán 
členského státu.

Pozměňovací návrh 185
Čl. 46 odst. 1

1. Příslušný orgán přezkoumá jakékoli
informace předložené v důsledku rozhodnutí
učiněného podle článku 44 a navrhne příslu
šná rozhodnutí v souladu s článkem 44, 
pokud to bude nezbytné.

1. Agentura přezkoumá jakékoli informace p
ředložené v důsledku rozhodnutí učiněného 
podle článku 44 a navrhne příslušná
rozhodnutí v souladu s článkem 44, pokud to 
bude nezbytné.

Pozměňovací návrh 186
Čl. 46 odst. 2

2. Jakmile vyhodnocení látky bude ukon
čeno, příslušný orgán použije údaje získané
z tohoto vyhodnocení pro účely čl. 56 
odst. 3 a čl. 66 odst. 2 a předá získané údaje 
Komisi, Agentuře a ostatním členským stát
ům.  Příslušný orgán bude informovat 
Komisi, agenturu, žadatele o registraci a p
říslušné orgány ostatních členských států o 
svých závěrech týkajících se použití
získaných údajů.

2. Agentura bude informovat Komisi, 
žadatele o registraci a příslušné orgány 
ostatních členských států o svých závěrech 
týkajících se použití získaných údajů pro ú
čely čl. 56 odst. 3 a čl. 66 odst. 2.

Odůvodnění

Informace získané z hodnocení lze případně použít pro registrační postupy nebo omezení.
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Pozměňovací návrh 187
Článek 47

Na izolované meziprodukty na místě se 
nevztahuje vyhodnocování dokumentace 
ani vyhodnocování látek.  Avšak může-li 
použití izolovaných meziproduktů na místě
vyvolat rizika odpovídající svojí úrovní
látkám zařazovaným do přílohy XIII podle 
článku 54, příslušný orgán členského státu, 
na jehož území se lokalita nachází, je 
oprávněn:

Agentura může na žádost příslušných 
orgánů členského státu, na jehož území se 
lokalita nachází, požadovat informace o 
meziproduktech, které jsou v podnicích 
podle článku 16 připraveny.  Agentura mů
že tyto informace vyhodnotit podle článku 
40.

a) vyžadovat od žadatele o registraci předlo
žení dalších údajů, které se  přímo týkají
identifikovaného rizika.   Tato žádost musí
být doprovázena písemným odůvodněním;

b) přezkoumat předložené údaje a pokud je 
to nezbytné, učinit opatření pro snížení
rizika souvisejícího s daným místem.

Postup uvedený v prvním odstavci může být 
proveden pouze příslušným orgánem zde 
uvedeným.

Odůvodnění

Agentura může na základě vlastní pravomoci, jakož i na základě odůvodněné žádosti příslušného 
orgánu dotčeného členského státu přezkoumat i meziprodukty.

Pozměňovací návrh 188
Čl. 48 odst. 1
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1. Příslušný orgán sdělí žadatelům o
registraci nebo následným uživatelům 
jakékoli předběžné rozhodnutí podle článků
39, 40 nebo 44 a informuje je o jejich právu 
na vznesení připomínek během 30 dnů od 
obdržení.  Příslušný orgán vezme jakékoli p
řipomínky v úvahu a může předběžné
rozhodnutí upravit odpovídajícím způsobem.

1. Agentura sdělí žadatelům o registraci 
nebo následným uživatelům jakékoli předbě
žné rozhodnutí podle článků 40, 43a bis 
nebo 44 a informuje je o jejich právu na 
vznesení připomínek během 30 dnů od obdr
žení.   Agentura vezme jakékoli připomínky 
v úvahu a může předběžné rozhodnutí
upravit odpovídajícím způsobem.

Pozměňovací návrh 189
Čl. 48 odst. 2

2. Zastavil-li žadatel o registraci výrobu nebo 
dovoz látky, uvědomí o této skutečnosti p
říslušný orgán, a to s takovým důsledkem, 
že registrace již nebude dále platná a 
v souvislosti s danou látkou nebudou po
žadovány žádné další údaje, pokud nepředlo
ží novou žádost o registraci.

2. Zastavil-li žadatel o registraci výrobu nebo 
dovoz látky, uvědomí o této skutečnosti 
agenturu, a to s takovým důsledkem, že 
povinnosti z registrace budou pozastaveny a 
v souvislosti s danou látkou nebudou během 
této doby požadovány žádné další údaje.
Zastavil-li žadatel o registraci výrobu nebo 
dovoz látky definitivně, ztratí registrace po 
uplynutí tří let svou platnost, pokud žadatel 
o registraci nepřevedl svá práva vyplývající
z registrace před uplynutím této lhůty na t
řetí osobu.

Odůvodnění

Často se stává, že jsou výroba, případně dovoz zastaveny jen na přechodnou dobu. Automatická
ztráta platnosti registrace by byla nepřiměřená. Registrace by měla podle druhé věty platit po p
řechodnou dobu tří let, aby žadatel o registraci měl možnost převést právní postavení na třetí
osobu. (srov. čl. 6b odst. 1).  

Pozměňovací návrh 190
Čl. 48 odst. 3
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3. Žadatel o registraci může po obdržení p
ředběžného rozhodnutí zastavit výrobu 
nebo dovoz látky.   V takovém případě uv
ědomí o této skutečnosti příslušný orgán, a 
to s takovým důsledkem, že registrace již
nebude dále platná a v souvislosti s danou 
látkou nebudou požadovány žádné další
údaje, pokud nepředloží novou žádost o 
registraci.

3. Odstavec 1 se použije, když žadatel o 
registraci zastaví výrobu nebo dovoz látky 
po obdržení předběžného rozhodnutí.

Odůvodnění

Navržená úprava má platit i v případech, kdy by žadatel o registraci chtěl výrobu nebo dovoz 
látky zastavit po obdržení předběžného rozhodnutí.

Pozměňovací návrh 191
Čl. 48 odst. 4 písm. a)

a) připraví-li příslušný orgán dokumentaci 
v souladu s přílohou XIV se závěrem, že 
existuje potenciální dlouhodobé riziko pro 
člověka nebo životní prostředí opravňující
potřebu dalších údajů;

a) připraví-li agentura dokumentaci 
v souladu s přílohou XIV se závěrem, že 
existuje potenciální dlouhodobé riziko pro 
člověka nebo životní prostředí opravňující
potřebu dalších údajů;

Pozměňovací návrh 192
Čl. 49 odst. 1

1. Příslušný orgán členského státu sdělí
Agentuře své předběžné rozhodnutí podle 
článku 39, 40 nebo 44 spolu s p
řipomínkami ze strany žadatele o registraci 
nebo následného uživatele a s vysvětlením, 
jak tyto připomínky byly zohledněny.
Agentura rozešle toto předběžné rozhodnutí
spolu s připomínkami příslušným orgánům 
ostatních členských států.

1. Agentura rozesílá svá předběžná
rozhodnutí spolu s připomínkami ve smyslu 
článků 40, 41, 43a bis a 44 příslušným 
orgánům členských států.

Odůvodnění

Soulad s čl. 43a bis odst. 1.
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Pozměňovací návrh 193
Čl. 49 odst. 2

Během 30 dnů po rozeslání mohou příslušné
orgány ostatních členských států navrhnout 
Agentuře změny k předběžnému rozhodnutí
spolu s kopií pro příslušný orgán.  
Agentura může navrhnout změny k předbě
žnému rozhodnutí během stejného období
spolu s kopií pro příslušný orgán.

2. Během 30 dnů po rozeslání mohou příslu
šné orgány členských států navrhnout Agentu
ře změny k předběžnému rozhodnutí. 

Odůvodnění

Vychází z předchozích pozměňovacích návrhů, jelikož je příslušná agentura, a nikoli orgán 
členského státu.

Pozměňovací návrh 194
Čl. 49 odst. 4

4. Obdrží-li agentura návrh na změnu, může 
předběžné rozhodnutí pozměnit.   Agentura p
ředá předběžné rozhodnutí spolu s navr
ženými změnami během 15 dnů po 
30denním období uvedeném v odstavci 2 
Výboru pro členské státy. Agentura bude 
postupovat stejně, učinila-li návrh na zm
ěnu v souladu s odstavcem 2.

4. Obdrží-li agentura návrh na změnu, může 
předběžné rozhodnutí pozměnit.   Agentura 
musí přezkoumat návrh a během 15 dnů po 
30denním období uvedeném v odstavci 2 
musí učinit rozhodnutí.

Odůvodnění

Vychází z předchozích pozměňovacích návrhů, jelikož je příslušná agentura, a nikoli orgán 
členského státu.

Pozměňovací návrh 195
Čl. 49 odst. 5
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5. Agentura sdělí neprodleně jakýkoli 
návrh na změny žadatelům o registraci 
nebo následným uživatelům a umožní jim 
podání připomínek během 30 dní.   Výbor 
pro členské státy vezme veškeré obdržené p
řipomínky v úvahu. 

vypouští se

Pozměňovací návrh 196
Čl. 49 odst. 6

6. Pokud Výbor pro členské státy dosáhne 
jednomyslného souhlasu během 60 dnů od 
předání, agentura učiní rozhodnutí. 

vypouští se

Nedospěje-li Výbor pro členské státy 
jednomyslného souhlasu, přijme stanovisko 
v souladu s čl. 81 odst. 8 během 60 dnů od 
předání.   Agentura předá toto stanovisko 
Komisi.

Pozměňovací návrh 197
Čl. 49 odst. 7

7. Během 60 dnů po obdržení stanoviska p
řipraví Komise předběžné rozhodnutí pro p
řijetí v souladu s postupem uvedeným v
čl. 130 odst. 2.

vypouští se

Pozměňovací návrh 198
Článek 50

Sdílení nákladů při provádění testů na 
obratlovcích v případě, že mezi žadateli o 

registraci nedojde k dohodě

Sdílení nákladů při provádění testů na 
obratlovcích v případě, že mezi žadateli o 
registraci nedojde k dohodě

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

1. Provede-li žadatel o registraci nebo 
následný uživatel zkoušku jménem ostatních, 
podílejí se na nákladech na provedení studie 
všichni rovným dílem.
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2. Žadatel o registraci nebo následný u
živatel, který provádí testování podle p
řípadu uvedeného v odstavci 1, vystaví všem 
ostatním kopii testu.

3. Osoba provádějící a předkládající studii 
může vůči ostatním uplatnit odpovídající
nároky.  Ostatní mají nárok na kopii 
studie. Jakákoli zúčastněná osoba bude 
oprávněna uplatnit nárok zakázat jiné osob
ě výrobu, dovoz nebo uvedení látky na trh, 
pokud tato jiná osoba nezaplatí svůj podíl 
na nákladech, neposkytne jistinu na tuto 
částku nebo nepředá kopii provedené
studie.  Veškeré nároky budou vymahatelné
u vnitrostátních soudů.   Kterákoli osoba m
ůže předložit své nároky na odškodnění
arbitrážnímu výboru a přijmout arbitrážní
rozhodnutí.

Pozměňovací návrh 199
Čl. 51 odst. 1

Povinnost členských států předávat zprávy 
Agentuře

Povinnost předávat zprávy

Každý členský stát do 28. února každého 
roku uvědomí agenturu o pokroku, který u
činil během předcházejícího kalendářního 
roku v uvolňování závazků uvalených na p
říslušné orgány v rámci daného státu
týkajících se přezkoumání návrhů na 
testování. Agentura tyto údaje neprodleně
zveřejní na svých internetových stránkách.

Do 28. února každého roku podá agentura
zprávu o pokroku při uvolňování závazků
týkajících se přezkoumání návrhů na 
testování během předcházejícího kalendá
řního roku.  Agentura tyto údaje neprodleně
zveřejní na svých internetových stránkách.

Odůvodnění

Vychází z předchozích pozměňovacích návrhů, jelikož je příslušná agentura, a nikoli orgán 
členského státu.

Pozměňovací návrh 200
Čl. 53 odst. 1 písm. a)
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a) použití látky samotné, v přípravku nebo 
zavedení látky do výrobku, pro které je látka 
uváděna na trh nebo pro které používá látku 
sám, nebylo povoleno v souladu s články 57 a
ž 61; nebo

a) použití nebo kategorie použití a kontaktu 
u látky samotné, v přípravku nebo zavedení
látky do výrobku, pro které je látka uváděna 
na trh nebo pro které používá látku sám, 
nebyly povoleny v souladu s články 57 až 61; 
nebo

Pozměňovací návrh 201
Čl. 53 odst. 1 písm. b)

b) použití látky samotné, v přípravku nebo 
zavedení látky do výrobku, pro který je látka 
uváděna na trh nebo pro který používá látku 
sám, nebylo vyňato z požadavku povolení
v příloze XIII v souladu s čl. 55 odst. 2; nebo

b) použití nebo kategorie použití a kontaktu 
u látky samotné, v přípravku nebo zavedení
látky do výrobku, pro který je látka uváděna 
na trh nebo pro který používá látku sám, 
nebylo vyňato z požadavku povolení v p
říloze XIII v souladu s čl. 55 odst. 2; nebo

Pozměňovací návrh 202
Čl. 53 odst. 1 písm. e)

e) v případech, kdy látka je uváděna na trh, 
povolení pro takové použití nebylo uděleno 
jeho bezprostřednímu následnému uživateli.

e) v případech, kdy látka je uváděna na trh, 
povolení pro takové použití nebo pro tuto 
kategorii použití a kontaktu nebylo uděleno 
jeho bezprostřednímu následnému uživateli.

Pozměňovací návrh 203
Čl. 53 odst. 4

4. Odstavce 1 a 2 se nevztahují na použití
látky ve vědeckém výzkumu a vývoji nebo ve 
výzkumu a vývoji orientovaném na produkty 
a procesy v množství nepřevyšujícím 1 tunu 
za rok.

4. Odstavce 1 a 2 se nevztahují na použití
látky ve vědeckém výzkumu a vývoji nebo ve 
výzkumu a vývoji orientovaném na produkty 
a procesy.

Odůvodnění

V rámci vědeckého výzkumu a vývoje nebo výzkumu a vývoje orientovaných na produkt a postup 
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nesmí být používané látky omezeny na jednu tunu. To by bránilo inovaci.

Pozměňovací návrh 204
Čl. 53 odst. 5 písm. a), b), c), d), e) a f)

a) použití v přípravcích na ochranu rostlin 
v rozsahu působnosti směrnice 
91/414/EHS;

vypouští se

b) použití v pesticidech v rozsahu p
ůsobnosti směrnice 98/8/ES;
c) použití v léčivých přípravcích pro 
humánní a veterinární použití v rozsahu p
ůsobnosti nařízení (EHS) č. 2309/93 a sm
ěrnic 2001/82/ES a 2001/83/ES;
d) použití jako potravinářské přídatné látky 
v rozsahu působnosti směrnice 
89/107/EHS;

e) použití jako doplňkové látky v krmivech 
v rozsahu působnosti směrnice 
70/524/EHS;

f) použití jako příchuti do potravin 
v rozsahu působnosti rozhodnutí
1999/217/ES;

Odůvodnění

Viz článek 2. Tyto látky by neměly spadat do působnosti REACH.

Pozměňovací návrh 205
Čl. 53 odst. 5 písm. ia) (nové)

ia) látky nepodléhající registraci.

Odůvodnění

Povolovací řízení se musí omezit pouze na registrované látky. Látky vyňaté před registrací musí
být tedy osvobozeny i od požadavku schvalování.
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Pozměňovací návrh 206
Čl. 53 odst. 5 písm. ib) (nové)

ib) použití kovů včetně slitin splňujících 
osvobození od značení podle směrnice 
67/548/EHS1, přílohy VI bodů 8.3 a 9.3.

_________________

1 Úř. věst. č. L 196, 16. 8. 1967, s. 1.

Odůvodnění

Obrovský počet použití kovů, zejména ve formě slitin (v komerční výrobě se používá asi 30.000 
slitin) by mohl vést k potenciálnímu zaplavení procesu povolování, pokud by nebyl zaveden 
zjednodušený systém.  Stejně jako polymery představuje většina kovů a slitin v celistvé formě
„omezené riziko z důvodu své povahy“. Měly by tedy být normálně způsobilé pro vyhodnocení
prostřednictvím zjednodušeného procesu, pokud se neobjevují náznaky potenciálních rizik, které
by ospravedlnily podrobnější zhodnocení konkrétních situací kontaktu.

Pozměňovací návrh 207
Čl. 53 odst. 7a (nový)

7a. Odstavec 1 se nepoužije pro používání
látek jako takových, v přípravcích nebo 
výrobcích, které splňují podmínky nebo 
omezení podle přílohy XVI nebo XVII.

Odůvodnění

V navrženém doplňujícím čl. 53 odst. 7a je objasněno, že učiněná rozhodnutí nemají být znovu 
projednávána Radou ministrů a Parlamentem podle směrnice 76/769/EHS ani v budoucnosti 
Komisí v souladu s postupem podle článku 130 (komitologie).

Pozměňovací návrh 208
Čl. 55 odst. 1
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1. Je-li učiněno rozhodnutí zahrnout do p
řílohy XIII látky uvedené v článku 54, musí
být takové rozhodnutí učiněno v souladu 
s postupem uvedeným v čl. 130 odst. 3.   Pro 
každou látku musí konkretizovat:

1. Je-li učiněno rozhodnutí zahrnout do p
řílohy XIII látky uvedené v článku 54, která
byla předtím zaregistrována v souladu 
s hlavou II, musí být takové rozhodnutí učin
ěno v souladu s postupem uvedeným v
čl. 130 odst. 3.   Pro každou látku musí
konkretizovat:

Odůvodnění

Předmětem povolovacího řízení mohou být pouze registrované látky. Neregistrované látky nesm
ějí být tak jako tak vyráběny ani dováženy. Toto doplnění se provádí pro účely vyjasnění.

Pozměňovací návrh 209
Čl. 55 odst. 1 písm. c) bod i)

datum, od kterého je uvádění látky na trh 
nebo její používání zakázáno, dokud není ud
ěleno povolení (dále jen „datum zániku“);

datum, od kterého je uvádění látky na trh 
nebo její používání zakázáno, dokud není ud
ěleno povolení (dále jen „datum zániku“), při
čemž se bere v úvahu doba realizace a 
výrobní cykly specifické pro žádost;

Odůvodnění

Načasování omezení/povolení musí brát v úvahu dobu realizace a výrobní cykly, které jsou 
specifické pro žádosti. U některých použití mohou být právní omezení použití látky možná brzy, 
zatímco u jiných je vzhledem k době realizace a výrobnímu cyklu zapotřebí více času. Pokud jde 
o omezení nákladů a maximalizaci výhod, musí rozhodnutí brát v úvahu tyto faktory.

Pozměňovací návrh 210
Čl. 55 odst. 1 písm. e)

e) použití nebo kategorie použití vyňaté z po
žadavku schvalování, pokud existují, a 
podmínky pro takové výjimky, pokud 
existují.

e) použití nebo kategorie použití a kontaktu 
vyňaté z požadavku schvalování, pokud 
existují, a podmínky pro takové výjimky, 
pokud existují.

Pozměňovací návrh 211
Čl. 55 odst. 2
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2. Použití nebo kategorie použití mohou být 
vyňaty z požadavku schvalování. Při vytvá
ření takových výjimek musí být v úvahu 
vzato především následující:

2. Použití nebo kategorie použití a kontaktu 
mohou být vyňaty z požadavku schvalování.   
Při vytváření takových výjimek musí být 
v úvahu vzato především následující:

Pozměňovací návrh 212
Čl. 55 odst. 4 písm. b)

b) použití, která by měla být vyňata z po
žadavku povolení.

b) použití nebo kategorie použití a 
kontaktu, které by měly být vyňaty z po
žadavku povolení.  

Pozměňovací návrh 213
Čl. 57 odst. 3 písm. c)

c) analýza alternativ předložených žadatelem 
podle čl. 59 odst. 5 a případných příspěvků t
řetích stran předložených podle čl. 61 
odst. 2;

c) analýza alternativ předložených žadatelem 
podle čl. 59 odst. 5 a případných příspěvků t
řetích stran, které splňují vědecké normy a 
jsou předloženy podle čl. 61 odst. 2;

Odůvodnění

„Měl“ by brát v úvahu výsledek analýzy nákladů a výnosů. Není rozumné dělat takovou analýzu 
a potom výsledky nezohlednit. Slovo „měl by“ nicméně dává orgánům svobodu přijímat 
rozhodnutí proti hodnocení nákladů a výnosů. Příspěvky třetích stran mohou poskytnou užitečný
vstup, pokud splňují vědecké normy. Načasování omezení/povolení musí brát v úvahu dobu 
realizace a výrobní cykly, které jsou specifické pro žádosti.

Pozměňovací návrh 214
Čl. 57 odst. 6

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

6. Povolení mohou podléhat 
podmínkám, včetně přezkoumávání v ur
čitých obdobích nebo monitorování. 
Povolení udělená v souladu 
s odstavcem 3 budou běžně podléhat 
budoucímu přezkumu, který vezme v úvahu 
dobu realizace a výrobní cykly specifické
pro žádost.

Odůvodnění
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Spojeno s pozměňovacím návrhem k čl. 57 odst. 3 písm. c). U některých použití mohou být 
právní omezení použití látky možná brzy, zatímco u jiných je vzhledem k době realizace a 
výrobnímu cyklu zapotřebí více času. Pokud jde o omezení nákladů a maximalizaci výhod, musí
rozhodnutí brát v úvahu tyto faktory. Úvahy o nákladech musí hrát roli při rozhodování, do jaké
míry se má kontakt omezit.

Pozměňovací návrh 215
Čl. 57 odst. 7 písm. c)

c) použití, pro které je povolení uděleno; c) použití nebo kategorie použití a 
kontaktu, pro které je povolení uděleno;

Pozměňovací návrh 216
Čl. 57 odst. 8

8. Bez ohledu na případné podmínky 
povolení jeho držitel zajistí, aby úroveň
expozice byla omezena na nejnižší technicky 
možnou úroveň.

8. Bez ohledu na případné podmínky 
povolení jeho držitel zajistí, aby úroveň
expozice byla s přiměřenými náklady 
omezena na nejnižší technicky možnou úrove
ň.

Odůvodnění

Spojeno s pozměňovacím návrhem k čl. 57 odst. 3 písm. c) a odstavci 6 .

Pozměňovací návrh 217
Čl. 59 odst. 3

3. Žádosti mohou být pro jednu nebo několik 
látek a pro jedno nebo několik použití. 
Žádosti mohou být pro žadatelovo vlastní
použití a/nebo pro použití, pro které zamýšlí
uvést látku na trh.

3. Žádosti mohou být pro jednu nebo několik 
látek a pro jedno nebo několik použití nebo 
kategorie použití a kontaktu.   Žádosti 
mohou být pro žadatelovo vlastní použití
nebo kategorie použití a kontaktu a/nebo 
pro použití nebo kategorie použití a 
kontaktu, pro které zamýšlí uvést látku na 
trh.

Pozměňovací návrh 218
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Čl. 59 odst. 4 písm. c)

c) žádost o povolení konkretizující, pro která
použití je povolení požadováno, a zahrnující
použití látky v přípravcích a/nebo zavedení
látky do výrobků, podle daného případu;

c) žádost o povolení konkretizující, pro která
použití nebo kategorie použití a kontaktu je 
povolení požadováno, a zahrnující použití
látky v přípravcích a/nebo zavedení látky do 
výrobků, podle daného případu;

Pozměňovací návrh 219
Čl. 60 odst. 1

1. Byla-li žádost učiněna pro použití látky, m
ůže se následný žadatel odkazovat prost
řednictvím přístupového dokladu vystaveným 
předchozím žadatelem na části předchozí
žádosti předložené v souladu s čl. 59 odst. 4 
písm. d) a čl. 59 odst. 5.

1. Byla-li žádost učiněna pro použití nebo 
kategorie použití a kontaktu u látky, může 
se následný žadatel odkazovat prost
řednictvím přístupového dokladu vystaveným 
předchozím žadatelem na části předchozí
žádosti předložené v souladu s čl. 59 odst. 4 
písm. d) a čl. 59 odst. 5.

Pozměňovací návrh 220
Čl. 60 odst. 2

2. Bylo-li uděleno povolení pro použití látky, 
může se následný žadatel odkazovat prost
řednictvím přístupového dokladu vystaveným 
držitelem povolení na části držitelovy žádosti 
předložené v souladu s čl. 59 odst. 4 písm. d) 
a čl. 59 odst. 5.

2. Bylo-li uděleno povolení pro použití nebo 
kategorie použití a kontaktu u látky, může 
se následný žadatel odkazovat prost
řednictvím přístupového dokladu vystaveným 
držitelem povolení na části držitelovy žádosti 
předložené v souladu s čl. 59 odst. 4 písm. d) 
a čl. 59 odst. 5.

Pozměňovací návrh 221
Čl. 61 odst. 4 písm. a)

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

a) Výbor pro posuzování rizik:  : posouzení
rizika pro zdraví a/nebo životní prostředí
vyplývajícího z použití nebo kategorie pou
žití a kontaktu u látky popsaných v žádosti;
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Pozměňovací návrh 222
Čl. 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 učiněna v souladu s
čl. 59 odst. 5.

b) Výbor pro sociálně-ekonomickou 
analýzu:  posouzení sociálně-ekonomických 
faktorů spojených s použitím nebo kategorií
použití a kontaktu u látky popsanými v
žádosti, je-li žádost učiněna v souladu s
čl. 59 odst. 5.

Pozměňovací návrh 223
Článek 62

Před uvedením látky na trh pro schválené
použití držitelé povolení umístí na štítek číslo 
povolení.

Před uvedením látky na trh pro schválené
použití nebo kategorie použití a kontaktu 
umístí držitelé povolení na štítek číslo 
povolení.

Pozměňovací návrh 224
Čl. 68 odst. 1
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1. Do dvanácti měsíců ode dne zveřejnění
uvedeného v čl. 66 odst. 3 Výbor pro sociáln
ě-ekonomickou analýzu vypracuje stanovisko 
k navrhovaným omezením na základě
posouzení příslušné části dokumentace a 
sociálně-ekonomických dopadů. Vyhotoví
návrh stanoviska k navrhovaným omezením a 
souvisejícím sociálně-ekonomickým dopad
ům, přičemž případně zohlední analýzy nebo 
informace podle čl. 66 odst. 3 písm. b). 
Agentura neprodleně zveřejní návrh 
stanoviska na své internetové stránce.  
Agentura vyzve zúčastněné strany, aby p
ředložily své připomínky k návrhu stanoviska 
ve lhůtě stanovené agenturou.

1. Do dvanácti měsíců ode dne zveřejnění
uvedeného v čl. 66 odst. 3 Výbor pro sociáln
ě-ekonomickou analýzu vypracuje stanovisko 
k navrhovaným omezením na základě
posouzení příslušné části dokumentace a 
sociálně-ekonomických dopadů. Vyhotoví
návrh stanoviska k navrhovaným omezením a 
souvisejícím sociálně-ekonomickým dopad
ům, přičemž případně zohlední analýzy nebo 
informace podle čl. 66 odst. 3 písm. b). 
Agentura neprodleně zveřejní návrh 
stanoviska na své internetové stránce, přičem
ž vezme v úvahu doba realizace a výrobní
cykly specifické pro žádost. Agentura vyzve 
zúčastněné strany, aby předložily své p
řipomínky k návrhu stanoviska ve lhůtě
stanovené agenturou.

Odůvodnění

Načasování omezení/povolení musí brát v úvahu dobu realizace a výrobní cykly, které jsou 
specifické pro žádosti. U některých použití mohou být právní omezení použití látky možná brzy, 
zatímco u jiných je vzhledem k době realizace a výrobnímu cyklu zapotřebí více času. Pokud jde 
o omezení nákladů a maximalizaci výhod, musí rozhodnutí brát v úvahu tyto faktory.

Pozměňovací návrh 225
Čl. 69 odst. 2

2. Agentura neprodleně zveřejní stanoviska 
obou výborů na svých internetových 
stránkách. 

2. Při zachování důvěrnosti podle článku 
116 zveřejní agentura neprodleně
stanoviska obou výborů na svých 
internetových stránkách. 

Odůvodnění

Článek 116 se použije i v tomto případě. 

Pozměňovací návrh 226
Čl. 70 odst. 2

2. Konečné rozhodnutí se vydá v souladu s 
postupem stanoveným v čl. 130 odst. 3.

2. Konečné rozhodnutí se vydá v souladu 
s postupem stanoveným v čl. 130 odst. 3, při
čemž se vezme v úvahu doba realizace a 
výrobní cykly specifické pro žádost.
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Odůvodnění

Načasování omezení/povolení musí brát v úvahu dobu realizace a výrobní cykly, které jsou 
specifické pro žádosti. U některých použití mohou být právní omezení použití látky možná brzy, 
zatímco u jiných je vzhledem k době realizace a výrobnímu cyklu zapotřebí více času. Pokud jde 
o omezení nákladů a maximalizaci výhod, musí rozhodnutí brát v úvahu tyto faktory.

Pozměňovací návrh 227
Článek 71a (nový) 

Článek 71a
Poslání agentury

Agentura je pověřena celkovým řízením 
procesu REACH.

Odůvodnění

Tím, že agentura bude pověřena celkovým řízením procesu REACH, bude systém REACH 
realizovatelnější a usnadní harmonizované provádění v nezávislém transparentním procesu.

Pozměňovací návrh 228
Článek 71b (nový)

Článek 71b

Mezinárodní odpovědnost
Agentura vynaloží veškeré možné úsilí, aby 
podpořila mezinárodní přístupnost norem 
REACH, a bere plně v úvahu stávající
normy vytvořené jinými mezinárodními 
institucemi, pokud je přesvědčena o tom, že 
tyto normy jsou schopny chránit životní
prostředí a zdraví.

Odůvodnění

Je důležité, aby výrobci a dovozci, kteří se již zaregistrovali podle norem jiných mezinárodních 
organizací, měli při plnění REACH minimální byrokratické a finanční zvláštní břemeno. Je 
životně důležité, aby výrobci z EU nereagovali citlivě na nekalou hospodářskou soutěž z oblastí
„bez REACH". 

Pozměňovací návrh 229
Čl. 72 odst. 1 písm. e)
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e) Výbor pro členské státy, který zodpovídá
za řešení rozdílností mezi stanovisky k p
ředběžným rozhodnutím navrženým 
členskými státy podle hlavy VI a za přípravu 
stanoviska agentury k návrhům na 
klasifikaci a značení podle hlavy X a 
k návrhům na identifikaci látek velmi vysoké
závažnosti podléhajících schvalovacímu 
postupu podle hlavy VII;

e) Výbor pro členské státy, který zodpovídá
za řešení rozdílností mezi stanovisky k p
ředběžným rozhodnutím navrženým 
agenturou podle hlavy VI a za přípravu 
stanoviska agentury k návrhům na 
identifikaci látek velmi vysoké závažnosti 
podléhajících schvalovacímu postupu podle 
hlavy VII;

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacími návrhy v hlavě VI.

Pozměňovací návrh 230
Čl. 73 odst. 1

1. Agentura bude poskytovat členským stát
ům a institucím Společenství nejlepší možnou 
vědeckou a technickou pomoc 
v problematice týkající se chemikálií v rámci 
jejích pravomocí a které pod ní spadají
v souladu s ustanoveními současného na
řízení.

1. Agentura bude poskytovat členským stát
ům a institucím Společenství nejlepší možnou 
vědeckou a technickou pomoc 
v problematice týkající se chemikálií v rámci 
jejích pravomocí a které pod ní spadají
v souladu s ustanoveními současného na
řízení. V případech předvídaných v nařízení
činí agentura právně závazná rozhodnutí.

Odůvodnění

Tento doplněk je pro účely vyjasnění úlohy agentury jako orgánu přijímajícího rozhodnutí.

Pozměňovací návrh 231
Čl. 73 odst. 1a (nový)

1a. Během předregistračního období by 
agentura měla: 

a) umožnit všem výrobcům podobných 
látek, aby se vzájemně poznali a 
zorganizovali se pro účely registrace;
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b) zpřístupnit všeobecně všechny stávající
nedůvěrné informace o látkách (provede ve 
spolupráci se stávajícími institucemi, 
členskými státy a průmyslovými sdru
ženími). Tyto informace by měly zjednodu
šit registrační postupy žadatelů o registraci 
(zejména malé a střední podniky);
c) vytvořit harmonogram pro 
registraci/hodnocení látek kombinující
stupeň expozice riziku; látky by měl 
výrobce/dovozce zařadit do tří širokých 
skupin (vysoké, střední a nízké riziko) a 
priorita by měla být dána nejnebezpečněj
ším látkám (konkrétně více než 1000 tun a 
CMR 1 a 2). Agentura může klasifikaci 
navrženou výrobcem/dovozcem odmítnout.

d) Konečný seznam látek osvobozených od 
REACH by měla agentura zveřejnit do 
konce této fáze. Všechny látky, o nichž je 
v daném okamžiku známo, že nepředstavují
pro zdraví a životní prostředí žádné riziko, 
by měly být zařazeny do seznamu výjimek, 
konkrétně buničina používaná při výrobě
papíru, recyklační materiály, určité rudy 
apod. Seznam osvobozených látek by se měl 
pravidelně tak, jak se rozšiřují znalosti, 
doplňovat o nové látky. 

Odůvodnění

Je důležité snížit zbytečnou byrokracii, podporovat dohody mezi společnostmi/registračními 
agenty, snížit náklady na registraci a zajistit zájmy malých a středních podniků. (Zdá se, že 
OSOR je pozitivním příspěvkem, ale podrobnosti návrhu a řešení jeho problémů s důvěrností
nejsou stále známy.)

Pozměňovací návrh 232
Čl. 73 odst. 2 písm. f)
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popřípadě poskytování technických a v
ědeckých pokynů a nástrojů pro fungování
tohoto nařízení, zejména s cílem napomáhat 
při vyhotovování zpráv o chemické bezpe
čnosti průmyslovým sektorem, především 
malými a středními podniky;

popřípadě poskytování technických a v
ědeckých pokynů a nástrojů pro fungování
tohoto nařízení, zejména s cílem napomáhat 
při vyhotovování zpráv o chemické bezpe
čnosti průmyslovým sektorem, především 
malými a středními podniky a vykonávat 
poradenskou funkci pro hospodářské
subjekty a zejména pro malé a střední
podniky;

Odůvodnění

Agentura by měla také vytvořit poradenskou službu, zejména pro malé a střední podniky.

Pozměňovací návrh 233
Čl. 73 odst. 2 písm. ia) (nové)

ia) vytvoření pokynů na základě kategorií
výrobků pro zavedení povinností podle 
článku 6.

Odůvodnění

Agentura by měla vypracovat pokyny specifické pro jednotlivé výrobky. V hospodářství volného 
trhu již několik modelů nejlepší praxe existuje a ty mohou sloužit jako základ pro pokyny 
specifické pro jednotlivé výrobky. Pokyny by měly stanovit, jak se povolené chemikálie mají pou
žít v různých kategoriích výrobků. Měl by být poskytnut i přehled modelů nejlepší praxe v řízení
dodavatelského řetězce a mělo by být naznačeno, jak se mají povolené chemikálie ohlašovat.

Pozměňovací návrh 234
Čl. 73 odst. 2 písm. ib) (nové)

ib) přijetí proaktivního postoje s cílem 
zjistit, které rozvojové země vyvážejí do 
Evropské unie výrobky, jejichž používání p
ředstavuje první skupinu látek, které byly 
označeny jako nebezpečné.  Tyto vyvážející
rozvojové země by měly být neprodleně
osloveny a navíc jim musí být garantována 
stejná pomoc jako evropským zemím. U 
rozvojových zemí se musí také hledat 
alternativy, musí jim být nabídnuta 
technická pomoc a musí s nimi být sdíleny 
znalosti dostupné v Evropské unii.

Odůvodnění
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EU a její členské státy musí proaktivně oslovovat rozvojové země, které čelí potížím, a musí jim 
zaručit stejnou pomoc, jakou dostávají evropské země.

Pozměňovací návrh 235
Čl. 73 odst. 2 písm. ic) (nové)

ic) spolupráce s průmyslovými odvětvími a 
jinými zúčastněnými osobami s cílem 
identifikovat kategorie výrobků pro zboží a 
použití chemikálií, které splňují kritéria 
podle čl. 54 písm. a) – e) REACH nebo 
které byly identifikovány v souladu s čl. 54 
písm. f), a vytvoření kategorie výrobků na 
základě pokynů pro zavedení povinností
podle článku 6.

Odůvodnění

Je nutné, aby se agentura ujala vedení při tvorbě poradenství specifického pro jednotlivé
výrobky a aby se taková práce opírala o přístup ke třetím osobám. V současné době existuje řada 
dobrých praktik, které se opírají o průmysl a jednotlivé společnosti a které mohou poskytnout 
základ pro debatu a tvorbu poradenství specifického pro jednotlivé sektory.  Pokyny by měly 
v ideálním případě uvádět, jak se povolené chemikálie používají v kategorii výrobků, měly by 
poskytovat přehled nejlepší praxe při řízení dodavatelského řetězce, měly by vysvětlovat, jak 
povolené chemikálie oznamovat, a měly by se dívat na charakteristiky používání a likvidace spot
řebiteli.

Pozměňovací návrh 236
Čl. 73 odst. 2 písm. id) (nové)

id) vytvoření a zachování výhradního 
centra při rizikové komunikaci pro spot
řebitele; zajištění centralizovaného a 
koordinovaného zdroje informací o bezpe
čném používání chemických látek a p
řípravků; usnadnění sdílení znalostí ohledn
ě nejlepší praxe v oblasti komunikace o 
nebezpečí, riziku a bezpečném používání.

Odůvodnění

Vytvoření vhodného a jednotného komunikačního systému opírajícího se o rizika poskytne spot
řebitelům potřebné informace a rady, které jim při používání výrobku obsahujícího chemikálie 
umožní řídit jejich rizika bezpečně a efektivně.
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Pozměňovací návrh 237
Čl. 85 odst. 1

1. Stížnostní senát bude tvořit předseda a dva 
další členové.

1. Stížnostní senát bude tvořit předseda,
který může v členském státě vykonávat 
funkci soudce, a dva další členové.

Odůvodnění

Vzhledem k pravomocím stížnostního senátu musí tomuto senátu předsedat soudce. 

Pozměňovací návrh 238
Článek 95

Strukturu a výši poplatků uvedených v čl. 93 
odst. 1 písm. b) stanoví správní rada a zve
řejní je.

Strukturu a výši poplatků uvedených v čl. 93 
odst. 1 písm. b) stanoví správní rada a zve
řejní je. Poplatky kryjí pouze skutečné
náklady na registraci.

Odůvodnění

Poplatky by měly být přiměřené a měly by odpovídat skutečným nákladům na registraci. Měly by 
být nástrojem pro financování uplatňování veřejné autority.

Pozměňovací návrh 239
Článek 109

Rozsah působnosti vypouští se

Tato hlava se vztahuje na:
a) látky podléhající registraci výrobcem 
nebo dovozcem;

b) látky v rozsahu působnosti článku 1 sm
ěrnice 67/548/EHS, které splňují kritéria 
pro klasifikaci jako nebezpečné v souladu 
s uvedenou směrnicí a jsou uvedeny na trh 
buďto samotné nebo v přípravku nad limity 
koncentrace uvedenými ve směrnici 
1999/45/ES, což vede ke klasifikaci p
řípravku jako nebezpečného.

Odůvodnění
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Vytvoření samostatného rejstříku klasifikace a značení je nadbytečné, jelikož klasifikace a zna
čení jsou oznamovány v rámci registrace, případně v rámci klíčových informací. Tyto informace 
jsou k dispozici v databázi, kterou agentura vybuduje a spravuje podle článku 73. Další
oznamovací povinnost pro vybudování takového rejstříku výrobce a dovozce zbytečně zatěžuje, 
aniž jsou získány další informace.  

Pozměňovací návrh 240
Článek 110

Ohlašovací povinnost vůči Agentuře vypouští se
1. Jakýkoli dovozce nebo výrobce nebo 
skupina dovozců nebo výrobců, kteří uvádějí
na trh látku v rozsahu působnosti článku 
109, oznámí agentuře následující údaje pro 
účely zahrnutí do seznamu v souladu s
článkem 111, pokud se nepředkládají jako 
součást registrace:

a) identitu výrobce nebo dovozce 
odpovídajícího za uvedení látek na trh;

c) identitu látek, jak je uvedeno v části 2 p
řílohy IV;

c) klasifikaci nebezpečnosti látek 
vyplývající z článků 4 a 6 směrnice 
67/548/EHS;

d) výsledný štítek s označením nebezpe
čnosti látek vyplývající z článků 23, 24 a 25 
směrnice 67/548/EHS;
e) specifické limity koncentrací podle 
daného případu vyplývající z čl. 4 odst. 4 
směrnice 67/548/EHS a z článků 4 až 7 sm
ěrnice 1999/45/ES.
2. Při předkládání těchto údajů použije 
výrobce nebo dovozce formát určený podle 
článku 108.
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3. Pokud splnění povinnosti podle 
odstavce 1 povede k různým údajům 
v seznamu pro stejnou látkou, ohlašovatelé
i žadatelé o registraci musí vynaložit své
nejlepší úsilí k dohodě na stejném údaji, 
který bude zahrnut do seznamu.

4. Údaje uvedené v odstavci 1 budou ohla
šovateli aktualizovány, když:

a) vzniknou nové vědecké nebo technické
informace, které vyvolají změnu 
v klasifikaci a značení látky;
b) ohlašovatelé i žadatelé registraci s r
ůznými údaji pro stejnou látku dospějí
k dohodě o údajích v souladu 
s odstavcem 3.

Pozměňovací návrh 241
Článek 111

Seznam pro klasifikaci a značení vypouští se

1. Seznam pro klasifikaci a značení
zahrnující údaje uvedené v čl. 110 odst. 1, a 
to jak pro informační účely podle čl. 110 
odst. 1, tak i jako údaje předložené jako sou
část registrace, bude vytvořen a udržován 
agenturou ve formě databáze. Nedůvěrné
údaje v této databázi uvedené v čl. 116 
odst. 1 budou zveřejněny.  Agentura umo
žní přístup k ostatním údajům ohlašovatel
ům i žadatelům o registraci, kteří předložili 
údaje k uvedené látce.

Agentura seznam zaktualizuje, jakmile 
obdrží aktualizované údaje v souladu s
čl. 110 odst. 4.

2. Vedle informací uvedených 
v odstavci 1 agentura bude zaznamenávat 
následující informace proti každému údaji:
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a) zda pro daný údaj existuje 
harmonizovaná klasifikace a značení na 
úrovni Společenství zahrnutím do přílohy I 
směrnice 67/548/EHS;

b) zda se jedná o údaj dohodnutý mezi dv
ěma nebo více ohlašovateli a žadateli o 
registraci;
c) příslušná registrační čísla, jsou-li 
k dispozici.

Pozměňovací návrh 242
Článek 112

Harmonizace klasifikace a značení vypouští se

1. Harmonizovaná klasifikace a značení na 
úrovni Společenství bude po vstupu tohoto 
nařízení v platnost přidána do přílohy I sm
ěrnice 67/548/EHS pro klasifikaci látky 
jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické
pro reprodukci kategorie 1, 2 nebo 3 nebo 
jako respirační senzibilizátor. Pro tento ú
čel mohou příslušné orgány členských států
předložit návrhy pro harmonizovanou 
klasifikaci a značení v souladu s p
řílohou XIV.
2. Výbor pro členské státy zformuluje 
stanovisko k návrhu a poskytne zúčastn
ěným stranám možnost podat připomínky. 
Agentura předá toto stanovisko a jakékoli p
řipomínky Komisi, která učiní rozhodnutí
v souladu s čl. 4 odst. 3 sm
ěrnice 67/548/EHS.

Pozměňovací návrh 243
Článek 113

Přechodná opatření vypouští se
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Povinnosti uvedené v článku 110 vstupují
v platnost od termínu zavedeného podle 
čl. 21 odst. 1.

Pozměňovací návrh 244
Čl. 114 odst. 1

1. Členské státy předloží Komisi každých 
deset let zprávu o funkci tohoto nařízení ve 
svém příslušném teritoriu, včetně oddílů o 
vyhodnocování a prosazení plnění ve formátu 
uvedeném v článku 108.

1. Členské státy předloží Komisi každé tři
roky zprávu o funkci tohoto nařízení ve svém 
příslušném teritoriu, včetně oddílů o 
vyhodnocování a prosazení plnění ve formátu 
uvedeném v článku 108. Zprávy by měly 
mimo jiné obsahovat údaje o provedených 
dozorových a kontrolních opatřeních, o zji
štěných porušeních a jejich potrestání, jako
ž i o problémech při provádění nařízení.

Avšak první zpráva bude předložena pět let 
po vstupu tohoto nařízení v platnost.

Avšak první zpráva bude předložena dva
roky po vstupu tohoto nařízení v platnost.

Odůvodnění

S ohledem na jednotné převádění nařízení je žádoucí, aby byla období pro podávání zpráv pro 
členské státy výrazně kratší.  Jen tak bude možné včas napravit chybný vývoj. Pro zprávu by m
ěly být stanoveny i obsahové minimální požadavky, aby byla zaručena kvalita zprávy. 

Pozměňovací návrh 245
Čl. 114 odst. 2

2. Agentura předloží každých deset let 
Komisi zprávu o funkci tohoto nařízení.

2. Agentura předloží každé tři roky Komisi 
zprávu o funkci tohoto nařízení.

Avšak první zpráva bude předložena pět let 
po oznámení požadovaném podle čl. 131 
odst. 2.

Avšak první zpráva bude předložena dva
roky po oznámení požadovaném podle 
čl. 131 odst. 2.

Odůvodnění

S ohledem na jednotné převádění nařízení je žádoucí, aby byla období pro podávání zpráv pro 
členské státy výrazně kratší.  Jen tak bude možné včas napravit chybný vývoj. 
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Pozměňovací návrh 246
Čl. 114 odst. 3

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

3. Komise zveřejní každé tři roky obecnou 
zprávu o zkušenostech s funkcí tohoto na
řízení, včetně informací uvedených 
v odstavcích 1 a 2.

Avšak první zpráva bude zveřejněna šest let 
po oznámení požadovaném podle čl. 131 
odst. 2.

Avšak první zpráva bude zveřejněna dva
roky po oznámení požadovaném podle 
čl. 131 odst. 2.

Odůvodnění

Jelikož má nařízení přispět ke sjednocení, jsou desetiletá období pro podávání zpráv příliš
dlouhá.

Pozměňovací návrh 247
Článek 115a (nový) 

Článek 115a

Přístup veřejnosti k informacím

1. Výrobci přípravků pro veřejnost nebo 
osoby odpovědné za jejich uvádění na trh 
zpřístupní informace, které identifikují
rizika spojená s normálními nebo přiměřen
ě předvídatelnými podmínkami používání, 
zejména prostřednictvím označení na obalu 
doplněného případně o použití jiných 
komunikačních kanálů, jako jsou 
internetové stránky. To umožní poskytování
podrobnějších bezpečnostních informací a 
informací o používání chemických látek a p
řípravků. 
2. Směrnice 1999/45/ES1 a 1967/548/EHS 
se podle toho musí změnit.  
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3. Bude vytvořena speciální značka “Spl
ňuje REACH”, aby spotřebitelé měli právo 
volby. Tato značka se bude přidělovat tomu 
zboží vyrobenému v EU a dováženému do 
EU, které splňuje všechny požadavky 
REACH. 

________________________________
1 Úř. věst. č. L 6, 12. 1. 1999, s. 3.

Odůvodnění

Vhodný a jednotný komunikační systém opírající se o rizika poskytne spotřebitelům potřebné
informace a rady, které jim při používání výrobku obsahujícího chemikálie umožní řídit jejich 
rizika bezpečně a efektivně. Informace by měly být poskytovány komplexní metodou vyhovující
spotřebitelům.

Pozměňovací návrh 248
Čl. 116 odst. 1

1. Za důvěrné se považují tyto informace: 1. Za důvěrné se považují tyto informace, 
pokud výrobce nebo dovozce v konkrétním 
případě neuplatní opak:

Odůvodnění

Musí být možné jednotlivé výjimky z pravidla, že určité informace nejsou důvěrné.   V takových 
jednotlivých případech musí výrobce/dovozce sám předložit důvody, které ospravedlňují důvěrné
zacházení i s informacemi, které jsou uvedeny v čl. 116 odst. 1. 

Pozměňovací návrh 249
Čl. 116 odst. 1 písm. a)

d) obchodní název látky; vypouští se

Odůvodnění

Obchodní název látky může být vůči jiným účastníkům trhu citlivou informací, jelikož by mohl 
umožnit vydedukování tržních vztahů mezi výrobci a odběrateli. Tato informace se podle 
odstavce 2 musí považovat výslovně za důvěrnou.
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Pozměňovací návrh 250
Čl. 116 odst. 1 písm. b)

b) název v nomenklatuře IUPAC, pro 
nebezpečné látky ve smyslu směrnice 
67/548/EHS;

b) název v nomenklatuře IUPAC, pro 
nebezpečné látky ve smyslu směrnice 
67/548/EHS; ledaže jsou v příloze Ia tohoto 
nařízení nebo v článku 15 směrnice 
1999/45/ES1 uplatněna odlišná ustanovení;
________________

1 Úř. věst. č. L 200, 30. 7. 1999, s. 1.

Odůvodnění

Soulad s požadavky ohledně bezpečnostního listu a stávajícími předpisy o klasifikaci a značení.

Pozměňovací návrh 251
Čl. 116 odst. 1 písm. c)

c) název látky uvedený v EINECS, týká-li se; c) název látky uvedený v EINECS, týká-li se, 
pokud se jedná o nebezpečnou látku ve 
smyslu směrnice 67/548/EHS1; ledaže jsou 
v příloze Ia tohoto nařízení nebo v článku 
15 směrnice 1999/45/ES2 uplatněna odlišná
ustanovení;
___________________

Úř. věst. č. P 196, 16. 8. 1967, s. 1.

2 Úř. věst. č. L 200, 30. 7. 1999, s. 1.

Pozměňovací návrh 252
Čl. 116 odst. 1 písm. f)

f) odvozená hladina bez účinku (DNEL) 
nebo předpokládaná koncentrace bez ú
činku (PNEC) zavedená v souladu s p
řílohou I;

vypouští se

Odůvodnění
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Zveřejnění hodnot DNEL není podle stávajícího práva předvídáno. Odvození těchto hodnot je 
nákladné a tyto hodnoty by neměly být přístupné konkurenci bez zvážení (článek 115).  

Pozměňovací návrh 253
Čl. 116 odst. 1 písm. i)

i) analytické postupy, jsou-li vyžadované
v souladu s přílohou VII nebo VIII, které
umožňují detekci nebezpečné látky při jejím 
úniku do okolního prostředí a rovněž ur
čení přímého kontaktu pro člověka;

vypouští se

Odůvodnění

Údaje v bezpečnostním listu obsahují často informace, které jsou určeny pouze pro přímého 
zákazníka, např. podrobné údaje o použití. S těmito údaji o použití se podle čl. 116 odst. 2 musí
nutně nakládat jako s důvěrnými údaji. 

Pozměňovací návrh 254
Čl. 116 odst. 2 písm. -a) (nové)

-a) jméno a adresa žadatele o registraci, 
jakož i další osoby s oznamovací
povinností;

Odůvodnění

Výrobci, dovozci a následní uživatelé by v každém případě odevzdali prohlášení podle čl. 115 
odst. 2.  Navrženou úpravou se tomuto nákladu předejde.

Pozměňovací návrh 255
Čl. 116 odst. 2 písm. d)
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d) vazby mezi výrobcem či dovozcem a jejich 
následnými uživateli.

d) vazby mezi výrobcem či dovozcem a jejich 
následnými uživateli a toto jak po směru, tak 
i proti směru informačního řetězce a mezi v
šemi aktéry řetězce.

Odůvodnění

Návrh není zcela jasný, pokud jde o povinnost zachovat mlčenlivost mezi všemi aktéry v informa
čním řetězci. 

Pozměňovací návrh 256
Čl. 120 odst. 1

Příslušné orgány členských států budou 
informovat veřejnost o rizicích vyplývajících 
z látek, je-li to nezbytné pro ochranu 
lidského zdraví nebo životního prostředí.

V souladu s obecnými pokyny agentury 
budou příslušné orgány členských států
informovat veřejnost o rizicích vyplývajících 
z látek, je-li to nezbytné pro ochranu 
lidského zdraví nebo životního prostředí.

Odůvodnění

Obecné pokyny by měly být vypracovány z toho důvodu, aby vnitrostátní orgány členských států
informovaly veřejnost jednotným způsobem. 

Pozměňovací návrh 257
Článek 121

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). Patří sem mimo jiné
zejména rady pro malé a střední podniky o 
tom, jak plnit závazky podle tohoto na
řízení. 

Odůvodnění
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Zejména malé a střední podniky mohou vyžadovat zvláštní pomoc při plnění svých závazků.

Pozměňovací návrh 258
Čl. 128 odst. 2a (nový)

Nejpozději 24 měsíců po vstupu tohoto na
řízení v platnost bude na začátek přílohy II 
vložena část, která bude stanovovat 
objektivní kritéria a seznam osvobozených 
látek, který bude pravidelně doplňován o 
osvobozené látky a/nebo skupiny látek.

Odůvodnění

Současná příloha II se opírá o „historický precedent“. Jako taková není konzistentní a opírá se 
o nejasná kritéria vedoucí k absurditám, kde jedna ze dvou podobných látek je vyloučena, 
zatímco druhá není (např. sacharóza a fruktóza). Komise by měla dostat termín, do kterého musí
vypracovat jasná objektivní kritéria pro udělování výjimek obsažených v příloze II, aby mohl být 
vypracován logický a komplexní seznam osvobozených látek.

Pozměňovací návrh 259
Čl. 128 odst. 2b) (nový)

Revize přílohy II

i) během předregistrace doplní agentura ty 
látky, které spadají do definice. 
ii) Po zhodnocení doplní agentura ty látky, 
které podle všeho nepředstavují žádné
riziko nebo nízké riziko pro zdraví a životní
prostředí. 

iii) Podnik může zažádat o osvobození od 
registrace s odkazem na tradiční používání
a přirozeně se vyskytující látky a směsi 
nebo jejich sloučeniny.

Odůvodnění

V současné době není žádná definice látek vyjmenovaných v příloze II, např. voda a kyselina 
askorbová. Definice text vyjasní a rovněž umožní revizi. Ačkoli přidáváme látky do přílohy II b
ěhem legislativního procesu, jsme přesvědčeni, že nebude vyčerpávající. Chtěli bychom tedy 
revizi nejen v časném stádiu, ale i pravidelně během procesu, kdy budeme získávat více v
ědomostí. Bez našich pozměňovacích návrhů budou muset být některé látky v budoucnosti po 
dlouhou dobu registrovány, a to navzdory skutečnosti, že agentura ví, že tyto látky nepředstavují
žádné riziko.
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Pozměňovací návrh 260
Čl. 134 odst. 1

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

Směrnice 76/769/EHS, 91/155/EHS1, 
91/157/EHS, 93/67/EHS, 93/105/EHS, 
2000/21/EHS, 2002/95/ES2 a 2004/37/ES3 a 
nařízení (EHS) č. 793/93 a (ES) č. 1488/94 
se zrušují.
_________________

1 Úř. věst. č. L 76, 22. 3. 1991, s. 35.
2 Úř. věst. č. L 37, 13. 2. 2003, s. 19.

3 Úř. věst. č. L 158, 30. 4. 2004, s. 50.

Odůvodnění

Je nutné se vyvarovat zdvojených právních předpisů. Uvedené směrnice a nařízení jsou z d
ůvodu změn ve výše uvedených článcích postradatelné.

Pozměňovací návrh 261
Článek 135a (nový) 

Článek 135a
Změna směrnice 1998/24/ES

Čl. 1 odst. 2 směrnice 98/24/ES1 se dopl
ňuje takto:  

„požadavky směrnice se neuplatňují, pokud 
existují závazky podle nařízení (ES) č. xxx 
[REACH]“. 

_____________________

1 Úř. věst. č. L 131, 5. 5. 1998, s. 11. 

Odůvodnění

Ujasnění, že REACH se uplatňuje přednostně. Je nutné se vyvarovat zdvojených právních p
ředpisů.

Pozměňovací návrh 262
Článek 135b (nový)



AD\576536CS.doc 111/110 PE 357.691v03-00
Externí překlad

CS

Článek 135b

Změna směrnice 2004/37/ES

V článku 1 směrnice 2004/37/ES1 se vkládá
nový odstavec 5, který zní:   

„požadavky směrnice se neuplatňují, pokud 
existují závazky podle nařízení (ES) č. xxx 
[REACH]“.

___________________

1 Úř. věst. č. L 158, 30. 4. 2004, s. 50. 

Odůvodnění

Ujasnění, že REACH se uplatňuje přednostně. Je nutné se vyvarovat zdvojených právních p
ředpisů.

Pozměňovací návrh 263
Článek 135c (nový) název

Článek 135c

Změna směrnice 89/106/EHS

Čl. 1 odst. 1 směrnice 89/106/EHS1 se dopl
ňuje takto:   
„na stavební produkty se nevztahují
podstatné změny této směrnice s ohledem 
na hygienu, zdraví a ochranu životního 
prostředí, pokud k tomu existují v nařízení
(ES) č. xxx [REACH] závazky“.
_________________

1 Úř. věst. č. L 40, 11. 2. 1989, s. 12. 

Odůvodnění

Ujasnění, že REACH se uplatňuje přednostně. Je nutné se vyvarovat zdvojených právních p
ředpisů.

Pozměňovací návrh 264
Článek 135d (nový)



PE 357.691v03-00 112/110 AD\576536CS.doc
Externí překlad

CS

Článek 135d

Změna směrnice 2000/53/ES
Čl. 4 odst. 2 a příloha II směrnice 

2000/53/ES1 se zrušují.

______________________

1 Úř. věst. č. L 269, 21. 10. 2000, s. 34.

Odůvodnění

V příloze XVI nařízení REACH jsou stanovena jednotná zakazující pravidla.  Musí se předcházet 
různým zákazům v různých předpisech. 

Pozměňovací návrh 265
Příloha I oddíl 5

5.1.1. Scénáře expozice se vypracují pro 
výrobu ve Společenství, pro vlastní použití
výrobce a dovozce a pro veškerá určená pou
žití. Scénář expozice představuje soubor 
podmínek, které popisují, jak se látka vyrábí
nebo používá během svého životního cyklu a 
jak výrobce nebo dovozce omezují expozice 
člověka a životního prostředí nebo jak 
doporučují následným uživatelům, aby 
expozice omezovali. Scénáře expozice 
mohou být podle potřeby komplexní nebo 
specifické.  Scénář expozice se uvede pod p
říslušnou položkou zprávy o chemické bezpe
čnosti a shrne v příloze bezpečnostního listu, 
přičemž se použije vhodný stručný název, 
který obecně popisuje použití. Scénář
expozice zahrnuje zejména popis:

5.1.1. Scénáře expozice se vypracují pro 
výrobu ve Společenství, pro vlastní použití
výrobce a dovozce a pro veškerá určená pou
žití podle čl. 3 odst. 25. Scénář expozice p
ředstavuje soubor podmínek, které popisují, 
jak se látka vyrábí nebo používá během 
svého životního cyklu a jak výrobce nebo 
dovozce omezují expozice člověka a 
životního prostředí nebo jak doporučují
následným uživatelům, aby expozice 
omezovali. Scénáře expozice mohou být 
kategorizovány v souladu s definicí
stanovenou v čl. 3 odst. 29a a podle potřeby 
mohou být komplexní nebo specifické. Scéná
ř expozice se uvede pod příslušnou položkou 
zprávy o chemické bezpečnosti a shrne v p
říloze bezpečnostního listu, přičemž se pou
žije vhodný stručný název, který obecně
popisuje použití. Scénář expozice zahrnuje 
zejména popis:

Odůvodnění

Kategorie použití a kontaktu jsou navrženy tak, aby umožňovaly popis všech typů ohlášených 
použití v kombinaci s relevantními složkami. Kombinují specifické situace kontaktu a popisují v
šechny podmínky, které určují kontakt.

Pozměňovací návrh 266
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Příloha I oddíl 5.1.1 třetí odrážka

opatření k řízení rizik přijatá výrobcem nebo
dovozcem ke snížení nebo zamezení
expozice člověka (včetně pracovníků a spot
řebitelů) a životního prostředí dané látce;

opatření k řízení rizik přijatá výrobcem, 
dovozcem a/nebo následným uživatelem ke 
snížení nebo zamezení expozice člověka (v
četně pracovníků a spotřebitelů) a životního 
prostředí dané látce;

Odůvodnění
Následní uživatelé již uplatňují opatření řízení rizik. To se musí vzít případně v úvahu při tvorbě
scénářů expozice a v obecných opatřeních řízení rizik doporučených výrobcem a dovozcem látek.

Pozměňovací návrh 267
Příloha I oddíl 5.2.5a (nová)

5.2.5a Ověřené odhady expozice lze 
usnadnit použitím specializovaných nástroj
ů informačních technologií včetně nástrojů
specifických podle sektorů, pokud jsou 
k dispozici.

Odůvodnění

S cílem pomoci malým a středním podnikům při plnění jejich závazků existují nebo mohou být 
vytvořeny specifické a specializované nástroje informačních technologií pro provádění
hodnocení expozice, včetně nástrojů specifických podle sektorů. 

Pozměňovací návrh 268
Příloha I oddíl 7 část A odst. -1 (nový)

-1. POPIS ZAHRNUTÝCH KATEGORIÍ
POUŽITÍ A KONTAKTU (UEC)

Odůvodnění

UEC jsou hlavním nástrojem pro strukturovaný přenos informací o opatřeních v oblasti řízení
rizik, cílových hodnot kontaktu (např. DNEL, PNEC) a podmínek používání v dodavatelském řet
ězci. Podporuje aktéry v dodavatelském řetězci při jejich vlastním posuzování rizik a při tvorbě
bezpečnostních listů pro následné aktéry v dodavatelském řetězci.

Pozměňovací návrh 269
Příloha Ia oddíl 3.3a (nový)
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3.3a. U přípravků nesplňujících požadavky 
oddílů 3.2 a 3.3 a pro které je PNEC pou
žitých látek nižší než 500 µg/litr, jsou mno
žství, biodegradace (odstranitelnost) a 
logPOW sděleny následnému uživateli 
v souladu s požadavky článků 34 a 35.

Odůvodnění

Používání látky může být kritické, pokud má následný uživatel „slabé“ předpoklady a PNEC 
látky je nižší než 500 µg/l.  Jsou to důležité vlastnosti látky, které musí být sděleny následným u
živatelům, pokud musí provádět hodnocení expozice a vypracovat zprávu o chemické bezpečnosti 
v souladu s články 34 a 35.

Pozměňovací návrh 270
Příloha Ia oddíl 12.1 nový odstavec za první odstavec

U přípravků se tyto informace poskytují pro 
každou významnou látku v přípravku a pro 
samotný přípravek. Jestliže tyto informace 
nemohou být pro samotný přípravek 
poskytnuty jako konkrétní hodnota, ale 
pouze jako rozmezí údajů, uvede se 
ekotoxicita příslušných látek podle pravidel 
uvedených v oddílech 2 a 3 této přílohy.

Odůvodnění

V některých případech nejsou požadované informace specifické pro přípravek, ale specifické pro 
látku a naopak. Bezpečnostní listy by je měly tedy poskytovat, pokud jsou požadovány, pro látky 
a přípravky v souladu s oddíly 2 a 3 přílohy 1a.

Pozměňovací návrh 271
Příloha II nový úvodní odstavec

Definice
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Tato příloha obsahuje látky, které jsou 
osvobozeny od registrace. Příloha zahrnuje 
přirozeně se vyskytující látky a směsi nebo 
sloučeniny z nich hlavně složené, s nimiž
jsou dlouhé zkušenosti, které nesporně
ukazují nepřítomnost rizika nebo velmi 
nízké riziko způsobující zdravotní problémy 
nebo negativní účinky na životní prostředí. 

Odůvodnění

V současné době není žádná definice látek vyjmenovaných v příloze II, např. voda a kyselina 
askorbová. Definice text vyjasní a rovněž umožní revizi. 

Ačkoli přidáváme látky do přílohy II během legislativního procesu, jsme přesvědčeni, že nebude 
vyčerpávající. Chtěli bychom tedy revizi nejen v časném stádiu, ale i pravidelně během procesu, 
kdy budeme získávat více vědomostí. Bez našich pozměňovacích návrhů budou muset být některé
látky v budoucnosti po značně dlouhou dobu registrovány, a to navzdory skutečnosti, že 
agentura ví, že tyto látky nepředstavují žádné riziko.

Pozměňovací návrh 272
Článek II

Č. EINECS    Název/skupina        Č. CAS Č. EINECS    Název/skupina        Č. CAS

231-096-4       Železo                     7439-89-
6

Odůvodnění

Železo se používá již tisíce let, aniž jsou nějaké důkazy o tom, že představuje riziko pro lidské
zdraví nebo životní prostředí. Jelikož je železo materiál vyskytující se ve velkém množství, je 
pravděpodobné, že v rámci REACH prošlo značným testováním s následným použitím velkého po
čtu laboratorních zvířat. Náklady na testování a registraci železa by výrazně převážily jakýkoli 
potenciální přínos.

Pozměňovací návrh 273
Příloha III odst. 8

8. Minerály, rudy nebo látky vyskytující se 
v přírodě, nejsou-li chemicky upravované b
ěhem výroby, ledaže splňují kritéria pro 
klasifikaci jako nebezpečné podle sm
ěrnice 67/548.

8. Minerály, rudy, látky vyskytující se v p
řírodě a materiály od nich odvozené
mineralogickými procesy (ve smyslu sm
ěrnice Rady 2003/96/ES)1 nebo fyzikálními 
transformačními procesy;
_______________________________

1 Úř. věst. č. L 283, 31. 10. 2003, s. 51.
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Odůvodnění

Pokud jsou látky podle 67/548 klasifikovány jako nebezpečné, je registrační požadavek nepřimě
řený, pokud jde o minerály, rudy a látky vyskytující se v přírodě. Potenciální rizika plynoucí
z minerálů a rud se řeší v rámci směrnice IPPC a stávající legislativy EU o pracovišti. 
Mineralogické a fyzikální transformační procesy minerálů a rud nemění chemické složení. 
Materiály odvozené z těchto procesů jsou jiné materiály na bázi minerálů a měly by být 
osvobozeny od registrace.

Pozměňovací návrh 274
Příloha III odst. 8a (nový)

8a. Papírovina používaná při výrobě
papíru.

Odůvodnění

Buničina, které se používá při výrobě papíru, je chemicky neaktivní a jako taková zcela neškodná
pro lidské zdraví a životní prostředí. Proto by neměla být předmětem registrace podle REACH.

Pozměňovací návrh 275
Příloha III odst. 9

Zemní plyn, ropa, uhlí. Zemní plyn, koksárenský plyn, vysokopecní
plyn, základní plyn kyslíkových pecí, ropa, 
uhlí, koks.

Odůvodnění

Procesní plyny se vyrábějí a používají v uzavřených systémech. Veškerá přeprava probíhá
potrubím a veřejnost se s těmito plyny nikdy nesetká. Koks je produkt, který je výsledkem odply
ňování uhlí. V tomto procesu jsou uhlí získávány benzen, toluen, xylen, dehet a další materiály, a 
koks má tedy méně přirozených nebezpečných vlastností, a měl by být tedy osvobozen od 
registrace. Uvedené plyny jsou produkovány jako vedlejší produkty v koksárenských pecích a 
v integrovaných ocelárnách. Používají se stejně jako zemní plyn, ropa a uhlí k výrobě energie a 
tepla. Mělo se s nimi tedy nakládat jako s přírodními zdroji energie, a tudíž by měly být 
osvobozeny od registrační povinnosti.

Pozměňovací návrh 276
Příloha V bod 6 – Toxikologické informace, sloupec 1 bod 6 podbod -1 (nový)

-1. Akutní toxicita



AD\576536CS.doc 117/110 PE 357.691v03-00
Externí překlad

CS

- orální cestou

- inhalací
- kožní cestou

Odůvodnění

Údaje o akutní toxicitě představují základní toxikologické informace, a měly by tudíž být 
zahrnuty i pro látky s nízkým objemem. Hrají ústřední úlohu při hodnocení požadavků bezpe
čnosti práce a dále jsou ve výši přibližně 1800 € na látku relativně levné.

Pozměňovací návrh 277
Příloha V bod 7 – Ekotoxikologické informace, sloupec 1 podbod 1.1 (nový)

7.1.1a. Studie zpomalování růstu na řasách

Odůvodnění

Podle návrhu jsou povinné pouze testy toxicity dafnií. Tento test však neumožňuje ani základní
ekologické hodnocení, jelikož stanovuje pouze studium vlivů látky na živočišné organismy. Pro 
posouzení vlivu na rostlinné organismy musí být zahrnut i test zpomalování růstu řas. Náklady 
na test jsou přibližně 5000 € na látku.

Pozměňovací návrh 278
Příloha V bod 7a (nový) - Biodegradabilita

7 a. Biodegradabilita
7.1 Hotová biodegradabilita

Odůvodnění

Biodegradabilita je nezbytně nutné pro ekotoxikologické posouzení. Bez ní nemůže být hodnocen 
dopad látky na životní prostředí, i když je k dispozici mnoho dalších 
informací. Je zejména důležitá v případě, že chceme stanovit, zda látka splňuje kritéria přílohy 
XII, tj. zda patří do skupiny perzistentních, bioakumulativních a toxických (PBT) a velmi 
perzistentních a velmi bioakumulativních (vPvB) látek. Náklady na takový test (4840 € na látku 
podle německé vlády) by neměly být překážkou pro její zahrnutí do základních požadavků.
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