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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Man-made chemicals are part of modern life that allow women and their families in the 
European Union to enjoy a high level of comfort.

Increasingly, however, scientific evidence shows that many chemicals pose a threat to human 
health and the environment, as they are linked to respiratory diseases, allergies and cancer, 
often affecting especially women and children. In addition, synthetic chemicals may pollute 
and persist in the environment, spoil our freshwater, make soils unusable and accumulate in 
wildlife. Women are very concerned about the possible effects that toxic chemicals may have 
on their health, that of their families and on the environment. The evidence indicates the need 
for preventive action and for a gradual substitution of dangerous chemicals, especially where 
alternatives are available.

More than 100.000 chemicals are potentially marketed in the EU. About 30.000 of these are 
produced in quantities above one tonne and shall be regulated under REACH. Ninety-five 
percent of these substances are on the market with little or no safety data and several of these 
give rise to very high concern. While exposed to more and more chemicals, we still know 
only very little about their effects. This may particularly affect women in child-bearing age -
even for the high-production volume chemicals, we only know for 32% whether they harm 
the development of the child in the womb or not. 

Effects on women and their families
Women and their families are each affected by synthetic chemicals in their own way due to a 
different physiology. Women have more fat tissue than men, allowing for easier storage of 
bioaccumulative chemicals. The female body also changes more throughout life as women 
undergo biological stages such as pregnancy or menopause. These changes are regulated by 
the hormone system, making women more vulnerable to substances acting as endocrine 
disrupters. 
Some scientists are increasingly worried about the link between exposure to chemicals and the 
development of cancer. Scientists assume that 75 % of cancers are a result of mutations 
induced by environmental factors. 

Another worrying trend relating to chemicals is the decrease in male fertility. During the last 
decades, sperm counts have decreased by up to 50% in men in Europe, the US and Australia, 
a decrease suspected due to endocrine-disrupting chemicals. 
Concerning the health of the most vulnerable population group, children, chemical pollution 
of the body already occurs during the earliest phases of the child’s development. Chemicals 
stored in the female body are passed on to the foetus via the placenta or after birth through 
breast milk. They may disturb its development, resulting in irreversible damage. Chemicals 
may cause adverse health effects in children at much lower levels than in adults, including 
chemicals harming the prenatal development of the child’s central nervous system, the 
immune system and the reproductive system. These effects only become visible once the child 
has reached puberty or adulthood: they can result in learning disabilities, allergies, asthma and 
even childhood cancer.
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Chemicals need to be safe
Alarmed by the situation, a group of well-known scientists organized the The Paris Appeal on 
diseases due to chemical pollution in May 2004. This panel urged lawmakers to take the 
problem of chemicals seriously and engage in preventive action such as enacting legislation 
that will close the current information gap on chemical substances. It recommends the phase 
out of the most hazardous chemicals, some of which are known to cause cancer, accumulate 
in human tissue and cannot naturally degrade, inhibit the perinatal development of the child or 
can change DNA. 
The European Commission’s REACH proposal presents a unique opportunity to provide a 
high level of protection for Europe’s women, their families and the environment. REACH 
allows Europe to take the lead in ending this worldwide uncontrolled experiment with 
synthetic chemicals. It can ensure that precautionary action for the protection of human health 
and the environment is the guiding principle. Therefore, REACH needs to be supported. 

However, the current draft legislation shows considerable shortcomings. This may lead to 
inadequate protection of women, their families and the environment. I am proposing the 
following changes to the draft legislation:

- Use of chemicals of very high concern must be substituted when safer alternatives are 
available

- Data requirements for low-volume chemicals need to increased 

- Imported articles must be made subject to equivalent safety standards as articles made 
in the EU

- Consumers, retailers and other downstream users must have full access to safety 
information on chemicals

- A general duty of care needs to be reintroduced
- Consumer articles containing substances subject to authorization need to be clearly 

labelled.

These changes are necessary if the EU wants to achieve the target adopted at the 2002 World 
Summit for Sustainable Development that “by 2020 chemicals are used and produced in ways 
that lead to the minimization of significant adverse effects on human health and the 
environment”. These changes can contribute to protecting women against the negative effects 
of hazardous chemicals, giving their children a toxic-free start into life

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro ženská práva a rovné příležitosti žádá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a 
bezpečnost potravin jako odpovědný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací 
návrhy:
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Znění navržené Komisí 1 Pozměňovací návrhy Parlamentu 

Pozměňovací návrh 1
Právní základ

s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na 
článek 95 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na 
článek 95 této smlouvy a na čl. 175 odst. 1 
této smlouvy vzhledem k hlavě VII o 
schvalování a hlavě VIII o omezeních,

Odůvodnění
Nařízení se zakládá na článku 95, který se týká vnitřního trhu. Hlavním cílem hlav nařízení o 
schvalování a omezení je ochrana životního prostředí, proto je pro ně příslušným právním 
základem čl. 175 odst. 1 Smlouvy.

Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 2a (nový) 

(2a) Nicméně hlavním cílem některých 
částí nařízení je zajištění vysoké úrovně
ochrany životního prostředí a právním 
základem je čl. 175 odst. 1.

Odůvodnění
Čl. 175 odst.1, který se týká ochrany životního prostředí, se přidává jako právní základ a toto 
se musí odrazit také v bodech odůvodnění.

Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 2b (nový)

(2b) Ženy stejně jako muži během života 
akumulují syntetické chemikálie v těle, 
takže než žena otěhotní, nashromáždí směs
nežádoucích chemikálií, kterým je 
nenarozené dítě nechtěně vystaveno.

Pozměňovací návrh 4

  
1 Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.
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Bod odůvodnění 4

(4) V zájmu zachování celistvosti vnitřního 
trhu a udržení vysoké úrovně ochrany 
lidského zdraví, zejména zdraví pracovníků, 
a životního prostředí je nezbytné zajistit, aby 
látky vyráběné ve Společenství byly v 
souladu s právem Společenství, a to 
i v případě, že jsou vyváženy.

(4) V zájmu zachování celistvosti vnitřního 
trhu a udržení vysoké úrovně ochrany 
lidského zdraví, zejména zdraví pracovníků 
a dalších zranitelných skupin obyvatelstva, 
a životního prostředí je nezbytné zajistit, aby 
látky vyráběné ve Společenství byly v 
souladu s právem Společenství, a to 
i v případě, že jsou vyváženy.

Odůvodnění

Evropský parlament pokládal „ochranu zdraví dětí před chorobami spojenými se životním 
prostředím za nutnou investici s cílem zajistit uspokojivý lidský a hospodářský rozvoj“ 
(Paulsenova zpráva o Evropské strategii životního prostředí a zdraví) a požádal o specifická 
omezení ohledně chemických látek pro nejvíce ohrožené části populace. (Riesova zpráva o 
Evropském životním prostředí a Akčním plánu zdraví). REACH by neměl být pokládán za 
zvláštní příležitost pro ochranu zdraví pouze zaměstnanců, ale také těch, kdo jsou vůči 
vystavení chemickým látkám nejzranitelnější. 

Pozměňovací návrh 5
Bod odůvodnění 5

(5) Posouzení fungování čtyř hlavních 
právních nástrojů, které se týkají chemikálií 
ve Společenství (směrnice Rady 67/548/EHS 
ze dne 27. června 1967 o sbližování 
právních a správních předpisů týkajících se 
klasifikace, balení a označování 
nebezpečných látek, směrnice 
Rady 88/379/EHS ze dne 7. června 1988 o 
sbližování právních a správních předpisů 
členských států týkajících se klasifikace, 
balení a označování nebezpečných přípravků 
(mezitím nahrazené směrnicí 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), nařízení Rady 
(EHS) č. 793/93 ze dne 23. března 1993 
o hodnocení a kontrole rizik existujících 
látek a směrnice Rady 76/769/EHS ze 
dne 27. července 1976 o sbližování právních 
a správních předpisů členských států 
týkajících se omezení uvádění na trh a 
používání některých nebezpečných látek 

(5) Posouzení fungování čtyř hlavních 
právních nástrojů, které se týkají chemikálií 
ve Společenství (směrnice Rady 67/548/EHS 
ze dne 27. června 1967 o sbližování právních 
a správních předpisů týkajících se klasifikace, 
balení a označování nebezpečných látek, 
směrnice Rady 88/379/EHS ze dne 
7. června 1988 o sbližování právních a 
správních předpisů členských států týkajících 
se klasifikace, balení a označování 
nebezpečných přípravků (mezitím nahrazené 
směrnicí 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), 
nařízení Rady (EHS) č. 793/93 ze dne 
23. března 1993 o hodnocení a kontrole rizik 
existujících látek a směrnice 
Rady 76/769/EHS ze dne 27. července 1976 o 
sbližování právních a správních předpisů 
členských států týkajících se omezení uvádění 
na trh a používání některých nebezpečných 
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a přípravků) odhalilo řadu problémů ve 
fungování právních předpisů Společenství 
o chemikáliích, které vedou k rozdílnostem 
mezi právními a správními předpisy 
v členských státech, které mají přímý vliv na 
fungování vnitřního trhu v této oblasti.

látek a přípravků) odhalilo řadu problémů ve 
fungování právních předpisů Společenství 
o chemikáliích, které vedou k rozdílnostem 
mezi právními a správními předpisy 
v členských státech, které mají přímý vliv na 
fungování vnitřního trhu v této oblasti a 
neschopnost dostatečně chránit veřejné 
zdraví a životní prostředí.

Odůvodnění

Problémem zjištěným ve stávajících právních předpisech není jen to, že vede k rozdílnostem 
ve vnitrostátních právech, ale spočívá zejména v tom, že stávající právní předpisy nechrání 
dostatečně zdraví veřejnosti a životní prostředí před nebezpečnými chemickými látkami.  

Pozměňovací návrh 6
Bod odůvodnění 20

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

(20) Jelikož výrobci a dovozci výrobků musí 
za své výrobky nést odpovědnost, je vhodné 
zavést požadavek registrace u nebezpečných 
látek ve výrobcích.

Odůvodnění

Výrobky představují primární zdroj expozice chemický látkám. Používání nebezpečných látek 
ve výrobcích by mělo podléhat registračním požadavkům.

Pozměňovací návrh 7
Bod odůvodnění 31

(31) K vytvoření harmonizovaného a 
jednoduchého systému by se měly veškeré 
registrace předkládat agentuře. Pro zajištění 
soudržného přístupu a efektivního využití 
zdrojů by agentura měla provádět kontrolu 
úplnosti všech registrací a převzít 
odpovědnost za případné konečné zamítnutí 
registrací.

(31) K vytvoření harmonizovaného a 
jednoduchého systému by se měly veškeré 
registrace předkládat agentuře. Pro zajištění 
toho, aby poskytnuté údaje byly soudržné, 
úplné a kvalitní, se provádí před jejich 
předložením agentuře nezávislá kontrola. 
Agentura by měla provádět kontrolu 
úplnosti všech registrací a převzít 
odpovědnost za případné konečné zamítnutí 
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registrací.

Odůvodnění

V současnosti neexistuje žádné povinné vyhodnocení kvality a obsahu registrační 
dokumentace, neboť agentura bude kontrolovat pouze úplnost podle čl. 18 odst. 2. Za daného 
stavu, kdy bylo nedávným vyhodnocením ze strany příslušných orgánů členských států 
zjištěno, že pouze 31 % bezpečnostních listů bylo úplně správných, je životně nutné provádět 
nezávislé kontroly (registrační dokumentace) před jejím podáním k usnadnění dotyčného 
úkolu agentuře.

Pozměňovací návrh 8
Bod odůvodnění 34a (nový)

(34a) Lepší koordinace zdrojů na úrovni 
Společenství přispěje k rozšiřování 
vědeckého poznání nezbytného pro vývoj 
alternativních metod  provádění pokusů na 
obratlovcích. Pro tento účel je nezbytné, 
aby Společenství pokračovalo ve svých 
snahách a stupňovalo je a aby přijímalo 
opatření nezbytná pro podporu výzkumu a 
vývoje nových alternativních metod, při 
nichž se nepoužívají zvířata, zejména v 
rámci Sedmého rámcového programu 
výzkumu a technologického rozvoje.

Odůvodnění
Toto se odvolává na povinnost Společenství podporovat alternativní metody testování na 
zvířatech již uvedenou ve směrnici 2003/15/ES o kosmetických výrobcích.

Pozměňovací návrh 9
Bod odůvodnění 41a (nový)

(41a) Vývoj vhodného a soudržného 
komunikačního systému poskytne 
spotřebitelům informace a poradenství
potřebné pro bezpečné a účinné zvládání 
rizik spojených s používáním chemických 
látek, přípravků nebo výrobků obsahujících 
tyto chemické látky. Měla by být také
posouzena možnost poskytování 
dodatečných informací prostřednictvím 
internetových stránek s cílem zajistit 
uplatnění práva spotřebitelů na informace
o výrobcích, které používají.
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Odůvodnění

Kvůli zajištění správných informací.

Pozměňovací návrh 10
Bod odůvodnění 52

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

(52) K zajištění dostatečně vysoké úrovně 
ochrany lidského zdraví a životního 
prostředí, zejména pro zranitelné skupiny
obyvatelstva, by látky vzbuzující zvlášť 
velké obavy měly být nahrazeny látkami, 
které nepředstavují riziko pro lidské zdraví 
ani životní prostředí. Pokud tomu tak není, 
použití látek s vlastnostmi vzbuzujícími
zvlášť velké obavy může být povoleno 
pouze na omezené časové období, pokud 
podnik prokáže, že přínosy pro společnost 
plynoucí z použití dotčené látky převyšují 
rizika spojená s jejím použitím a že 
neexistují vhodné alternativní látky nebo 
technologie. Povolovací orgán by měl poté 
ve schvalovacím řízení na základě žádostí 
podniků ověřit, zda jsou tyto požadavky 
splněny. Jelikož povolení by mělo zajistit 
vysokou úroveň ochrany na celém vnitřním 
trhu, je vhodné, aby povolovacím orgánem 
byla Komise.

Odůvodnění

Pro účely podpory by pravidla náhrady měla být jasná podnikům i uživatelům.

Pozměňovací návrh 11
Bod odůvodnění 79

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

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

Odůvodnění

Výraz „jakýkoli účastník“ je širší než „hospodářský subjekt".

Pozměňovací návrh 12
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Bod odůvodnění 90a (nový) 

(90a) Systém REACH by měl umožnit 
občanům, pracovníkům a spotřebitelům 
důvěřovat tomu, že jakýkoliv výrobek 
uvedený na trh Společenství je bezpečný, a
že neexistuje žádné riziko toho, že zejména 
zranitelné skupiny obyvatelstva budou 
vystaveny chemikáliím v množství nebo 
kombinacích, které představují riziko pro 
jejich zdraví nebo pro životní prostředí.

Odůvodnění

Výrobky v prodeji by měly být pro spotřebitele bezpečné. To je záruka, kterou musí REACH 
poskytovat.

Pozměňovací návrh 13
Bod odůvodnění 91a (nový) 

(91a) Komise by měla zvážit, zda je žádoucí 
vytvořit evropskou značku kvality určenou 
k označování a propagaci výrobků, které 
byly v každé fázi výrobního procesu 
vyrobeny v souladu s požadavky 
vyplývajícími z tohoto nařízení. 

Odůvodnění
Značka použitelná pro výrobky by umožnila identifikaci a podporu subjektů zúčastněných ve 
výrobním procesu, které dodržují požadavky vyplývající z tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 14
Bod odůvodnění 101a (nový) 

(101a) Toto nařízení se použije, aniž by 
byla dotčena všeobecná směrnice Rady 
92/85/EHS ze dne 19. října 1992 o zavádění 
opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci těhotných pracovnic, 
pracovnic krátce po porodu nebo kojících 
pracovnic (desátá samostatná směrnice ve 
smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 
89/391/EHS)1 a zvláštní směrnice Rady 
98/24/ES ze dne 7. dubna 1998 o 
bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců 
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před riziky spojenými s chemickými činiteli 
při práci (čtrnáctá samostatná směrnice ve 
smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 
89/391/EHS)2. Směrnice 98/24/ES je 
nadále klíčovým právním nástrojem v 
souvislosti s ochranou zdraví a bezpečností 
pracovníků s ohledem na rizika spojená s 
chemickými látkami při práci Členské státy 
a sociální partneři jsou vyzýváni k zajištění 
nejefektivnějšího provádění a vymáhání 
směrnice 98/24/ES.
_________________

1. Úř. věst. L 348, 28.11.1992, s. 1.

2. Úř. věst. L 131, 5.5.1998, s. 11.

Odůvodnění

Toto nařízení by také mělo brát v úvahu obecnou směrnici o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci těhotných a pracovnic, které nedávno porodily či kojí.

Pozměňovací návrh 15
Čl. 1 odst. 3

Základem tohoto nařízení je zásada, že 
výrobci, dovozci a následní uživatelé by 
měli zajistit, že vyrábějí, uvádějí na trh, 
dovážejí nebo používají takové látky, které 
nepůsobí nepříznivě na lidské zdraví nebo 
na životní prostředí. Ustanovení tohoto 
nařízení se opírají o zásadu předběžné 
opatrnosti.

Toto nařízení se opírá o zásadu předběžné 
opatrnosti.

Odůvodnění

Spojeno se zavedením nového článku o „Povinné péči“ (o nichž se bude hlasovat společně) 

Protože až 70 000 chemických látek je potenciálně vyloučeno z působnosti nařízení REACH, 
je pro ochranu lidského zdraví a životního prostředí, je důležité na výrobce a následné 
uživatele chemických látek uvalit všeobecnou povinnou péči dokumentovat bezpečné použití. 
To bylo navrženo v předloze legislativního návrhu předloženého k internetové konzultaci, ale 
bylo následně v legislativním textu sníženo z právního závazku na nevynutitelnou zásadu. 
Tento pozměňovací návrh chce vypustit tuto pouhou zásadu, neboť toto ustanovení by mělo 
být znovu zavedeno jako právně závazné ustanovení.

Pozměňovací návrh 16
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Článek 3a (nový)
Článek 3a

Povinná péče
1. Výrobci, dovozci a následní uživatelé 
musí zajistit vytvoření nezbytných 
informací a přijetí nezbytných opatření s 
cílem vyloučit škody na lidském zdraví nebo 
na životním prostředí v důsledku výroby, 
dovozu, uvedení na trh nebo používání 
látek samotných, v přípravcích nebo ve 
výrobcích za důvodně předvídaných použití 
a podmínek.
2. Výrobci, dovozci a následní uživatelé 
musí vést záznamy, které jsou nezbytné pro 
splnění odst. 1. Tyto záznamy musí být 
poskytnuty na žádost příslušným orgánům 
a agentuře.

Odůvodnění

Spojeno s pozměňovacím návrhem vypustit zásadu „povinné péče“ z čl. 1 (k hlasování jako 
celek). 

Protože až 70 000 chemických látek je potenciálně vyloučeno z působnosti nařízení REACH, 
je pro ochranu lidského zdraví a životního prostředí, je důležité na výrobce a následné 
uživatele chemických látek uvalit všeobecnou povinnou péči dokumentovat bezpečné použití. 
To bylo navrženo v předloze legislativního návrhu předloženého k internetové konzultaci, 
v souladu s tím co bylo předjímáno v Bílé knize, ale bylo následně v legislativním textu 
sníženo z původního právního závazku na nevynutitelnou zásadu. Tento pozměňovací návrh 
chce znovu zavést povinnou péči jako právně závazné ustanovení.

Pozměňovací návrh 17
Čl. 1 odst.3 a (nový) 

3a. Tohoto nařízení se zaměřuje na
vysokou úroveň ochrany a  na zásady, že je 
třeba přijmout preventivní opatření, že 
škody na životním prostředí by měly být 
přednostně odstraňovány u zdroje a že 
znečišťovatel by měl platit.
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Odůvodnění

Tento text je podobný znění uvedeném ve Smlouvě o ES, v článku 174.2, který stanoví základní 
zásady pro právní předpisy v oblasti životního prostředí. REACH tvoří významnou součástí 
těchto právních předpisů.

Pozměňovací návrh 18
Čl. 2 odst.2 písm. da) (nové)

da) právní předpisy Společenství o životním 
prostředí

Odůvodnění

Systém REACH nemá za cíl harmonizovat ustanovení týkající se pracovníků (viz body a), b) a 
c)) a legislativu Společenství o přepravě neubezpečených látek. REACH poskytuje informace 
o látkách, které podporují činnost legislativy o ochraně zaměstnanců a o přepravě, které jsou 
nezměněné. Totéž platí pro právní předpisy pro oblast životního prostředí, které by tedy měla 
být přidána.

Pozměňovací návrh 19
Čl. 2 odst.2a (nový)

2a. Toto nařízení se rovněž vztahuje na 
látky, výrobky a přípravky dovezené na 
území Evropské unie.
Toto nařízení žádným způsobem 
nepodporuje rozdíly v nakládání mezi 
látkami, výrobky a přípravky vyrobenými v 
Evropské unii a látkami, výrobky a 
přípravky vyrobenými ve třetích zemích, 
které však byly dopraveny na území 
Evropské unie.

Odůvodnění 

Systém REACH tak, jak je navrhovaný Komisí, nabízí nízkou úroveň ochrany evropské 
produkce proti nekalé konkurenci ze zemí mimo Evropu. Současná pravidla EU stanovují 
mnohem přísnější parametry pro evropské výrobce chemických látek. Dovozci výrobků do 
Evropské unie by měli podléhat stejným pravidlům jako evropští výrobci. Navrhovaný 
pozměňovací návrh vyzývá k vytvoření vyrovnaného legislativního rámce pro evropské i 
mimoevropské výrobce.

Pozměňovací návrh 20
Čl. 3 odst. 29a (nový) 
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29a. Zranitelnými skupinami obyvatelstva 
se rozumí náchylné osoby, včetně 
nenarozených dětí, malých dětí, dětí, 
těhotných žen, kojících matek, osob
s oslabeným zdravím a s nedostatečnou 
imunitou, starších osob, osob s 
individuálními genetickými predispozicemi
a dalších zjištěných ohrožených skupin.

Odůvodnění

Definice zranitelných populací je zásadní pro zajištění identifikace zranitelných populací a 
pro možné přijetí opatření ke snížení rizik a vystavení pro tyto populace. 

Pozměňovací návrh 21
Čl. 3 bod 29a (nový)

29a. Pro malé a střední podniky se použije 
definice uvedená v doporučení Komise 
2003/361/ES ze dne 6. května 2003 1.
_______________
1 Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36.

Odůvodnění

V zájmu správné uplatňování právních předpisů se považuje za nezbytné vložit definici 
„malých a středních podniků“, jelikož právě ony jsou obzvláště dotčeny touto procedurou. 
Tento pozměňovací návrh je spojen s dalšími pozměňovacími návrhy předloženými k článkům 
obsaženým v hlavě I: Obecná část. 

Pozměňovací návrh 22
Čl. 5 odst. 4a (nový)

Všechny žádosti o registraci musí být před 
jejich podáním agentuře nezávisle 
zkontrolovány a zpráva o kontrole musí být 
agentuře předložena spolu s žádostí o 
registraci. Tato kontrola musí zajistit, aby 
registrace byla úplná a kvalitní. Kontrola 
musí být provedena organizací nezávislou 
na žadateli, ačkoli žadatel hradí náklady na 
tuto kontrolu. Agentura zformuluje pokyny 
pro provádění kontrol kvality.
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Odůvodnění

V současnosti neexistuje žádné povinné vyhodnocení kvality a obsahu registrační 
dokumentace, neboť agentura bude kontrolovat pouze úplnost dle čl. 18 odst. 2. Za daného 
stavu, kdy bylo nedávným vyhodnocením ze strany příslušných orgánů členských států 
zjištěno, že pouze 31 % z bezpečnostních listů bylo úplně správných, pokládáme za velmi
důležité, aby byla požadována nezávislá kontrola registrační dokumentace před jejím 
podáním s cílem zajistit její správnost. 

Pozměňovací návrh 23
Článek 5a (nový)

Článek 5a
Oznámení nízkoobjemových látek
1. Jakýkoliv výrobce nebo dovozce látky v 
množství mezi 10 kg a 1 tunou za rok 
předloží agentuře oznámení o této látce.
2. Oznámení o látce v množství mezi 10 kg 
a 1 tunou za rok obsahuje veškeré 
následující informace ve formátu určeném 
agenturou podle článku 108 do takové 
míry, do jaké je výrobce schopen je 
předložit bez dodatečného zkoušení:
a) identifikace výrobce podle specifikace v 
oddíle 1 přílohy IV;
b) identifikace látky podle specifikace v 
oddíle 2.1 přílohy IV ;
c) klasifikace látky;
d) jakékoliv dostupné existující informace o 
fyzikálně-chemických vlastnostech, 
účincích na lidské zdraví nebo životní 
prostředí této látky.

Odůvodnění

Do programu REACH by měla být zavedena jednoduchá oznamovací povinnost pro látky v 
objemu mezi 10 kg a 1 tunou za rok za účelem konečného poznání celkového množství látek, 
které jsou v současnosti skutečně vyráběny, a informací o nich. Podle programu REACH v 
jeho současné formě bychom věděli pouze o cca 30 000 látkách, které se vyrábějí v množství 
nad 1 tunu. EINECS však uvádí více než 100 000 existujících látek.

Pozměňovací návrh 24
Čl. 6 odst. 1
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Každý výrobce nebo dovozce výrobků 
předloží agentuře registraci pro jakoukoli 
látku obsaženou v těchto výrobcích, jsou-li 
splněny všechny tyto podmínky:

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

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;

● 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;

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

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

látka je v těchto výrobcích nebo 
v homogenních materiálech těchto 
výrobků obsažena v koncentracích nad 
0,1 %.

Odůvodnění

Výrobky představují primární zdroj expozice chemickým látkám. Odkaz na „typ výrobků“ je 
nepřijatelný, neboť je to pojem zcela nejasný (např. v případě židle s područkami versus židle 
bez područek: jedná se o jeden typ výrobku, či dva?). Celková hmotnost dovážených výrobků 
představuje jediný jasný odkaz a je zvoleným základem rovněž pro látky a přípravky. 
Požadovat registraci pouze v případě záměrného uvolnění nebezpečných látek z výrobků je 
příliš omezující, a ztěží se najde nějaký výrobek takto vymezený. Registraci by měly podléhat 
všechny nebezpečné látky obsažené ve výrobcích nad určitou prahovou koncentrací.

Pozměňovací návrh 25
Čl. 6 odst. 2

Každý výrobce nebo dovozce výrobků 
oznámí agentuře látku obsaženou v těchto 
výrobcích podle odstavce 3, jsou-li splněny 
všechny tyto podmínky:
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 
pravděpodobně uvolňovat za běžných a 
důvodně předpokládaných podmínek 

vypouští se 
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použití, ačkoli toto uvolňování není 
předpokládanou funkcí výrobku;
d) množství uvolňované látky může mít 
nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo 
životní prostředí.

Odůvodnění

Mnohé výrobky pravděpodobně budou nebezpečné látky uvolňovat. Stávající ustanovení 
nařízení REACH jsou vzhledem k takovým výrobkům velmi slabá - mlčky vyjadřují: „existují-
li závažné důvody pro omezení ,laskavě  nám je ohlaste“. Ochrana lidského zdraví a životního 
prostředí tím dostatečně zajištěna není. Podmínka potenciálního nepříznivého účinku je 
přespříliš subjektivní a kontroverzní na to, aby byla užitečná. Výrobky představují primární 
zdroj expozice chemickým látkám. Použití nebezpečných látek ve výrobcích by mělo podléhat 
registračním požadavkům, jak je uvedeno v pozměňovacím návrhu k čl. 6 odst. 1.

Pozměňovací návrh 26
Čl. 6 odst. 3

Jsou-li splněny podmínky v odstavci 2, 
informace, které mají být oznámeny ve 
formátu určeném agenturou podle 
článku 108, zahrnují:
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 
přílohy IV;
d) klasifikaci látky;
e) stručný popis použití výrobku;
f) množstevní rozsah látky, např. 1-10 tun, 
10-100 tun atd.

vypouští se 

Odůvodnění

Protože použití nebezpečných látek ve výrobcích by mělo podléhat registračním požadavkům 
jak je uvedeno v pozměňovacím návrhu k čl. 6 odst. 1, není ohlašování nutné.

Pozměňovací návrh 27
Čl. 6 odst. 4

Agentura může rozhodnout, že výrobci 
nebo dovozci výrobků musí registrovat 

vypouští se 
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podle této hlavy jakoukoli látku obsaženou 
v těchto výrobcích a oznámenou podle 
odstavce 3.

Odůvodnění

Protože použití nebezpečných látek ve výrobcích by mělo podléhat požadavkům registrace, 
jak je stanoveno v pozměňovacím návrhu k čl. 6 odst. 1, není toto ustanovení již nadále nutné.

Pozměňovací návrh 28
Čl. 6 odst. 5

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

Odstavec 1 se nevztahuje na látky, které již 
byly pro toto použití registrovány 
účastníkem proti směru zásobovacího 
řetězce.

Odůvodnění

Tím je zajištěna konzistentnost s pozměňovacími návrhy navrhujícími vypuštění odst. 2, 3 a 4.

Pozměňovací návrh 29
Čl. 6 odst. 6

Odstavce 1 až 4 se použijí 3 měsíce po 
termínu určeném v čl. 21 odst. 3

Odstavec 1 se použije 3 měsíce po termínu 
určeném v čl. 21 odst. 3.

Odůvodnění

Tím je zajištěna konzistentnost s pozměňovacími návrhy navrhujícími vypuštění odst. 2, 3 a 4.

Pozměňovací návrh 30
Čl. 6 odst. 7

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

Opatření k provádění odstavců 1 až 3 se 
přijmou v souladu s postupem stanoveným 
v čl. 130 odst. 3.

Odůvodnění

Tím je zajištěna konzistentnost s pozměňovacími návrhy navrhujícími vypuštění odst. 2, 3 a 4.

Pozměňovací návrh 31
Článek 6b (nový) 



AD\577715CS.doc 19/35 PE 357.536v03-00

CS

Článek 6b
Evropská značka kvality

Do …. * Komise předloží Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu a případně
legislativní návrh na vytvoření evropské 
značky kvality určené k označování a 
propagaci výrobků, které byly v každé fázi 
výrobního procesu vyrobeny v souladu 
s požadavky vyplývajícími z tohoto nařízení. 
______________
* Dvou let po vstoupení tohoto nařízení v 
platnost.

Odůvodnění

Značka by měla být připevněna na výrobek a měla by umožnit rozpoznat a propagovat 
výrobky vyráběné výrobci, kteří splňují požadavky vyplývající z tohoto nařízení .

Pozměňovací návrh 32
Čl. 10 odst. 1 pododstavec 1

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

Pokud se předpokládá, že látku budou ve 
Společenství vyrábět dva nebo více výrobců 
nebo že bude dovážena dvěma nebo více 
dovozci, vytvoří tito za účelem registrace 
konsorcium. Sdílení informací je povinné 
nejen pro údaje vyplývající z testování na 
obratlovcích, ale také pro veškeré testy 
nezbytné pro registraci.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je odůvodněn potřebou zjednodušit registrační proces, obzvláště s 
cílem snížit a racionalizovat náklady plynoucí pro MSP. Návrh má za cíl zajistit malým a 
středním podnikům přístup do konsorcií a jejich spojení, v neposlední řadě s cílem zabránit 
zneužívání dominantního postavení. 

Pozměňovací návrh 33
Čl. 10 odst. 2

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

2. Každý žadatel o registraci, jenž je členem 
konsorcia, hradí pouze úměrný poplatek za 
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poplatku za registraci. registraci na základě kritérií stanovených 
agenturou.

Odůvodnění

Agentura by měla stanovit kritéria úměrnosti pro registrační poplatek, v neposlední řadě s 
cílem zjednodušit věci pro MSP těžce zasažené dopadem nových právních předpisů, a částka 
registračního poplatku by také měla být založena na velikosti žadatele a 
vyráběných/dovážených množstvích.

Pozměňovací návrh 34
Čl. 17 odst. 2

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

2. Každý žadatel o registraci, jenž je členem 
konsorcia, hradí pouze poměrnou část
poplatku za registraci.

Poplatek, který se platí, musí být úměrný a 
založený na kritériích stanovených 
agenturou, která musí také brát v úvahu 
vyráběná či dovážená množství.

Odůvodnění

S cílem zjednodušit věci pro MSP by měla agentura při stanovení částky registračního 
poplatku také brát ohled na velikost žadatele a vyráběná/dovážená množství. 

Pozměňovací návrh 35
Čl. 21 odst. 1 písm. a)

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;

a) zavedené látky klasifikované jako 
karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro 
reprodukci, kategorií 1 a 2 v souladu se 
směrnicí 67/548/EHS nebo splňující kritéria 
pro schvalování uvedená v čl. 54 písm. d), 
e) a f) 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;

Odůvodnění

První lhůta pro registraci zavedených látek, jak se navrhuje v rámci REACH se vztahuje na 
chemikálie vyrobené v množství vyšším než 1000 tun a na karcinogenní, mutagenní nebo 
toxické pro reprodukci kategorií 1 a 2. Tato první fáze by se měla rovněž vztahovat na látky 
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PBT nebo  vPvB, jelikož jsou zvlášť nebezpečné (jsou předávány vyvíjejícímu se embryu a 
mohou mít nepříznivé zdravotní účinky). Protože jsou látky, které patří mezi PBT nebo  vPvB, 
upřednostňovány v rámci povolení (viz čl. 55 odst. 3), je třeba je v brzké době v zavést do 
programu REACH, aby byl zajištěn soulad s povolením.

Pozměňovací návrh 36
Článek 31 a (nový)

Článek 31a 
Povinnost sdělovat údaje o látkách 
obsažených ve výrobcích
Následní uživatelé, kteří začlení do 
výrobku látku nebo přípravek, pro který 
byl vystaven bezpečnostní list, a ti, kdo 
dále tento výrobek zpracovávají nebo s 
ním nakládají, musí předávat 
bezpečnostní list každému příjemci 
výrobku nebo jeho derivátu.Veřejnost 
není příjemcem.
Veřejnost má právo žádat výrobce nebo 
dovozce o údaje o látkách obsažených ve 
výrobcích jimi vyráběných nebo 
dovážených. Výrobce nebo dovozce musí 
odpovědět do 15 pracovních dnů.

Odůvodnění

Výrobci výrobků, maloobchodní prodejci a veřejnost by měli být schopni zjistit, zda konkrétní 
látky jsou v konečném výrobku přítomny, a v případě nutnosti hledat bezpečnější alternativy. 
Odkazem na standardní dobu odezvy v nařízení 1049/2001 je stanoven časový limit 15 dnů, 
který zajišťuje přístup k dokumentům institucí Společenství.

Pozměňovací návrh 37
Čl. 53 odst. 2 a (nový)

2a. Dovoz a uvádění na trh výrobku 
obsahujícího určitou látku zahrnutou do 
přílohy XIII se pokládá za používání této 
látky.

Odůvodnění

Návrh nařízení REACH neuvádí ustanovení pro dovážené výrobky obsahující látky, pro které 
je nutné schvalování. Dovozci výrobků musí mít stejné povinnosti jako ostatní výrobci v EU, 
má-li být účinně chráněno lidské zdraví, zejména zdraví žen a jejich rodin. Neschopnost 
napravit tento  nedostatek by znamenala vážné ohrožení zdraví a ochrany životního prostředí 
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a konkurenceschopnosti specifických průmyslových odvětví.

Pozměňovací návrh 38
Čl. 55 odst. 1 písm. e)

e) popřípadě použití nebo kategorie použití 
vyňaté z požadavku na schválení 
a podmínky pro takovéto výjimky

vypouští se 

Odůvodnění

K úplnému zajištění provádění zásady nahrazování by neměly být stanoveny žádné 
automatické výjimky. 

Pozměňovací návrh 39
Čl. 55 odst. 2

Určité použití nebo kategorie použití 
mohou být vyňaty z požadavku na 
schválení. Při stanovování výjimek je nutno 
vzít v úvahu zejména:
a) stávající právní předpisy Společenství, 
které stanovují minimální požadavky 
týkající se ochrany zdraví nebo životního 
prostředí pro použití látky, např. závazné 
mezní hodnoty expozice při práci, mezní 
hodnoty emisí atd.;
b) stávající právní závazky přijmout 
patřičná technická a řídící opatření k 
zajištění shody s případnými příslušnými 
zdravotními, bezpečnostními 
a environmentálními normami s ohledem 
na použití látky.
Výjimky mohou podléhat určitým 
podmínkám.

vypouští se 

Odůvodnění

K úplnému zajištění provádění zásady nahrazování by neměly být stanoveny žádné 
automatické výjimky. 

Pozměňovací návrh 40
Čl. 55 odst. 4 písm. b)

b) použití, jež by měla být vyňata z vypouští se 
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požadavku na schválení.

Odůvodnění

K úplnému zajištění provádění zásady nahrazování by neměly být stanoveny žádné 
automatické výjimky. 

Pozměňovací návrh 41
Čl. 57 odst. 2

Povolení bude uděleno, pokud bude riziko 
pro lidské zdraví nebo životní prostředí 
v důsledku použití látky plynoucí z 
vlastností uvedených v příloze XIII náležitě 
omezeno v souladu s přílohou I oddílem 6, 
jak je dokumentováno ve zprávě žadatele o 
chemické bezpečnosti.
Komise nebude zvažovat:
a) rizika pro lidské zdraví a životní 
prostředí v důsledku emisí látky ze zařízení, 
pro něž bylo uděleno povolení podle 
směrnice Rady 96/61/ES;
b) rizika pro vodní prostředí a 
prostřednictvím vodního prostředí v 
důsledku úniku látky z bodového zdroje, na 
nějž se vztahuje požadavek na předchozí 
regulaci podle čl. 11 odst. 3 a právních 
předpisů přijatých podle článku 16 
směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2000/60/ES;
c) rizika pro lidské zdraví plynoucí z použití 
látky ve zdravotnických prostředcích, na 
něž se vztahuje směrnice Rady 90/385/EHS, 
směrnice Rady 93/42/EHS nebo směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 98/79/ES.

vypouští se

Odůvodnění

Požadavek na schvalování může zajistit vysokou úroveň ochrany pouze nahrazováním látek 
velmi vysoké závažnosti vhodnými alternativními látkami nebo technologiemi, kdykoli je to 
možné. Alternativní cíl „dostatečné kontroly“ rizik by umožnil pokračující využívání a 
uvolňování látek velmi vysoké závažnosti, i když by mohly být dostupné bezpečnější 
alternativy. To by významně ohrozilo účinnost nařízení REACH vzhledem k ochraně zdraví a 
životního prostředí. 

Regulace limitními hodnotami emisí není vhodným nástrojem pro zacházení s chemickými 
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látkami velmi vysoké závažnosti a nemůže zajistit vysoký stupeň ochrany.

Pozměňovací návrh 42
Čl. 57 odst. 3 úvodní část

Nelze-li povolení podle odstavce 2 udělit, 
může být uděleno, pokud se prokáže, že 
sociálně-ekonomické přínosy převažují nad 
riziky pro lidské zdraví nebo životní 
prostředí plynoucí z použití látky a pokud 
nejsou k dispozici žádné vhodné alternativní 
látky nebo technologie. Takovéto rozhodnutí 
se vydá po zvážení těchto prvků:

Povolení se udělí, pokud se prokáže, že 
sociálně-ekonomické přínosy převažují nad 
riziky pro lidské zdraví, včetně zdraví 
pracovníků a zranitelných skupin obyvatel,
nebo životní prostředí plynoucí z použití 
látky a pokud nejsou k dispozici žádné 
vhodné alternativní látky nebo technologie, 
a jsou-li přijata opatření k minimalizaci 
expozice a úniků, emisí a škod na životním
prostředí. Takovéto rozhodnutí se vydá po 
zvážení těchto prvků:

Odůvodnění

Spojeno s vypuštěním čl. 57 odst. 2. Jakmile je jasné, že při schvalování jsou vždy zvažována 
sociálně-hospodářská odůvodnění a dostupnost bezpečnějších alternativ, může se stát 
udělování takových schvalování povinným. Schválení by mělo být uděleno, pouze pokud 
neexistuje žádná bezpečnější alternativa a existuje jasná sociální potřebnost pro používání 
dotyčných látek a jsou-li přijata opatření k minimalizaci expozice a ztrát pro životní prostředí. 
Zvažování rizik by mělo zahrnout i rizika pro zaměstnance a zranitelné populace.

Pozměňovací návrh 43
Čl. 57 odst. 6

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

Povolení podléhají přezkoumávání v 
určitých obdobích a požadavkům na plán 
nahrazení a mohou být podmíněna dalšími 
podmínkami, včetně požadavků na 
monitorování. Povolení podléhají časovému 
omezení s maximální délkou 5 let.

Odůvodnění

Všechna schválení by měla být časově omezena, protože období pro přezkum umožní (a 
podnítí) jejich přizpůsobení technickému vývoji (např. uvážení nových informací o nebezpečí, 
expozicích, sociálně-hospodářských přínosech a dostupnosti alternativ). To je v souladu se 
stávající legislativou v oblasti biocidů a pesticidů. Bez pravidelných období přezkumu by 
motivace pro inovaci a hledání bezpečnějších alternativ byla ztracena. Plán nahrazování by 
měl být součástí každého schválení.
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Pozměňovací návrh 44
Čl. 57 odst. 7

Povolení musí specifikovat:
a) osobu, jíž je povolení uděleno;

b) identifikaci látky (látek);
c) použití, pro něž se povolení vydává;

Povolení musí specifikovat:
a) osobu, jíž je povolení uděleno;

b) identifikaci látky (látek);
c) použití, pro něž se povolení vydává;

ca) dobu, na niž je povolení uděleno;
d) podmínky, za nichž se povolení vydává; d) podmínky, za nichž se povolení vydává;

(e) jakékoli období pro přezkum; e) období pro přezkum;
f) popřípadě opatření k monitorování. f) popřípadě opatření k monitorování;

g) plán nahrazování.

Odůvodnění

Všechna schválení by měla být časově omezena, protože období pro přezkum umožní (a 
podnítí) jejich přizpůsobení technickému vývoji (např. uvážení nových informací o nebezpečí, 
expozicích, sociálně-hospodářských přínosech a dostupnosti alternativ). Bez pravidelných 
období přezkumu by motivace pro inovaci a hledání bezpečnějších alternativ byla ztracena. 
Plán nahrazování by měl být součástí každého schválení.

Pozměňovací návrh 45
Čl. 58 odst. 1

Povolení udělená podle čl. 57 odst. 3, na 
něž se vztahuje časové omezení, se považují 
za platná, dokud Komise nerozhodne o nové 
žádosti, jestliže držitel povolení předložil 
novou žádost nejméně osmnáct měsíců před 
vypršením lhůty. Místo nového předložení 
všech částí původní žádosti o nynější 
povolení, může žadatel předložit pouze číslo 
stávajícího povolení s výhradou druhého, 
třetího a čtvrtého pododstavce. Nemůže-li 
doložit, že riziko je náležitě omezeno,
předloží aktualizovanou sociálně-
ekonomickou analýzu, analýzu alternativ a 
plán náhrady obsažený v původní žádosti.

Povolení udělená se považují za platná, 
dokud Komise nerozhodne o nové žádosti, 
jestliže držitel povolení předložil novou 
žádost nejméně osmnáct měsíců před 
vypršením lhůty. Místo nového předložení 
všech částí původní žádosti o nynější 
povolení, může žadatel předložit pouze číslo 
stávajícího povolení s výhradou druhého, 
třetího a čtvrtého pododstavce. Předloží 
aktualizovanou sociálně-ekonomickou 
analýzu, analýzu alternativ a plán náhrady 
obsažený v původní žádosti.

Pokud může nyní doložit, že riziko je 
náležitě omezeno, předloží aktualizovanou 
zprávu o chemické bezpečnosti.
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Odůvodnění

Pro dosažení konzistentnosti s cílem časově omezit platnost schválení a provádět zásadu 
nahrazování. 

Pozměňovací návrh 46
Čl. 58 odst. 3 pododstavec 2

Existuje-li vážné a bezprostřední riziko pro 
lidské zdraví nebo životní prostředí, Komise 
může pozastavit povolení do doby ukončení 
přezkumu s přihlédnutím k přiměřenosti.

Existuje-li vážné riziko pro lidské zdraví 
nebo životní prostředí, Komise může 
pozastavit povolení do doby ukončení 
přezkumu s přihlédnutím k přiměřenosti.

Odůvodnění

Neexistují kritéria pro stanovení vážného a bezprostředního rizika, a proto je přiměřené, aby 
Komise stanovila na základě kritérií odpovídajích dané situaci, kdy je třeba pozastavit, změnit 
nebo odvolat povolení během přezkoumání. 

Pozměňovací návrh 47
Čl. 59 odst. 4

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

a) identifikaci látky uvedenou v oddílu 2 
přílohy IV;

a) identifikaci látky uvedenou v oddílu 2 
přílohy IV;

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

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

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

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

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

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

da) sociálně-ekonomickou analýzu 
provedenou podle přílohy XV;
db) analýzu alternativ s ohledem na jejich 
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rizika a technickou a ekonomickou 
proveditelnost náhrady, případně s 
doložením plánu náhrady, včetně výzkumu 
a vývoje a časového harmonogramu 
opatření navrhovaných žadatelem.

Odůvodnění

Pro dosažení konzistentnosti s cílem podmínit schválení předložením analýzy sociálně-
hospodářských přínosů a dostupnosti alternativ. Plán nahrazování by měl být součástí 
každého schválení. Žádost o schválení by měla výslovně zahrnovat opatření řízení rizik.

Pozměňovací návrh 48
Čl. 59 odst. 5

Žádost může obsahovat:
a) sociálně-ekonomickou analýzu 
provedenou podle přílohy XV;
b) analýzu alternativ s ohledem na jejich 
rizika a technickou a ekonomickou 
proveditelnost náhrady, případně s 
doložením plánu náhrady, včetně výzkumu 
a vývoje a časového harmonogramu 
opatření navrhovaných žadatelem.

vypouští se 

Odůvodnění

Spojeno s pozměňovacím návrhem k čl. 59 odst. 4, kterým se tato ustanovení stávají 
povinnými.

Pozměňovací návrh 49
Čl. 59 odst. 6

Žádost nezahrnuje:
a) rizika pro lidské zdraví a životní 
prostředí v důsledku emisí látky ze zařízení, 
pro něž bylo uděleno povolení podle 
směrnice 96/61/ES;
b) rizika pro vodní prostředí a 
prostřednictvím vodního prostředí v 
důsledku úniku látky z bodového zdroje, na 
nějž se vztahuje požadavek na předchozí 
regulaci podle čl. 11 odst. 3 a právních 
předpisů přijatých podle článku 16 
směrnice Evropského parlamentu a 

vypouští se 
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Rady 2000/60/ES;
c) rizika pro lidské zdraví plynoucí z použití 
látky ve zdravotnických prostředcích, na 
něž se vztahují směrnice 90/385/EHS, 
93/42/EHS nebo 98/79/ES.

Odůvodnění

Je důležité uvážit široké spektrum použití dotyčných chemických látek, zejména případy, na 
které se vztahují ty legislativní akty, které nepřezkoumávají environmentální dopady látek, ale 
které také pokrývají další možné zdroje uvolňování a expozice. Regulace limitními hodnotami 
emisí není vhodným nástrojem pro zacházení s chemickými látkami velmi vysoké závažnosti a 
nemůže zajistit vysoký stupeň ochrany lidského zdraví a životního prostředí, zejména 
v případě látek PBT a vPvB. Je důležité, aby žádosti o schválení obsahovaly úplné zvážení 
rizik pro lidské zdraví a životní prostředí, dokonce i jsou-li stanoveny emisní limity. 

Pozměňovací návrh 50
Článek 62

Povinnost držitelů povolení Informační povinnosti pro použití látek 
podléhajících povolení

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

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

Všechny látky, pro jejichž použití bylo 
uděleno povolení, a všechny přípravky a 
výrobky obsahující látky, pro jejichž 
použití v těchto přípravcích a výrobcích 
bylo uděleno povolení, musí být označeny 
štítkem. Štítek musí obsahovat:
a) název látky, 
b) klasifikaci látky a odpovídající symboly 
a označení nebezpečnosti dle směrnice 
67/548/EHS,
c) skutečnost, že látka podléhá schválení,
d) relevantní použití, pro které bylo 
uděleno schválení.

Odůvodnění

Navržené povinnosti držitelů povolení nedostačují ke zvýšení nutného povědomí. Je nezbytné, 
aby mnozí uživatelé chemických látek ve výrobním nebo zásobovacím řetězci, široká veřejnost 
a pracovníci v sektoru odpadového hospodářství mohli získat údaje o používání chemických 
látek velmi vysoké závažnosti, které podléhají schválení.
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Pozměňovací návrh 51
Čl. 65 bod 1

Existuje-li nepřijatelné riziko pro lidské 
zdraví nebo životní prostředí plynoucí 
z výroby, použití látek nebo jejich uvedení 
na trh, jímž je nutno se zabývat na úrovni 
celého Společenství, příloha XVI se 
pozmění v souladu s postupem stanoveným 
v čl. 130 odst. 3 přijetím nových omezení 
nebo změnou stávajících omezení 
v příloze XVI pro výrobu, použití nebo 
uvedení na trh látek samotných, v 
přípravcích nebo ve výrobcích v souladu s 
postupem stanoveným v článcích 66 až 70.

Existuje-li nepřijatelné riziko pro životní 
prostředí nebo lidské zdraví, včetně 
zranitelných skupin obyvatel, plynoucí 
z výroby, použití látek nebo jejich uvedení 
na trh, jímž je nutno se zabývat na úrovni 
celého Společenství, příloha XVI se 
pozmění v souladu s postupem stanoveným 
v čl. 130 odst. 3 přijetím nových omezení 
nebo změnou stávajících omezení 
v příloze XVI pro výrobu, použití nebo 
uvedení na trh látek samotných, v 
přípravcích nebo ve výrobcích v souladu s 
postupem stanoveným v článcích 66 až 70.

Odůvodnění

Přijetí omezení v rámci nařízení REACH by mělo výslovně zahrnovat riziko pro zranitelné 
populace. 

Pozměňovací návrh 52
Čl. 70 odst. 3 (nový)

3. V případě látky, která je již regulována 
podle přílohy XVI, a pokud jsou splněny 
podmínky stanovené v článku 65, Komise 
připraví návrh pozměňovacího návrhu k 
příloze XVI do tří měsíců od obdržení 
stanoviska výboru pro sociálně-
ekonomickou analýzu nebo k termínu 
stanovenému v souladu s článkem 68, 
pokud výbor neposkytne stanovisko, podle 
toho, které z těchto dat nastane dříve. 

Není-li návrh pozměňovacího návrhu v 
souladu s některým ze stanovisek agentury, 
připojí Komise podrobné vysvětlení důvodů 
těchto rozdílů.

V případě látky, která ještě není regulována 
v příloze XVI, předloží namísto toho 
Komise během stanovené doby návrh 
Evropskému parlamentu a Radě na 
doplnění přílohy XVI.
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Odůvodnění

V současné směrnici 76/769/EHS má Evropský parlament a Rada úlohu v rozhodování o 
určitých omezeních chemikálií, jako je zákaz používání ftalátů v určitých hračkách. Tento 
pozměňovací návrh usiluje o zachování tohoto postupu a zabránění dalšímu zvyšování role 
Komise. 

Pozměňovací návrh 53
Čl. 72 odst. 1 písm. c)

c) Výboru pro posuzování rizik, který je 
odpovědný za přípravu stanoviska agentury 
k žádostem o povolení, návrhům na omezení 
a dalším otázkám vyplývajícím z 
uplatňování tohoto nařízení, které se týkají 
rizik pro lidské zdraví nebo životní 
prostředí;

c) Výboru pro posuzování rizik a alternativ, 
který je odpovědný za přípravu stanoviska 
agentury k žádostem o povolení, návrhům na 
omezení, posouzení dostupnosti alternativ,
a dalším otázkám vyplývajícím z 
uplatňování tohoto nařízení, které se týkají 
rizik pro lidské zdraví nebo životní 
prostředí;

Odůvodnění

Plošný pozměňovací návrh - změní-li se název nebo rozsah působnosti tohoto výboru, je nutno 
takovou změnu provést v celém textu. Tento pozměňovací návrh posiluje záměr, aby 
rozhodování podle schvalovacích ustanovení vždy muselo brát v úvahu dostupnost 
bezpečnějších alternativ.

Pozměňovací návrh 54
Čl. 75 odst. 1

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

1. Správní rada se skládá ze čtyř zástupců 
jmenovaných Komisí a deseti členů 
jmenovaných Radou po konzultaci s 
Evropským parlamentem, z nichž čtyři 
budou vybráni ve stejném rozsahu na 
základě zkušeností z asociací zastupujících 
spotřebitele, zranitelné skupiny 
obyvatelstva, průmysl a MSP.

Odůvodnění

Složení správní rady by mělo být pečlivě vyváženo. Účast všech institucí by měla být 
zaručena, včetně konzultace s Evropským parlamentem, a také by se měli účastnit členové 
zvolení na základě rovnoprávnosti z organizací spotřebitelů, organizací zastupujících zájmy 
zranitelných skupin obyvatelstva, průmyslu (průmyslu velkých dimenzí) a MSP: jinými slovy, 
veškerých subjektů dotčených dopadem legislativy. Zmínka o zranitelných skupinách 
obyvatelstva souvisí s pozměňovacími návrhy Hiltrud Breyer a identifikuje skupiny obzvláště 
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vystavené rizikům, jako jsou: malé děti, děti, těhotné ženy, kojící matky a starší osoby. 

Pozměňovací návrh 55
Čl. 115 odst. 1

Přístup k informacím, které nemají 
důvěrnou povahu, předloženým v souladu s 
tímto nařízením musí být zajištěn pro 
dokumenty uchovávané agenturou v souladu 
s nařízením Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 1049/20011. Agentura na 
požádání tyto informace zpřístupní v 
souladu s čl. 73 odst. 2 písm. d).

Přístup k informacím, které nejsou uvedeny 
v článku 116, předloženým v souladu s 
tímto nařízením musí být zajištěn pro 
dokumenty uchovávané agenturou v souladu 
s nařízením Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 1049/20012. Agentura na 
požádání tyto informace zpřístupní 
veřejnosti prostřednictvím Internetu v 
souladu s čl. 73 odst. 2 písm. d).

Odůvodnění

Je nutno vyjasnit, že článek 115 je relevantní jen pro „šedou zónu" informací, tj. pro 
informace, které nejsou konkrétně uvedeny v článku 116 (vždy nedůvěrné nebo vždy důvěrné). 
Jakmile je přístup udělen, informace by měly být zveřejněny stejným způsobem jako v případě 
informací, které jsou vždy nedůvěrné.   

Pozměňovací návrh 56
Čl. 122 pododstavec 1a (nový)

Agentura je členskými státy pověřena 
zahájit kontroly a činnost a stanovuje
obecné pokyny pro harmonizaci systému 
kontroly a zefektivnění tohoto systému.

Odůvodnění

Řízení systému REACH závisí na harmonizovaném provádění jeho ustanovení po celém 
společeném trhu a na efektivním systému kontroly. Z tohoto důvodu by agentura měla mít 
pravomoc žádat členské státy o provádění kontroly nebo jiných činností. 

Pozměňovací návrh 57
Čl. 123 odst. 1

1. Členské státy stanoví předpisy o sankcích 
za porušení ustanovení tohoto nařízení 
a přijmou veškerá opatření nezbytná k jejich 

1. Členské státy stanoví na základě řady 
obecných pokynů vytvořených agenturou,
předpisy o sankcích za porušení ustanovení 

  
1 Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43.
2 Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43.
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provedení. Sankce musí být účinné, 
přiměřené a odrazující. Členské státy oznámí 
tyto předpisy Komisi nejpozději osmnáct 
měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost 
a neprodleně ji oznámí každou následnou 
změnu těchto předpisů.

tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření 
nezbytná k jejich provedení. Sankce musí 
být účinné, přiměřené a odrazující. Členské 
státy oznámí tyto předpisy Komisi a 
agentuře nejpozději osmnáct měsíců po 
vstupu tohoto nařízení v platnost a 
neprodleně ji oznámí každou následnou 
změnu těchto předpisů.

Odůvodnění

Ponechání systému sankcí na uvážení členských států by vedlo k řadě různých sankčních 
systémů v rámci EU. Pouze harmonizovaný systém sankcí a jeho implementace pomůže 
dosáhnout cílů programu REACH a zaručí efektivitu sankcí. 

Pozměňovací návrh 58
Příloha I bod 0.5 odst. 4

Pokud výrobce nebo dovozce po provedení 
kroků 1 až 4 zjistí, že látka nebo přípravek 
splňuje kritéria pro klasifikaci jako 
nebezpečné podle směrnice 67/548/EHS 
nebo směrnice 1999/45/ES nebo že se jedná 
o látku PBT nebo vPvB, zahrnuje posouzení 
chemické bezpečnosti rovněž tyto kroky:

Pokud výrobce nebo dovozce po provedení 
kroků 1 až 4 zjistí, že látka nebo přípravek 
splňuje kritéria pro klasifikaci jako 
nebezpečné podle směrnice 67/548/EHS 
nebo směrnice 1999/45/ES nebo že se jedná 
o látku PBT nebo vPvB nebo pokud existují 
jiné rozumné důvody k obavám, zahrnuje 
posouzení chemické bezpečnosti rovněž tyto 
kroky:

Odůvodnění

Není rozumné automaticky vyloučit posouzení expozice a charakterizace rizik pro látky, které 
nejsou klasifikovány jako nebezpečné nebo které nejsou PBT / vPvB. Například expozice 
vysokému objemu látek, které jsou místně užity ve velkém množství, může vést k účinkům na 
místní životní prostředí, dokonce i když tyto látky nesplňují požadavky pro jejich klasifikaci 
jako nebezpečné pro životní prostředí.

Pozměňovací návrh 59
Příloha I bod 1.4.1

1.4.1. Na základě výsledků kroků 1 až 3 se 
pro látku stanoví odvozené úrovně, při nichž 
nedochází k nepříznivým účinkům, s 
uvedením pravděpodobných cest expozice, 
doby trvání a četnosti. Odůvodňují-li to 
scénáře expozice, může postačovat jedna 
hodnota DNEL. Avšak s přihlédnutím k 

1.4.1. Na základě výsledků kroků 1 až 3 se 
pro látku stanoví odvozené úrovně, při nichž 
nedochází k nepříznivým účinkům, s 
uvedením pravděpodobných cest expozice,
doby trvání a četnosti. Odůvodňují-li to 
scénáře expozice, může postačovat jedna 
hodnota DNEL. Avšak s přihlédnutím k 
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dostupným údajům a scénářům expozice 
v oddílu 5 zprávy o chemické bezpečnosti 
může být nutné určit různé hodnoty DNEL 
pro různé skupiny obyvatelstva (např. 
pracovníci, spotřebitelé a osoby exponované 
nepřímo přes životní prostředí) a případně
pro určité dílčí skupiny obyvatelstva (např. 
děti, těhotné ženy) a pro různé cesty 
expozice. Uvede se plné odůvodnění 
specifikující mimo jiné výběr použitých 
údajů, způsob expozice (orální, kůží, 
vdechnutím) a dobu trvání a četnost 
expozice látce, pro kterou daná hodnota 
DNEL platí. Pokud může dojít k více než 
jedné cestě expozice, stanoví se DNEL pro 
každou cestu expozice a pro expozici všemi 
cestami dohromady. Při určování DNEL se 
vezmou v úvahu mimo jiné tyto faktory:

dostupným údajům a scénářům expozice 
v oddílu 5 zprávy o chemické bezpečnosti 
může být nutné určit různé hodnoty DNEL 
pro různé skupiny obyvatelstva (např. 
pracovníci, spotřebitelé a osoby exponované 
nepřímo přes životní prostředí) a pro 
zranitelné skupiny obyvatelstva a pro různé 
cesty expozice. Uvede se plné odůvodnění 
specifikující mimo jiné výběr použitých 
údajů, způsob expozice (orální, kůží, 
vdechnutím) a dobu trvání a četnost 
expozice látce, pro kterou daná hodnota 
DNEL platí. Pokud může dojít k více než 
jedné cestě expozice, stanoví se DNEL pro 
každou cestu expozice a pro expozici všemi 
cestami dohromady. Při určování DNEL se 
vezmou v úvahu mimo jiné tyto faktory:

i) nejistota způsobená, kromě jiných 
faktorů, také rozptylem experimentálních 
údajů a vnitrodruhovými a mezidruhovými 
rozdíly;

i) nejistota způsobená, kromě jiných 
faktorů, také rozptylem experimentálních 
údajů a vnitrodruhovými a mezidruhovými 
rozdíly;

ii) povaha a závažnost účinku; ii) povaha a závažnost účinku;
iii) skupina obyvatelstva, které se 
kvantitativní nebo kvalitativní údaje o 
expozici týkají.

iii) skupina obyvatelstva, které se 
kvantitativní nebo kvalitativní údaje o 
expozici týkají.

iv) zvláštní vnímavost zranitelných skupin 
obyvatelstva;
v) jakékoli známky nestandardních 
účinků, zejména zůstává-li způsob 
působení neznámý nebo nedostatečně 
popsaný;
vi) možné současné expozice spolu s
jinými chemickými látkami;

Odůvodnění

Evropský parlament pokládal „chránění zdraví dětí před chorobami spojenými s prostředím 
za nutnou investici s cílem zajistit uspokojivý dostatečný lidský a hospodářský rozvoj“ 
(Paulsenova Zpráva o evropské strategii životního prostředí a zdraví) a požádal o specifická 
omezení ohledně chemických látek pro nejvíce ohrožené části populace (Riesova zpráva o 
evropském životním prostředí a akčním plánu zdraví). Nařízení REACH  by vždy mělo brát 
v úvahu zranitelné populace. 

Pozměňovací návrh 60
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Příloha V bod 7.1.1.a) (nový) 

SLOUPEC 1
7.1.a Rozklad
7.1a.1. Biotický
7.1a.1.1. Snadná biologická odbouratelnost

SLOUPEC 2
7.1a. Simulační studie (příloha VII,
7.2.1.2 až 7.2.1.4.) navrhne žadatel o 
registraci nebo si je může vyžádat příslušný 
orgán hodnotícího členského státu v souladu s 
článkem 39, 40 nebo 44, pokud z posouzení 
chemické bezpečnosti podle přílohy I vyplývá, 
že je nutno dále zkoumat rozklad látky. Výběr 
vhodné zkoušky (zkoušek) závisí na výsledcích 
posouzení bezpečnosti.
7.1a.1.1. Tato studie nemusí být provedena, 
pokud je látka anorganická.

Odůvodnění

Opětovné zavedení testování pro látky v množství mezi 1 a 10 tunami za rok v souladu s tím, 
co Komise předvídala v předběžné zprávě. Pokud nebude test znovu zaveden, pro dvě třetiny 
látek v rámci programu REACH nebude posuzována klíčová vlastnost vzbuzující velmi velké 
obavy. Znění je převzato přímo z přílohy VI. Pokud bude tento pozměňovací návrh přijat, 
odpovídající část v příloze VI musí být zrušena.
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