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KRÁTKÉ ODŮVODNĚNÍ

Návrh projektu REACH je důležitým krokem směrem k vytvoření společnosti v Evropě, která
by byla zdravější a ohleduplnější k životnímu prostředí, a zároveň k zajištění
konkurenceschopnosti chemického průmyslu a zlepšení spravedlivého konkurenčního prostředí
pro chemické výrobky na vnitřním trhu .

Projekt REACH je příležitostí pro ekologičtější technologický vývoj. V současnosti roste trh s 
ekologickou technologií tempem pět až dvacet procent ročně.  Projekt REACH zvýší úroveň v
ědomostí o všech látkách a otevře dveře k novým technologiím, novým látkám i novým 
firmám.  V tomto ohledu je projekt REACH důležitý pro dosažení cílů lisabonské agendy.

Avšak průmysl neustále potřebuje zlepšovat svoji výkonnost, přinejmenším na mezinárodním 
trhu. Fungující regulační rámec je jedním z mnoha faktorů, které ovlivňují
konkurenceschopnost průmyslu a rozhodnutí firem, jak mají vyvíjet. Zjednodušení skrze 
sjednocení četných směrnic v jedné a existenci komunitárních pravidel pro chemické látky je 
prospěšné jak pro průmysl, tak i pro spotřebitele.

Aby se návrh zjednodušil a posílil, aby se zvýšila jeho funkčnost a aby se snížily náklady pro 
malé a střední podniky, Vaše navrhovatelka navrhuje následující:

Rozsah 
Z důvodů funkčnosti by měl být rozsah definován úžeji:

Výjimky by měly být povolovány pro recyklované materiály, jelikož jsou nepostradatelné•
pro udržitelný rozvoj s jejich používání by nemělo být omezeno projektem REACH.
Minerály, rudy a další chemicky nemodifikované látky vyskytující se v přírodě by měly být •
vyjmuty v tom rozsahu, ve kterém nemohou být klasifikovány jako látky CMR. Ruda a 
koncentráty jsou převáženy ve velkém množství ke schváleným zařízením již podle pravidel 
Společenství, a proto nepředstavují nebezpečí pro lidské zdraví a životní prostředí. 
Buničiny používané ve výrobě papíru by měly být vyjmuty, jelikož neexistuje přidaná•
hodnota požadování drahých testování a registrace těchto neškodných materiálů.

Povinnost starat se a informace v dodavatelském řetězci 
Velmi důležitým aspektem projektu REACH je šíření informací skrze dodavatelský řetězec, 
aby se umožnilo firmám učinit nejlepší opatřetí k ochraně lidského zdraví a životního prostředí.

Právo následných uživatelů a spotřebitelů přijímat relevantní informace o chemických látkách 
by mělo být posíleno. Vaše navrhovatelka proto navrhuje zavést obecný princip povinnosti 
starat se do projektu REACH. Dále by měl vždy spotřebitel mít právo vědět, jaké rizikové
chemické látky jsou obsaženy ve výrobcích.

Registrace
Požadavky pro registraci by měly být zjednodušeny, a zároveň by měla být zvýšena úroveň
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ochrany životního prostředí:
Pro firmy, které již registrovaly látku pro nějaké použití, musí být postup pro registrování•
více používání pro tu samou látku zjednodušen.
Objem požadovaných informací by se měl odvíjet od předcházejících třech let výroby, •
namísto současného kalendářního roku. Toto umožní systému zohlednit výkyvy v objemu 
výroby.
Požadavky na povinné informace pro výzkum a vývoj orientovaný na výrobek a proces •
(PPORD) by měly být omezeny. V rámci programu PPORD nebude zapotřebí výměny 
informací v dodavatelském řetězci.
Informace o akutní toxicitě, schopnosti biologické degradace a zamezení růstu řas by měly •
být povinné pro všechny látky.

Látky ve výrobcích
Čl. 6 se vztahuje na registraci látek, které jsou úmyslně a/nebo neúmyslaně vypouštěny z 
výrobků. Jelikož ustanovení v čl. 6 se vytahují také na dovážené výrobky, znění má velké
dopady na ibchod, a skoro všichni obchodní partneři vyjádřili obavy nad současným zněním. 
Zde je skutečně návrh Komise dvojznačný, co se týče povědomí o vypouštění, rozumně p
ředvídatelnému používání a chápání negativních účinků. Navíc neexistuje mechanismus, dle 
kterého by mohly orgána požadovat informace bez předchozího prohlášení výrobce/dovozce.

Proto jsou navrhovány následující zjednodučení a zlepšení:
Agentura musí být oprávněna vyžadovat registraci vypouštěné látky v případech obavy.•
Podmínky, za kterých může Agentura vyžadovat tuto registraci, by měly být odvislé od •
rizika, aby se zajistila slučitelnost s ustanoveními WTO.
Podmínky by měly být v souladu s podmínkami v části posuzování tohoto návrhu.•
Agentura nemá zapotřebí vyšetřovat případy, kdy jsou již informace Agentuře dostupné v d•
ůsledku předchozí registrace.

Jedna látka jedna registrace (OSOR) a sdílení nákladů
Projekt REACH již vyžaduje povinnost sdílení dat o testování zvířat,  a toto je vřele vítáno. 
Sdílení testových dat by mělo být pokud možno co nejvíce řídící zásadou v projektu REACH, a 
proto by měly být učiněny kroky směrem k systému " Jedna látka jedna registrace ", ve kterém 
jsou sdílena data mezi všemi firmami užívajícími stejnou látku. Takovýto systém sníží náklady a 
byrokracii a zlepší kvalitu dat, jelikož bude všem firmám dostupno více informací. Základem by 
měl být následující model: Nejdříve je požadován dobrovolný souhlas, pokud je to nutné, s 
pomocí arbitrážní komise. Pokud takovéhoto souhlasu nelze dosáhnout, bude použit objektivní
systém sdílení nákladů. Tímto způsobem budou všichni žadatelé o registraci platit rovní díl 
nákladů spojených s testováním. Takovýto systém by byl průhledný a zajistil by účast stran s 
malou tržní silou (hlavně malých a středních podniků). 

Prioritizace
U některých nízkoobjemových látek by náklady projektu REACH mohly být vysoké, což by v 
důsledku mohlo znamenat stažení látek z trhu z důvodů spíše ekonomických než ekologických.
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Není potřeba dodávat, že řešení neleží v uvolňování požadavků na infromace. Nicméně by měl 
být do systému včleněn určitý druh mechanismu, aby se zajistilo, že specifické látky, u kterých 
vyvstává obava, mohou být snadno identifikovány. 

Vaše navrhovatelka by proto uvítala revidovaný systém pro nízkoobjemové látky, u kterého 
bude požadavek více cíleně zaměřený a bude založen na samotné potřebě. Počáteční období
sbírání dat následované zhodnocením potřeb dalších informací Agenturou by mohlo být 
startovním bodem pro takovýto systém.

Role Agentury
Agentura musí být odpovědná za rozhodování ve všech fázích projektu  REACH. Pouze toto 
zaručí spravedlivé konkurenční prostředí s rovným zacházením všech žadatelů o registraci a
společný standard ochrany lidského zdravíé a životního prostředí v rámci Společenství. 
Technická práce spojená s posuzováním by stále měla být prováděna příslušnými národními 
orgány, kde existuje a nadále bude existovat odbornost, koordinace a rozhodování musí být 
výhradně v pravomoci Agentury. Agentura by proto měla být odpovědná za:

Sběr a obecný přístup k existujícím infromacím o látkách, zvláště z nových členských zemí, •
kde byla doposud veškerá kontrola chemikálií prováděna státem;
Posuzování návrhů testování učiněných podle registračního postupu;•
Posouzení dokumentace a látek;•
Formulace  průběžného programu a delegace úkolů na orgány členských států, kde se •
uskuteční vlastní práce.

Vliv členských států v rozhodovacím procesu se bude uskutečňovat skze jejich křeslo ve 
Výboru členských států a v rámci kontextu Fóra.

Malé a střední podniky
Vaše navrhovatelka si myslí, že  náklady malých a středních podniků mohou být sníženy n
ěkolika způsoby. Za prvé malé a střední podniky činné na trzích s mnoha výrobci a/nebo 
dovozci budou profitovat ze zvýšeného sdílení testových dat podle OSOR. Za druhé tam, kde 
jsou malé a střední podniky činné na trzích s málo výrobci a/nebo dovozci, kde sdílení dat 
nebude dostatečné, by mechanismus prioritizace zamezil nepotřebnému testování.

Členské státy by také mohly nabízet malým a středním podnikům finanční pomoc ve 
specifických situacích, aby snížily jejich registrační a testovací náklady. Podle současné
klauzule "de minimis" pro státní pomoc je povolena jakákoliv pomoc nepřesahující €100.000 b
ěhem období tří let. Navíc s "blokovou výjimkou" pro malé a střední podniky je státní pomoc 
pro investice (která by také zčásti mohla pokrýt náklady) do určité míry povolena..

Konečně v případě, že se ukáže, že projekt REACH způsobuje značné problémy ve 
specifických sektorec a/nebo regionech, kde podniká mnoho malých a středních podniků (nap
říklad textilní a kožedělný průmysl), by bylo možné využít "Fond růstu a přizpůsobení", který
je v současnosti připravován v rámci nových strukturálních a kohézních fondů.
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Mezinárodní aspekty projektu REACH
Projekt REACH by mohl představovat první krok směrem ke globálnímu systému pro 
testování, posuzování a registraci chemikálií. Projekt REACH musí být proto co možná nejvíce 
propojen s ostatními mezinárodními programy, jakým je například "Globalní portál HPV ", 
skrze který jsou veřejně zpřístupněny informace o riziku chemikálií s vysokým objemem výroby 
(HPV). Toto zaručí jak slučitelnost s WTO, tak i vytvoření platformy pro průmysl, vlády a 
nevládní organizace pro výměnu informací.

EU by také měla přijít s iniciativami v rámci bilaterálních dohod s třetími zeměmi o vzájemném 
uznávání testových dat. Navíc by měly být nedůvěrné informace o látkách sbírané skrze projekt 
REACH sdílené mezinárodně. Pro rozvojové země musí EU nabídnout pomoc při zakládání
chemických režimů, přenosu vědomostí a asistenci v plnění požadavků projektu REACH, 
jelikož je důležité, aby obchod s těmito zeměmi nebyl omezen jejich neschopností v těchto 
oblastech.

Výzkum
Implementace projektu REACH by měla být doprovázena komplexním rámcem pro rozvoj a 
podporu výzkumu alternativ rizikových chemikálií. Dobrým příkladem je  Massachusetts, kde 
byl v kontextu legislativy o chemické bezpečnosti založen institut pro provádění takovéhoto 
výzkumu a nabídku jeho výsledků průmyslu.

Měl by být založen program Společenství nebo "virtuální institut pro výzkum udržitelné
technologie, například v rámci nového veřejno-soukromého partnerství "Evropská
technologická platforma pro udržitelnou chemii". V rámci diskuze o příštím rámcovém 
programu pro výzkum by mělo být zváženo další financování této iniciativy. 

Více výzkumu je také potřeba v oblasti alternativních testových metod, které mohou omezit 
testování na zvířatech a snížit testové náklady. Směrnice Rady 86/609 týkající se ochrany zvířat 
používaných pro účely experimentů volá po rozvoji a validaci  alternativních testových metod. 
Jako reakce na tuto směrnici bylo zřízeno Evropské centrum pro validaci alternativních metod 
(ECVAM). Tyto iniciativy potřebují větší finanční pomoc, a jejich rozsah by měl být rozšířen, 
aby se zahrnul základní výzkum.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku žádá vedoucí výbor pro otázky životního prostředí, 
zdraví lidu a bezpečnost potravin, aby do své zprávy převzal následující pozměňovací návrhy:

Návrh Komise Pozměňovací návrhy Parlamentu
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Pozměňovací návrh 1

Bod odůvodnění 3 a (nový)

(3a) Tvorba kapacit v nových členských 
státech zajišťujících vysokou úroveň
ochrany zdraví a životního prostředí by se 
měla stát cílem EU legislativy o 
chemikáliích.

Pozměňovací návrh 2

Bod odůvodnění 8

(8) Odpovědnost za řízení rizik souvisejících 
s látkami by měly mít podniky, které tyto 
látky vyrábějí, dovážejí, uvádějí na trh nebo 
je používají.

(8) Odpovědnost za řízení rizik souvisejících 
s látkami a informování o těchto rizicích by 
měly mít podniky, které tyto látky vyrábějí, 
dovážejí, uvádějí na trh nebo je používají.

Informace o plnění REACH by měly být 
snadno dostupné, zejména pro velmi malé
podniky, které by neměly být nepřiměřeně
tresány prováděcími postupy.

Odůvodnění

Předběžně k zavedení „povinnosti pečovat“ v dalších pozměňovacích návrzích.

REACH by měl poskytnout příležitost pro účast firem včetně velmi malých podniků, a ne být p
řekážkou, která by je vyřazovala.

Pozměňovací návrh 3

Bod odůvodnění 10 

(10) Ustanovení o vyhodnocování stanoví
následná opatření po registraci spočívající
v ověření, zda je registrace v souladu s po
žadavky tohoto nařízení, a umožňující získat 
další informace o vlastnostech látek. Členské
státy by měly tyto látky vyhodnotit, existuje-
li po jejich zařazení do postupových plánů
podezření, že představují riziko pro zdraví
nebo životní prostředí.

(10) Ustanovení o vyhodnocování stanoví
následná opatření po registraci spočívající
v ověření, zda je registrace v souladu s po
žadavky tohoto nařízení, a umožňující získat 
další informace o vlastnostech látek. 
Agentura tyto látky vyhodnotí, existuje-li, p
ředstavují-li riziko pro zdraví nebo životní
prostředí.
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Odůvodnění

Posouzení látek by mělo být prováděno centrálně Agenturou.

Pozměňovací návrh 4

Bod odůvodnění 16

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

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

Tento úkol zahrnuje povinnost popsat, dolo
žit a oznámit vhodným, transparentním zp
ůsobem rizika spojená s výrobou, použitím 
a prodejem každé látky. Výrobci a následní
uživatelé by si pro výrobu a používání měli 
vybírat z nejbezpečnějších dostupných 
látek.

Odůvodnění

Zavedení principu "povinnosti pečovat".

Pozměňovací návrh 5

Bod odůvodnění 17

(17) V zájmu účinného provádění posouzení
chemické bezpečnosti látek by výrobci 
a dovozci látek měli získat údaje o těchto 
látkách a v případně potřeby provést nové
zkoušky.

(17) V zájmu účinného provádění posouzení
chemické bezpečnosti látek by výrobci 
a dovozci látek měli získat údaje o těchto 
látkách a posouzení rizik a bezpečného pou
žívání by mělo být hodnoceno na základě
skutečné expozice. Existující informace 
musejí být dotupné, při zachování dův
ěrnosti, před tím, než budou provedeny 
nové zkoušky, zejména testy na zvířatech.
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Odůvodnění

Používání existujících informací zrychluje proces posouzení a zabraňuje experimentům na zví
řatech.

Pozměňovací návrh 6

Bod odůvodnění 18

(18) Aby bylo zajištěno vymáhání dodržování
a vyhodnocení a z důvodů transparentnosti, 
údaje o těchto látkách, jakož i související
informace včetně opatření k řízení rizik, by m
ěly být předloženy orgánům, vyjma určité p
řípady, kdy by takovéto předložení bylo nep
řiměřené.

(18) Aby bylo zajištěno vymáhání dodržování
a vyhodnocení a z důvodů transparentnosti, 
údaje o těchto látkách, jakož i související
informace včetně opatření k řízení rizik, by m
ěly být předloženy Agentuře, vyjma určité p
řípady, kdy by takovéto předložení bylo nep
řiměřené.

Pozměňovací návrh 7

Bod odůvodnění 23

(23) Jednomu ze skupiny více žadatelů o 
registraci by mělo být umožněno předložit 
údaje i jménem ostatních podle pravidel, 
která zajistí, že budou poskytnuty všechny 
požadované údaje, přičemž zároveň bude mo
žné hradit společně náklady.

(23) Jednomu ze skupiny více žadatelů o 
registraci by mělo být umožněno předložit 
údaje i jménem ostatních podle pravidel, 
která zajistí, že budou poskytnuty všechny 
požadované údaje, přičemž zároveň bude mo
žné hradit společně náklady. Měly by však 
být přijaty odpovídající pokyny, které zajistí
dostupnost těchto konsorcií a zastoupení
malých a středních podniků v nich.

Odůvodnění

S cílem, aby takové konsorcium bylo přijatelné pro malé a střední podniky, by se měla učinit 
vhodná opatření k zajištění jejich zastoupení a k ochraně jejich zájmů.

Pozměňovací návrh 8
Bod odůvodnění 28 a (nový)
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(28a) For reasons of workability, wastes 
and materials used as secondary raw 
material or as a source of energy, shall be
exempted. Generating value 
("valorisation") from wastes and materials 
used as secondary raw material, or as a 
source of energy in recovery operations 
contributes to the EU objective of 
sustainable development, and this 
Regulation shall not introduce 
requirements which reduce the incentives 
for such recycling and recovery.

Odůvodnění
Zahrnutí recyklovaných surovin v rozsahu projektu REACH by mohlo vážně ohrozit recyklaci 
a obnovu, a tak zvýšit potřebu neobnovitelných zdrojů. Mělo by se jasně stanovit, že a) je 
bráněno dvojí legislativě, b) recyklaci není v žadném případě bráněno ze strany projektu 
REACH. Snahy o recyklaci, provozní povolení a používání recyklovaných materiálů jako 
"sekundárních surovin extrahovaných z odpadů! jsou již regulovány podle existující
legislativy společenství.

Pozměňovací návrh 9

Bod odůvodnění 28 b (nový)

(28b) V zájmu zavedení efektivního, 
jednotného a spravedlivého režimu 
prozkoumá skupina technických a v
ědeckých odborníků seznam látek v p
řílohách II a III (látky vyňaté z povinnosti 
registrace) za účelem vypracování kritérií
pro zařazování položek do těchto příloh. 
Poté, co byla kritéria navržena, může být 
obsah těchto příloh aktualizován tak, aby 
odpovídal současným zásadám, a mohou 
sem být vkládány nové látky, které
odpovídají požadavkům těchto příloh.

Odůvodnění

Přílohy II a III týkající se výjimek z povinnosti registrovat látky jsou ze šedesátých a 
sedmdesátých let dvacátého století, od té doby nebyly novelizovány; v tomto důsledku členské
státy, které se k EU připojily nedávno neměly příležitost ovlivnit jejich obsah. Pokud  přílohy 
II a III nebudou novelizovány, zapříčiní nejistotu a zmatek v podnikatelských kruzích. 
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Novelizace by zlepšila funkčnost, jednotnost a nákladovost návrhu projektu REACH bez újmy 
vůči dosažení cílů týkajících se ochrany lidského zdraví a životního prostředí. 

Pozměňovací návrh 10

Bod odůvodnění 29a (nový)

(29 a) In order to help companies, and in 
particular small and medium-sized 
enterprises, to comply with the 
requirements of this Regulation, the 
Member States, in cooperation with the 
Commission, should put in place a 
comprehensive support network.

Odůvodnění

Mnoho firem, které budou ovlivněny projektem REACH, jsou malé a střední podniky. Měla by 
být věnována zvláštní péče, aby legisltiva nezatěžovala tyto podniky příliš velkým 
administrativním břemenem. Nejlepší praktické řešení se ale může lišit stát od státu v 
závislosti na daném specifickém institucionálním rámci. Členské státy by proto měly být 
odpovědné za zavedení odpovídajícího systému podtřebných podpůrných opatření.

Pozměňovací návrh 11

Bod odůvodnění 31a (nový) 

(31a) Za registraci a vyhodnocení v rámci 
této směrnice je odpovědná agentura. 
Agentura spoléhá na vnitrostátní úřady v 
oblasti technické pomoci a je s těmito úřady 
neustále v úzkém kontaktu.

Pozměňovací návrh 12

Bod odůvodnění 31 b (nový)

(31b) Agentura připraví podle Přílohy 1 
pravidla použití kategorií use and exposure  
in the information requirements under this 
Regulation;

Pozměňovací návrh 13
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Bod odůvodnění 32 

(32) K zajištění aktuálnosti údajů
poskytovaných orgánům by měla být 
zavedena povinnost informovat agenturu o 
určitých změnách v údajích.

(32) K zajištění aktuálnosti údajů
poskytovaných orgánům by měla být 
zavedena reciproční povinnost pro 
Agenturu informovat vnitrostátní orgány o 
určitých změnách a naopak pro vnitrostátní
orgány informovat Agenturu, která nese 
celkovou odpovědnost.

Odůvodnění

Výměna informací ulehčí prácí jak národním orgánům, tak i Agentuře.

Pozměňovací návrh 14
Bod odůvodnění 33

(33) Je nutno podporovat sdílení a společné
předkládání údajů, aby se zvýšila účinnost 
tohoto nařízení v celém Společenství.

(33) Je nutno podporovat sdílení a společné
předkládání údajů, aby se zvýšila účinnost 
tohoto nařízení v celém Společenství. Aby v
šak mohly malé a střední podniky využívat 
výhod struktur těchto konsorcií a být zde 
zastoupeny, měly by být přijaty odpovídající
pokyny.

Odůvodnění

Aby byla takováto konsorcia dostupná pro malé a střední podniky, měly by být přijaty 
odpovídající směrnice k zajištění jejich zastoupení a ochraně jeich zájmů.

Pozměňovací návrh 15

Bod odůvodnění 33 a (nový)

(33a) The Agency shall develop guidelines 
to be used for establishing the sharing of 
costs in cases where the parties can not 
establish an agreement internally. Such 
guidelines must be fair and transparent, 
and must reflect both the number of parties 
involved and their respective production 
volumes.

Pozměňovací návrh 16

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

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

Odůvodnění

Souvisí s pozměňovacím návrhem k bodu odůvodnění 16. Odpovídající a konsistentní
komunikační systém založený na riziku poskytne spotřebitelům potřebné informace a poradí
jmi, jak řídit bezpečně a účinně jejich rizika při použití látky nebo přípravku s obsahem 
chemikálií.

Pozměňovací návrh 17

Bod odůvodnění 42

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

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

Odůvodnění

Souvisí s pozměňovacím návrhem k bodu odůvodnění 16. 

Pozměňovací návrh 18
Bod odůvodnění 43
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(43) V zájmu provázanosti povinností by m
ěli následní uživatelé odpovídat za posouzení
rizik vyplývajících z jejich vlastního pou
žívání látek, nejsou-li tyto druhy použití
uvedeny v bezpečnostním listu poskytnutém 
dodavatelem, ledaže dotčený následný u
živatel přijme lepší ochranná opatření, než
jsou opatření doporučená jeho dodavatelem, 
nebo pokud od jeho dodavatele nebylo po
žadováno posouzení těchto rizik nebo 
poskytnutí informací o těchto rizicích; z tého
ž důvodů by následní uživatelé měli řídit 
rizika plynoucí z jejich použití látek.

(43) V zájmu provázanosti povinností by m
ěli následní uživatelé odpovídat za posouzení
rizik vyplývajících z jejich vlastního pou
žívání látek, nejsou-li tyto druhy použití
uvedeny v bezpečnostním listu poskytnutém 
dodavatelem, ledaže dotčený následný u
živatel přijme lepší ochranná opatření, než
jsou opatření doporučená jeho dodavatelem, 
nebo pokud od jeho dodavatele nebylo po
žadováno posouzení těchto rizik nebo 
poskytnutí informací o těchto rizicích; z tého
ž důvodů by následní uživatelé měli řídit 
rizika plynoucí z jejich použití látek. 
Za poskytování informací o rizicích a bezpe
čném používání látek a přípravků po 
zásobovacím řetězci k poslednímu uživateli 
– spotřebiteli jsou odpovědní také následní
uživatelé.

Odůvodnění

Souvisí s pozměňovacím návrhem k bodu odůvodnění 16. 

Pozměňovací návrh 19
Bod odůvodnění 46a (nový)

(46 a) Jestliže výrobce nebo dovozce nějaké
látky, buď samostatně nebo v přípravcích, 
nemá v úmyslu předložit pro některou látku 
registraci, uvědomí o tom Agenturu a své
následné uživatele.

Odůvodnění

The current provisions of REACH have created fears amongst downstream users that 
substances might not be registered for economic reasons. This could have significant impact 
on their business. It is therefore necessary that manufacturers and importers would give 
downstream users an advance warning, allowing them to play an active role to start 
negotiations with manufacturers or importers to avoid critical substance withdrawal or to find 
suitable alternatives.

Pozměňovací návrh 20
Bod odůvodnění 48 
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(48) Kromě toho je nezbytné zajistit důvěru 
v obecnou kvalitu registrací a zajistit, aby ve
řejnost obecně i dotčené strany v 
chemickém průmyslu důvěřovaly tomu, že 
podniky plní povinnosti, kterém jim byly 
uloženy; v souladu s tím je vhodné, aby byl 
tentýž členský stát zmocněn ke kontrole 
shody registrací předložených za tímto ú
čelem.

(48) Důvěru v obecnou kvalitu registrací lze 
zlepšit jen tak, že bude Agentuře dána plná
odpovědnost za řízení nové politiky týkající
se chemikálií. Proto musí být nařízení o 
chemikáliích uplatňováno a monitorováno 
ve všech členských státech jednotně a spot
řebitelé i chemický průmysl musejí mít 
jistotu, že jsou dodržovány předpisy a že 
jejich dodržování je monitorováno. Při 
hodnotících registracích by měly členské
státy v souladu s předpisy úzce 
spolupracovat s Agenturou.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 21
Bod odůvodnění 49

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

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

Pozměňovací návrh 22
Bod odůvodnění 63
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(63) K přípravě návrhu na omezení a za ú
čelem účinného fungování takovýchto 
právních předpisů by měla mezi členskými 
státy, agenturou, jinými subjekty Spole
čenství, Komisí a zúčastněnými stranami 
existovat dobrá spolupráce, koordinace 
a informovanost.

(63) K přípravě návrhu na omezení a za ú
čelem účinného fungování takovýchto 
právních předpisů by měla mezi členskými 
státy, agenturou, jinými subjekty Spole
čenství, Komisí a zúčastněnými stranami 
existovat dobrá spolupráce, koordinace 
a informovanost. Agentura pro chemikálie 
ponese za tento proces celkovou odpov
ědnost.

Pozměňovací návrh 23
Bod odůvodnění 70

(70) Struktura agentury by měla odpovídat 
úkolům, které má plnit. Zkušenosti 
s obdobnými agenturami v rámci Spole
čenství poskytují v tomto směru určité
vodítko, ale struktura by měla být přizp
ůsobena tak, aby vyhovovala specifickým pot
řebám tohoto nařízení.

(70) Struktura agentury by měla odpovídat 
úkolům, které má plnit. Zkušenosti 
s obdobnými agenturami v rámci Spole
čenství poskytují v tomto směru určité
vodítko, ale struktura by měla být přizp
ůsobena tak, aby vyhovovala specifickým pot
řebám tohoto nařízení. Za tímto účelem by 
mělo být v rámci Agentury založeno 
centrum excelence pro komunikaci rizik.

Pozměňovací návrh 24

Bod odůvodnění 73

(73) Správní rada musí mít nezbytné
pravomoci k sestavení rozpočtu, ke kontrole 
jeho provádění, stanovení struktury a výše 
poplatků, ke stanovení vnitřních předpisů, p
řijímání finančních nařízení a jmenování
výkonného ředitele.

(73) Správní rada musí mít nezbytné
pravomoci k sestavení rozpočtu, ke kontrole 
jeho provádění, stanovení struktury a výše 
poplatků, ke stanovení vnitřních předpisů, p
řijímání finančních nařízení a jmenování
výkonného ředitele. V souladu s cílem 
podporovat testování bez pokusných zvířat 
by měly být v rámci rámcového 
výzkumného programu pro rozvoj 
alternativních metod vyčleněny 
odpovídající zdroje.

Odůvodnění

In order to find alternative methods to tests involving animals, appropriate funding should be 
provided under the Seventh Research Framework Programme for the development of 
alternative methods that may be used in order to meet the information requirements laid down 
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in this regulation.

Pozměňovací návrh 25
Bod odůvodnění 90

(90) Pravidelné zprávy členských států a 
agentury o fungování tohoto nařízení budou 
nepostradatelným prostředkem pro 
monitorování provádění právních předpisů
o chemikáliích a trendů v této oblasti; závěry 
vyvozené ze zjištění těchto zpráv budou užite
čným a praktickým nástrojem pro přezkum 
nařízení a popřípadě vypracování návrhů na 
změny.

(90) Pravidelné zprávy členských států a 
agentury o fungování tohoto nařízení budou 
nepostradatelným prostředkem pro 
monitorování provádění právních předpisů
o chemikáliích a trendů v této oblasti; závěry 
vyvozené ze zjištění těchto zpráv budou užite
čným a praktickým nástrojem pro přezkum 
nařízení a popřípadě vypracování návrhů na 
změny. Proto Komise vypracuje dodatečné
posouzení tohoto nařízení po prvních pěti 
letech od jeho zavedení, aby zhodnotila, 
jestli nařízení splnilo původně stanovené
cíle a jestli bylo zachováno fungování vnit
řního trhu a konkurence na něm.

Odůvodnění

Vzhledem k důležitosti stanoveného regulačního systému REACH je nutné vyhodnotit výsledky 
dosažené v prvních letech zavádění za účelem kontroly, zda byly splněny původní cíle, a 
pokud ne, přijmout nezbytné úpravy. 

Pozměňovací návrh 26
Bod odůvodnění 93 

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

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

Agentura však ponese hlavní odpovědnost  
za řízení nařízení o chemikálích.

Pozměňovací návrh 27
Bod odůvodnění 104 a (nový)
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(104a) Zhodnocování („využívání“) odpad
ů a/nebo materiálů používaných jako 
druhotné suroviny nebo jako zdroj energie 
v rámci procesu využívání přispívá k cíli  
EU udržitelného rozvoje. REACH by neměl 
zavádět požadavky, které by mohly 
potenciálně ohrozit recyklaci a využívání
odpadů, a zvyšovat tak spotřebu 
neobnovitelných zdrojů.

Odůvodnění

Wastes & materials used for secondary raw materials or sources of energy in recovery 
operations as defined by the Waste Framework Directive or according to European 
Standards, should be excluded from REACH as they are regulated by EU waste legislation. 
Directive 91/156/EEC introduces “secondary raw materials extracted from waste” and Art. 
31(b) states that Member States shall take appropriate measures to encourage: “the recovery 
of waste by recycling, re-use or reclamation or any other process with a view to extracting 
secondary raw materials, or the use of waste as a source of energy”

Pozměňovací návrh 28

Čl. 2 odst. 1 bod ca) (nový)

ca) látky, přípravky nebo výrobky, které
jsou odpadem podle definice směrnice 
Rady 91/156/EHS ze dne18. března1991, 
která mění směrnici 75/442/EHS o 
odpadech*.
_________
* Úř. v.  L 78, 26. 3. 1991, s. 32.

Odůvodnění

Zahrnutí recyklovaných surovin do působnosti nařízení REACH by mohlo vážně narušit 
recyklaci a využívání odpadů, a tím zvýšit spotřebu neobnovitelných zdrojů. Je třeba jasně
říci, že a) nedochází ke zdvojení právních předpisů, b) nařízení v žádném případě neodrazuje 
od recyklace. Recyklaci, provozní povolení a využívání recyklovaných materiálů jako 
„druhotných surovin získávaných z odpadů“ již upravují stávající právní předpisy Spole
čenství.

Pozměňovací návrh 29

Čl. 2 odst. 1, point (c b) (nový)
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(c b) suroviny vyskytující se v přírodě, 
s nimiž se veřejně neobchoduje a které jsou 
používány jen ve specializovaných za
řízeních podle směrnice 96/61/ES.

Odůvodnění

Many organic and inorganic raw materials contain, in their natural form, CMR substances in 
concentrations that would fall within the classification. These primary raw materials are used 
in metal production plants, all of which are subject to the provisions of the IPPC legislation 
on integrated pollution prevention and control (Directive 96/61/EC) as well as other EU 
legislation on the protection of workers and the environment. This amendment does not affect 
the level of worker and environmental protection but reduces the burden of red tape for 
industry.

Pozměňovací návrh 30
Čl. 2 odst. 1, bod (c c) (nový)

 (cc) v tabákových výrobcích v rozsahu p
ůsobnosti směrnice Evropského 
parlamentu a Rady  2001/37/ES ze dne 5. 
června 2001 k přiblížení právních a 
správních předpisů členských států týkající
se výroby, propagsace a prodeje tabákových 
výrobků;

Odůvodnění

Directive 2001/37/EC already regulates the use of substances in tobacco products: in 
particular, Articles 3 and 6 of Directive 2001/37/EC deal with limit values and provision of 
information concerning ingredients. In this connection both the function and the category of 
an ingredient are to be indicated, as well as toxicological data.

Pozměňovací návrh 31

Čl. 2 odst. 1, bod (c d) (nový)

 (cd) v bateriích v rozsahu působnosti sm
ěrnice 91/157/EHS (ve znění směrnic 
91/86/ES a 98/101/ES);

Odůvodnění

More than ten years ago, the directive on batteries created the preconditions for regulating 
the whole life cycle of batteries, from the selection of the individual substances, via use to 
recycling. As the directive on batteries is intended to remain in force, batteries can be 
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excluded from the scope of REACH.

Pozměňovací návrh 32

Čl. 2 odst. 2

2.Toto nařízení se použijem, aniž by byly dot
čeny:

2.Toto nařízení se použijem, aniž by byly dot
čeny:

(a) směrnice Rady 89/391/EHS (a) legislativa Společenství o zdraví a bezpe
čnosti na pracovišti;

(b) směrnice 90/394/EHS; vypouští se
(c) směrnice Rady 98/24/ES; vypouští se

Pozměňovací návrh 33

Čl. 2 odst. 2 a, 2 b a 2 c (nový)

2a Ustanovení hlav II, III, V a VI nemají
být uplatňována tehdy, kdy je látka  vyráb
ěná nebo dovážená pro použití v těchto 
konečných výrobcích, nebo tehdy, kdy je 
látka v těchto výrobcích použita:

(a) léčiva určená k použití v humánní i 
veterinární medicíně v rozsahu působnosti 
nařízení (ES) č. 726/2004, směrnice 
2001/82/ES a směrnice 2001/83/ES;
(b) potraviny, jak je definuje nařízení (ES) 
č.  178/2002 včetně:
(i) potravinářských přídatných látek v 
rozsahu působnosti směrnice 89/107/;
(ii) látek určených k aromatizaci potravin v 
rozsahu působnosti směrnice Rady 
88/388/ES;
(iii) jako sladidlo do potravin v rozsahu p
ůsobnosti směrnice Rady 94/35/ES;
(iv) jako přísada jiná než barvivo nebo 
sladidlo do potravin v rozsahu směrnice 
Rady 95/2/ES;
(c) krmiva; včetně:

(i) doplňkových látek v krmivech v rozsahu 
působnosti nařízení (ES) č. 1831/2003 o 
doplňkových látkách užívaných ve výživě
zvířat; a
(ii) výživy zvířat v rozsahu působnosti sm
ěrnice 82/471/EHS;



AD\579754CS.doc 21/11 PE 353.595v03-00
Externí překlad

CS

(d) materiálů ve styku s potravinami v 
rozsahu působnosti směrnice (ES) č. 
2004/1935;
(e) zdravotnické prostředky v rozsahu p
ůsobnosti směrnice 90/358/EHS, 
93/42/EHS nebo 98/79/EHS;
(f) přípravky na ochranu rostlin v rozsahu 
působnosti směrnice 91/414/EHS;
(g) pesticidy v rozsahu působnosti směrnice 
98/8/ES;
2b. Ustanovení v hlavě VII se nevztahují na 
použití látek uvedená v odstavci 2a (nový) a 
také na tato použití:
(a) použití jako izolované meziprodukty, 
které neopouštějí lokalitu, nebo p
řepravované izolované meziprodukty;
(b) použití jako motorových paliv podle sm
ěrnice 98/70/ES;
(c) použití jako palivo pro mobilní nebo 
fixované zařízení pro spalování produktů
z minerálního oleje a použití jako paliva 
v uzavřených systémech.
(d) zvláštní použití registrovaných látek, 
které jsou určeny výhradně k vývozu do t
řetích zemí;
2c. Ustanovení hlav IV a X se nemají
vztahovat na přípravky uvedené v písm. a) a
ž f) odstavce 2a ani látky v těchto p
řípravcích.

Odůvodnění

Pokud bude působnost nařízení vyjasněnan hned na začátku textu, podniky, které nemusí pou
žívat REACH, nebudou muset studovat celý návrh. Tento pozměňovací návrh proto shrnuje v
šechna ustanovení o působnosti v návrhu na jednom místě. Navíc jsou potraviny a krmení
mimo rozsah působnosti nařízení REACH. Přídavky do potravin by také měly být mimo 
rozsah, protože jsou již dostatečně upraveny v ostatní legislativě. 

Pozměňovací návrh 34
Čl. 2 odst. 2 d (nový)

 2d. Toto nařízení se nedotýká zákazů a 
omezení stanovených ve směrnici Rady 
76/768 v platném znění v oblasti:
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a) testování konečného složení
kosmetických výrobků nebo některých nebo
všech jejich složek na zvířatech; a 

b) uvádění na trh kosmetických výrobků, 
jejichž některé nebo všechny složky nebo 
konečné složení bylo testováno na zví
řatech.
Pokud jsou látky používané jen jako složky 
kosmetických výrobků zahrnuty do tohoto 
nařízení, není v souvislosti s touto látkou 
dovoleno žádné testování na zvířatech za ú
čelem jakéhokoli posouzení požadovaného 
tímto nařízením. 

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je ochrana 7. pozměňovacího návrhu směrnice o 
kosmetice s jejími ustanoveními o zákazu testování na zvířatech a uvádění výrobků založených 
na testování na zvířatech na trh.

Pozměňovací návrh 35

Čl. 3 odst. 1

1. látkou rozumí chemický prvek a jeho slou
čeniny v přirozeném stavu nebo získané
výrobním procesem včetně všech přídatných 
látek nutných k uchování jeho stability a v
šech nečistot vznikajících v použitém 
procesu, ale s vyloučením všech rozpoušt
ědel, která je možno oddělit bez ovlivnění
stability látky nebo změny jejího složení;

1. látkou rozumí chemický prvek a jeho slou
čeniny v přirozeném stavu nebo získané
výrobním procesem včetně všech přídatných 
látek nutných k uchování jeho stability a v
šech nečistot přítomných po dokončení pou
žitého procesu nebo vyskytující se v přírodě
a získané jako součást této látky, ale s vylou
čením všech rozpouštědel, která je možno 
oddělit bez ovlivnění stability látky nebo zm
ěny jejího složení;

Odůvodnění

Natural cellulose fibres are polymers extracted from wood, which may contain natural 
impurities (which vary significantly from one tree, climate, and season to another), that are 
co-extracted from the wood and that may remain in paper and tissue paper even after the 
processing of the cellulose fibres. Some of these natural impurities may have been chemically 
modified during the manufacturing process. REACH exempts from its requirements impurities 
“deriving from the process used”. It should be made clear that this exemption extends to 
impurities occurring in nature. 

Pozměňovací návrh 36
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Čl. 3 odst. 1 a (nový)

 1a. rostlinným výrobkem rozumí komplexní
látka získaná zpracováním celku nebo části 
rostliny fyzikálními procesy jako extrakce, 
destilace, lisování, frakcionace, čištění, 
koncentrace nebo fermentace, jejíž složení
se liší v závislosti na typu a druhu rostliny, 
podmínkách, v nichž jsou tyto rostliny p
ěstovány a sklízeny, a použité metodě
zpracování.

Odůvodnění
Zavedení zvláštní definice pro přírodní látky odvozené z botanických látek podle REACH je 
nutné pro vyjasnění rozsahu vyřazení stanoveného v příloze III pro přírodní látky a pro zajišt
ění právní jistoty při zavádění ustanovení REACH. 

Tato kategorie přírodních látek obsahuje širokou rozmanitost látek, které nejsou dobře 
definovány jako chemické prvky v rámci definice „látek“ zahrnutých v návrhu Komise. 
Botanicky odvozené látky by proto měly být rozlišeny od jiných látek uvedených v REACH.

Pozměňovací návrh 37
Čl. 3 odst. 2

2. přípravkem rozumí směs nebo roztok slo
žený ze dvou nebo více látek;

2. přípravkem rozumí homogenní nebo 
nehomogennní směs nebo roztok složený ze 
dvou nebo více látek, podle toho, čím je 
agregát každé složky, směsi nebo roztoku;

Odůvodnění

Upřesnění za účelem zohlednění široké rozmanitosti přípravků, které často kombinují složky 
do různých souborů (plyn, tekutina, pevná látka).

Pozměňovací návrh 38
Čl. 3 odst. 2 a(new)
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2a. metalické slitiny jsou zvláštní formou p
řípravků, homogenních na makroskopické
úrovni, složených ze dvou či více 
chemických prvků, které jsou vzájemně
spojeny tak, že není možno je oddělit 
mechanickým působením, a musejí být 
posuzovány na základě svých specifických 
vlastností;

Odůvodnění

Jak bylo popsáno v příloze Ia „zvláštní přípravky“, slitiny nejsou uvedeny v části nařízení
v takové podobě, aby bylo možné brát v úvahu jejch zvláštní vlastnosti. Slitiny jsou složeny ze 
dvou nebo více látek (kovů), které se spojí v novou nerozpustnou krystalovou mřížku. Slitiny 
by proto neměly být registrovány samotné jako přípravky, ale mělo by se vyzkoušet bezpečné
použití kovů ve slitinách, jak již bylo zohledněno ve směrnici 1999/45/ES o nebezpečných p
řípravcích

REACH should include this new definition agreed by the UN as a definition of metallic alloys 
within the context of the Globally Harmonised System for Chemical Classification and 
Labelling (GHS). Inserting this definition in REACH would also bring the definitions into line 
with the requirements of the dangerous preparations directive (1999/45/EC).

Pozměňovací návrh 39

Čl. 3 odst. 3

3. výrobkem rozumí předmět složený z jedné
nebo více látek nebo přípravků, který během 
výroby získává určitý tvar, povrch nebo 
vzhled určující jeho konečné funkční použití
ve větší míře než jeho chemické složení;

3. výrobkem rozumí uměle vyrobený předm
ět, ve kterém je (jsou) přítomna (přítomny) 
látka (látky) a/nebo přípravek (přípravky),
během výroby získávající určitý tvar, povrch 
nebo vzhled významný pro jeho konečné
funkční použití;

Odůvodnění

Návrh Komise používá nekonsistentní terminoligii v článku 3 odstavci 3, článku 6 odstavci 1 a 
článku 6 odstavci 2 týkajících se látek ve výrobcích. Podobné terminologické nesrovnalosti se 
nacházejí v německém překladu, kde způsobily značnou právní nejistotu a rozpory. 
Navrhované pozměňovací návrhy pro článek 3 odstavec 3 a clánek 6 odstavce 1 až 7 tuto 
terminologii harmonizují. Navíc věta "určování její funkce konečného použití ve větší míře než
činí její chemické složení ” by mohla být matoucí.

Pozměňovací návrh 40

Čl. 3 odst. 12
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12. použitím rozumí jakékoli zpracování, p
řidání do směsi, spotřeba, skladování, 
uchovávání, úprava, plnění do zásobníků, p
řenos z jednoho zásobníku do jiného, 
míchání, výroba výrobku nebo jakékoli jiné
využití;

12. použitím rozumí jakékoli zpracování, p
řidání do směsi, spotřeba, skladování, 
uchovávání, úprava, plnění do zásobníků, p
řenos z jednoho zásobníku do jiného, 
míchání, výroba výrobku nebo jakékoli jiné
dostatečně definované využití;

Odůvodnění

Uses must be defined in such a way that, in conjunction with exposure categories, they enable 
a practicable REACH system to be achieved.

Pozměňovací návrh 41

Čl. 3 odst. 12 a (nový)

12a. kategorií použití rozumí klasifikace 
použití rozlišující mezi: průmyslovým pou
žitím, odborným použitím a spotřebním pou
žitím.

Pozměňovací návrh 42

Čl. 3 odst. 12 b (nový)

12b. kategorií expozice rozumí klasifikace 
expozic podle relevantních cest příjmu pro 
člověka, podle cest přenosu do životního 
prostředí a podle doby trvání a četnosti 
expozice;

Pozměňovací návrh 43

Čl. 3 odst. 14

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, která je vyráběna a spotřebovávána 
nebo používána výhradně pro účely chemické
výroby, aby byla transformována na jinou 
látku (dále jen „syntéza“):

Odůvodnění

The exception should also apply to substances which are not only used as intermediates.
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Pozměňovací návrh 44

Čl. 3 odst. 14 a (nový)

14a. chemicky nemodifikovanou látkou 
rozumí látka, jejíž chemická struktura 
nebyla změněna, i když prošla chemickým 
procesem – např. pokud byla látka 
chemicky ošetřena za účelem odstranění ne
čistot.

Odůvodnění

Návrh vyřazuje z registrace látky „objevující se v přírodě, pokud nejsou chemicky upraveny b
ěhem své výroby“. Základní surovinou používanou pro výrobu papíru a lepenky je celulózová
buničina, která je přírodního původu. Některá z celulózové buničiny může být extrahována 
rozpouštěním nebo změkčováním pryskyřičných materiálů mezi vlákny, a tím se dosáhne jejich 
oddělení. REACH by měl vyjasnit, že tento chemický proces celulózovou buničinu chemicky 
neupraví.

Pozměňovací návrh 45

Čl. 3 odst. 14 b (nový)

14b. přirozeně se vyskytující látky, které
nejsou zpracovány, jsou zpracovány pouze 
ručně, působením gravitace nebo 
mechanických prostředků, nebo rozpušt
ěním ve vodě, nebo proudem vody, nebo 
jsou zahřáty jen za účelem odpaření vody, 
nebo jsou získány jakýmkoli prostředkem ze 
vzduchu, aniž by byla látka chemicky změn
ěna.

Odůvodnění

For clarification and to improve workability, REACH should also include a definition of 
naturally occurring, in line with the OECD definition.

Pozměňovací návrh 46

Čl. 3 odst. 20
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20. zavedenou látkou rozumí látka, která po 
dobu 15 let před vstupem tohoto nařízení
v platnost splňuje nejméně jedno z těchto 
kritérií:

20. zavedenou látkou rozumí látka, která b
ěhem 11 let po vstupu tohoto nařízení
v platnost splňuje nejméně jedno z těchto 
kritérií:

(a) byla vyrobena nebo dovezena do Spole
čenství nebo do zemí přistupujících 
k Evropské unii dne 1. května 2004 
výrobcem nebo dovozcem a je uvedena 
v Evropském seznamu existujících 
obchodovaných chemických látek (EINECS);

(a) je uvedena v Evropském seznamu
existujících obchodovaných chemických látek 
(EINECS);

(b) byla vyrobena ve Společenství nebo 
zemích přistupujících k Evropské unii dne 
1. května 2004, ale nebyla výrobcem nebo 
dovozcem uvedena na trh;

(b) byla vyrobena před vstupem tohoto na
řízení v platnost ve Společenství nebo 
zemích přistupujících k Evropské unii dne 
1. května 2004, ale nebyla uvedena na trh 
výrobcem nebo dovozcem nejméně jednou 
v období 15 let před vstupem tohoto na
řízení v platnost, za předpokladu, že 
výrobce nebo dovozce má k dispozici 
dokumentaci, kterou to může doložit;

(c) byla uvedena na trh ve Společenství
nebo v zemích přistupujících k Evropské
unii dne 1. května 2004 a v době mezi 
18. zářím 1981 a 31. říjnem 1993 včetně byla
rovněž uvedena na trh výrobcem nebo 
dovozcem a byla považována za oznámenou 
látku v souladu s první odrážkou čl. 8 odst. 1 
směrnice 67/548/EHS ve znění sm
ěrnice 79/831/EHS, nesplňuje však definici 
polymeru stanovenou ve sm
ěrnici 67/548/EHS ve znění sm
ěrnice 92/32/EHS; 

(c) v době mezi 18. zářím 1981 a 31.
říjnem 1993 včetně byla považována za 
oznámenou látku v souladu s první odrážkou 
čl. 8 odst. 1 směrnice 67/548/EHS ve znění
směrnice 79/831/EHS, nesplňuje však 
definici polymeru stanovenou ve sm
ěrnici 67/548/EHS ve znění sm
ěrnice 92/32/EHS;

za předpokladu, že výrobce nebo dovozce 
má k dispozici dokumentaci, kterou to mů
že doložit.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh objasňuje, že látka je buď zavedenou nebo nezavedenou látkou. To 
je nutné pro práci postupem jedna látka jeden soubor dat.
Všechny látky v  EINECS by měly být považovány za potenciální zaváděné látky. 

Pozměňovací návrh 47

Čl. 3 odst. 22
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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 samotných, v přípravcích nebo 
výrobcích, během něhož se využívají pilotní
zařízení nebo výrobní zkoušky k vývoji 
nových výrobních procesů nebo ke zkou
škám oblastí využití látky;

Odůvodnění
Tento pozměňovací návrh jasně určuje, že vývoj produktu také zahrnuje přípravky a výrobky 
používané v pilotních testech v reálných podmínkách. Mělo by se vyjasnit, že proces vývoje 
produktu může zahrnout všechny aspekty procesu výroby, a že firmy mohou testovat prototypy 
výrobků jako součást procesu výzkumu a vývoje zaměřeného na produkt a proces.

Pozměňovací návrh 48

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;

Odůvodnění

The one tonne limit would unduly restrict research.

Pozměňovací návrh 49
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 může oprávněně nedoporučit, 
protože je nepovažuje za bezpečné;

Odůvodnění

Slova „nežádoucí použití“ mají spíše emocionální než vědecký nebo právní význam, který je 
pro právní předpisy nevhodný. Žadatel o registraci by měl mít právo podat oznámení proti p
řípadům použití, které považuje za nebezpečné, ale ne proti případům, které si nepřeje 
registrovat. 

Tento pozměňovací návrh posílí pozici následných uživatelů v rámci zásobovacího řetězce. 
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Objasňuje, že žadatel o registraci může omezit používání látky následným uživatelem, jestliže 
existuje řádný vědecký důvod − zvláště s ohledem na lidské zdraví a ochranu životního prost
ředí.

Pozměňovací návrh 50
Čl. 3 odst. 28

28. za rok znamená za kalendářní rok, pokud 
není stanoveno jinak;

28. za rok znamená za kalendářní rok. S 
výjimkou případu nových látek, množství za 
rok jsou kalkulovány na základě průměru p
ředchozích tří kalendářních let, pokud není
stanoveno jinak;

Odůvodnění
This allows flexibility in the REACH system by taking fluctuations in production volumes into 
account. Furthermore, it eliminates the risk that a company would suddenly have to comply 
with higher or lower data requirements due to such fluctuations in demand. For substances 
not produced before, only the current year should be taken into account.

Pozměňovací návrh 51

Čl. 3 odst. 29 a (nový)

29a. malými a středními podniky“ rozumí
podniky, jak je definuje doporučení
2003/361/ES ze dne 6. května 20031. 
________________
1 Úř. Věst č. L 124 ze dne 20. května 2003

Odůvodnění

The term SME needs to be defined so that they can be readily identified for the purposes of 
specific ad hoc procedures.

Pozměňovací návrh 52

Čl. 3 odst. 29 b (nový)

29b. odpad: každá látka, přípravek nebo 
výrobek, které jsou zahrnuty do směrnice 
Rady 75/442/EHS.

Odůvodnění
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1 Úř. věst. L 311, 28.11.2001, s. 1.

Wastes are already controlled and managed under other EU and international waste 
legislation. The inclusion in costly testing and registration processes of wastes intended for 
recycling could represent a serious threat to the recycling sector and act as a deterrent to the 
import and use of, for example, steel scrap. It is hence in conflict with the Commission's 
commitment to sustainable development and best use of resources. 

Pozměňovací návrh 53

Čl. 3 odst. 29 c (nový)

29c. minerálem rozumí kombinace 
anorganických složek nacházejících se 
v zemské kůře s charakteristickou 
chemickou skladbou, krystalickou formou 
a fyzikálně chemickými vlastnostmi.

Odůvodnění

In Annex III.8 an exemption has been granted, amongst others, to "minerals." However, in the 
current proposal there is no definition of mineral. This amendment would fill this gap and 
bring clarity to the implementation of REACH. 

Pozměňovací návrh 54

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 p
ůsobnosti nařízení (EHS) č. 2309/93, sm
ěrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2001/82/ES1 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;
(d) 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.
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Odůvodnění

Tato ustanovení jsou nyní zahrnuta v čl. 2 odst. 2a (nový).

Pozměňovací návrh 55

Čl. 4 odst. 2, písm. ba) (nové)

ba) polymery.

Odůvodnění

Polymers should be exempted from REACH as a whole, not just from the registration 
procedure. When a decision is taken to regulate polymers as well, they should be the subject 
of a specific regulation or directive.

Pozměňovací návrh 56

Čl. 4 odst. 2, písm. ca) (nový)

ca) látky v přípravcích, které splňují
kritéria pro registraci a byly již
zaregistrovány pro toto použití účastníkem 
dodavatelského řetězce.

Odůvodnění

The proposed changes will avoid that substances present in preparations already registered 
for that use by an actor in the supply chain would need to be registered again, when the 
substances are exceeding the percentage threshold values of 1999/45/EC Directive and their 
total volume exceeds 1 tonne per year. 

This will avoid the burdens put on (small) importers of preparations, and can contribute to 
assure that supply of high speciality preparations placed on the EU Market in low volumes is 
guaranteed, which could be of key importance for EU manufacturing industries. 

Pozměňovací návrh 57

Čl. 4 odst.  2, písm. ca) (nové)

(ca) látky samotné nebo v přípravcích, 
které byly registrovány podle této Hlavy 
výrobcem nebo dovozcem a které jsou 
recyklovány ve Společenství jinými výrobci 
nebo dovozci, kteří prokazují, že:
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(i) látka, která je výsledkem procesu 
recyklace je stejná jako již registrovaná
látka; a
(ii) byli  vybaveni  informacemi podle článk
ů 29 a 30 týkajících se registrované látky.

Odůvodnění

Některé látky, které jsou výsledkem zvláštních procesů recyklace,  by měly být také vyřazeny 
z povinnosti registrace za předpokladu, že podnik, který provádí proces recyklace, byl 
vybaven informacemi o látce.

Pozměňovací návrh 58

Čl. 4 odst. 3

3. Meziprodukty izolované na místě nebo p
řepravované izolované meziprodukty jsou vy
ňaty z kapitol 2 a 3, aniž jsou dotčeny 
kapitoly 4, 5 a 6.

3. Meziprodukty izolované na místě uváděné
na trh a přepravované izolované
meziprodukty uváděné na trh jsou vyňaty 
z kapitol 2 a 3, aniž jsou dotčeny kapitoly 4, 
5 a 6 a čl. 5 odst. 3.

Odůvodnění

This provision should ensure that there is no confusion about the need to register monomers. 
I.e. that  monomers are not included under the intermediates exemptions.

Pozměňovací návrh 59

Čl. 4a (nový)

Článek 4a
Výjimky z registrační povinnosti pro 
výzkum a vývoj zaměřený na produkty a 
procesy
1. Látka vyráběná ve Společenství nebo 
dovážená pro účely výzkumu a vývoje zamě
řeného na produkty a procesy v jakékoliv 
fázi dodavatelského řetězce je po dobu pěti 
let osvobozena od registrační povinnosti 
stanovené v článcích 5, 6, 15, 16 a 19 po 
dobu až 10 let, oznámí-li výrobce nebo 
dovozce agentuře následující údaje ve 
formátu určeném agenturou v souladu s
článkem 108:
a) identifikaci výrobce nebo dovozce;
b) identifikaci látky;
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c) případnou klasifikaci látky;
d) odhadované množství; a
e) seznam svých případných zákazník
ů.
Tato látka nesmí být nikdy zpřístupněna ve
řejnosti ani samotná, ani jako součást p
řípravku nebo výrobku. Zaměstnanci 
oznamovatele, zákazníka či zákazníků nebo 
subjektů jimi jasně určených nakládají
s látkou za přiměřeně řízených podmínek. 
Po uplynutí doby osvobození, nebo při 
ukončení výzkumné činnosti, nastane-li 
toto dříve, se zbytky látky shromáždí
k likvidaci.
2. Agentura přiřadí k oznámení číslo a 
datum, kterým je den obdržení oznámení
agenturou, toto číslo a datum neprodleně
sdělí příslušnému výrobci nebo dovozci a 
oznámené informace spolu s číslem a 
datem předá příslušnému orgánu každého 
členského státu, ve kterém je látka vyráb
ěna, dovážena nebo používána pro účely 
výzkumu a vývoje zaměřeného na produkty 
a procesy.
3. Na žádost výrobce nebo dovozce může 
agentura prodloužit pětiletou dobu 
osvobození o dalších maximálně deset let, 
prokáže-li výrobce nebo dovozce, že je 
takové prodloužení odůvodněno 
programem výzkumu a vývoje. Proti 
zamítavému rozhodnutí v této věci se může 
oznamovatel odvolat v souladu s články 87 
až 89.
4. Oznamovatel může podat odvolání podle 
článků 87, 88 a 89 proti jakémukoliv 
rozhodnutí přijatému podle odst.  3.

5. Agentura a příslušné orgány dotčených 
členských států trvale považují informace p
ředložené v souladu s odstavcem 1 za dův
ěrné.

Odůvodnění
Je logičtější uvést výjimky hned za rozsahem působnosti.

Je nutno, aby bylo jasmé, že činnosti výzkumu a vývoje zaměřeného na produkt a proces se 
mohou uskutečňovat na jakémkoliv místě dodavatelského řetězce.
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Povinnost zajistit, aby bylo s látkou nakládáno pouze v jasně definovaných entitách, za 
kontrolovaných podmínek a s povinností opětovného sběru, může nahradit požadavky na 
podrobné informace.

Cykly výzkumu a vývoje zaměřeného na produkt a proces a výzkumu a vývoje ve výrobě se liší. 
Proto musí být období výjimky flexibilní a do 10 let s možností prodloužení, pokud je odůvodn
ěné. Proti jakémukoliv rozhodnutí týkající se období výjimky musí mít ohlašovatel možnost se 
odvolat.

Pozměňovací návrh 60

Čl. 5 odst. 1 a (nový)

1a. Registrace podle odst. 1 se nevyžaduje u 
látky přítomné v přípravku v koncentraci ni
žší než nejnižší z koncentrací uvedených 
v následujících ustanoveních:
a) platné koncentrace stanovené
v tabulce článku 3 odstavce 3 směrnice 
1999/45/ES;
b) limity koncentrace stanovené v p
říloze I směrnice 67/548/ES;
c) 0,1 %, splňuje-li látka kritéria 
stanovená v příloze XII.

Odůvodnění

Převzetí hodnot limitů, kterým látky a přípravky musí vyhovovat podle článku 13. Bez hodnot 
limitů by měla být registrována i nejmenší stopová množství látek, což by bylo neúměrné.

Pozměňovací návrh 61

Čl. 5 odst. 3

3. Každý výrobce nebo dovozce polymeru p
ředloží agentuře registraci pro 
neregistrovanou monomerní látku (látky) 
nebo jinou neregistrovanou látku (látky), 
jsou-li splněny obě tyto podmínky:

3. Každý výrobce nebo dovozce polymeru p
ředloží agentuře registraci pro 
neregistrovanou monomerní látku (látky) 
nebo jinou neregistrovanou látku (látky), 
vyjma případů, kdy tyto monomerní látky 
vznikly při syntéze a nemohou být 
izolovány, jsou-li splněny obě tyto 
podmínky:
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a) polymer obsahuje 2 % hmot. nebo 
více takovéto monomerní látky (látek) nebo 
jiné látky (látek);

a) polymer obsahuje 2 % hmot. nebo 
více takovéto monomerní látky (látek) nebo 
jiné látky (látek);

b) celkové množství takovéto 
monomerní látky (látek) nebo jiné látky 
(látek) představuje více než 1 tunu za rok.

b) celkové množství takovéto 
monomerní látky (látek) nebo jiné látky 
(látek) představuje více než 1 tunu za rok.

Za neregistrované monomerní látky nebo 
jiné neregistrované látky se považují látky, 
jež nebyly zaregistrovány výrobcem, který je 
dodává výrobci polymeru.
Byly-li však neregistrované monomerní
látky nebo jiné látky zaregistrovány p
ůvodním výrobcem nebo jeho určeným 
zástupcem, může výrobce polymeru použít 
tuto registraci, uvedl-li žadatel o registraci, 
že je používán při výrobě polymerů.

Odůvodnění

Ustanovení jasně rozlišují mezi registrovanými a neregistrovanými polymery a jejich použitím 
při výrobě polymerů. Further, some monomers are formed in the production process and 
immediately continue to react. Registration is thus impossible except at an indefensibly high 
cost. Tento pozměňovací návrh je spojen s ostatními pozměňovacími návrhy předloženými k
článkům hlavy II: Registrace látek.

Pozměňovací návrh 62

Čl. 5 odst. 4

4. Předložení registrace je spojeno 
s poplatkem stanoveným agenturou. 

4. Předložení registrace je spojeno 
s poplatkem stanoveným agenturou. 
Poplatek nemusí být hrazen při registraci 
látek od 1 do 10 tun, jejichž průvodní
dokumentace o nebezpečných vlastnostech 
látky obsahuje veškeré údaje stanovené v p
říloze V.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh podpoří předkládání kompletních dat pro látky mezi 1 a 10 tunami, 
což usnadní práci Agentury. Sníží to také finanční břemeno malých a středních podniků.

Pozměňovací návrh 63

Čl. 5 odst. 4a (nový)
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4a. Za zaregistrované ve smyslu této hlavy 
se považují i polymery, které jsou již
zaregistrované podle směrnice 67/548/EHS. 
Do jednoho roku od vstupu tohoto nařízení
v platnost jim agentura přiřadí registrační
číslo.

Odůvodnění

To protect acquired rights in respect of already registered new polymers. 

Pozměňovací návrh 64

Čl. 6 odst. 1, písm. a), b) a c), a písm. ca) (nové)

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

1. Každý výrobce nebo dovozce výrobků p
ředloží agentuře registraci pro jakoukoli 
látku v těchto výrobcích, jsou-li splněny v
šechny 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;

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;

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

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

c) uvolňování  látky je specifická zamý
šlená funkce výrobku za běžných a důvodně
předpokládaných podmínek použití;
ca) kde uvolňovaná látka tvoří součást 
výrobku, látka přítomná v přípravcích se 
uvolňuje z výrobků v koncentracích 
rovnajících se nebo překračujících n
ěkterou z dále uvedených hodnot:
- koncentrace určené v příloze I směrnice 
67/548/ES, nebo
- koncentrace určené v části A a B přílohy 
II směrnice 1999/45/ES, pokud není
stanoven limit koncentrace této látky obsa
žené ve výrobku v příloze I směrnice 
67/548/ES.
- 0,1% pokud látka splňuje kritéria přílohy 
XII; 
cb) látka nebyla pro toto použití
registrována některým z účastníků proti sm
ěru zásobovacího řetězce; a 



AD\579754CS.doc 37/11 PE 353.595v03-00
Externí překlad

CS

cc) látka není vyňata z povinnosti 
registrace podle příloh II a III.

Odůvodnění
Vypuštění slova "obsaženou" zajistí konzistentní znění návrhu. Podobně není termín "druh 
výrobku" definován v návrhu a vytvářil by  právní nejistotu, pokud by nebyl vypuštěn. Mezní
hodnoty koncentrace přidané do článku 6.1 (ca) jsou převzaty ze současné směrnice o p
řípravcích (1999/45/EC), která stanoví, že látky v přípravcích již nejsou nadále nebezpečné, 
pokud jsou v rámci těchto mezních hodnot. Čl. 6.1 (cb) vyjasňuje, že tyto informace o látkách 
ve výrobcích jsou sdělovány směrem dolů dodavatelským řetězcem, pokud je výroba výrobku p
ředpokládaným použitím.

Pozměňovací návrh 65

Čl. 6 odst. 2

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

2. Agentura může učinit rozhodnutí vy
žadující od výrobce nebo dovozce, aby p
ředložil registraci podle této hlavy pro ka
ždou 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;

(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;

(b) Agentura má důvodné podezření, že:

(i) látka se z výrobku uvolňuje, a
(ii) látka uvolňovaná z výrobku představuje 
riziko pro lidské zdraví nebo životní prost
ředí;

(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;

(c) látka nebyla pro výrobu výrobků
registrována.

(d) množství uvolňované látky může mít 
nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo 
životní prostředí.

vypouští se
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Odůvodnění
Čl. 6.2 concerns substances which are unintentionally released from articles. The 
Commission proposal makes self-reporting by the manufacturer/importer a prerequisite for 
the Agency to request a registration in such cases, thus depriving the Agency of any right of 
initiative. Further, the conditions under which this self-reporting is required are equally 
unclear.

The proposed amendment empowers the Agency to demand additional information from the 
manufacturer/importer if the Agency has grounds for suspecting a risk (this provision also 
ensures WTO compatibility).

Pozměňovací návrh 66

Čl. 6 odst. 3

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
Souvisí s pozměňovacím návrhem k článku 6 odst. 2. Požadované informace budou stejné pro 
všechny žadatele o registraci.

Pozměňovací návrh 67

Čl. 6 odst. 4
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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
Souvisí s pozměňovacím návrhem k článku 6 odst. 2.

Pozměňovací návrh 68

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 řet
ězce.

vypouští se

Odůvodnění
Toto ustanovení je uvedeno v předchozích pozměňovacích návrzích k článkům  6.1 a 6.2.

Pozměňovací návrh 69

Čl. 6 odst. 6

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

6. Odstavce 1 až 2 se použijí tři měsíce po lh
ůtě uvedené v čl. 21 odst. 3.

Odůvodnění

Souvisí s pozměňovacími návrhy k článkům 6.2 až 6.4.

Pozměňovací návrh 70

Čl. 6 odst. 7

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

vypouští se

Odůvodnění
Předchozí pozměňovací návrhy k článkům 6, 1 a 6, 2 činí tento odstavec nadbytečným.
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Pozměňovací návrh 71

Čl. 6 odst. 7a (nový)

(7a) Odstavec 1 se neuplatňuje, pokud se
látky uvolňují během použití, proti nimž
výrobce nebo dovozce vydal varování, nebo 
během fáze odpadu.

Pozměňovací návrh 72

Čl. 6a odst. 1

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

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

Odůvodnění

The current provision supposes that non-EU manufacturers have access to all relevant 
information regarding the destination of its substance (i.e., whether it is directly exported to 
the EU or in a preparation or an article). Realistically, however, the EU manufacturer does 
not always have access to this information because it is sometimes considered to be ‘CBI’
(confidential business information).  In order to make this provision workable and realistic, 
therefore, non-EU manufacturers of articles and preparations should also be able to appoint 
an only representative.

Pozměňovací návrh 73

Čl. 6aa - Převádění a dělení registrací, „skupinová registrace“ (nový)

Článek 6aa – Převádění a dělení registrací, 
„skupinová registrace“
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1. Registrací nabytý právní nárok je p
řevoditelný i dělitelný. Nabyvatel přebírá
práva i povinnosti původního žadatele o 
registraci. Při dělení registrace přidělí
agentura novému vlastníkovi nové registra
ční číslo. 

2. Je-li výrobce dceřinou společností
jiné právnické osoby (tzv. „mateřské spole
čnosti“), může tato mateřská společnost 
provádět a držet registraci jménem spole
čnosti dceřiné. Registraci může provádět a 
držet rovněž dceřiná společnost jménem své
mateřské společnosti nebo jiných dceřiných 
společností. V těchto případech je vy
žadována jen jedna registrace. Za plnění
povinností podle tohoto nařízení zodpovídá
právnická osoba určená k registračním 
úkonům skupiny. Právnická osoba určená
k registračním úkonům skupiny musí sídlit 
v EU.

Odůvodnění

If a registrant no longer wishes to make use of his registration, he must be able to transfer the 
rights deriving therefrom.

Within groups, products are supplied to downstream users at varying production sites within 
the EU, which may under certain circumstances belong to different affiliates. The supply of 
products within a group is often coordinated by a unit which may form part of the parent 
group or of an affiliate. The proposed group registration would be an appropriate solution 
with a view to reducing costs and bureaucracy. 

Pozměňovací návrh 74

Čl. 7

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

vypouští se
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2. Pro účely odstavce 1 oznámí
výrobce nebo dovozce agentuře tyto 
informace ve formátu určeném agenturou 
podle článku 108:
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. 
3. Agentura přidělí oznámení číslo a 
datum oznámení, kterým bude den obdr
žení oznámení agenturou, a neprodleně sd
ělí toto číslo a datum dotyčnému výrobci
nebo dovozci.
4. Agentura zkontroluje úplnost 
informací předaných oznamovatelem. Mů
že 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 p
řiměřeně kontrolovaných podmínek a aby 
nebyly dostupné široké veřejnosti, ať už
samotné nebo v přípravku či výrobku, a aby 
zbývající množství bylo po uplynutí doby 
platnosti výjimky opět sebráno za účelem 
likvidace. 
5. Není-li uvedeno jinak, výrobce nebo 
dovozce látky může vyrobit nebo dovézt 
látku nejdříve čtyři týdny po oznámení. 
6. Výrobce nebo dovozce musí splnit ve
škeré podmínky uložené agenturou podle 
odstavce 4.
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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 prodlou
žení je odůvodněno výzkumným a 
vývojovým programem.
8. Agentura neprodleně sdělí návrhy 
rozhodnutí příslušným orgánům každého 
členského státu, v němž se uskutečňuje 
výroba, dovoz nebo výzkum zaměřený na 
produkty a procesy. 
Při rozhodování podle odstavců 4 a 7 
agentura přihlédne k připomínkám těchto p
říslušných orgánů.
9. Agentura a příslušné orgány dot
čených členských států zacházejí vždy 
s informacemi předloženými podle odstavců
1 až 8 jako s důvěrnými.
10. Proti rozhodnutím agentury podle 
odstavců 4 a 7 je možno podat odvolání
v souladu s články 87, 88 a 89.

Odůvodnění

Přeloženo do článku 4a (nový).

Pozměňovací návrh 75

Čl. 8
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1. Aktivní látky vyráběné nebo 
dovážené pouze pro použití v p
řípravcích na ochranu rostlin a 
zahrnuté buď v příloze 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 směrnice 
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

2. Aktivní látky vyráběné nebo 
dovážené pouze pro použití
v biocidních přípravcích a zahrnuté
buď v přílohách 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.

Odůvodnění

Tato ustanovení jsou nyní zahrnuta v článku 2 odst. 2a (nový).

Pozměňovací návrh 76

Čl. 9, písm (a), bod iii)

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

iii) informace o výrobě a použití látky podle 
oddílu 3 přílohy IV; tyto informace zahrnují
veškerá ohlášená použití žadatele 
o registraci;
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Informace o ohlášeném použití zahrnuje 
standardizované údaje o kategoriích použití
a exposure stanovených v poravidlech na 
základě Přílohy I;

Pozměňovací návrh 77

Čl. 9, bod (a), podbod xa) (nový)

xa) Potvrzení, že žadatel o registraci je 
vlastníkem původních studií, z nichž se 
odvozují souhrny informací podle čl. 9 
písm. a) bodu vi), nebo disponuje 
písemným souhlasem vlastníka původních 
studií, jichž se to týká.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je potřeba k ochraně vlastnických práv v oblasti údajů z testování
a k ochraně dat.

Pozměňovací návrh 78

Čl. 10 odst. 1, první pododstavec 

Počítá-li se s výrobou látky uvnitř Spole
čenství dvěma nebo více výrobci a/nebo 
s dovozem dvěma nebo více dovozci, mohou 
pro účely registrace vytvořit konsorcium. 
Části registrace budou předloženy jedním 
výrobcem nebo dovozcem vystupujícím 
v zájmu ostatních výrobců a/nebo dovozců
na základě dohody s nimi a v souladu 
s druhým, třetím a čtvrtým pododstavcem.

Počítá-li se s výrobou látky uvnitř Spole
čenství dvěma nebo více výrobci a/nebo 
s dovozem dvěma nebo více dovozci, mohou 
pro účely registrace vytvořit konsorcium, při 
plném respektování pravidel hospodářské
soutěže. Části registrace budou předloženy 
jedním výrobcem nebo dovozcem 
vystupujícím v zájmu ostatních výrobců
a/nebo dovozců na základě dohody s nimi a 
v souladu s druhým, třetím a čtvrtým 
pododstavcem.

Odůvodnění

Ustavování konsorcií by mělo vždy být v plném souladus pravidly hospodářské soutěže, a zvlá
ště s článkem 81 Smlouvy týkajícím se dohod  a rozhodnutí učiněných mezi podniky a jejich 
potencionálním vlivem na hospodářskou soutěž na trhu.

Pozměňovací návrh 79

Pozměňovací návrh 106



PE 353.595v03-00 46/11 AD\579754CS.doc
Externí překlad

CS

Čl. 10 odst. 2

2. Každý žadatel o registraci, který je 
členem konsorcia, zaplatí pouze jednu t
řetinu poplatku za registraci.

2. Každé konsorcium zaplatí registrační
poplatek, rozdělení nákladů si určí interně. 
Každý žadatel o registraci nebo 
konsorcium, který/které zaplatil/o poplatek 
za registraci, má právo účtovat ostatním, 
kteří si přejí účastnit se registrace látky, 
poplatek podle svého vlastního rozhodnutí
a vlastní volby.

Pozměňovací návrh 80

Čl. 10 odst. 2a (nový)

2a. Komise vypracuje pokyny, jejichž
úkolem bude pomáhat podnikům, které
jsou součástí konsorcií, při dodržování
pravidel hospodářské soutěže.

Odůvodnění

Je zapotřebí směrnic pro napomáhání firmám ustavovat konsorcia, aniž by porušovaly právo 
hospodářské soutěže.

Pozměňovací návrh 81

Čl.10 odst. 2b (nový)

2b. Každý výrobce, dovozce nebo 
konsorcium může pověřit třetí stranu, aby 
jej zastupovala ve všech úkonech podle 
tohoto článku. 

Odůvodnění
Mělo by být umožněno třetí straně, která jedná jménem jednotlivých firem nebo konsorcia, 
zastupovat zájem firmy nebo skupiny výrobců. 

Pozměňovací návrh 82

Čl. 11 odst. 1, písm. a)
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a) informace uvedené v příloze V pro látky 
vyráběné nebo dovážené v množství 1 tuna 
nebo více za rok na výrobce nebo dovozce;

a) informace o fyzikálně-chemických 
vlastnostech uvedené v příloze V a veškeré
další informace, které má výrobce nebo 
dovozce k dispozici pro látky vyráběné nebo 
dovážené v množství 1 tuna nebo více za rok 
na výrobce nebo dovozce;

Pozměňovací návrh 83

Čl. 12 odst. 1

Informace o vlastnostech látek mohou být 
získávány i jinými způsoby než testováním, 
zejména použitím kvalitativních nebo 
kvantitativních modelů vztahů mezi 
strukturou a aktivitou nebo z informací
odvozených ze strukturně příbuzných látek, 
pokud jsou splněny podmínky přílohy IX.

Informace o vlastnostech látek mohou být 
získávány i jinými způsoby než testováním, 
zejména použitím kvalitativních nebo 
kvantitativních modelů vztahů mezi 
strukturou a aktivitou nebo z informací
odvozených ze strukturně příbuzných látek, 
pokud jsou splněny podmínky přílohy IX.

Tesování v souladu s přílohami VI až VIII 
může být vynecháno, pokud informace o 
expozici a implementovaných opatřeních  
řízení rizika uvádějí, že toto je 
ospravedlitelné v souladu s přílohou IX.

Pozměňovací návrh 84

Čl. 12 odst. 4

4. . Je-li látka již zaregistrována, dalšímu 
žadateli o registraci bude umožněno 
odkazovat se na studie a záznamy z testů
(dále „studie“) pro stejnou látku již dříve 
zaregistrovanou za předpokladu, že může 
doložit, že látka, kterou právě registruje, je 
stejná jako látka již zaregistrovaná, včetně
její třídy jakosti a charakteru nečistot a může 
předložit dopis předchozího žadatele(ů) 
o registraci povolující využití těchto studií.

4. Je-li látka již zaregistrována, dalšímu 
žadateli o registraci bude umožněno 
odkazovat se na studie a záznamy z testů
(dále „studie“) pro stejnou látku již dříve 
zaregistrovanou za předpokladu, že může 
doložit, že látka, kterou právě registruje, je
stejná jako látka již zaregistrovaná. Látka 
bude považována za stejnou látku, pokud 
její třída jakosti a charakter nečistot jsou 
podobné a nemění profil toxicity této látky. 
Nový žadatel o registraci předloží dopis p
ředchozího žadatele o registraci povolující
využití těchto studií.

Nový žadatel o registraci však neodkazuje na 
takové studie za účelem poskytnutí informací
požadovaných v oddílu 2 přílohy IV.

Nový žadatel o registraci však neodkazuje na 
takové studie za účelem poskytnutí informací
požadovaných v oddílu 2 přílohy IV.

Odůvodnění
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Tento pozměňovací návrh významně zlepší proveditelnost tohoto nařízení. Protože první
žadatel o registraci musí předložit informace o čistotě látky (příloha  IV.2.), je zajištěno, že 
látka nebude registrována víckrát jen proto, že její čistota a povaha nečistot se změnila bez 
vlivu na profil toxicity.

Pozměňovací návrh 85

Čl. 13 odst. 1 pododstavec 1

1. Aniž by byl dotčen článek 4 sm
ěrnice 98/24/ES, musí být provedeno 
posuzování chemické bezpečnosti a p
řipravena zpráva o chemické bezpečnosti
pro všechny látky podléhající registraci 
v souladu s touto hlavou, vyrábí-li nebo dová
ží-li žadatel o registraci takovou látku v mno
žství 10 tun nebo více za rok.

1. Aniž by byl dotčen článek 4 sm
ěrnice 98/24/ES, musí být provedeno 
posuzování chemické bezpečnosti a p
řipravena zpráva o chemické bezpečnosti pro 
všechny látky podléhající registraci v souladu 
s touto hlavou, vyrábí-li nebo dováží-li 
žadatel o registraci takovou látku v množství
10 tun nebo více za rok. Pro látky v objemu 
menším než 100 tun platí bezpečnostní list 
jako zpráva o chemické bezpečnosti.

Odůvodnění

The extended safety data sheet contains all relevant results from the risk assessment. For 
SMEs in particular, two documents (chemical safety report and safety data sheet) represent a 
needless double burden.

Pozměňovací návrh 86

Čl. 13 odst. 2 pododstavec 1

2. Posouzení chemické bezpečnosti 
v souladu s odstavcem 1 nemusí být provád
ěno pro látku přítomnou v přípravku, je-li 
koncentrace látky v přípravku nižší než nejni
žší hodnota z následujícího:

2. Posouzení chemické bezpečnosti 
v souladu s odstavcem 1 nemusí být provád
ěno pro látku přítomnou v přípravku nebo 
výrobku, je-li koncentrace látky v přípravku 
nebo výrobku nižší než nejnižší hodnota 
z následujícího:

Odůvodnění

The above exemption is only for substances in preparations. For substances in articles the 
requirements apply even to trace contaminants. This different treatment of articles and 
preparations is not justified by toxicological or eco-toxicological criteria. This amendment, 
extending the exemption to substances in articles, brings REACH in line with Directive 
76/769 relating to restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and 
preparations, which exempts the use of substances in both preparations and articles, when 
below specified concentration limits.



AD\579754CS.doc 49/11 PE 353.595v03-00
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh 87

Čl. 13 odst. 3, point (d)

d) Posouzení PBT a vPvB. vypouští se

Odůvodnění
There is no need for a separate evaluation of PBT and vPvB substances. An evaluation of 
these properties is already required as part of the hazard assessment under paragraph 3(a) 
and (c).

Pozměňovací návrh 88

Čl. 13 odst. 4 poslední pododstavec

Posouzení vystavení účinkům 
a charakterizace rizik musí zahrnovat veškerá
ohlášená použití výrobcem nebo dovozcem.

Posouzení vystavení účinkům, na základě
kategorií použití a vstavení, a charakterizace 
rizik musí zahrnovatveškerá ohlášená použití
výrobcem nebo dovozcem v množství 1 tuna 
nebo více za rok.

Odůvodnění

Tento návrh zlepšuje působnost nařízení omezením použití, které je třeba zvážit ve zprávě o 
chemické bezpečnosti hranicí 1 tuny. Podle návrhu Komise by se použití muselo brát v úvahu 
vždy i při velmi malých množstvích.

Pozměňovací návrh 89

Čl. 16 odst. 2 písm. b), c) a d)

b) totožnost meziproduktu podle přílohy IV 
odst. 2;

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

c) klasifikace meziproduktu; c) klasifikace meziproduktu, pokud je 
k dispozici;

d) veškeré informace, které jsou k dispozici 
o fyzikálně-chemických vlastnostech 
meziproduktu, případně jeho vlastnosti 
s ohledem na lidské zdraví a životní prost
ředí.

d) Objem výroby v odstupňovaném mno
žství (> 1 t, > 10 t, > 100 t, > 1000 t) za rok.

Odůvodnění
The precise determination of identity requires costly analytical investigation. It should be 
required only in particular cases, e.g. consortia.
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A classification is normally only necessary for intermediates which are placed on the market.

Pozměňovací návrh 90

Čl. 16 odst. 3

3. Registrace pro přepravované izolované
meziprodukty v množství nad 1000 tun za 
rok musí kromě informací vyžadovaných 
podle odstavce 2 zahrnovat informace 
uvedené v příloze V.

Na získání těchto informací se použije 
článek 12.

3. Do dvou let po registraci je od každého 
výrobce nebo dovozce, který vyrábí nebo 
dováží na místě nebo přepravuje izolovaný
meziprodukt v množství 1 tuny nebo více za 
rok, požadováno předložit informace podle 
odstavců 1 a 2, týkajících se vlastností
látky, uvedených v příloze V, s výjimkou 
informací o senzibilitě; tyto informace se 
musí zpřístupnit pro příslušné orgány 
v souvislosti s úředními kontrolami (článek 
122) a také na vyžádání pro agentury.

Odůvodnění

The same information is recorded for intermediates as for other substances. However, for 
reasons of practicability this should not have to be communicated to the Agency.

Pozměňovací návrh 91

Čl. 17 odst. 1 pododstavec 1

1. Počítá-li se s výrobou na místě a dovozem 
izolovaného meziproduktu uvnitř Spole
čenství dvěma nebo více výrobci a/nebo dv
ěma nebo více dovozci, mohou pro účely 
registrace vytvořit konsorcium. Části 
registrace budou předloženy jedním 
výrobcem nebo dovozcem vystupujícím 
v zájmu ostatních výrobců a/nebo dovozců
na základě dohody s nimi a v souladu 
s druhým a třetím pododstavcem.

1. Počítá-li se s výrobou na místě a dovozem 
izolovaného meziproduktu uvnitř Spole
čenství dvěma nebo více výrobci a/nebo dv
ěma nebo více dovozci, mohou pro účely 
registrace vytvořit konsorcium za plného 
dodržování pravidel hospodářské soutěže. 
Části registrace budou předloženy jedním 
výrobcem nebo dovozcem vystupujícím 
v zájmu ostatních výrobců a/nebo dovozců
na základě dohody s nimi a v souladu 
s druhým a třetím pododstavcem.

Odůvodnění

Postup pro ustanovení konsorcia pro registraci izolovaných meziproduktů by měl být stejný
jako obdobný postup pro látky.
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Pozměňovací návrh 92

Čl. 17 odst. 2

2. Každý žadatel o registraci, který je 
členem konsorcia, zaplatí pouze jednu t
řetinu poplatku za registraci.

2. Každé konsorcium zaplatí registrační
poplatek, rozdělení nákladů si určí interně. 
Každý žadatel o registraci nebo 
konsorcium, který/které zaplatil/o poplatek 
za registraci, má právo účtovat ostatním, 
kteří si přejí účastnit se registrace látky, 
poplatek podle svého vlastního rozhodnutí
a vlastní volby.

Odůvodnění

Postup pro ustanovení konsorcia pro registraci izolovaných meziproduktů by měl být stejný
jako obdobný postup pro látky.

Pozměňovací návrh 93

Čl. 17 odst. 2a (nový)

2a. Každý výrobce, dovozce nebo 
konsorcium může pověřit třetí stranu, aby 
jej zastupovala ve všech úkonech podle 
tohoto článku.

Odůvodnění

Postup pro ustanovení konsorcia pro registraci izolovaných meziproduktů by měl být stejný
jako obdobný postup pro látky.

Pozměňovací návrh 94
Čl. 19 odst. 1, subparagraph 2

Žadatel o registraci může začít s výrobou či 
dovozem, pokud nenastane zamítavá reakce 
Agentury v souladu s čl. 18 odstavcem 2 b
ěhem tří týdnů od data registrace bez ohledu 
na na čtvrtý pododstavec čl. 25 odstavce 4.

Žadatel o registraci může začít s výrobou či 
dovozem, pokud nenastane zamítavá reakce 
Agentury v souladu s čl. 18 odstavcem 2 b
ěhem tří týdnů od data registrace bez ohledu 
na čl 25 odstavec 8.

Odůvodnění
Oprava chyby editora.
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Pozměňovací návrh 95
Čl. 19 odst. 2

2. Pokud Agentura informuje žadatele o 
registraci, že musí předložit další informace v 
souladu s druhým pododstavcem čl 18 
odstavce 2, o registraci může začít s výrobou 
či dovozem, pokud nenastane zamítavá
reakce Agentury během tří týdnů po té, co 
Agentura obdrží další informace potřebné
pro dokončení jeho registrace bez ohledu na 
čtvrtý pododstavec čl. 25 odstavce 4.

2. Pokud Agentura informuje žadatele o 
registraci, že musí předložit další informace v 
souladu s druhým pododstavcem čl 18 
odstavce 2, o registraci může začít s výrobou 
či dovozem, pokud nenastane zamítavá
reakce Agentury během tří týdnů po té, co 
Agentura obdrží další informace potřebné
pro dokončení jeho registrace bez ohledu čl. 
25 odstavec 8.

Odůvodnění
Oprava chyby editora.

Pozměňovací návrh 96

Čl. 20 odst. 1

1. Po registraci odpovídá žadatel o registraci 
sám za to, že neprodleně písemně agentuře 
sdělí níže uvedené informace ve formátu ur
čeném agenturou v souladu s článkem 108:

1. Po registraci odpovídá žadatel o registraci 
sám za to, že neprodleně písemně agentuře 
sdělí níže uvedené informace ve formátu ur
čeném agenturou v souladu s článkem 108:

(a) každou změnu statutu výrobce nebo 
dovozce nebo změnu identifikace, např. 
jméno nebo adresa;

(a) každou změnu statutu výrobce nebo 
dovozce nebo změnu identifikace, např. 
jméno nebo adresa;

(b) každou změnu ve složení látky podle p
řílohy IV;

(b) každou změnu ve složení látky podle p
řílohy IV;

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

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

(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/expozice, pro něž je látka vyráběna nebo 
dovážena, kterých si je vědom a a které
podporuje;

(e) nové významné poznatky o rizicích 
látky pro lidské zdraví nebo životní prost
ředí, o kterých lze důvodně p
ředpokládat, že si jich je vědom;

(e) nové významné poznatky o rizicích 
látky pro lidské zdraví nebo životní prost
ředí, o kterých lze důvodně p
ředpokládat, že si jich je vědom;
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Odůvodnění
The formulation 'of which he may reasonably be expected' is impractical. The 
manufacturer/importer must not be obliged to notify unsupported uses.

Pozměňovací návrh 97

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. Na registrované látky podle odstavce 1 se 
vztahuje článek 20.

Odůvodnění

Avoid double procedures: Substances which have been classified under Directive 67/548/EEC 
have run through a procedure similar to the registration and evaluation under the REACH 
proposal.

Pozměňovací návrh 98

Čl. 23 odst. 1

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

1. Aby se zamezilo zbytečným zkouškám na 
zvířatech, provádějí se zkoušky na 
obratlovcích pro účely tohoto nařízení pouze 
jako poslední možnost. 

V zájmu zamezení zbytečné duplicity jiných 
zkoušek jsou žadatelé o registraci vyzýváni, 
aby sdíleli výsledky studií a jiné údaje.

Pozměňovací návrh 99
Čl. 23 odst. 4a (nový)
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4a. Každý výrobce, dovozce nebo následný
uživatel  může pověřit třetí stranu, aby jej 
zastupovala ve všech úkonech podle této 
hlavy.

Odůvodnění
Companies should always have the possibility to be represented by a third party for reasons 
of confidentiality and/or for practical reasons.

Pozměňovací návrh 100

Čl. 24 odst. 5

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

5.Byla-li stejná látka zaregistrována před 
méně než 15 lety, bude nejprve informovat 
předchozího žadatele o registraci, aby se 
ujistila, že si přeje své jméno zveřejnit. 
Obdrží-li souhlas, agentura sdělí
potenciálnímu žadateli o registraci neprodlen
ě jména a adresy předchozích žadatelů
o registraci. V každém případě agentura 
neprodleně sdělí předložené souhrny p
řípadně podrobné souhrny studií zahrnující
obratlovce.

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

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

Agentura zároveň sdělí předchozím žadatel
ům o registraci jméno a adresu potenciálního 
žadatele.

Agentura zároveň sdělí předchozím žadatel
ům o registraci jméno a adresu potenciálního 
žadatele, nebo jeho zástupce podle čl. 23 
odst. 4a (nový).

Odůvodnění

Mělo by být zabráněno sdělení totožnost předchozích žadatelů o registraci  novým žadatelů o 
registraci a obráceně v případech, kdy by sdělení mohlo odhalit důvěrné obchodní informace.

Pozměňovací návrh 101
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Čl. 24 odst.  6

6. Pokud dotaz týkající se stejné látky předlo
ží další potenciální žadatel o registraci, 
agentura předá neprodleně oběma 
potenciálním žadatelům o registraci jméno 
a adresu druhého potenciálního žadatele o 
registraci a jimi vyžadované studie zahrnující
obratlovce.

6. Pokud dotaz týkající se stejné látky předlo
ží další potenciální žadatel o registraci, 
agentura předá neprodleně oběma 
potenciálním žadatelům o registraci jméno 
a adresu druhého potenciálního žadatele o 
registraci nebo jeho zástupce podle čl. 23 
odst. 4a (nový) a jimi vyžadované studie 
zahrnující obratlovce.

Odůvodnění

Mělo by být zabráněno sdělení totožnost předchozích žadatelů o registraci  novým žadatelů o 
registraci a obráceně v případech, kdy by sdělení mohlo odhalit důvěrné obchodní informace.

Pozměňovací návrh 102

Čl. 24 odst.  6a (nový)

6a. Předchozí nebo potenciální žadatelé o 
registraci, kteří si nepřejí, aby jejich jméno 
bylo zveřejněno, budou informovat 
agenturu do 15 dnů od předložení žádosti, 
kdo je bude zastupovat. 
Jestliže agentura v této lhůtě neobdrží
odpověď, nebude totožnost (potenciálního) 
žadatele o registraci považovaná za dův
ěrnou.

Odůvodnění

Ochrana totožnosti předchozích žadatelů o registraci  nebo potencionálních  žadatelů o 
registraci by neměla zabránit sdílení výsledků testování týkajících se zvířat obratlovců.

Pozměňovací návrh 103
Čl. 25 odst. 5
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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 částku 
stanovenou v čl. 25 odst. 8a.

Odůvodnění
It seems strange that every potential registrant pay 50% of the original testing costs 
irrespective of both the produced volume and the number of potential or previous registrants. 
Čl. 25.8 a (nový) sets out a mechanism for more evenly sharing the original costs of a study.

Pozměňovací návrh 104
Čl. 25 odst. 6

6. Pokud předchozí žadatel(é) nesdělí
potenciálnímu žadateli o registraci a agentuře 
náklady ve lhůtě stanovené v odstavci 5, 
vydá na požádání agentura rozhodnutí, aby 
byly potenciálnímu žadateli o registraci 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 částky stanovené v čl. 25 odst. 8a 
potenciálním žadatelem o registraci, tento 
nárok je vymahatelný vnitrostátními soudy.

Odůvodnění
This follows from the previous amendment on Čl. 25.5.

Pozměňovací návrh 105

Čl. 25 odst. 8
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8. Čekací lhůta na registraci podle čl. 19 
odst. 1 se u nového žadatele o registraci 
prodlouží o čtyři měsíce, požádá-li o to p
ředchozí žadatel o registraci.

8. Agentura může prodloužit lhůtu na 
registraci podle čl. 19 odst. 1 u nového 
žadatele o registraci. Jakékoliv takové
prodloužení musí odpovídat době potřebné
k provedení příslušných studií a potřebných 
hodnocení, požádá-li o to předchozí žadatel 
o registraci.

Odůvodnění

Lhůta by měla odrážet dobu potřebnou k provedení zkoušek a sběru příslušných údajů. Musí být 
zajištěno, aby potencionální žadatel o registraci neměl žádnou neodůvodněnou časovou výhodu pro 
výrobu jeho látky, zvláště v případě nezaváděných látek. Časová výhoda je většinou důležitější pro 
inovační produkty než pro náklady jako takové. 

Pozměňovací návrh 106

Čl. 25 odst. 8a (nový)

8a. Příspěvek na náklady pro každou ze zú
častněných stran bude určen Agenturou na 
základě pravidel stanovených podle článku 
73 odst. 1a (nový).

Pozměňovací návrh 107

Čl. 26

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:

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;

(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;

(b) své jméno a adresu a jméno kontaktní
osoby, nebo případně jméno zatupující
osoby;

(c) předpokládanou lhůtu registrace/mno
žstevní rozsah;

(c) výrobní objemy za rok – pásma mno
žstevního rozsahu;
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(d) fyzikálně-chemické, toxikologické a 
ekotoxikologické koncové body/vlastnosti, 
pro něž má k dispozici příslušné studie nebo 
informace pro účely případných požadavků
na informace při registraci;

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

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

(e) prohlášení, zda studie uvedené
v písmenu d) zahrnují či nezahrnují zkou
šky na obratlovcích, a pokud nikoli, zda 
zvažuje, že bude sdílet své souhrny a 
robustní studiní souhrny s ostatními 
žadateli o registraci uvedenými v 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.

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 měsíc
ů před: 

2. Informace uvedené v odstavci 1 je 
nutno předložit nejpozději osmnáct měsíc
ů po vstupu tohoto Naříézení v platnost.

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

vypuští se

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

vypuští se

3. Žadatelé o registraci, kteří nepředloží
údaje podle odstavce 1, se nemohou 
odvolávat na článek 21.

3. Žadatelé o registraci, kteří nepředloží
údaje podle odstavce 1, se nemohou 
odvolávat na článek 21.

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.

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

5. Agentura zaznamená údaje předložené
podle odstavců 1 až 4 do databáze. Agentura 
zpřístupní veřejnosti seznam předběžně
registrovaných látek v souladu s odstavcem 
2 během tří měsíců od data uvedeného v 
tomto odstavci. Seznam bude obsahovat 
názvy látek včetně jejich čísla Einecs and 
CAS  a jména a kontaktní údaje toho 
výrobce/výrobců a dovozce/dovozců, kteří
musí sdílet nebo vyjádřili ochotu sdílet 
existující data 

Pozměňovací návrh 108

Čl. 26a (nový)

Register of substances
1. The Agency shall operate a register of 
substances containing the information 
specified in Čl. 26(1).
2. The Agency shall publish all notified 
substances in the register of substances 
without delay after the expiry of the 
notification period laid down in Čl. 26(2), 
indicating:
(a) název chemické látky a případně
skupiny látek včetně čísla EINECS a CAS, 
pokud existuje;
(b) pokud je potřeba, jméno a adresu 
výrobce nebo dovozce za předpokladu, že 
byl k tomu dán souhlas podle čl. 26 
odstavce 5;
(c) toxikologické a ekotoxikologické
koncové body, pro které jsou k dispozici 
studie z testů na obratlovcích;
(d) nejbližší lhůtu pro registraci každé látky 
v souladu s čl. 21.
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3. Jakýkoliv výrobce či dovozce může 
jmenovat fyzickou i právnickou osobu 
usazenou ve Společenství jako svého 
zástupce, který bude zveřejněn na 
internetové stránce. Za předpokladu, že 
jméno tohoto zástupce bylo sděleno Agentu
ře v souladu s čl. 26 odstavcem 1 (b), toto
žnost výrobce nebo dovozce nebude k 
dispozici Agentuře podle odstavce 2.
4. Následní uživatelé musí informovat 
Agenturu během jednoho roku od zveřejn
ění registru látek podle odstavce 2 o 
existenci studií z jejich vlastních testů na 
obratlovcích pro  toxikologické a 
ekotoxikologické koncové body. Agentura 
doplní registr látek a zveřejní tento doplněk 
13 měsíců po zveřejnění registru.

Odůvodnění

Látky, které byly předběžně registrovány, budou zahrnuty v registru látek a zveřejněny. Toto 
zajistí průhlednost o tom, které zaváděné látky jsou na trhu a určí nejbližší termín pro 
registraci každé látky. Toto brzké zveřejnění všech zaváděných látek umožní jak komunikaci 
mezi výrobci a dovozci k přípravě registrační dokumentace, tak i mezi dodavateli a 
následnými uživateli.

Pozměňovací návrh 109

Čl. 26b (nový)

Článek 26a

Kompetence a právní ochrana 
1. Odpovědnost za rozhodnutí podle této 
hlavy nese agentura, jestliže není
stanoveno jinak. 

2. Proti rozhodnutí agentury je možno se 
odvolat v souladu s ustanoveními čl. 87, 88 
a 89.

Odůvodnění

For the sake of clarity, the Agency’s competence should be expressly stated for the whole of 
Title III. Instead of being separately enumerated on each occasion, the right of appeal should 
be set out centrally here.
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Pozměňovací návrh 110

Čl. 27 odst. 1

1. Všichni výrobci a dovozci, kteří pro 
stejnou zavedenou látku předložili agentuře 
informace podle článku 26, jsou účastníky 
fóra pro výměnu informací o látce (SIEF).

1. Všichni (potenciální) žadatelé o 
registraci, kteří pro stejnou zavedenou látku 
předložili agentuře informace podle 
článku 26, jsou účastníky fóra pro výměnu 
informací o látce (SIEF) až do vypršení lh
ůty stanovené v čl. 21 odst. 3.

Odůvodnění
Tento pozměňovací návrh se snaží zpřístupnit  SIEF také následným uživatelům. Navíc je 
vyjasněno trvání SIEF, aby se zajistilo, že bude fungující po celou dobu registrace zavád
ěných látek. 

Pozměňovací návrh 111

Čl. 27 odst. 2a (nový)

2a. Účastníci fóra Sief vyvinou veškerou 
snahu k dosažení souhlasu ohledně
výkladu informací, které si vyměňují.

Odůvodnění
Tento pozměňovací návrh nabádá žadatele o registraci, aby se dohodli na interpretaci 
(rizikových) dat s cílem sdílení dat.

Pozměňovací návrh 112

Čl. 28 odst. 1, druhý pododstavec

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

Ve lhůtě dvou týdnů od předložení žádosti p
ředá vlastník studie účastníkovi, který tuto 
studii požaduje, doklad o svých nákladech. Ú
častník a vlastník učiní veškeré přiměřené
kroky k dosažení dohody o podílu na 
nákladech. Nemohou-li se dohodnout, hradí
náklady podle čl.  25 odst. 8 a. Vlastník 
poskytne studii ve lhůtě dvou týdnů po obdr
žení platby.
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Odůvodnění

Slaďuje článek 28 s pozměňovacím návrhem k článku 25.

Pozměňovací návrh 113

Čl. 28 odst. 3

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

3. Pokud vlastník studie podle odstavce 1
odmítne poskytnout ostatním účastníkům 
doklad o nákladech na tuto studii nebo studii 
samotnou, postupují ostatní účastníci tak, 
jako by v rámci Sief nebyla příslušná studie k 
dispozici, pokud jiný žadatel o registraci již
nepředložil registraci obsahující souhrn nebo 
popřípadě podrobný souhrn studie. V těchto 
případech agentura rozhodne o poskytnutí
tohoto souhrnu nebo popřípadě podrobného 
souhrnu studie ostatním účastníkům. Tento 
žadatel o registraci má vůči účastníkům 
nárok na úhradu rovného podílu na 
nákladech podle čl. 25 odst. 8 a, který bude
vymahatelný vnitrostátními soudy. 

Odůvodnění

Slaďuje článek 28 s pozměňovacím návrhem k článku 25.

Pozměňovací návrh 114

Čl. 29 odst. 1, pododst. 1a (nový)

1a. Toto ustanovení se nepoužije pro látky 
a přípravky uvedené na trh v množství niž
ším než 1 kg za rok nebo dodané pouze pro 
účely vědeckého výzkumu a vývoje.

Odůvodnění

To require a safety data sheet to be produced for very small quantities or a one-off supply 
would be going too far.

Pozměňovací návrh 115
Čl. 29 odst. 1 a (nový) 
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1a. Odchylně se bezpečnostní list sestavený
podle přílohy Ia nepožaduje pro přípravky 
v případě, že je přípravek převážen mezi dv
ěma továrnami stejné společnosti 
(holdingu) v EU, které nejsou součástí
stejné právnické osoby.

Odůvodnění

Transfers between two EU factories of the same company (holding) that are not part of the 
same legal entity should not be considered placing the preparation on the market.  Taking 
into account that the preparation never leaves the control of the company, there is no benefit 
to human health or the environment to require a separate safety data sheet for such 
preparations.

Pozměňovací návrh 116

Čl. 29 odst. 6 bod 15a (nový)

15a případně specifikace a důvody, pro 
které bylo testování podle Přílohy IX 
prominuto.

Pozměňovací návrh 117
Čl. 29 odst. 6 poslední pododstavec

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

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

Odůvodnění

L’Annexe à joindre à la Fiche de données de sécurité (SDS), décrivant les scénarios 
d’exposition en cas d’évaluation de la sécurité chimique, n’est pas nécessaire. Une fiche de 
données de sécurité doit rester facilement accessible et compréhensible pour les utilisateurs 
en aval.. Il est inutile de décrire les scénarios d’exposition dans une annexe car notamment :

- l’utilisation identifiée couverte par la fiche de données de sécurité est mentionnée dans cette 
dernière (section 1-2) ;

- En outre, la fiche de données de sécurité doit satisfaire aux exigences GHS.

Pozměňovací návrh 118
Čl. 29 odst. 8
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8. Bezpečnostní list je nutno dodat v tištěné
nebo elektronické podobě nejpozději při 
prvním dodání látky po vstupu tohoto na
řízení v platnost. Dodavatelé jej neprodleně
aktualizují v těchto případech:

8. Bezpečnostní list je nutno dodat v tištěné
nebo elektronické podobě nejpozději při 
prvním dodání látky po vstupu tohoto na
řízení v platnost, pokud nebyly bezpečnostní
údaje v souladu s těmito ustanoveními 
dodány před vstupem tohoto nařízení v 
platnost. Dodavatelé jej neprodleně
aktualizují v těchto případech:

a) jakmile jsou k dispozici nové údaje, které
mohou být nutné ke stanovení a uplatnění pat
řičných opatření k řízení rizik; 

a) jakmile jsou k dispozici nové údaje, které
mohou být nutné ke stanovení a uplatnění pat
řičných opatření k řízení rizik;

b) po registraci látky; b) pokud byla látka registrována;

c) po udělení nebo zamítnutí povolení; c) pokud bylo uděleno nebo zamítnuto 
povolení; 

d) po uložení omezení. d) pokud bylo uloženo omezení.

Nová verze opatřená datem a označená jako 
„Revize: (datum)“ musí být poskytnuta 
zdarma všem předchozím příjemcům, kterým 
byly látka nebo přípravek dodány během p
ředchozích dvanácti měsíců.

Nová verze opatřená datem a označená jako 
„Revize: (datum)“ musí být poskytnuta 
zdarma všem předchozím příjemcům, kterým 
byly látka nebo přípravek dodány během p
ředchozích dvanácti měsíců.

Odůvodnění

If undertakings are already required to comply with certain provisions under the interim 
REACH strategy, provision should be made for a safeguard clause designed to ensure that 
this work need not be repeated following the entry into force of the REACH regulation.

Pozměňovací návrh 119
Čl. 30 odst. 2

2. Informace je nutno sdělit písemně nejpozd
ěji při prvním dodání látky po vstupu tohoto 
nařízení v platnost. Dodavatelé tyto údaje 
neprodleně aktualizují a předávají je ve sm
ěru zásobovacího řetězce v těchto případech:

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

a) jakmile jsou k dispozici nové údaje, které
mohou být nutné ke stanovení a uplatnění pat
řičných opatření k řízení rizik;

a) jakmile jsou k dispozici nové údaje, které
mohou být nutné ke stanovení a uplatnění pat
řičných opatření k řízení rizik;

b) po registraci látky; b) pokud byla látka registrována;

c) po udělení nebo zamítnutí povolení; c) pokud bylo uděleno nebo zamítnuto 
povolení; 
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d) po uložení omezení.
d) pokud bylo uloženo omezení.

Tyto nové informace musí být poskytnuty 
zdarma všem předchozím příjemcům, kterým 
byly látka nebo přípravek dodány během p
ředchozích dvanácti měsíců.

Tyto nové informace musí být poskytnuty 
zdarma všem předchozím příjemcům, kterým 
byly látka nebo přípravek dodány během p
ředchozích dvanácti měsíců.

Odůvodnění

Adaptation to new technologies.

Pozměňovací návrh 120
Čl. 31

Každý účastník zásobovacího řetězce s 
látkou nebo přípravkem musí předávat nejbli
žšímu účastníkovi nebo distributorovi proti 
směru zásobovacího řetězce tyto informace:

Pokud by tím nebyly sděleny důvěrné
informace chráněné článkem 116, každý ú
častník zásobovacího řetězce s látkou nebo p
řípravkem musí předávat nejbližšímu ú
častníkovi nebo distributorovi proti směru 
zásobovacího řetězce tyto informace:

Odůvodnění

An exemption from reporting up the supply chain must be provided to downstream users if the 
report reveals confidential information about the user or its particular use of the chemical 
substance. This could avoid occasions whereby the manufacturer could pass this information 
to a downstream users competitors.

Pozměňovací návrh 121

Čl. 31a (nový)

Článek 31 a

1. Jakýkoliv výrobce nebo dovozce látky 
uvedené v příloze XIII nebo přípravku či 
výrobku obsahujícího tuto látku poskytne 
na žádost následného uživatele do té míry, 
do jaké je to na něm rozumně po
žadovatelné, informace potřebné k 
posouzení účinků látky na lidské zdraví
nebo životní prostředí s ohledem na provoz 
a použití uvedené v této žádosti.
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2. Požadavky na informace specifikované v 
odstavci 1 platí beze změny směrem nahoru 
v dodavatelském řetězci.

Odůvodnění
Informace o nebezpečných (povolených) látkách jako takových, v přípravcích  a ve výrobcích 
musí být distribuovány napříč dodavatelským řetězcem (nahoru i dolů), aby mohly firmy u
činit patřičné kroky a rozhodnutí týkajících se obsahu jejich produktů. Právo následného u
živatele obdržet informace o takovýchto látká je úhlavní pro obnovení důvěry spotřebitele a 
získání dobrího jména.

Pozměňovací návrh 122
Čl. 32, nadpis

Dostupnost údajů z bezpečnostních listů pro 
pracovníky

Dostupnost bezpečnostních údajů pro 
pracovníky

Odůvodnění

Ne všechny informace obsažené v bezpečnostním listu by měly být přístupné. Tento pozmě
ňovací návrh souvisí s ostatními pozměňovacími návrhy k článkům obsaženým v hlavě IV: 
Informace v zásobovacím řetězci.  

Pozměňovací návrh 123
Čl. 33

33. Všichni účastníci zásobovacího řetězce 
shromažďují a uchovávají veškeré informace, 
které potřebují pro plnění svých povinností
podle tohoto nařízení po dobu nejméně 10 let 
poté, co látku samotnou nebo v přípravku 
naposledy vyrobili, dovezli, dodali nebo pou
žili. Každý účastník zásobovacího řetězce na 
požádání neprodleně předloží tyto údaje 
nebo je zpřístupní příslušnému orgánu 
členského státu, v němž je tento účastník 
zásobovacího řetězce usazen, nebo agentu
ře, aniž jsou dotčeny hlavy II a VI.

33. Všichni účastníci zásobovacího řetězce 
shromažďují a uchovávají veškeré informace, 
které potřebují pro plnění svých povinností
podle tohoto nařízení po dobu nejméně 5 let 
poté, co látku samotnou nebo v přípravku 
naposledy vyrobili, dovezli, dodali nebo pou
žili. Každý účastník zásobovacího řetězce na 
požádání neprodleně předloží tyto údaje 
nebo je zpřístupní agentuře, aniž jsou dot
čeny hlavy II a VI.

Odůvodnění

The obligation to keep all REACH information for 10 years after a substance was last 
manufactured, imported, supplied or used constitutes a significant bureaucratic problem for 
small and medium-sized businesses. The period should therefore be reduced to five years. 
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Pozměňovací návrh 124
Čl. 34 odst. 1

1. Následný uživatel může poskytnout 
informace s cílem napomoci při přípravě
registrace.

1. Následný uživatel může poskytnout 
informace s cílem napomoci při přípravě
registrace. Informace lze poskytnout přímo 
agentuře. Ustanovení hlavy III se použijí
obdobně.

Odůvodnění

The REACH proposal does not expressly allow the downstream user to become a registrant, 
or to participate in consortia. For downstream users there is a potential risk of significantly 
delaying the time to take a product to market due to bureaucratic requirements for 
registration which may require testing and other administrative procedures prior to new 
chemical use. Without the ability itself to register or participate in consortia, the downstream 
user has no ability to speed up the testing and registration process.

Pozměňovací návrh 125
Čl. 34 odst. 2

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

Každý následný uživatel má právo oznámit 
písemně své použití výrobci, dovozci, 
následnému uživateli, distributorovi nebo 
jinému účastníkovi zásobovacího řetězce, 
který mu dodává látku, aby se toto použití
stalo určeným použitím. Přitom poskytne 
dostatečné informace, aby jeho dodavatel 
mohl ve svém posouzení chemické bezpe
čnosti předložit scénář expozice pro jeho pou
žití.
V souladu s čl. 3 odst. 26 může výrobce, 
dovozce nebo následný uživatel odmítnout 
poskytnutí scénáře expozice.
Tento odstavec se nepoužije na nežádoucí
použití.

Odůvodnění

A supplier should not be required to approve all the uses identified by a downstream user and 
to prepare exposure scenarios for non-approved uses.  Paragraph 2 should not contradict 
heading 16 of the safety data sheet (which also forms part of the GHS safety data sheet).

Pozměňovací návrh objasňuje, že dodavatelům je pouze výjimečně povoleno odmítnout 
poskytnutí scénáře expozice následnému uživateli k použití. Toto objasnění má obzvláštní
hodnotu pro MSP, jelikož poskytuje právní jistotu a činí náklady vypočitatelnějšími.
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Pozměňovací návrh 126
Čl. 34 odst. 4, první pododstavec

4. Následný uživatel látky samotné nebo 
v přípravku vyhotoví zprávu o chemické
bezpečnosti podle přílohy XI pro každé
použití mimo podmínky popsané ve 
scénáři expozice, který mu byl předán v 
bezpečnostním listu.

4. Každý následný uživatel látky samotné
nebo v přípravku vyhotoví zprávu o 
chemické bezpečnosti podle přílohy XI 
pro každé použití v množství nejméně 1 
tuna za rok na jednu látku mimo 
kategorie použití a expozice ve smyslu 
čl. 3 odst. 30, které mu byly předány v 
bezpečnostním listu.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zajišťuje rovné zacházení s žadateli o registraci a následnými u
živateli s ohledem na použití, která musejí být zahrnuta do posouzení chemické bezpečnosti, je
ž by se – z důvodů proveditelnosti – mělo vyžadovat pouze pro použití v množstvích 1 t nebo 
více za rok.

Pozměňovací návrh 127

Čl. 34 a (nový)

Článek 34a

V souladu s cílem spočívajícím 
v podporování metod bez zkoušek na zví
řatech by měly Komise, členské státy a pr
ůmysl zvýšit zdroje a úsilí věnované
urychlení vývoje a uznávání takových 
alternativních zkušebních metod.

Odůvodnění

The objective set by this regulation of promoting non-animal test methods should be reflected 
in the text of the regulation, particularly given the current lack of resources and efforts in this 
area and slow progress in the development and approval of alternative methods. 

Pozměňovací návrh 128

Čl. 35 odst. 1



AD\579754CS.doc 69/11 PE 353.595v03-00
Externí překlad

CS

1. Před konkrétním použitím látky, která byla 
registrována účastníkem proti směru 
zásobovacího řetězce podle článků 5 
nebo 16, následný uživatel sdělí agentuře 
informace uvedené v odstavci 2 tohoto 
článku, pokud mu byl dodán bezpečnostní
list, který zahrnuje scénář expozice, a 
následný uživatel používá látku mimo 
podmínky popsané v tomto scénáři.

1. Před konkrétním použitím látky, která byla 
registrována účastníkem proti směru 
zásobovacího řetězce podle článků 5 
nebo 16, v souladu s kategorií použití nebo 
expozice, následný uživatel sdělí agentuře 
informace uvedené v odstavci 2 tohoto 
článku, pokud mu byl dodán bezpečnostní
list, který zahrnuje scénář expozice, kategorii 
použití nebo kategorii expozice a následný u
živatel používá látku mimo podmínky v nich 
popsané.

Odůvodnění

Sladění formulace. Zdůrazňuje se, že následní uživatelé obecně nemají toxikologické zku
šenosti pro navrhování zkoušek.

Pozměňovací návrh 129

Čl. 36, odstavce 1 a 2

1. Následní uživatelé musí splnit požadavky 
článku 34 nejpozději dvanáct měsíců poté, co 
od svých dodavatelů obdrží v bezpečnostním 
listu registrační číslo.

1. Následní uživatelé musí splnit požadavky 
článku 34 nejpozději dvanáct měsíců poté, co 
od svých dodavatelů obdrží v bezpečnostním 
listu potvrzení o registraci.

2. Následní uživatelé musí splnit požadavky 
článku 35 nejpozději šest měsíců poté, co od 
svých dodavatelů obdrží v bezpečnostním 
listu registrační číslo.

2. Následní uživatelé musí splnit požadavky 
článku 35 nejpozději šest měsíců poté, co od 
svých dodavatelů obdrží v bezpečnostním 
listu potvrzení o registraci.

Odůvodnění

The requirement to disclose to downstream users the registration numbers of all the 
substances present in a preparation will result in loss of confidentiality.

Pozměňovací návrh 130

Hlava VI, název

VYHODNOCOVÁNÍ LÁTEK VYHODNOCOVÁNÍ

Odůvodnění

Název hlavy VI by měl odrážet skutečnost, že její ustanovení upravují více než jen 
vyhodnocování látek.
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Pozměňovací návrh 131

Článek 37

Z vyhodnocování podle této hlavy jsou vy
ňaty polymery.

Polymery a zavedené látky procházející p
ředregistrací podle článků 26a a 26b jsou z 
vyhodnocování podle této hlavy vyňaty.

Odůvodnění

Vyhodnocování zavedených látek je upraveno samostatně v postupu pro předregistraci. 
Jakmile však jsou látky zaregistrovány, platí pro ně povinnost vyhodnocování látek.

Pozměňovací návrh 132

Čl. 38 odst. 1

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

1. Pro účely článků 39 až 44 je příslu
šným orgánem agentura. Pro plnění
úkolů popsaných v těchto článcích může 
agentura využít příslušných orgánů
uvedených v článku 118.

Odůvodnění
Aby se vytvořilo skutečně spravedlivé konkurenční prostředí, je nutno dát Agentuře širší
mandát a odpovědnost. Proto by měla být Agentura odpovědná za posuzování na komunitární
úrovn za pomoci a rady orgánů členských států a Výboru členských států, který je poradním
orgánem pro technické záležitosti v rámci systému REACH.

Pozměňovací návrh 133
Čl. 38 odst. 1a (nový)

1a. Pro účely článků 39 až 43 může být vy
žádáno stanovisko Výboru členských států.

Odůvodnění
The Agency shall work under the advise of and in cooperation with the Member State 
Committee, but shall retain the full responsibility for any decision taken. However, in order to 
avoid a heavy consultation procedure for all matters, it should be optional when or if the 
Member State Committee should be consulted.
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</Amend>

Pozměňovací návrh 134
Čl. 38 odst. 2

2. Vytvořilo-li několik výrobců nebo dovozc
ů konsorcium podle článků 10 nebo 17, p
říslušným orgánem je příslušný orgán 
výrobce nebo dovozce, který podle článk
ů 10 nebo 17 předkládá agentuře údaje 
jménem ostatních.

2. vypouští se

Odůvodnění
The above amendment to Čl. 38.1 makes this procedure superfluous.

Pozměňovací návrh 135

Čl. 38 odst. 2a (nový)

2a. Veškerá komunikace mezi agenturou a 
žadatelem o registraci může probíhat 
v jazyce, který si žadatel o registraci zvolí.

Odůvodnění

Harmonizace vnitřního trhu předpokládá, že veškerá rozhodnutí a stanoviska se přijímají
centrálně: přijímá je agentura. V tomto procesu však agentura musí mít možnost využít zku
šeností příslušných orgánů členských států a žádat od nich technickou podporu při přípravě
jejích rozhodnutí a stanovisek.

Aby se situace usnadnila zejména malým a středním podnikům, musí být komunikace 
s agenturou možná v jazyce země, ve které má žadatel o registraci ústředí.

Pozměňovací návrh 136

Čl. 40 odst.  2
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2. Na základě přezkumu podle odstavce 1 m
ůže příslušný orgán vypracovat návrh 
rozhodnutí, jež od žadatele o registraci po
žaduje, aby předložení informací nezbytných 
k tomu, aby registrace byla v souladu s příslu
šnými požadavky na informace, a toto 
rozhodnutí bude vydáno v souladu s 
postupem stanoveným v článcích 48 a 49.

2. Pokud je na základě přezkumu podle 
odstavce 1 zapotřebí dalších informací k 
dosažení souladu dokumentace s požadavky 
tohoto nařízení, Agentura vypracuje návrh 
rozhodnutí během 12 měsíců od zveřejnění
výročního plánu posuzování uvedeného v 
odstavci 3a níže, jež od žadatele o registraci 
požaduje, aby předložení informací
nezbytných k tomu, aby registrace byla v 
souladu s příslušnými požadavky na 
informace, a toto rozhodnutí bude vydáno v 
souladu s postupem stanoveným v
článcích 48 a 49.

Pozměňovací návrh 137

Čl. 40 odst. 3

3. Žadatel o registraci předloží agentuře po
žadované údaje.

3. Žadatel o registraci předloží agentuře po
žadované údaje v přiměřené lhůtě, kterou 
stanoví agentura. Tato lhůta nepřesáhne šest m
ěsíců. Agentura odebere registrační číslo, 
pokud žadatel o registraci nepředloží příslušné
informace ve stanovené lhůtě.

Odůvodnění

Žadatel o registraci může projít kontrolou úplnosti podle článku 18, ale přesto nemusí být 
splněny požadavky na informace. Nesplnění požadavků na informace by mělo mít jasné d
ůsledky. Žadatelé o registraci by neměli mít více než jednu příležitost k nápravě vadných 
registrací do nejvýše šest měsíců. To by mohlo zajistit dobrou jakost postupu a předejít 
nekonečným sporů mezi orgány a žadateli o registraci.

Pozměňovací návrh 138

Čl. 40 odst. 3a (nový)

3a. Agentura vypracuje roční plán 
hodnocení registračních dokumentací, 
zejména pro hodnocení jejich celkové
jakosti. Tento plán zahrnuje minimální
procento registračních dokumentací, které
bude vyhodnoceno, a zveřejňuje se na 
internetové stránce agentury.
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Odůvodnění

Je důležité zaručit, aby byla určitá část registračních dokumentací vyhodnocena, zejména pro 
získání důvěry v to, že opatření pro řízení rizik v průmyslu mají kvalitní základ.

Pozměňovací návrh 139

Čl. 40 odst. 3b (nový)

3b. Agentura vypracuje výroční zprávu o 
výsledku vyhodnocení dokumentací, která
provedla. Tato zpráva bude mimo jiné
obsahovat doporučení pro žadatele o 
registraci ohledně toho, jak by mohli zlepšit 
jakost budoucích registračních 
dokumentací. Zpráva se zveřejňuje na 
internetové stránce agentury.

Odůvodnění

Agentura musí být schopna hrát úlohu v informování veřejnosti a žadatelů o registraci o 
jakosti dokumentací předkládaných podle pravidel REACH.

Pozměňovací návrh 140
Čl. 42 odst. 1

1. Příslušný orgán, který zahájí
vyhodnocování návrhu na zkoušky podle 
článku 39, o tom uvědomí agenturu.

vypouští se 

Odůvodnění
The above amendment to Čl. 38.1 makes this procedure superfluous.

Pozměňovací návrh 141
Čl. 42 odst. 2

2. Příslušný orgán vyhotoví návrh 
rozhodnutí podle čl. 39 odst. 2 ve lhůtě
120 dnů od obdržení registrace nebo zprávy 
následného uživatele s návrhem na zkoušky 
od agentury.

2. Agentura vyhotoví návrh rozhodnutí
podle čl. 39 odst. 2 ve lhůtě 120 dnů od obdr
žení registrace nebo zprávy následného u
živatele s návrhem na zkoušky.
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Odůvodnění
Brings Čl. 42.2 in line with the above amendments to Čl. 38.

Pozměňovací návrh 142

Čl. 42 odst. 4

4. Jakmile příslušný orgán členského státu 
dokončí pro zavedenou látku 
vyhodnocování podle článku 39, uvědomí o 
tom agenturu.

vypouští se

Odůvodnění
The above amendment to Čl. 38.1 makes this procedure superfluous.

Pozměňovací návrh 143

Čl. 42 odst. 4a (nový)

4a. Členským státům bude dán k dispozici
seznam registračních dokumentací
posuzovaných podle článku 39.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má za cíl vyjasnit problematiku v rámci systému, co se týče práce 
Agentury na návrzích testů.

Pozměňovací návrh 144

Článek 43

1. Příslušný orgán, který zahájí
vyhodnocování shody registrace podle 
článku 40, o tom uvědomí agenturu.

vypouští se

2. Příslušný orgán vyhotoví návrh 
rozhodnutí podle čl. 40 odst. 2 ve lhůtě
dvanácti měsíců od zahájení
vyhodnocování látky.

vypouští se
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3. Jakmile příslušný orgán členského státu 
dokončí pro zavedenou látku 
vyhodnocování podle článku 40, uvědomí o 
tom agenturu.

vypouští se

Pozměňovací návrh 145

Článek 43 a (nový)

1. Agentura přezkoumá informace předlo
žené podle čl. 9(a iii) a čl. 11(1 a), aby se ur
čilo, zda je zapotřebí dalších infromací.
2. N základě posouzení podle odstavce 1 
provede Agentura během 12 měsíců po 
obdržení informací rozhodnutí, zda je pot
řeba, aby žadatel/žadatelé o registraci p
ředložil/i další informace o.
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3. Další informace mohou být požadovány 
pouze v případě, kdy jsou splněna dvě a 
více následujících kritérií:

(a) látky, pro které nebyly předloženy žádné
informace o koncových bodech týkajících 
se lidského zdraví nebo životního prostředí
a kde orgány členského státu nemají takové
informace;

(b) látky, které budou podle vědeckých d
ůkazů pravděpodobně splňovat kritéria pro 
klasifikaci jako karcinogenní, mutagenní
nebo toxické pro rozmnožování, kategorie 1 
nebo 2, nebo splňovat kritéria v příloze XII, 
přičemž nejsou k dispozici relevantní
informace;

(c) látky s disperzním nebo difuzním pou
žitím, kde nelze spolehlivě odhadnout 
expozici, zvláště tam, kde jsou takovéto 
látky součástí spotřebních výrobků;

(d) látky, které byly registrovány nejméně
20 žadateli o registraci, za předpokladu, že 
tito žadatelé o registraci nevykázali, že 
neexistuje žádná expozice, případně v
ědecké důkazy neukázaly, že neexistuje 
žádné riziko;

(e) látky, u kterých bylo podle výsledků
prosazování a monitorování v členských 
státech zjištěno podezření na rizika pro 
lidské zdraví nebo životní prostředí.

Další informace se mohou skládat pouze z 
infomací specifikovaných v příloze V.

4. Proti rozhodnutí Agentury požadovat dal
ší informace je možné se odvolat podle čl. 
87 tohoto nařízení.
5. Agentura informuje Komisi a příslušné
orgány členských států, pokud doporučuje 
zavést posouzení látek nebo řízení rizik ve 
Společenství.

Pozměňovací návrh 146
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Článek 43a

K zajištění harmonizovaného přístupu 
agentura vypracuje kritéria pro stanovení
priority látek s ohledem na další
vyhodnocování. Stanovení priority vychází z 
přístupu založeného na rizicích. Kritéria 
vyhodnocování zahrnují údaje o nebezpe
čnosti, údaje o expozici a množstevní
rozsahy. Agentura rozhodne o kritériích pro 
stanovení priority látek pro další
vyhodnocování. Členské státy použijí tato 
kritéria pro přípravu svých postupových 
plánů.

K zajištění harmonizovaného přístupu 
agentura vypracuje kritéria pro stanovení
priority látek s ohledem na další
vyhodnocování. Stanovení priority vychází z 
přístupu založeného na rizicích. Kritéria 
vyhodnocování zahrnují údaje o nebezpe
čnosti, údaje o expozici a množstevní
rozsahy. Agentura rozhodne o kritériích pro 
stanovení priority látek pro další
vyhodnocování. 

Pozměňovací návrh 147

Čl. 43 aa - název

Příslušný orgán Postupový plán Společenství

Pozměňovací návrh 148

Čl. 43aa odst. 1, první pododstavec

1. Členský stát zahrne látku do 
postupového plánu s cílem plnit úlohu 
příslušného orgánu pro účely článk
ů 44, 45 a 46, pokud tento členský
stát, buď v důsledku vyhodnocení
dokumentace jeho příslušným 
orgánem podle článku 38 nebo na 
základě informací z jiných zdrojů, v
četně informací v dokumentaci k 
registraci, má důvod domnívat se, že 
látka představuje riziko pro zdraví nebo 
životní prostředí, a to zejména na základ
ě:

Agentura vypracuje návrh postupového 
plánu pro vyhodnocování látek. Látka bude 
zahrnuta do návrhu na základě kritérií
stanovených v souladu s článkem Čl. 43a, 
kde existují důvody domnívat se, buď v d
ůsledku vyhodnocení dokumentace 
podle článku 38 nebo na základě
informací z jiných zdrojů, že představují
riziko pro zdraví nebo životní prostředí, 
a to zejména na základě:

Odůvodnění
Agentura by měla být odpovědná za sestavování komunitárních průběžných plánů pro 
posuzování látek. Vlastní posouzení budou následně distrubuována národním orgánům na 
základě know-how. Toto zajistí nejlepší využití dostupných zdrojů na komunitární úrovni.

Pozměňovací návrh 149
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Čl. 43aa odst. 2

2. Postupový plán uvedený v odstavci 1 
se vztahuje na období tří let, každoročně
se aktualizuje a specifikuje látky, jejichž
vyhodnocení členský stát 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. Návrh postupového plánu Spole
čenství uvedený v odstavci 1 se 
vztahuje na období tří let, každoročně se 
aktualizuje a specifikuje látky, jejichž
vyhodnocení členský stát každý rok
plánuje. Agentura předloží Postupový plán 
Společenství orgánům členských států ka
ždoročně do 28. února. Členské státy mohou 
zaslat své připomínky agentuře nebo vyjádřit 
svůj zájem na vyhodnocování látky každoro
čně do 31. března.

Odůvodnění
Agentura by měla být odpovědná za sestavování komunitárních průběžných plánů pro 
posuzování látek. Vlastní posouzení budou následně distrubuována národním orgánům na 
základě know-how. Toto zajistí nejlepší využití dostupných zdrojů na komunitární úrovni.

Pozměňovací návrh 150

Čl. 43aa odst. 2a (nový)

2a. Členské státy předloží agentuře své p
řipomínky k:
- návrhu postupového plánu nebo 

jakýmkoli jeho aktualizacím do 30 dnů od 
jeho obdržení.
Mohou navrhnout:
- zařazení dalších látek; a/nebo
- aby jejich vnitrostátní instituty uvedené v

článku 83 prováděly vyhodnocování látek 
zařazených do návrhu postupového plánu 
a/nebo jejich návrhu podle pododstavce a) 
výše;
- že přispějí na náklady vyhodnocování n

ěkterých látek.

Pozměňovací návrh 151

Čl. 43aa 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 kone
čného postupového plánu

3. Pokud nejsou v 30-denním období
vzneseny žádné připomínky členských států
k návrhu postupového plánu, považuje se 
za přijatý.

Pokud byly Agenturou přijaty připomínky 
členského státu, předloží se spolu s 
návrhem postupového plánu Výboru 
členských států podle čl. 71 odstavce 1 (e), 
dále jen Výbor členských států.
Tento návrh postupového plánu také
specifikuje látku/látky, pro které se od 
členského státu požaduje každoroční
posouzení.
Rozdělení látek mezi členské státy by mělo 
odpovídat:

i) jejich podílu na celkovém hrubém 
domácím produktu Společenství; a
ii). jejich zkušenosti s těmi samými nebo 
podobnými látkymi pocházející z předešlých 
posouzení podle článků Articles 39 až 46; a

iii) schopnosti příslušného orgánu 
členského státu provést takováto posouzení.

Pozměňovací návrh 152

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 příslu
šný orgán pro účely článků 44, 45 a 46 
v souladu s postupem stanoveným v 
druhém, třetím a čtvrtém pododstavci

vypouští se
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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;

vypouští se

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 kone
čného postupového plánu.

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

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
přijme konečný postupový plán Spole
čenství, , v souladu s postupem stanoveným 
v čl. 130 odst. 3.

Pozměňovací návrh 153

Čl. 43aa odst. 5

5. Jakmile budou určeny příslušné orgány,
agentura zveřejní konečné postupové plány
na své internetové stránce.

5. Agentura zveřejní konečný postupový plán
a jeho každoroční aktualizace na své
internetové stránce.

Pozměňovací návrh 154

Čl. 43aa odst. 6

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

6. Příslušný orgán členského státu určený
v souladu s odstavci 3 and 4 vyhodnotí v
šechny látky zařazené v souladu s touto 
kapitolou.
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Odůvodnění
Rozumí se samo sebou.

Pozměňovací návrh 155

Čl. 43aa odst. 6a (nový)

6a. Komise na žádost členského státu 
postupem podle čl. 130 odst. 2 a na základě
doporučení agentury zavede systém 
kompenzací za vyhodnocování prováděné
orgány členských států.

Odůvodnění

Agentura by měla být odpovědná za sestavování komunitárních průběžných plánů pro 
posuzování látek. Vlastní posouzení budou následně distrubuována národním orgánům na 
základě ekonomické výkonnosti, zkušenosti a kapacity. Pokud se bude některému členskému 
státu zdát , že dochází k nerovné distribuci nákladů na posuzování, zavedese kompenzační
plán, aby se finanční břemeno spravedlivě rozdělilo.

Pozměňovací návrh 156

Čl. 44 odst. 1

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

1. Usoudí-li agentura, že k objasnění domn
ěnky podle čl. 43aa odst. (1)(a) jsou 
nezbytné dodatečné údaje, případně včetně
informací, které nejsou vyžadovány v p
řílohách V až VIII, vyhotoví návrh 
rozhodnutí s odůvodněním, kterým se od 
žadatele o registraci vyžaduje poskytnutí
dodatečných údajů s rozumným termínem. 
Rozhodnutí bude vydáno v souladu s 
postupem stanoveným v článcích 48 a 49.

Odůvodnění

Příslušné orgány stanoví termíny žadatelům o registraci pro předložení chybících dat navr
žených žadatelem v návrhu testu s tím, že se vezme v úvahu počet a kvality chybícího tesu. 
Termíny jsou potřeba k zabránění neodůvodněných prodlení v posuzování látek a zlepší
management průběžných plánů.

Pozměňovací návrh 157

Čl. 44 odst. 2
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2. Žadatel o registraci předloží agentuře po
žadované údaje.

2. Žadatel o registraci předloží agentuře 
nebo příslušnému orgánu, který tyto 
informace předá agentuře. 

Odůvodnění

Musí být možné komunikovat s Agenturou skrze místní orgány.

Pozměňovací návrh 158

Čl. 44 a (nový)

Předložení dalších informací v případě
vícero žadatelů o registraci 

1. Pokud je vícero žadatelů o registraci 
žádáno o předložení informací v souladu s 
čl. 43 a (nový) nebo čl. 44 pro stejnou 
látku, Agentura sdělí všem těmto žadatelům 
totožnost každého z nich.

2. Všichni žadatelé o registraci, po kterých 
jsou požadovány informace, mají tři měsíce 
na to, aby se dohodli, kdo z nich poskytne 
informace jménem jich všech. V případě
nedosažení dohody Agentura určí jednoho 
ze žadatelů, který poskytne dané informace.

3. Náklady poskytnutí dalších informací po
žadovaných Agenturou jsou sdíleny 
stejným dílem všemy žadateli o registraci 
dané látky, ledaže by bylo dosaženo jiné
dohody.

Odůvodnění
Pokud jsou požadovány dodatečné informace pro látky, pro které je víc žadatelů o registraci, 
bylo by nadbytečné, kdyby Agentura obdržela víc než jednu sadu dodatečných dat. Navíc by v 
tomto případě měly být náklady na poskytnutí dodatečných informací sdíleny všemi žadateli, 
pokud se nedohodnou jinak.

Pozměňovací návrh 159

Článek 47
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Na meziprodukty izolované na místě se 
nevztahuje vyhodnocování dokumentace ani 
látek. Lze-li však prokázat riziko použití
meziproduktů izolovaných na místě
rovnocenné obavám plynoucím z použití
látek zařazených do přílohy XIII podle 
článku 54, příslušný orgán členského státu, 
na jehož území se dané místo nachází, mů
že:

Na meziprodukty izolované na místě se 
nevztahuje vyhodnocování dokumentace ani 
látek. Lze-li však prokázat riziko použití
meziproduktů izolovaných na místě
rovnocenné obavám plynoucím z použití
látek zařazených do přílohy XIII podle 
článku 54, agentura  může:

a) požádat žadatele o registraci, aby poskytl 
dodatečné údaje přímo související se zjišt
ěným rizikem. Tato žádost je doložena 
písemným odůvodněním;

a) požádat žadatele o registraci, aby poskytl 
dodatečné údaje přímo související se zjišt
ěným rizikem. Tato žádost je doložena 
písemným odůvodněním;

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

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

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

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

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyplývá z rozhodnutí, že celkové řízení procesu vyhodnocování by 
mělo být v rukou agentury, a souvisí s ostatními pozměňovacími návrhy k článkům v hlavě VI: 
Vyhodnocování látek.    

Pozměňovací návrh 160

Čl. 48 odst. 2

2. Zastavil-li žadatel o registraci výrobu 
nebo dovoz látky, uvědomí o této skute
čnosti příslušný orgán, což má za 
následek, že registrace již nebude 
nadále platná a v souvislosti s touto 
látkou nebudou požadovány žádné
dodatečné údaje, dokud nepředloží
novou registraci.

2. Zastavil-li žadatel o registraci 
definitivně výrobu nebo dovoz látky, uv
ědomí o této skutečnosti agenturu, což
má za následek, že registrace již nebude 
nadále platná a v souvislosti s touto
látkou nebudou požadovány žádné
dodatečné údaje, dokud nepředloží
novou registraci.  

Odůvodnění

It would be useful to specify that the registration only lapses once manufacture has 
definitively ceased. In certain circumstances, manufacture may only cease temporarily, which 
should not lead to loss of registration.

Pozměňovací návrh 161
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Čl. 48 odst. 3

3. Žadatel o registraci může po obdržení
návrhu rozhodnutí zastavit výrobu nebo 
dovoz látky. V těchto případech uvědomí o 
této skutečnosti příslušný orgán, což má za 
následek, že registrace již nebude 
nadále platná a v souvislosti s touto 
látkou nebudou požadovány žádné
dodatečné údaje, dokud nepředloží
novou registraci.

3. Žadatel o registraci může po obdržení
návrhu rozhodnutí definitivně zastavit 
výrobu nebo dovoz látky. V těchto případech 
uvědomí o této skutečnosti agenturu, což
má za následek, že registrace již nebude 
nadále platná a v souvislosti s touto 
látkou nebudou požadovány žádné
dodatečné údaje, dokud nepředloží
novou registraci.  

Odůvodnění

It would be useful to specify that the registration only lapses once manufacture has 
definitively ceased. In certain circumstances, manufacture may only cease temporarily, which 
should not lead to loss of registration. 

Pozměňovací návrh 162

Čl. 49 odst. 1

1. Příslušný orgán členského státu oznámí
agentuře svůj návrh rozhodnutí podle článk
ů 39, 40 nebo 44 společně s připomínkami 
žadatele o registraci nebo následného u
živatele a s upřesněním, jak byly tyto p
řipomínky zohledněny. Agentura rozešle 
návrh rozhodnutí společně s připomínkami p
říslušným orgánům ostatních členských států.

Příslušný orgán členského státu oznámí
agentuře svůj návrh rozhodnutí podle článku 
44 společně s připomínkami žadatele o 
registraci nebo následného uživatele a s up
řesněním, jak byly tyto připomínky zohledn
ěny. Agentura rozešle návrh rozhodnutí spole
čně s připomínkami příslušným orgánům 
ostatních členských států.

Odůvodnění

Aby se proces zjednodušil a centralizoval, měla by být Agentura nebo odpovědný orgán v 
členském státě odpovědná za sestavení návrhu rozhodnutí.

Pozměňovací návrh 163

Čl. 50 odst.1

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 v souladu s článkem 25(8a) .

Odůvodnění
Brings Čl. 50 in accordance with the above amendment for Čl. 25.
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Pozměňovací návrh 164

Článek 52

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

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

Odůvodnění
When replacing substances of particular concern with suitable alternative substances, the 
lower risk of the latter should also be proven.

Pozměňovací návrh 165
Čl. 53 odst.1

1. Výrobce, dovozce nebo následný uživatel 
nesmí uvést na trh látku pro použití nebo ji 
sám používat, je-li tato látka uvedena v p
říloze XIII, ledaže:

1. Výrobce, dovozce nebo následný uživatel 
nesmí uvést na trh látku pro použití nebo ji 
sám používat, je-li tato látka uvedena v p
říloze XIII, ledaže:

(a) použití látky samotné, v přípravku 
nebo začlenění látky do výrobku, pro 
které je látka uváděna na trh nebo pro 
které používá látku on sám, bylo 
schváleno podle článků 57 až 61; nebo

(a) použití nebo kategorie použití či 
expozice  látky samotné, v přípravku nebo 
začlenění látky do výrobku, pro které je 
látka uváděna na trh nebo pro které pou
žívá látku on sám, bylo schváleno podle 
článků 57 až 61; nebo

(b) použití látky samotné, v přípravku 
nebo začlenění látky do výrobku, pro 
které je látka uváděna na trh nebo pro 
které používá látku on sám, bylo vyňato 
z požadavku na schválení v příloze XIII 
v souladu s čl. 55 odst. 2; nebo

(b) použití nebo kategorie použití či 
expozice  látky samotné,  v přípravku nebo 
začlenění látky do výrobku, pro které je 
látka uváděna na trh nebo pro které pou
žívá látku on sám, bylo vyňato z po
žadavku na schválení v příloze XIII 
v souladu s čl. 55 odst. 2; nebo

(c) nebylo dosaženo data uvedeného v čl. 55 
odst. 1 písm. c) bodu i); nebo

(c) nebylo dosaženo data uvedeného v čl. 55 
odst. 1 písm. c) bodu i); nebo

(d) bylo dosaženo data uvedeného v čl. 55 
odst. 1 písm. c) bodu i) a předložil žádost ve 
lhůtě osmnácti měsíců před tímto dnem, 
nebylo však dosud vydáno rozhodnutí o 
žádosti o povolení; nebo

(d) bylo dosaženo data uvedeného v čl. 55 
odst. 1 písm. c) bodu i) a předložil žádost ve 
lhůtě osmnácti měsíců před tímto dnem, 
nebylo však dosud vydáno rozhodnutí o 
žádosti o povolení; nebo
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(e) v případě, že je látka uvedena na trh, 
povolení k tomuto použití bylo uděleno jeho 
bezprostřednímu následnému uživateli.

(e) v případě, že je látka uvedena na trh, 
povolení k tomuto použití nebo pro tuto 
kategorii použití či expozice bylo uděleno 
jeho bezprostřednímu následnému uživateli.

Pozměňovací návrh 166

Čl. 53 odst. 3

3. Odstavce 1 a 2 se nevztahují na 
použití látek, které jsou odpadem a 
jsou zpracovávány v zařízení pro 
zpracování odpadu v souladu s 
podmínkami povolení podle sm
ěrnice 75/442/EHS nebo směrnice 
Rady 91//689/EHS, aniž je dotčeno na
řízení (ES) č. …/…{ PoP}.

vypouští se

Odůvodnění
These provisions are now included in Čl. 2 odst. 1 ca (nový). 

Pozměňovací návrh 167

Čl. 53 odst. 5 a 6
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5. Odstavce 1 a 2 se nevztahují na 
následující použití látek:
(a) použití v přípravcích na ochranu rostlin 
v oblasti působnosti směrnice 91/414/EHS;
(b) použití v přípravcích na ochranu rostlin 
v oblasti působnosti směrnice 91/414/EHS;
(c) použití jako léčivé přípravky pro 
humánní nebo veterinární použití v oblasti 
působnosti nařízení (EHS) č. 2309/93 a sm
ěrnic 2001/82/ES a 2001/83/ES;
(d) použití jako potravinářské přídatné
látky v potravinách v oblasti působnosti sm
ěrnice 89/107/EHS;
(e) použití jako přídatné látky v krmivech v 
oblasti působnosti směrnice 70/524/EHS;
(f) použití jako aromatické látky v 
potravinách v oblasti působnosti 
rozhodnutí 1999/217/ES;
(g) použití jako meziprodukt izolovaný ne 
místě nebo jako přepravovaný izolovaný
meziprodukt;
(h) použití jako motorová paliva zahrnutá
ve směrnici Evropského parlamentu 
a Rady 98/70/ES
(i) použití jako palivo v mobilních nebo 
stálých zařízeních na spalování produktů z 
minerálních olejů nebo použití jako palivo 
v uzavřených systémech.

6. V případě látek podléhajících povolení
pouze proto, že splňují kritéria v čl. 54 
písm. a), b) nebo c) nebo proto, že jsou 
identifikovány podle čl. 54 písm. f) pouze 
kvůli nebezpečnosti pro lidské zdraví, se 
odstavce 1 a 2 tohoto článku nevztahují na 
tato použití:
použití v kosmetických prostředcích v 
oblasti působnosti směrnice 76/768/EHS;
b) v materiálech ve styku s potravinami v 
oblasti působnosti směrnice 89/109/EHS.

vypouští se

Odůvodnění
These provisions are now included in Čl. 2 odst. 2b (nový).

Pozměňovací návrh 168
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Čl. 54 odst. 1 bod a)

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

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

Pozměňovací návrh 169

Čl. 54 odst. 1 bod b)

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

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

Pozměňovací návrh 170

Čl. 54 odst. 1 bod c)

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

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

Pozměňovací návrh 171

Čl. 54 odst. 1, bod e)

(e) látky, které jsou velmi perzistentní a
velmi biokumulativní v souladu s kritérii 
stanovenými v příloze XII;

(e) látky, které jsou velmi perzistentní, velmi 
biokumulativní a toxické v souladu s kritérii 
stanovenými v příloze XII;

Pozměňovací návrh 172

Čl. 54 odst. 1 písm. f)
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(f) látky s vlastnostmi vyvolávajícími 
endokrinní narušení nebo s 
perzistentními, bioakumulativními a 
toxickými vlastnostmi nebo velmi 
perzistentními a velmi 
bioakumulativními vlastnostmi, které
nesplňují kritéria písmena d) a e) a
které jsou identifikovány jako látky 
způsobující vážné a nevratné účinky 
pro člověka nebo životní prostředí
rovnocenné účinkům jiných látek 
uvedených v písmenech a) až e), a to p
řípad od případu v souladu s postupem 
stanoveným v článku 56.

(f) látky identifikovány jako látky zp
ůsobující vážné a nevratné účinky pro 
člověka nebo životní prostředí
rovnocenné účinkům jiných látek 
uvedených v písmenech a) až e), a to p
řípad od případu v souladu s postupem 
stanoveným v článku 56 na základě
solidních vědeckých důkazů.

Odůvodnění

Without any scientific and risked based assessment of substances that may be subject to 
authorisation this indent would open the whole authorisation process on the basis of arbitrary 
criteria, thereby limiting legal certainty and undermining the whole REACH philosophy.

Pozměňovací návrh 173

Čl. 54 a (nový)

Článek 54a
Přezkoumání látek, které mají být zařazeny 
do přílohy XIII  

1. V nejbližších šesti letech následujících po 
vstupu tohoto nařízení v platnost  Evropská
komise požádá Vědecký výbor pro zdraví a 
environmentální rizika (Scientific 
Committee on Health and Environmental 
Risks – SCHER), aby poskytl stanovisko 
ohledně toho, zda mají být do článku 54 
tohoto nařízení a do jeho relevantních p
říloh doplněna další exaktní kritéria, a aby 
poskytl  konzultace týkající se těchto 
kritérií.     
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2. Na základě tohoto stanoviska  SCHER a 
s ohledem na článek 251 Smlouvy může 
Komise předložit Evropskému parlamentu 
a Radě návrh na změnu kategorií
uvedených v článku 54, aby se obsáhly dal
ší látky vyvolávající srovnatelné obavy, při
čemž jejich vlastnosti:  
(a) lze určit pomocí jednoznačných 
exaktních kritérií při použití mezinárodně
uznávaných zkušebních metod; a

(b) způsobují vážné a nevratné účinky 
pro člověka nebo životní prostředí.

Odůvodnění

Záměrem tohoto pozměňovacího návrhu je jednak zajistit právní jistotu a dále to, že se zákazy 
v rámci procesu povolování zaměří na látky, u nichž byl při prozkoumání na základě jednozna
čně stanovených vědeckých kritérií potvrzených na mezinárodní úrovni (jako například 
OECD)  prokázán  nepříznivý účinek na lidské zdraví a na životní prostředí.

Pozměňovací návrh 174
Čl. 55 odst. 1 písm. e)

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

e) použití nebo kategorie použití a expozice 
vyňaté z požadavku na schválení a podmínky 
pro takovéto výjimky, pokud existují

Odůvodnění

Only registered substances should be subject to authorisation. Non-registered substances 
cannot in any case be manufactured or imported. This insertion will clarify the provision.

Pozměňovací návrh 175
Čl. 55 odst. 2

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

2. Použití nebo kategorie použití a 
expozice 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.;
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(b) stávající právní závazky přijmout patřičná
technická a řídící opatření k zajištění shody s 
případnými příslušnými zdravotními, bezpe
čnostními a environmentálními normami s 
ohledem na použití látky.

ba) Proporcionalita rizika pro lidské zdraví
nebo životní prostředí ve vztahu k fyzickým 
formám v průběhu použití, jako je kov 
v celistvé podobě.

bb) specifická opatření v rámci řízení rizika 
v zájmu ochrany zdraví anebo životního 
prostředí, která jsou uvedena 
v dokumentaci k registraci 

Výjimky mohou být podmíněny. Výjimky mohou být podmíněny.

Odůvodnění

Manche Stoffe oder Verwendungen, die bereits einer angemessenen Kontrolle unterliegen 
(zum Beispiel Expositionsgrenzwerte, Verwendung unter streng überwachten industriellen 
Bedingungen) müssen ausgenommen werden. For metals/alloys the risks to human health and 
the environment depend on the forms . Generally, their toxilogical effects are assessed by 
testing the metals in the form of fine powder. However, massive forms of the metals typically 
have lower risk characteristics, so cannot be treated on a par with the fine powder form. 
Applying the same requirements to both forms is disproportionate to the potential risk.

Pozměňovací návrh 176
Čl. 55 odst. 3 písm. ca) (nový)

ca) kategorie 1 a 2 CMRs

Odůvodnění

Category 1 and 2 CMRs should be entered on the list since they are substances that should be 
included in Annex XIII (see Čl. 54(a),(b) and (c). This amendment is linked to the other 
amendments to the Articles under Title VII: Authorisation.

Pozměňovací návrh 177
Čl. 55 odst. 3a (nový)
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3a. Během šesti měsíců po dokončení
registrace určitých látek splňujících kritéria 
uvedená v článku 54 agentura prověří, zda 
ve spojitosti s použitím nebo kategoriemi 
použití a expozice, které uvedl žadatel o 
registraci, jsou zapotřebí nové zákazy nebo 
změny kromě zákazů existujících podle 
hlavy VIII. Pokud by agentura došla 
k názoru, že jsou zapotřebí nové zákazy, 
doporučí zahájení procesu vedoucího k 
zákazu v souladu s články 66 až 70.   

Pokud agentura dojde k názoru, že pro pou
žití uvedená žadatelem o registraci platí p
říslušné přezkoumání, doporučí výjimku z t
ěchto zákazů a  vezmou se  v úvahu po
žadavky uvedené v čl. 55 odst. 2. Tyto 
výjimky budou podmíněny  rozhodnutími p
řijatými v souladu s postupem podle čl. 130 
odst. 3.       

První, druhá a třetí věta neplatí v případě, 
že danou látku již agentura doporučila 
k prioritnímu zařazení v souladu s čl. 55 
odst. 3. 

První, druhá a třetí věta neplatí v případě, 
že agentura zjistí, že dokumentace předlo
žená za účelem registrace určité látky 
neposkytuje adekvátní podklady pro 
zrychlený postup přijímání rozhodnutí. 
Toto rozhodnutí se oznámí příslušným 
žadatelům o registraci. Tito žadatelé budou 
vyzváni, aby do tří měsíců předložili své p
řipomínky. Na základě těchto připomínek 
agentura aktualizuje své rozhodnutí. 

Použití specifikované žadatelem o 
registraci, u něhož agentura nevydala b
ěhem šestiměsíčního období žádné doporu
čení ve smyslu druhé a třetí věty, nebo nep
řijala žádné rozhodnutí ve smyslu páté věty, 
se považuje za osvobozené ve smyslu čl. 55 
odst. 2.    

Odůvodnění

Restrictions should take precedence over authorisation procedures: they enable a greater 
degree of environmental and consumer safety to be provided faster, more comprehensively 
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and in a uniform fashion across the EU. The two-stage authorisation procedure is 
protracted and bureaucratic. Individual decisions under the authorisation procedure would 
be possible only where a restrictions procedure could not provide a sufficient degree of 
safety.

Pozměňovací návrh 178
Čl. 57 odst. 3 písm. b)

(b) sociálně-ekonomické přínosy plynoucí
z jejího použití a sociálně-ekonomické d
ůsledky zamítnutí povolení prokázané
žadatelem nebo jinými zúčastněnými 
stranami;

(b) sociálně-ekonomické přínosy plynoucí
z jejího použití a sociálně-ekonomické d
ůsledky a další důsledky související s udr
žitelností zamítnutí povolení prokázané
žadatelem nebo jinými zúčastněnými 
stranami; 

Odůvodnění

The term' socio-economic' does not necessarily cover the full assessment of implications that 
need to be considered. Sustainability-related implications include an assessment of such 
factors as efficiency of resource use, energy efficiency, greenhouse gas efficiency, waste 
minimisation and recycling. Specific reference to sustainability-related implications is needed 
to avoid misleading or sub-optimal assessment outcomes. 

Pozměňovací návrh 179
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 předkládány podle čl. 61 odst. 2; 

Odůvodnění

Third-party contributions can provide useful input if they meet the standards of science.

Pozměňovací návrh 180
Čl. 57 odst. 3 písm. d)

(d) dostupné informace o rizicích pro zdraví
nebo životní prostředí vyplývajících 
z alternativních látek nebo technologií. 

(d) dostupné informace o rizicích pro zdraví
a životní prostředí a sociálně-ekonomické d
ůsledky a další důsledky související s udr
žitelností spojených s používáním
alternativních látek nebo technologií. 

Odůvodnění
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Sustainability-related implications include an assessment of such factors as efficiency of 
resource use, energy efficiency, greenhouse gas efficiency, waste minimisation and recycling. 
For complete and thorough decisions to be made, information should be required on both 
health and environmental risks as well as the socio-economic and other sustainability-related 
implications of using alternative substances or technologies.

Pozměňovací návrh 181

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, v
četně přezkoumávání v určitých obdobích 
nebo monitorování. Povolení udělená v 
souladu s odstavcem 3 budou běžně
podléhat budoucím přezkoumáním, která
vezmou v úvahu lhůty potřebné k realizaci 
specifické pro danou žádost a výrobní
cykly.

Odůvodnění

The words "time-limit" do not have a clear meaning. It is not clear if what is being referred to 
is a date for end of authorised use (i.e. a sunset date) or a date at which authorisation for use 
is to be reviewed. This amendment ensures all authorisations granted in accordance with Čl. 
57 (3) shall be subject to review at a time specified when the authorisation is granted, but 
leaves the need for any decision related to the date for an end of authorised use to be made 
on a case by case basis.

Pozměňovací návrh 182
Čl. 57 odst. 7 písm. c)

(c) použití, pro něž se povolení vydává; (c) použití nebo kategorie použití a 
expozice, pro něž se povolení vydává;

Pozměňovací návrh 183
Čl. 57 odst. 8

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

vypouští se 

Odůvodnění
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Paragraph 8 is incompatible with the evaluation of risks and should be deleted. Authorisation 
will be granted if the risk evaluation shows that the risk to human health and/or the 
environment arising from exposure is adequately controlled. It follows that the obligation to 
reduce exposure to a minimum level will result in legal and financial vagueness.

Pozměňovací návrh 184

Čl. 58 odst. 1

1. Povolení udělená podle čl. 57 odst. 3, na n
ěž 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 v
šech částí původní žádosti o nynější povolení, 
může žadatel předložit pouze číslo 
stávajícího povolení s výhradou druhého, t
řetího a čtvrtého pododstavce.

1.  Povolení udělená podle čl. 57 odst. 3, na 
něž se vztahuje časové omezení, se považují
za platná, dokud Komise nerozhodne o datu 
ukončení schváleného použití. Tato 
povolení budou opětovně posouzena k datu 
přezkumu. Žadatelé předloží všechny 
aktualizované žádosti nejméně osmnáct m
ěsíců před datem přezkumu. Místo nového p
ředložení všech částí původní žádosti o nyněj
ší povolení může žadatel předložit pouze 
číslo stávajícího povolení s výhradou 
druhého, třetího a čtvrtého pododstavce.

Odůvodnění

This amendment aims to simplify the process for authorisation review/renewal. One 
authorisation number will cover authorised use until such a time as the Commission decides 
to set a date for the end of that use. This amendment ensures all authorisations granted in 
accordance with Čl. 57 (3) shall be subject to review at a time specified when the 
authorisation is granted, but leaves the need for any decision related to the date for an end of 
authorised use to be made on a case by case basis. 

Pozměňovací návrh 185
Čl. 58 odst.3

Ve svém rozhodnutí o přezkumu Komise mů
že při zohlednění přiměřenosti pozměnit 
povolení nebo odejmout povolení od okam
žiku vydání rozhodnutí, pokud by na základě
změněných okolností nebylo uděleno.

Ve svém rozhodnutí o přezkumu Komise mů
že při zohlednění přiměřenosti pozměnit 
povolení nebo odejmout povolení od okam
žiku vydání rozhodnutí, pokud by na základě
změněných okolností nebylo uděleno.

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

V případech, kdy existuje  (vypouští se) 
riziko pro lidské zdraví nebo životní prost
ředí, Komise může pozastavit povolení do 
doby ukončení přezkumu s přihlédnutím k p
řiměřenosti.

Odůvodnění
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No criteria exist for the definition of a 'serious and immediate' risk. It is therefore up to the 
Commission to decide, on the basis of criteria, whether or not to suspend authorisation 
during the review. This amendment is linked to the other amendments to the Articles under 
Title VII: Authorisation.     

Pozměňovací návrh 186
Čl. 59 odst. 3 a odst. 4

3. Žádosti je možno podat pro jednu nebo n
ěkolik látek a pro jedno nebo více použití. 
Žádosti lze podat pro vlastní použití žadatele 
nebo pro použití, pro něž zamýšlí látku uvést 
na trh.

3. Žádosti je možno podat pro jednu nebo n
ěkolik látek a pro jedno nebo více použití
nebo kategorií použití a expozice.  Žádosti 
lze podat pro vlastní použití žadatele nebo 
pro kategorie použití a expozice  anebo pro 
použití a kategorie použití a expozice, pro n
ěž zamýšlí látku uvést na trh.  

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

(a) identifikaci látky uvedenou v oddílu 2 p
řílohy IV;

(a) identifikaci látky uvedenou v oddílu 2 p
řílohy 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 p
řípadně vztahuje na použití látky v p
řípravcích nebo začlenění látky do výrobků;

(c) žádost o povolení, v níž je uvedeno, pro 
jaká použití nebo kategorie použití a 
expozice se žádá o povolení, a která se p
řípadně vztahuje na použití látky v p
řípravcích nebo začlenění látky do výrobků, 
v případech, kdy je to je relevantní;

(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.

Odůvodnění
Necessitated by other amendments.

Pozměňovací návrh 187
Čl. 61 odst. 4 body (a) a (b)
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(a) Výbor pro posuzování rizik: 
posouzení rizika pro zdraví nebo životní
prostředí vyplývajícího z použití látky 
popsaného v žádosti;

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

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

(b) Výbor pro sociálně-ekonomickou 
analýzu: posouzení sociálně-
ekonomických faktorů spojených s pou
žitím, kategoriemi použití nebo kategoriemi 
vystavení látce popsanými v žádosti, je-li 
žádost podána podle čl. 59 odst. 5.

Pozměňovací návrh 188
Čl. 61 odst. 5 pododst. 3

Chce-li žadatel vznést připomínky, zašle své
argumenty agentuře písemně do dvou měsíců
od obdržení návrhu stanoviska. Výbory p
řipomínky zváží a zaujmou konečná
stanoviska do dvou měsíců od obdržení
písemných argumentů, přičemž popřípadě
vezmou tyto argumenty v úvahu. Ve lhůtě
dalších 15 dnů agentura zašle stanoviska s p
řipojenými písemnými argumenty Komisi, 
členským státům a žadateli.

Chce-li žadatel vznést připomínky, zašle své
argumenty agentuře písemně do dvou měsíců
od obdržení návrhu stanoviska. Výbory p
řipomínky zváží a zaujmou konečná
stanoviska do dvou měsíců od obdržení
písemných argumentů, přičemž vezmou tyto 
argumenty v úvahu. Ve lhůtě dalších 15 dnů
agentura zašle stanoviska s připojenými 
písemnými argumenty Komisi, členským stát
ům a žadateli.

Odůvodnění

The applicant’s comments must be taken into account in every case and not just ‘where 
appropriate’.

Pozměňovací návrh 189
Čl. 62

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

Před uvedením látky na trh pro 
schválené použití, kategorie použití nebo 
kategorie vystavení látce držitelé povolení
umístí na štítek číslo povolení.

Odůvodnění

Follows from previous amendments.
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Pozměňovací návrh 190
Čl. 64 odst. 1 a 2

1. Látka samotná, v přípravku nebo ve 
výrobku, pro kterou příloha XVI 
obsahuje omezení, nebude vyráběna, 
uváděna na trh nebo používána, pokud 
nesplňuje podmínky takového omezení. 
To se netýká výroby, uvedení na trh 
nebo použití látky ve vědeckém výzkumu 
a vývoji nebo výzkumu a vývoji zamě
řeném na produkty a procesy v mno
žství nepřevyšujícím 1 tunu za rok.

1. Látka samotná, v přípravku nebo ve 
výrobku, pro kterou příloha XVI 
obsahuje omezení, nebude vyráběna, 
uváděna na trh nebo používána, pokud 
nesplňuje podmínky takového omezení. 
To se netýká výroby, uvedení na trh 
nebo použití látky ve vědeckém výzkumu 
a vývoji nebo v množstvích pot
řebných pro výzkum a vývoj zamě
řený na produkty a procesy.
Bez ohledu na první větu předcházejícího 
pododstavce může být látka sama, v p
řípravku nebo ve výrobku, pokud pro ni 
platí omezení uvedené v příloze XVI, 
uvedena do oběhu, aby byla vrácena 
výrobci, dovozci nebo dodavateli.

2. Látka samotná, v přípravku nebo ve 
výrobku, pro kterou příloha XVII 
obsahuje omezení, nebude vyráběna, 
uváděna na trh nebo používána, pokud 
nesplňuje podmínky takového omezení. 
To se netýká výroby, uvedení na trh 
nebo použití látky pro výzkum v 
laboratorním měřítku nebo použití látky 
jako referenčního standardu.

2. Látka samotná, v přípravku nebo ve 
výrobku, pro kterou příloha XVII 
obsahuje omezení, nebude vyráběna, 
uváděna na trh nebo používána, pokud 
nesplňuje podmínky takového omezení. 
To se netýká výroby, uvedení na trh 
nebo použití látky pro výzkum v 
laboratorním měřítku nebo použití látky 
jako referenčního standardu.

První věta odstavce 1, druhý pododstavec, 
se uplatňuje přiměřeně a podle potřeby.    

Odůvodnění

No time restrictions should be placed on research and development, since this could have 
unwanted effects. There is no need for time restrictions if the conditions laid down in this Čl. 
are met.

No maximum quantity should be laid down. Instead, tonnage restrictions should be 
determined according to intended uses.

The REACH regulation should allow, and lay down clear provisions to govern, the return of 
products which cannot be marketed, because restrictions have been imposed on substances in 
connection with callback actions.

Pozměňovací návrh 191
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Čl. 65 odst. 2

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

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

Or. en

Odůvodnění

To align with the AM to Čl. 54 (a)-(c).

Pozměňovací návrh 192

Čl. 65 odst. 3

3. Bez ohledu na čl. 55 odst. 5 předloží
Komise nejpozději při zahrnutí látky do 
Stockholmské úmluvy nebo do Protokolu o 
perzistentních organických znečišťujících 
látkách UNECE návrh na zahrnutí látky do p
řílohy XVII. Navrhovaná opatření zavádějí
alespoň povinnosti plynoucí pro Spole
čenství z těchto mezinárodních závazků. P
říloha XVII se pozmění v souladu s 
postupem stanoveným v čl. 130 odst. 3. 
Články 66 až 70 se nepoužijí.

3. Bez ohledu na čl. 55 odst. 5 předloží
Komise nejpozději při zahrnutí látky do 
Stockholmské úmluvy nebo do Protokolu o 
perzistentních organických znečišťujících 
látkách UNECE návrh na zahrnutí látky do p
řílohy XVII. Navrhovaná opatření zavádějí
povinnosti plynoucí pro Společenství z t
ěchto mezinárodních závazků. Příloha XVII 
se pozmění v souladu s postupem 
stanoveným v čl. 130 odst. 3. Články 66 a
ž 70 se nepoužijí.

Odůvodnění

The Commission must comply with the Community's obligations arising from international 
conventions and protocols. Amendments to Annex XVII must fully reflect the inclusion of 
certain substances in the Stockholm Convention or the Protocol on Persistent Organic 
Pollutants.

Pozměňovací návrh 193
Čl. 66 odst. 1 a 2
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1. Má-li Komise za to, že výroba, uvedení na 
trh nebo použití látky samotné, v přípravku 
nebo ve výrobku představuje riziko pro 
lidské zdraví nebo pro životní prostředí, 
které není náležitě omezeno a je nutno se jím 
zabývat na úrovni Společenství, požádá
agenturu, aby připravila dokumentaci, která
je v souladu s požadavky přílohy XIV. 
Pokud tato dokumentace prokáže, že kromě
již existujících opatření je nezbytné opatření
na úrovni Společenství, agentura navrhne 
omezení s cílem zahájit omezovací řízení.

1. Má-li Komise za to, že výroba, uvedení na 
trh nebo použití látky samotné, v přípravku 
nebo ve výrobku představuje nepřijatelné
riziko pro lidské zdraví nebo pro životní
prostředí, které není náležitě omezeno a je 
nutno se jím zabývat na úrovni Společenství,
požádá agenturu, aby připravila 
dokumentaci, která je v souladu s požadavky 
přílohy XIV. Pokud tato dokumentace proká
že, že kromě již existujících opatření je 
nezbytné opatření na úrovni Společenství, 
agentura navrhne omezení s cílem zahájit 
omezovací řízení.

Agentura použije dokumentaci členského 
státu, zprávu o chemické bezpečnosti nebo 
posouzení rizik předložené podle tohoto na
řízení. Použije rovněž případné posouzení
rizik předané třetími stranami pro účely 
jiných nařízení nebo směrnic Společenství. Za 
tímto účelem poskytnou agentuře na po
žádání informace ostatní subjekty, např. 
agentury, zřízené podle práva Společenství, 
které plní podobný úkol.

Agentura použije dokumentaci členského 
státu, zprávu o chemické bezpečnosti nebo 
posouzení rizik předložené podle tohoto na
řízení. Použije rovněž případné posouzení
rizik předané třetími stranami pro účely 
jiných nařízení nebo směrnic Společenství. Za 
tímto účelem poskytnou agentuře na po
žádání informace ostatní subjekty, např. 
agentury, zřízené podle práva Společenství, 
které plní podobný úkol.

Agentura oznámí neprodleně na svých 
webových stránkách, že členský stát nebo 
Komise zamýšlejí zahájit proces omezení
jisté látky, a informuje o tom též všechny ú
častníky probíhajícího procesu registrace 
této látky. 

2. Má-li členský stát za to, že výroba, 
uvedení na trh nebo použití látky samotné, 
v přípravku nebo ve výrobku představuje 
riziko pro lidské zdraví nebo pro životní
prostředí, které není náležitě omezeno a je 
nutno se jím zabývat na úrovni Společenství, 
připraví dokumentaci, která je v souladu s po
žadavky přílohy XIV. Pokud tato 
dokumentace prokáže, že kromě již
existujících opatření je nezbytné opatření na 
úrovni Společenství, členský stát předloží
tuto dokumentaci agentuře ve formátu 
uvedeném v příloze XIV s cílem zahájit 
omezovací řízení.

2. Má-li členský stát za to, že výroba, 
uvedení na trh nebo použití látky samotné, 
v přípravku nebo ve výrobku představuje nep
řijatelné riziko pro lidské zdraví nebo pro 
životní prostředí, které není náležitě
omezeno a je nutno se jím zabývat na úrovni 
Společenství, připraví dokumentaci, která je 
v souladu s požadavky přílohy XIV. Pokud 
tato dokumentace prokáže, že kromě již
existujících opatření je nezbytné opatření na 
úrovni Společenství, členský stát předloží
tuto dokumentaci agentuře ve formátu 
uvedeném v příloze XIV s cílem zahájit 
omezovací řízení.

Odůvodnění
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Substances selected should be selected strictly on the basis of agreed scientific criteria and 
restrictions should only be triggered in the case of 'unacceptable' risk and not just 'a' risk. 

Restrictions apply even when tonnage is not restricted (i.e. to ‘quantities not exceeding 1 
tonne per year’). Companies which have already registered substances are entitled to 
information, as, moreover, are companies which are either not subject to a registration 
requirement (because they use ‘quantities not exceeding 1 tonne per year’) or not yet subject 
to such a requirement on account of the different deadlines applying according to tonnage.

Pozměňovací návrh 194

Čl. 66 odst. 2 a (nový)

2a. Agentura oznámí neprodleně na svých 
webových stránkách, že členský stát nebo 
Komise zamýšlejí zahájit proces omezení
jisté látky, a informuje o tom též všechny p
ředkladatele žádosti o registraci této látky. 

Odůvodnění

Restrictions may apply without tonnage limit i.e. below 1t/y. There is a right to know from the 
companies which have registered but also from those which either are not subject to 
registration (below 1t/y) or are not yet subject to due the different deadlines applied to the 
tonnage level. This amendment should be read in conjunction with the other amendments 
tabled to the articles contained in Title VIII: Restrictions on the manufacturing, marketing 
and use of certain dangerous substances and preparations. 

Pozměňovací návrh 195
Čl. 66 odst. 3 pododst. 1

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

3. Agentura na své internetové stránce zp
řístupní veřejnosti veškeré souhrny příslu
šných dokumentací, včetně omezení
navrhovaných podle odstavců 1 a 2, a zřeteln
ě uvede datum zveřejnění. Agentura vyzve v
šechny zúčastněné strany, aby jednotlivě
nebo společně do šesti měsíců ode dne zve
řejnění předložily:

Odůvodnění

Dossiers may contain confidential business information or proprietary know-how. A final 
decision may not necessarily have been taken, and their content might consequently be open 
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to misinterpretation or misuse until a final decision were forthcoming.

Three months is too short a time to allow for comments on complex subject matter, especially 
where SMEs are concerned.

Pozměňovací návrh 196
Čl. 68 odst. 1

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 předloží návrh stanoviska 
zainteresovaným stranám a vyzve je 
k zaslání připomínek ve lhůtě stanovené
agenturou.

Odůvodnění

Forwarding the draft to interested parties does not prevent the Committee from taking the 
final decision. Interested parties, or at least those that have registered, should be able to 
present observations. This amendment should be read in conjunction with the other 
amendments tabled to the articles contained in Title VIII: Restrictions on the manufacturing, 
marketing and use of certain dangerous substances and preparations.

Pozměňovací návrh 197
Čl. 69 odst. 2

2. Agentura neprodleně zveřejní stanoviska 
obou výborů na své internetové stránce.

2. Bez narušení zásad důvěrnosti podle 
článku 116 agentura neprodleně zveřejní
stanoviska obou výborů na své internetové
stránce. Zveřejněná stanoviska nebudou 
obsahovat žádné důvěrné obchodní
informace. 

Odůvodnění

Transparency must not be pursued at the expense of the protection of confidential business 
information. 
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Čl. 116 also applies here.

Pozměňovací návrh 198

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, 
s ohledem na doby výroby a výrobní cykly 
specifické pro jednotlivé aplikace. 

Odůvodnění

Timing of restriction/authorisation needs to take account of lead-times and product cycles 
that are application-specific. For some uses, legal limitations on substance use may be 
possible early, while more time is required for others given the lead-times and product cycles. 
So as to limit the cost and maximise benefits, decisions must take into account these factors.

Pozměňovací návrh 199

Čl. 72 odst. 1 bod (e)

(e) Výboru členských států, který je odpov
ědný za řešení rozdílných stanovisek k návrh
ům rozhodnutí předloženým členskými státy
podle hlavy VI a za přípravu stanovisek 
agentury k návrhům na klasifikaci a ozna
čování podle hlavy X a návrhům na 
identifikaci látek vzbuzujících velmi velké
obavy, které mají podléhat schvalovacímu 
řízení podle hlavy VII;

(e) Výboru členských států, který je odpov
ědný za řešení rozdílných stanovisek k návrh
ům rozhodnutí podle hlavy VI a za přípravu 
stanovisek agentury k návrhům na klasifikaci 
a označování podle hlavy X a návrhům na 
identifikaci látek vzbuzujících velmi velké
obavy, které mají podléhat schvalovacímu 
řízení podle hlavy VII;

Pozměňovací návrh 200
Čl. 72 odst. 1 bod (g)

(g) sekretariátu, který poskytuje technickou, 
vědeckou a administrativní podporu výborům 
a fóru a zajišťuje přiměřenou koordinaci mezi 
nimi. Vykonává rovněž práci agentury v 
rámci postupů předregistrace, registrace a 
vzájemného uznávání vyhodnocení, jakož i 
v souvislosti s přípravou pokynů, údržbou 
databáze a poskytováním informací;

(g) sekretariátu, který poskytuje technickou, 
vědeckou a administrativní podporu výborům 
a fóru a zajišťuje přiměřenou koordinaci mezi 
nimi. Vykonává rovněž práci agentury v 
rámci postupů předregistrace, registrace a 
vyhodnocení, jakož i v souvislosti s p
řípravou pokynů, údržbou databáze a 
poskytováním informací;

Odůvodnění
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In keeping with the amendment to Čl. 38, the issue of mutual recognition no longer arises.

Pozměňovací návrh 201
Čl. 72 odst. 1 bod (ha) (nový)

(ha) Výbor pro alternativní testovací
metody, který bude odpovědný za přípravu 
integrované strategie, za vývoj, validaci a p
řijetí metod testů, které nejsou prováděny 
na zvířatech, a za přidělování prostředků
získaných z registračních poplatků. Tento 
výbor bude tvořen odborníky Evropského 
centra validace alternativních metod 
(ECVAM), organizací na ochranu zvířat a 
dalších relevantních zainteresovaných 
institucí. Výbor musí dodržovat časové
limity stanovené tímto nařízením. 

Odůvodnění

The development, validation, and acceptance of alternative test methods are often hampered 
by a lack of strategic planning and coordination. The Committee should consist of experts in 
the field of alternative test methods in order to be able to develop such strategic planning, 
improve coordination, and allocate funding for alternative test methods. The Committee must 
comply with the time limits laid down in the Regulation.

Pozměňovací návrh 202
Čl. 73 odst. 1

1. Agentura poskytuje členským státům a 
orgánům Společenství co nejlepší vědeckou 
a technickou pomoc v otázkách týkajících se 
chemikálií v rámci svých pravomocí, které jí
byly postoupeny podle tohoto nařízení.

1. Agentura poskytuje členským státům a 
orgánům Společenství co nejlepší vědeckou 
a technickou pomoc v otázkách týkajících se 
chemikálií v rámci svých pravomocí, které jí
byly postoupeny podle tohoto nařízení. V p
řípadech, na které se vztahuje toto nařízení, 
bude Agentura činit právně závazná
rozhodnutí. 

Odůvodnění

This addition serves to clarify the Agency’s role as a decision-taking body, as described in the 
Commission communication entitled ‘The operating framework for the European Regulatory 
Agencies’ (COM(2002)0718).

Pozměňovací návrh 203
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Čl. 73 odst. 1a (nový)

1a. Agentura během 12 měsíců po té, co 
toto nařízení nabyde účinnosti, navrhne sm
ěrnice o sdílení nákladů, které se použijí
tam, kde nedošlo k dohodě mezi žadateli o 
registraci.
Směrnice budou veřejně přístupné a musí
zohledňovat minimálně:

a) počet žadatelů o registraci;

b) objem výroby každého z dotyčných 
žadatelů o registraci;

Pozměňovací návrh 204

Čl. 73 odst. 1b (nový)

1b. Agentura během 12 měsíců po té, co 
toto nařízení nabyde účinnosti, navrhne sm
ěrnice v souladu s přílohou I o způsobu 
aplikace kategorií použití a expozice v po
žadavcích na informace podle čl.  9 (a) (iii) 
tohoto nařízení.

Tyto směrnice budou veřejně přístupné;

Pozměňovací návrh 205
Čl. 73 odst. 2 bod (f)

(f) 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;

(f) 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 poskytování
technické podpory pro podniky, 
hlavně malé a střední;

Odůvodnění

The Agency should also establish a help desk, in particular for SMEs. This helpdesk should 
be easily accessible, preferably by making use of ICT. 

Pozměňovací návrh 206
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Čl. 73 odst. 2 bod (ia) (nový)

(ia) založit a spravovat středisko excelence 
pro sdělování rizik. Poskytnout 
centralizovaný a koordinovaný zdroj 
informací o bezpečném používání
chemikálií a přípravků. Usnadnit sdílení
znalostí nejlepší praxe oblasti sdělování
rizik.

Odůvodnění

The development of an appropriate and consistent communication system based on risk will 
provide consumers with the necessary information and advice to enable them to use 
substances, preparations and products containing chemicals safely and effectively.

Pozměňovací návrh 207
Čl. 73 odst. 2 bod (ia) (nový)

(ia) na žádost rozvojových zemí a na základ
ě vzájemně dohodnutých podmínek jim 
poskytovat technickou podporu a kapacity 
pro patřičné zacházení s chemikáliemi ve 
shodě se zásadami bezpečnosti chemikálií
za účelem splnění požadavků tohoto na
řízení. 

Odůvodnění

The EU and its member states have to take account of the possible difficulties developing 
countries may encounter and help them by granting technical assistance. 

Pozměňovací návrh 208
Čl. 73 odst. 2 bod (ib) (nový)

(ib) sledovat technickou podporu a kapacity 
poskytované Evropskou unií a jejími 
členskými státy rozvojovým zemím pro patři
čné zacházení s chemikáliemi ve shodě se 
zásadami bezpečnosti chemikálií a přispívat 
ke koordinaci této činnosti mezi Spole
čenstvím, členskými státy a mezinárodními 
organizacemi působícími ve výše zmíněné
oblasti.  

Odůvodnění
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The EU and its member states have to take account of the possible difficulties developing 
countries may encounter and help them by granting technical assistance. This should be 
monitored properly. 

Pozměňovací návrh 209
Čl. 73 odst. 3 bod (ea) (nový)

(ea) poskytování poradenství sekretariátu 
v oblasti technické podpory a poskytování
kapacit pro patřičné zacházení
s chemikáliemi podle zásad bezpečnosti 
chemikálií v rozvojových zemích;

Odůvodnění

The EU and its member states have to take account of the possible difficulties developing 
countries may encounter and help them by granting technical assistance. This should be 
clarified in the tasks of the Committees. This follows from amendment 1 and 2. 

Pozměňovací návrh 210
Čl. 74 odst. 2 bod (d)

(d) strukturu poplatků agentury. (d) strukturu poplatků Agentury,
transparentním, nediskriminačním a přimě
řeným způsobem.

Odůvodnění

There should be minimum requirements for setting the Agency's fees.

Pozměňovací návrh 211
Čl. 74 bod (da) (nový)

(da) víceletý program.

Odůvodnění

In keeping with the amendments to Čl. 43a bis, taking account of the fact that responsibility 
for the rolling plan now rests with the Agency.

Pozměňovací návrh 212
Čl. 75 odst. 1
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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 šesti zástupců
členských států jmenovaných Radou a tří
zástupců jmenovaných Komisí a ze čtyř
jednotlivců jmenovaných Komisí, kteří
zastupují zúčastněné strany, včetně alespoň
jednoho zástupce průmyslu, jednoho 
zástupce odborů a jednoho zástupce v
ědecké komunity. 

Odůvodnění

The composition of the Management Board must be carefully balanced. The number of 
representatives nominated by the Commission must not be higher than the number of 
representatives nominated by other parties.

Pozměňovací návrh 213
Čl. 79 odst. 2 bod (e) a bod (ja) (nový)

(e) uzavírání a řízení nezbytných smluv s 
poskytovateli služeb;

(e) uzavírání a řízení nezbytných smluv s 
poskytovateli služeb a institucemi 
uvedenými v článku 83;

(ja) přijímání návrhů a definitivních plánů
hodnocení látek a jejich aktualizací podle 
hlavy VI, pokud nebudou návrhy na zm
ěny.

Pozměňovací návrh 214
Čl. 79 odst. 3 bod (a)

(a) návrh zprávy o činnostech agentury v p
ředcházejícím roce, včetně informací o počtu 
obdržených dokumentací k registraci, počtu 
vyhodnocených látek, počtu obdržených 
žádostí o povolení, počtu návrhů na omezení, 
které agentura obdržela a k nimž se vyjádřila, 
čase potřebném pro dokončení souvisejících 
postupů a o povolených látkách, zamítnutých 
dokumentacích; obdržených stížnostech a p
řijatých opatřeních; přehled činnosti fóra;

(a) návrh zprávy o činnostech agentury v p
ředcházejícím roce, včetně informací o počtu 
obdržených dokumentací k registraci, počtu 
vyhodnocených látek, počtu obdržených 
žádostí o povolení, počtu návrhů na omezení, 
které agentura obdržela a k nimž se vyjádřila, 
čase potřebném pro dokončení souvisejících 
postupů a o povolených látkách, zamítnutých 
dokumentacích; obdržených stížnostech a p
řijatých opatřeních; technické pomoci a 
poskytování kapacit rozvojovým zemím; p
řehled činnosti fóra;

Odůvodnění

The EU and its member states have to take account of the possible difficulties developing 
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countries may encounter and help them by granting technical assistance. This should 
be clarified in the duties of the Executive Director.

Pozměňovací návrh 215
Čl. 81 odst. 4 pododst. 4

Výkonný ředitel nebo jeho zástupce a 
zástupci Komise mají právo účastnit se všech 
schůzí výborů a pracovních skupin svolaných 
agenturou nebo jejími výbory. K účasti na 
schůzích je na žádost členů výborů nebo 
správní rady možno přizvat jako 
pozorovatele rovněž dotčené osoby.

Výkonný ředitel nebo jeho zástupce a 
zástupci Komise mají právo účastnit se všech 
schůzí výborů a pracovních skupin svolaných 
agenturou nebo jejími výbory.  
Zainteresované strany, včetně zástupců
velkých a malých a středních podniků, se 
mohou schůzí účastnit jako pozorovatelé. 

Odůvodnění

The presence of an industry representative at meetings of the committee should not be by 
invitation only. There should be an observer position for representatives of industry and/or 
SMEs. 

Pozměňovací návrh 216
Čl. 82 odst. 1

1. Každý členský stát jmenuje jednoho člena 
fóra na tříleté funkční období, které je možno 
prodloužit. Členové jsou vybráni podle svých 
úkolů a zkušeností při vymáhání dodržování
právních předpisů o chemikáliích a udržují
patřičné kontakty s příslušnými orgány 
členských států.

1. Každý členský stát jmenuje jednoho člena 
fóra na tříleté funkční období, které je možno 
prodloužit. Členové jsou vybráni podle svých 
úkolů a zkušeností při vymáhání dodržování
právních předpisů o chemikáliích a udržují
patřičné kontakty s příslušnými orgány 
členských států.

Fórum by mělo usilovat o široký rozsah 
odpovídajících odborností svých členů. 
Za tímto účelem mohou kooptovat nejvýše 
dalších pět členů vybraných na základě jejich 
specifické kvalifikace. Tito členové jsou 
jmenování na období tří let, které je možno 
prodloužit.

Nemá vliv na anglické znění

Členy fóra mohou doprovázet vědečtí a 
techničtí poradci.

Členy fóra mohou doprovázet vědečtí a 
techničtí poradci.

Výkonný ředitel agentury nebo jeho zástupce 
a zástupci Komise mají právo účastnit se v
šech schůzí fóra a jeho pracovních skupin. K 
účasti na schůzích je na žádost členů fóra 
nebo správní rady možno přizvat jako 
pozorovatele rovněž dotčené osoby.

Výkonný ředitel agentury nebo jeho zástupce 
a zástupci Komise mají právo účastnit se v
šech schůzí fóra a jeho pracovních skupin. 
Zainteresované strany, včetně zástupců
velkých a malých a středních podniků se 
mohou schůzí účastnit jako pozorovatelé.
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Odůvodnění

The presence of an industry representative at meetings of the committee should not be by 
invitation only. There should be an observer position for representatives of industry and/or 
SMEs. 

Pozměňovací návrh 217
Čl. 83 odst. 2

2. Členské státy předají agentuře jména 
odborníků s prokázanými zkušenostmi při p
řezkoumávání posouzení rizik chemikálií
nebo v oblasti sociálně-ekonomických analýz 
nebo jinou odpovídající vědeckou 
specializací, kteří budou k dispozici pro práci 
pracovních skupin výborů s uvedením jejich 
kvalifikace a konkrétních oblastí specializace.

2. Členské státy předají agentuře jména 
nezávislých odborníků s prokázanými zku
šenostmi při přezkoumávání posouzení rizik 
chemikálií nebo v oblasti sociálně-
ekonomických analýz nebo jinou odpovídající
vědeckou specializací, kteří budou k 
dispozici pro práci pracovních skupin výborů
s uvedením jejich kvalifikace a konkrétních 
oblastí specializace.

Agentura vede aktualizovaný seznam 
odborníků. Seznam obsahuje odborníky 
uvedené v prvním pododstavci a další
experty určené přímo sekretariátem.

Agentura vede aktualizovaný seznam 
nezávislých odborníků. Seznam obsahuje  
nezávislé odborníky uvedené v prvním 
pododstavci a další experty určené přímo 
sekretariátem.

Odůvodnění

The experts sent to the Agency must be confirmed to be independent.

Pozměňovací návrh 218
Čl. 83 odst. 2a (nový)

2a. Správní rada, jednající podle návrhu 
výkonného ředitele, sestaví veřejně p
řístupný seznam kompetentních institucí
jmenovaných členskými státy, které mohou 
Agentuře pomáhat, buď jednotlivě nebo 
jako síť, s jejím posláním, především tam, 
kde se jedná o úkoly podle hlavy VI.

Pozměňovací návrh 219
Čl. 83 odst. 3
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3. Poskytování služeb členy výborů nebo 
odborníkem pracujícím v pracovní skupině
výboru nebo fóra nebo vykonávání jiného 
úkolu pro agenturu se řídí písemnou 
smlouvou uzavřenou mezi agenturou a doty
čnou osobou nebo popřípadě mezi 
agenturou a zaměstnavatelem dotyčné
osoby.

3. Poskytování služeb členy výborů, 
institucemi nebo odborníkem pracujícím v 
pracovní skupině výboru nebo fóra nebo 
vykonávání jiného úkolu pro agenturu se řídí
písemnou smlouvou uzavřenou mezi 
agenturou a dotyčnou osobou, jejím zam
ěstnavatelem, podle situace, nebo příslu
šnou institucí.

Dotčená osoba nebo její zaměstnavatel jsou 
odměňováni v souladu se sazebníkem 
poplatků, který je uveden ve finančním na
řízení stanoveném správní radou. Neplní-li 
dotčená osoba své povinnosti, výkonný
ředitel má právo ukončit nebo pozastavit 
smlouvu či odejmout odměnu.

Ostatní výše zmíněné smluvní strany jsou 
odměňovány v souladu se sazebníkem 
poplatků, který je uveden ve finančním na
řízení stanoveném správní radou. Neplní-li 
dotčená osoba své povinnosti, výkonný
ředitel má právo ukončit nebo pozastavit 
smlouvu či odejmout odměnu.

Pozměňovací návrh 220
Čl. 85 odst. 1

1. Odvolací senát je složen z předsedy a 
dvou dalších členů.

1. Odvolací senát je složen z předsedy, který
může zastávat funkci soudce v příslušném 
členském státě, a dvou dalších členů.

Odůvodnění

Given the scope of the tasks to be assigned to it, the Board of Appeal must be chaired by a 
judge.

Pozměňovací návrh 221
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3. Předsedu, ostatní členy a náhradníky 
jmenuje správní rada na základě jejich příslu
šných zkušeností a odborných znalostí v 
oblasti chemické bezpečnosti, přírodních věd 
nebo regulace či soudního řízení ze seznamu 
kvalifikovaných kandidátů schváleného 
Komisí.

3. Předsedu, ostatní členy a náhradníky 
jmenuje správní rada . Správní rada vybere 
kvalifikované kandidáty ze seznamu 
navrhovaného Komisí na základě ve
řejného výběru po publikaci výzvy k vyjád
ření zájmu v Úředním věstníku Evropské
unie, v tisku nebo na Internetu. Členové
odvolacího senátu budou vybráni na základ
ě jejich příslušných zkušeností a odborných 
znalostí v oblasti chemické bezpečnosti, p
řírodních věd nebo regulace či soudního 
řízení ze seznamu kvalifikovaných kandidátů
schváleného Komisí. Alespoň jeden člen 
senátu musí mít prokazatelné zkušenosti 
v oblasti soudnictví.

Odůvodnění

In view of the remit of the Board of Appeal, at least one board member must have proven 
relevant experience in the area of judicial procedures. Given the nature of the board’s tasks, 
a transparent application procedure must be introduced.

Pozměňovací návrh 222

Čl. 87 odst. 1

1. Odvolání je možno podat proti 
rozhodnutím agentury přijatým podle 
článku 7, článku 18, čl. 25 odst. 4 
pododst. 3, čl. 28 odst. 2 pododst. 1, 
článku 49, čl. 115 odst. 4 nebo článku 116.

1. Odvolání je možno podat proti 
rozhodnutím agentury přijatým podle 
článku 7, článku 18, čl. 25 odst. 4 
pododst. 3, čl. 28 odst. 2 pododst. 1, článku 
43a (nový), článku 49, čl. 115 odst. 4 nebo 
článku 116.

Pozměňovací návrh 223
Čl. 93 odst. 2

2. Výdaje agentury zahrnují odměňování zam
ěstnanců, výdaje na správu, infrastrukturu a 
provoz.

2. Výdaje agentury zahrnují odměňování zam
ěstnanců, výdaje na správu, infrastrukturu a
provoz, včetně výdajů plynoucích ze smluv 
se třetími stranami, především institucemi 
provádějícími hodnocení podle hlavy VI.

Pozměňovací návrh 224
Čl. 106
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K zajištění transparentnosti přijme správní
rada na návrh výkonného ředitele a po dohod
ě s Komisí pravidla, kterými zajistí přístup ve
řejnosti k regulativním, vědeckým nebo 
technickým informacím týkajícím se bezpe
čnosti chemikálií, které nemají důvěrnou 
povahu.

K zajištění transparentnosti přijme správní
rada na návrh výkonného ředitele a po dohod
ě s Komisí pravidla a sestaví rejstřík, kterými 
zajistí přístup veřejnosti k regulativním, v
ědeckým nebo technickým informacím 
týkajícím se bezpečnosti chemikálií, (vypou
ští se) podle nařízení (ES) č. 1049/2001. 
Tento jednací řád Agentur, jejích výborů a 
pracovních skupin bude zpřístupněn ve
řejnosti na webových stránkách Agentury. 

Odůvodnění

The provisions on transparency of the Agency’s work should be more precise.

Pozměňovací návrh 225
Čl. 109

Oblast působnosti vypouští se

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

Odůvodnění
This has been moved to Čl. 2.2c(new).

Pozměňovací návrh 226
Čl. 110.1, first paragraph
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1. Každý dovozce nebo výrobce, nebo 
skupina dovozců či výrobců, kteří uvádějí na 
trh látku v oblasti působnosti článku 109, 
oznámí agentuře níže uvedené údaje za ú
čelem uvedení na seznamu podle článku 111, 
nejsou-li předkládány jako součást registrace:

1. Každý dovozce nebo výrobce, nebo 
skupina dovozců či výrobců, kteří uvádějí na 
trh látku, která splňuje kritéria pro 
klasifikaci jako nebezpečná látka v souladu 
se směrnicí 67/548/EHS, samotná nebo v p
řípravku nad limity koncentrace 
specifikované ve směrnici 1999/45/ES, což
způsobuje klasifikaci přípravku jako 
nebezpečného, oznámí agentuře níže 
uvedené údaje za účelem uvedení na seznamu 
podle článku 111, nejsou-li předkládány jako 
součást registrace:

Odůvodnění
Follows from the above amendments to Čl. 2.2c (new) and the deletion of Čl. 109.

Pozměňovací návrh 227

Čl. 112

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

vypouští se

2. Výbor pro členské státy vyhotoví
stanovisko k návrhu, přičemž dotčeným 
stranám poskytne příležitost k podání p
řipomínek. Agentura předloží toto 
stanovisko a případné připomínky Komisi, 
která vydá rozhodnutí v souladu s čl. 4 
odst. 3 směrnice 67/548/EHS.

Pozměňovací návrh 228

Čl. 113
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Povinnosti stanovené v článku 110 platí po 
uplynutí lhůty stanovené v čl. 21 odst. 1.

Povinnosti stanovené v článku 110 platí po 
uplynutí lhůty stanovené v čl. 21.

Odůvodnění

If the inventory is to be compiled on the basis of the pre-registration procedure, the time 
periods should be the same. This amendment should be taken in conjunction with the other 
amendments tabled to the articles of Title X: Classification and Labelling Inventory.

Pozměňovací návrh 229

Čl. 114

1. Členské státy předloží Komisi každých 
deset let zprávu o fungování tohoto nařízení
na jejich území, včetně oddílů o 
vyhodnocování a vymáhání dodržování, ve 
formátu uvedeném v článku 108.

1. Členské státy předloží Komisi každé tři 
roky zprávu o fungování tohoto nařízení na 
jejich území, včetně oddílů o vyhodnocování
a vymáhání dodržování, ve formátu 
uvedeném v článku 108. Tyto zprávy by měly 
zahrnovat informace o sledování a 
kontrolních opatřeních, která byla 
zavedena, o porušování, která byla zjištěna, 
a pokutách, které byly uloženy, a o ve
škerých dalších problémech implementace 
nařízení. 

První zpráva však bude předložena pět let po 
vstupu tohoto nařízení v platnost.

První zpráva však bude předložena jeden rok 
po vstupu tohoto nařízení v platnost.

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

2. Agentura předloží Komisi každé dva roky
zprávu o fungování tohoto nařízení.

První zpráva však bude předložena pět let po 
oznámení podle čl. 131 odst. 2.

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

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

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

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

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

Odůvodnění

If the Regulation is to be implemented uniformly, the Member States must report at much 
shorter intervals. This is the only way that deficiencies can be corrected at an early stage. 
There should also be minimum requirements for the content of reports, to ensure their quality.

Pozměňovací návrh 230

Čl. 115a (nový)
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Čl. 115a – Zvláštní ustanovení o 
informacích pro veřejnost:

1. Pro pomoc spotřebiteli s bezpečným a 
udržitelným používáním látek a přípravků
musí výrobce dát k dispozici všechny 
informace o rizicích, které má k dispozici, a 
to prostřednictvím označení na obalu ka
ždého výrobku uvedeného na trh za účelem 
prodeje spotřebiteli, kde by byla uvedena 
rizika související s doporučeným použitím 
nebo předvídatelným zneužitím přípravku. 
Navíc by informace na obalu měly být 
podle možností doplněny dalšími komunika
čními kanály, jako jsou webové stránky, 
kde lze uvést podrobnější bezpečnostní
informace pro použití týkající se dané látky 
nebo přípravku. 
2. Stejně by měly být pozměněny směrnice 
1999/45/ES a 1967/548/EHS.

Odůvodnění

The development of an appropriate and consistent communication system based on risk will 
provide consumers with the necessary information and advice to enable them to use 
substances, preparations and products containing chemicals safely and effectively.

Pozměňovací návrh 231

Čl. 116 odst. 1

1. Za důvěrné se považují tyto informace: 1. Tyto informace týkající se látek samých 
nebudou považovány za důvěrné:

Odůvodnění

Clarifying amendment: information considered as non-confidential concerns only substances 
as such, not preparations and articles containing those substances. The legal implications for 
research of a pooling requirement should not be underestimated.

Pozměňovací návrh 232

Čl. 116 odst. 1 bod (ka) (nový)

(ka) kategorie použití látky nebo p
řípravku.
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Odůvodnění

This information is not necessarily confidential and should be included in the list.

Pozměňovací návrh 233

Čl. 116 odst. 2 bod (da) (nový)

(da) užití registrovaná přímo uživatelem. 

Odůvodnění

In many industries the chemical components used are considered intellectual property. 
Disclosure of a chemical could reveal confidential business information and hurt a business's 
competitiveness. As such, the identity of prior registrants to new registrants should be 
protected against disclosure. The same should apply to downstream users who should not be 
obliged to disclose their chemicals up the supply chain to the chemical manufacturer.

Pozměňovací návrh 234

Čl. 116 odst. 2 bod (da) (nový)

(da) analytické metody, pokud jsou po
žadovány podle přílohy VII nebo VIII, které
by umožnily zjistit nebezpečnou látku uvol
ňovanou do prostředí a přímé vystavení lidí
této látce;

Odůvodnění

Analytical methods should be treated as confidential and are of no significance to the general 
public. This amendment should be taken in conjunction with the other amendments tabled to 
the articles of Title XI: Information.

Pozměňovací návrh 235

Čl. 117

Bez ohledu na články 115 a 116 mohou být 
informace, které agentura obdrží podle 
tohoto nařízení, sděleny vládě nebo subjektu
třetí země nebo mezinárodní organizaci v 
souladu s dohodou uzavřenou mezi Spole
čenstvím a dotčenou třetí stranou podle na
řízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 304/2003 nebo 
podle čl. 181a odst. 3 Smlouvy, jsou-li spln
ěny obě tyto podmínky:

Bez ohledu na články 115 a 116 mohou být 
informace, které agentura obdrží podle 
tohoto nařízení, sděleny vládě nebo vládní
instituci třetí země nebo mezinárodní
organizaci v souladu s dohodou uzavřenou 
mezi Společenstvím a dotčenou třetí stranou 
podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 304/2003 nebo 
podle čl. 181a odst. 3 Smlouvy, jsou-li spln
ěny obě tyto podmínky:
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(a) účelem dohody je spolupráce při provád
ění nebo řízení právních předpisů týkajících 
se chemikálií, na něž se vztahuje toto na
řízení;

(a) účelem dohody je vládní spolupráce při 
provádění nebo řízení právních předpisů
týkajících se chemikálií, na něž se vztahuje 
toto nařízení;

(b) třetí strana ochraňuje důvěrné informace 
podle vzájemné dohody.

(b) třetí strana ochraňuje důvěrné informace 
podle vzájemné dohody.

Odůvodnění

In order to prevent the fraudulent use of information, it should be clearly established that 
cooperation under Čl. 117 concerns only national and international government institutions.

Pozměňovací návrh 236

Čl. 120

Příslušné orgány členských států informují
širokou veřejnost o rizicích plynoucích z 
látek, považuje-li se to za nezbytné pro 
ochranu lidského zdraví nebo životního prost
ředí.

Podle směrnic, které sestaví Agentura, p
říslušné orgány členských států informují
širokou veřejnost o rizicích plynoucích z 
látek, považuje-li se to za nezbytné pro 
ochranu lidského zdraví nebo životního prost
ředí.

Odůvodnění

Guidelines should be drawn up to ensure uniformity in the way the Member States’ national 
authorities inform the public.

Pozměňovací návrh 237

Čl. 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).Ty by měly především 
obsahovat rady malým a středním 
podnikům, jak plnit povinnosti 
ukládané jim tímto nařízením. 

Odůvodnění

In particular SMEs may require special help so as to meet their obligations. 

Pozměňovací návrh 238
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Čl. 122

Členské státy udržují systém úředních 
kontrol a podle okolností vykonávají další
činnosti.

Členské státy udržují systém úředních 
kontrol a podle okolností vykonávají další
činnosti. Agentura bude mít pravomoc vy
žadovat provádění kontrolních a jiných 
činností členskými státy.

Odůvodnění

Management of the REACH system relies on uniform implementation of the provisions 
throughout the common market. The Agency must therefore be in a position to require the 
Member States to carry out certain controls or activities.

Pozměňovací návrh 239

Čl. 123 odst. 1

1. Členské státy stanoví předpisy o sankcích 
za porušení ustanovení tohoto nařízení a p
řijmou veškerá opatření nezbytná k jejich 
provedení. Sankce musí být účinné, přimě
řené a odrazující. Členské státy oznámí tyto 
předpisy Komisi nejpozději osmnáct měsíců
po vstupu tohoto nařízení v platnost a 
neprodleně ji oznámí každou následnou zm
ěnu těchto předpisů.

1. Na základě směrnic sestavených 
Agenturou stanoví členské státy předpisy o 
sankcích za porušení ustanovení tohoto na
řízení a přijmou veškerá opatření nezbytná k 
jejich provedení. Sankce musí být účinné, p
řiměřené a odrazující. Členské státy oznámí
tyto předpisy Komisi nejpozději osmnáct m
ěsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost a 
neprodleně ji oznámí každou následnou zm
ěnu těchto předpisů.

Odůvodnění

To leave the system of penalties to the Member States’ discretion alone would lead to the 
existence of differing penalties within the Union. If the objectives of REACH are to be 
attained, there must be a harmonised system of penalties and harmonised implementation. 

Pozměňovací návrh 240

Čl. 128

Přílohy mohou být pozměněny v souladu s 
postupem stanoveným v čl. 130 odst. 3.

Přílohy mohou být pozměněny v souladu s 
postupem stanoveným v čl. 130 odst. 3.
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Jakmile Vědecký poradní výbor 
Evropského centra pro validaci 
alternativních metod (ECVAM) posoudí
alternativní testovací metodu za vědecky 
platnou a připravenou pro přijetí
regulatorními úřady, sestaví ECVAM 
návrh na doplnění testovacích metod v p
říloze X a požadavků na informace v p
řílohách V až VIII a předloží tento návrh 
Výboru uvedenému v článku 130 (1).

Odůvodnění
The current Annex II is based on "historical precedent". As such it is inconsistent and builds 
on unclear criteria, leading to absurdities where one of two similar substances is excluded 
while the other is not (i.e. succrose and fructose). The Commission should be given a deadline 
within which it shall develop clear objective criteria for granting the exemptions contained in 
Annex II, so that a logical and comprehensive list of exempted substances can be developed.

Pozměňovací návrh 241

Čl. 132a (nový)

Průběžné hodnocení dopadu

1. Pět let po vstupu tohoto nařízení
v platnost, bez ohledu na ustanovení
článku 133, provede Komise průběžné
vyhodnocení dopadu tohoto nařízení. Toto 
hodnocení bude analyzovat stav dopadu 
realizace tohoto nařízení , bude 
konfrontovat dosažené výsledky s tím, co 
bylo na začátku očekáváno, a vyhodnotí
dopad nařízení na fungování vnitřního 
trhu a konkurence na něm. 

2. Komise předloží toto posouzení
Evropskému parlamentu a Radě nejpozději 
[v den šestého výročí vstupu tohoto nařízení
v platnost]. Komise sestaví návrh změn 
tohoto nařízení, které vyplynou jako 
nezbytné z tohoto provedeného průběžného 
hodnocení. 

Odůvodnění

Considering the importance of the regulatory system REACH sets up, it is necessary to 
evaluate the results achieved in the first years of implementation in order to check whether 
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the initial targets can be met, and if not, to make the necessary adjustments.

Pozměňovací návrh 242

Čl. 134

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

Směrnice 76/769/EHS, 90/394/EHS, 
91/155/EHS, 91/157/EHS, 93/67/EHS, 
93/105/EHS a 2000/21/ES, 2002/95/ES a 
2004/37/ES a nařízení (EHS) č. 793/93 a 
(ES) č. 1488/94 se zrušují.

Odůvodnění
Duplication of rules should be avoided. The amendments to the previous articles make it 
possible to dispense with the above directives and regulations.

Pozměňovací návrh 243

Čl. 135 a (nový)

Tato slova se přidávají k článku 1(2) sm
ěrnice 98/24/EC: 
‘Požadavky této směrnice se nevztahují v p
řípadě existence povinností podle nařízení
(ES) č. xxx (nařízení REACH).’

Odůvodnění

To clarify the fact that REACH takes priority and avoid duplication.

Pozměňovací návrh 244

Čl. 135b (nový)

Tato slova se přidávají k článku 1(1) sm
ěrnice 89/106/EHS: 

‘Na stavební výrobky se požadavky této sm
ěrnice na hygienu, ochranu zdraví a
životního prostředí nebudou vztahovat, 
pokud nařízení (ES) č. xxx (nařízení
REACH) ukládá povinnosti, které se 
vztahují na tyto záležitosti.’

Odůvodnění

To clarify the fact that REACH takes priority and avoid duplication.



PE 353.595v03-00 122/11 AD\579754CS.doc
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh 245

Příloha I, část 0, bod 0.2.

0.2. Posouzení chemické bezpečnosti se 
zabývá veškerými určenými použitími. Zva
žuje se použití látky samotné (včetně p
řípadných nečistot a přídatných látek), v p
řípravku nebo ve výrobku. Při posuzování se 
přihlíží ke všem fázím životního cyklu látky 
stanoveným určenými použitími. Posouzení
chemické bezpečnosti se zakládá na srovnání
možných nepříznivých účinků látky se 
známou nebo důvodně předvídatelnou  
expozicí člověka nebo životního prostředí
této látce.

0.2. Posouzení chemické bezpečnosti se 
zabývá veškerými určenými použitími v mno
žství 1 tuny nebo více za rok. Zvažuje se pou
žití látky samotné (včetně případných ne
čistot a přídatných látek), v přípravku nebo 
ve výrobku. Při posuzování se přihlíží ke v
šem fázím životního cyklu látky stanoveným 
určenými použitími. Posouzení chemické
bezpečnosti se zakládá na srovnání možných 
nepříznivých účinků látky se známou nebo d
ůvodně předvídatelnou  expozicí člověka 
nebo životního prostředí této látce.

Pozměňovací návrh 246

Příloha I, část 4, bod 4.2

4.2 Splňuje-li látka kritéria, provede se 
charakterizace emisí, která zahrnuje příslušné
části posouzení expozice popsané v oddílu 5. 
Zejména obsahuje odhad množství látky 
uvolněného do různých složek životního 
prostředí během veškerých činností provád
ěných výrobcem nebo dovozcem a všech ur
čených použití a určení pravděpodobných 
cest expozice člověka a životního prostředí
této látce.

4.2 Splňuje-li látka kritéria, provede se 
charakterizace emisí, která zahrnuje příslušné
části posouzení expozice popsané v oddílu 5. 
Zejména obsahuje odhad množství látky 
uvolněného do různých složek životního 
prostředí během veškerých činností provád
ěných výrobcem nebo dovozcem a všech ur
čených použití v množství 1 tuny nebo více 
za rok, a určení pravděpodobných cest 
expozice člověka a životního prostředí této 
látce.

Pozměňovací návrh 247

Příloha I, část 5.1, bod 5.1.1, pododstavec 1
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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 v množství 1 tuny nebo více za rok. 
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:

Pozměňovací návrh 248

Příloha I, část 5.2, bod 5.2.4, pododstavec 1

5.2.4 Provede se odhad úrovní expozice pro 
všechny skupiny obyvatelstva (pracovníci, 
spotřebitelé a osoby exponované nepřímo p
řes životní prostředí) a složky životního prost
ředí, u nichž je expozice dané látce známá
nebo je důvodně předvídatelná. Posoudí se 
všechny příslušné cesty expozice člověka 
(vdechnutím, orální, kůží a dohromady všemi 
cestami expozice). Tyto odhady přihlédnou k 
prostorovým a časovým výkyvům expozice. 
Při odhadu expozice se vezme v úvahu 
zejména:

5.2.4 Provede se odhad úrovní expozice pro 
skupiny obyvatelstva (pracovníci, spot
řebitelé a osoby exponované nepřímo přes 
životní prostředí) a složky životního prost
ředí, u nichž je expozice dané látce 
stanovena jako nejvyšší. Posoudí se nejdůle
žitější cesty expozice člověka (vdechnutím, 
orální, kůží a dohromady všemi cestami 
expozice). Tyto odhady přihlédnou k 
prostorovým a časovým výkyvům expozice. 
Při odhadu expozice se vezme v úvahu 
zejména:

Odůvodnění

Full exposure and risk assessment taking into account all uses is impractical and too 
complex, particularly for SMEs. Priority should be given to the highest risk exposure, as 
recommended by ECETOC (European Centre for Ecotoxicology and Toxicology) in the 
Chemicals Targeted Risk Assessment.

Pozměňovací návrh 249

Příloha I, část 5.2, bod 5.2.4, nový pododstavec po požadavcích
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Jestliže expozice vycházející ze scénáře 
vedoucího k nejvyšší expozici není v dostate
čné míře pod hranicí předpokládaných ú
činků na člověka nebo životní prostředí, 
provede se důkladnější odhad expozice.

Odůvodnění

Full exposure and risk assessment taking into account all uses is impractical and too 
complex, particularly for SMEs. Priority should be given to the highest risk exposure, as 
recommended by ECETOC (European Centre for Ecotoxicology and Toxicology) in the 
Chemicals Targeted Risk Assessment.

Pozměňovací návrh 250

Příloha I, část 5.2, bod 5.2.5 a (nový)

5.2.5a. Validované odhady míry expozic 
mohou být zjednodušeny použitím 
specifických IT nástrojů, včetně sektorově
specifických  IT nástrojů, pokud existují.

Odůvodnění

To help SMEs to comply with their obligations, specific and specialised IT tools to assess 
exposure exist or can be developed. 

Pozměňovací návrh 251

Příloha Ib, pododstavec 1, za nadpisem

Posouzení chemické bezpečnosti se provede 
podle přílohy I s těmito změnami:

Posouzení chemické bezpečnosti se provede 
s výjimkou látek, které jsou vyňaty podle čl. 
13 odst. 2, se provede podle cílů přílohy I,
například s těmito změnami:

Odůvodnění

For safety assessments of preparations, only data concerning substances which exceed certain 
minimum concentrations is relevant. Pursuant to Čl. 13(2), the chemical safety assessment 
need not be performed for a substance which is present in a preparation if the concentration 
of the substance in the preparation is less than the values shown in subparagraphs (a) to (e). 
In the interest of greater clarity, corresponding provisions should be inserted in Annex Ib, as 
the formulations in Annex Ib, e.g. 'each substance in the preparation' or 'all substances in the 
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preparation', are misleading.

Preparations such as fragrances and flavours are highly complex mixtures, of which 
numerous variants are traded daily, and which are frequently modified. A chemical safety 
assessment as prescribed in Annex 1b is highly impractical. The objectives of Annex 1b can 
also be met in other, more practical ways tailored to specific categories of preparations, 
while taking into account the general nature of these preparations and maintaining the 
objectives of Annex 1b.

Pozměňovací návrh 252

Příloha II, přidat na seznam (nový)

č. EINECS    Název/skupina    č. CAS č. EINECS    Název/skupina    č. CAS

231-096-4      Železo               7439-89-6

265-995-8     Celulózová vláknina  65996-
61-4
232-350-7   Terpentýnový olej /terpentýn 
z borového dřeva 8006-64-2

232-304-6     Surový tallový olej         8002-
26-4
232-50-64    Lignisulfonát vápníku  8061-
52-7

232-50-59   Lignisulfonát sodíku 8061-51-6

232-50-85 Lignisulfonát NH4 8061-53-8
232-51-06  Kyselina lignisulfonová  8062-
15-5

295-731-7      Nekysličníkové sklo    92128-
37-5
305-415-3     Sklo, oxid             94551-67-4

305-416-9     Sklo, oxid             94551-68-5

266-046-0     Sklo, oxid             65997-17-3

215-171-9     Magnézie 1309-48-4
200-578-6     Etanol                   64-17-5

231-959-9      Oxygen O2 7782-44-7

231-098-5      Krypton Kr       7439-90-9
231-110-9      Neon Ne          7440-01-9

231-168-5     Helium He       7440-59-7

231-172-7     Xenon Xe        7440-63-3



PE 353.595v03-00 126/11 AD\579754CS.doc
Externí překlad

CS

200-812-7    Metan CH4     78-82-8

Odůvodnění

The substances added to Annex II are either already covered by existing legislation, are not 
considered dangerous, or are components of substances included in Annex III to the 
Regulation. Also, substances that have been used for several hundreds of years in a variety of 
different applications with negligible risk are excluded from registration to make the system 
more workable.

Pozměňovací návrh 253

Příloha III, bod 1a (nový)

Látky uvedené v příloze II, které jsou vyráb
ěny alternativním výrobním procesem;

Odůvodnění

It is illogical to exempt a substance if it is produced in one way but not in another. If the 
naturally occurring substance does not require registration, the manufactured version of the 
same substance should also be exempt. The manufacturing process itself is covered under 
other legislation.

Pozměňovací návrh 254

Příloha III, bod 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. Látky vyskytující se v přírodě, včetně
botanicky-odvozených látek uvedených v 
článku 3, nejsou-li chemicky upravované b
ěhem výroby, ledaže splňují kritéria pro 
klasifikaci jako nebezpečné podle sm
ěrnice 67/548;

Odůvodnění

The way minerals and ores are now included in Annex III is unworkable. Both minerals and 
ores are difficult to classify due to the nature of the material and their varying composition. 
Further, registration of minerals and ores is unnecessary since current legislation (e.g. the 
mining waste Directive, IPPC) covers them sufficiently.

Pozměňovací návrh 255

Příloha III, bod 9a (nový)
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9a. Rudy a koncentráty z nich získané
mineralogickými a fyzikálními procesy 
transformace;

Odůvodnění

The way minerals and ores are now included in Annex III is unworkable. Both minerals and 
ores are difficult to classify due to the nature of the material and their varying composition. 
Further, registration of minerals and ores is unnecessary since current legislation (e.g. the 
mining waste Directive, IPPC) covers them sufficiently.

Pozměňovací návrh 256

Příloha III, bod 9a (nový)

9a. Kondenzáty zemního plynu, zkapalněný
topný plyn (LPG), koks a metan.

Odůvodnění

These substances are already well regulated under current legislation. Their hazards are well 
known, and they are normally transformed before use into other substances, which are subject 
to registration. LPG should be included in Annex III to the REACH Regulation in view of its 
natural origins, its similarities with other natural products listed in Annex III, and its known 
effects as regards safety, health and the environment. Coke is a 'cleaner' version of coal 
(without impurities), which is already exempt from registration.

Pozměňovací návrh 257

Příloha III, bod 9b (nový)

9b. Kovy a slitiny v tuhé formě.

Odůvodnění

Disproportionate effort needed for registration: experience over decades indicates no risk to 
man or the environment.

Pozměňovací návrh 258

Příloha III, bod 9c (nový)

9c. Procesní plyny jako koksárenský plyn,  
vysokopecní plyn a topný plyn v ropných 
rafinériích a jejich součástech.

Odůvodnění
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Process gases (coke oven gas, blast furnace gas and fuel gas in oil refineries) are currently 
exempt from registration if used on site. However, when process gas leaves the site it is 
potentially subject to registration. This creates legal uncertainty and distorts the level playing 
field with other major fuels, such as natural gas, crude oil and coal, which are exempt from 
registration. This could unintentionally hamper the recycling and re-use of resources. Coke 
has fewer intrinsic hazardous properties than coal and should therefore be exempted, as coal 
is, from registration.

Pozměňovací návrh 259

Příloha III, bod 9d (nový)

9d. Rostlinné a živočišné oleje a tuky;

Odůvodnění

These substances are of natural origin. There is already considerable information on them, 
and experience in use, to indicate that their properties and risks are well known. The 
substances are considered to be safe to human health and the environment. Several oils are 
already included in Annex II and exempted from registration.

Pozměňovací návrh 260

Příloha III, bod 9e (nový)

9e. Buničina na výrobu papíru.

Odůvodnění

Risk to man or the environment can be ruled out.

Pozměňovací návrh 261

Příloha IV, část 6a (nová)

6a. Informace o kategoriích použití a 
expozice
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6a.1 Kategorie použití: 
6a.1.1 a) průmyslové použití

b) odborné použití
c) spotřebitelské použití

6a.1.2 Podrobné údaje o použití v každé
kategorii:

a) použití v uzavřeném systému
b) použití vedoucí k zahrnutí do 

matrice nebo na ni
c) nikoli široké použití
d) široké použití

6a.2 Kategorie expozice
6a.2.1 Expozice člověka:

a) orální, 
b) kůží
c) vdechnutím

6a.2.2 Expozice životního prostředí:
a) vodní prostředí
b) ovzduší
c) půda

6a.3 Způsob expozice
a) náhodná
b) příležitostná /krátká
c) trvalá / častá

Odůvodnění

The additional basic information on exposure helps companies to develop their safety data 
sheet or guidance on safe use and enables the Agency to screen dossiers submitted to identify 
priority substances in the tonnage range between 1 and 10 tonnes for which it is necessary to 
request additional information from Příloha V.

Pozměňovací návrh 262
Příloha V, část 5.1.1
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5.1.1. Scénáře expozice jsou vyvýjeny pro 
výrobu ve Společenství, vlastní potřebu 
výrobce a dovozce a pro všechna 
identifikovaná použití. Scénář expozice je 
soubor podmínek, které popisují, jak je látka 
vyráběna nebo používána během svého 
životního cyklu, a jak výrobce nebo dovozce 
kontroluje nebo doporučuje následným u
živatelům kontrolovat expozici lidského 
zdraví a životního prostředí. Tyto scénáře 
expozice mohou být tak široké či specifické, 
jak je potřeba. Scénář expozice je uváděn v p
říslušném titulu zprávy o chemické bezpe
čnosti, a shrnut v příloze k  bezpečnostnímu 
listu s použitím příslušného krátkého názvu 
se stručným popisem použití. Scénář
expozice zvláště zahrnuje, pokud to je 
relevantní, popis:

5.1.1. Scénáře expozice jsou vyvýjeny pro 
výrobu ve Společenství, vlastní potřebu 
výrobce a dovozce a pro všechna 
identifikovaná použití množství jedné tuny a 
více ročně. Scénář expozice je soubor 
podmínek, které popisují, jak je látka vyráb
ěna nebo používána během svého životního 
cyklu, a jak výrobce nebo dovozce 
kontroluje nebo doporučuje následným u
živatelům kontrolovat expozici lidského 
zdraví a životního prostředí. Tyto scénáře 
expozice mohou být tak široké či specifické, 
jak je potřeba. Scénář expozice je uváděn v p
říslušném titulu zprávy o chemické bezpe
čnosti, a shrnut v příloze k  bezpečnostnímu 
listu s použitím příslušného krátkého názvu 
se stručným popisem použití. Scénář
expozice zvláště zahrnuje, pokud to je 
relevantní, popis:

Odůvodnění
It should be specified that only the uses where one tonne or more of the substance is involved 
are included.

Pozměňovací návrh 263

Příloha V, bod 7 - Ecotoxicological Information, sloupec 1, podbod 1.1 a (nový)

7.1.1a. Studie zabránění růstu u řas

Pozměňovací návrh 264

Příloha V, bod 7 a - Biodegradability (nový)

7 a. Schopnost biologické degradace

7.1 Aktuální schopnost  biologické
degradace

Pozměňovací návrh 265

Příloha V, bod 7.1.1, levý sloupec

7.1.1. Testování krátkodobé toxicity na 
dafniích

7.1.1. Testování krátkodobé toxicity na 
dafniích nebo rybách
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Odůvodnění

Undertakings should be free to submit existing short-term toxicity tests on fish instead of 
toxicity on daphnia.

Pozměňovací návrh 266

Příloha V, bod 6 - Toxicological Information, sloupec 1, bod 6, podbod -1 (nový)

-1. Akutní toxicita

Jedna z následujících cest:
- orální cestou
- vdechnutím

- kožní cestou

Pozměňovací návrh 267
Příloha VI, body 6.1.-6.4.3, sloupec 1

6.1. Kožní dráždivost (všechny části tohoto 
bodu)

vypouští se

6.2. Oční dráždivost (všechny části tohoto 
bodu)

vypouští se

6.4. Mutagenita (všechny části tohoto bodu) vypouští se

(vypuštěno a přesunuto do Přílohy VII)

Odůvodnění

This is the first amendment of a set of amendments (43-49) specifying the information 
requirements for 10 to 100 tonnes which require enterprises to generate the information that 
is needed for adequate control of the risks to human health and environment from the use of 
their substances, and in a situation in which the requirements in the Commission proposal are 
likely to be disproportionate.

At the same time, these amendments will reduce the requirements for quantities of 10 to 
100 tonnes, where the risk of substances being withdrawn is likely to be high, with adverse 
consequences for downstream users, especially SMEs. These amendments therefore preserve 
an essential channel of innovation by reducing the risk of substances being withdrawn, with 
consequent high reformulation costs.

It is proposed that Příloha VI, which includes information in addition to information required 
pursuant to Příloha V, will be limited to information on acute toxicity and biodegradation. 
The other information requirements laid down in Příloha VI of the Commission proposal are 
moved to Příloha VII, namely the requirements for higher-volume substances (100 tonnes and 
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more).

These amendments should be seen as providing continuity with the approach proposed for the 
very-low-volume range of 1- 10 tonnes, where specific arrangements are proposed, and for 
the higher volumes in the range over 100 tonnes, where no reduction in data requirements is 
proposed, within the overall goal of sustainable development. 

The first amendment, 21, focuses on this information, which is most important for developing 
adequate risk management measures while addressing the significant risk of substance 
withdrawal in the tonnage range between 10 and 100 tonnes created by the Commission 
proposal. The proposed amendment therefore moves the information requirements under 
points 6.1 – 6.4 to Příloha VII.

Pozměňovací návrh 268
Příloha VII, body 6.1 až po 6.4.3, sloupce 1 a 2 (doplněk k části 6, před bodem 6.4)

6.1. Kožní dráždivost
6.1.1. Kožní dráždivost in vivo 6.1.1. Studii není nutno provést, pokud:

se jedná o leptavou látku, nebo 

látka je silně kyselá (pH < 2,0) nebo 
zásaditá (pH > 11,5), nebo
látka je hořlavá při pokojové teplotě
vzduchu, nebo

látka je velmi toxická při styku s kůží, nebo 

studie akutní dermální toxicity nenazna
čuje kožní dráždivost až do mezní hodnoty 
dávky (2000 mg/kg tělesné hmotnosti), 
nebo

údaje z testovací strategie podle přílohy V 
oddílu 6.1. jsou dostačující pro klasifikaci 
látky jako látky leptající nebo dráždící kůži.

6.2. Oční dráždivost

6.2.1. Oční dráždivost in vivo 6.2.1. Studii není nutno provést, pokud:
se jedná o leptavou látku, nebo

látka je silně kyselá (pH < 2,0) nebo zásaditá
(pH > 11,5), nebo

látka je hořlavá při pokojové teplotě vzduchu, 
nebo



AD\579754CS.doc 133/11 PE 353.595v03-00
Externí překlad

CS

látka je klasifikována jako dráždivá při styku s 
kůži a za předpokladu, že žadatel o registraci ji 
klasifikoval jako látku dráždící oči, nebo

údaje z testovací strategie podle přílohy V 
oddílu 6.2. jsou dostačující pro klasifikaci látky 
jako látky dráždící oči.

6.4. Mutagenita
6.4.2. Studie in vitro týkající se cytogenity 
na buňkách savců

6.4.2. Studii není nutno provést

jsou-li k dispozici patřičné údaje ze zkoušky in 
vivo týkající se cytogenity nebo

látka je známa jako karcinogenní kategorií 1 
nebo 2.

6.4.3. Studie in vitro týkající se genetické
mutace na buňkách savců, pokud jsou 
výsledky v příloze V, 6.4.1. a příloze VI, 
6.4.2 negativní.

6.4.3. Studii není nutno provést, pokud jsou k 
dispozici patřičné údaje ze spolehlivé zkoušky 
in vivo týkající se genetické mutace na savcích.

6.4. V případě pozitivního výsledku kterékoli 
studie mutagenity v přílohách V nebo VI se zvá
ží vhodné studie in vivo týkající se mutagenity.

(Text moved from Příloha VI; current column 2 and row 6.4 unchanged)

Odůvodnění

This amendment is a consequence of the amendment to Příloha VI, as explained above. It is 
needed to maintain the same requirements regarding quantities of over 100 tonnes as under 
the Commission proposal. For mutagenicity it ensures that, if there is a positive result from 
an in vitro study, it will be investigated further.

Pozměňovací návrh 269
Příloha VII, část 6, bod 6.4 ve sloupci 2

6.4. Pokud je výsledek některé ze studií
mutagenity podle přílohy V nebo VI pozitivní
a nejsou-li k dispozici výsledky ze studie in 
vivo, žadatel o registraci navrhne 
odpovídající studii in vivo týkající se 
mutagenity.

6.4. Pokud je výsledek některé ze studií
mutagenity podle přílohy V nebo jsou výše 
zmíněné testy pozitivní a nejsou-li k 
dispozici výsledky ze studie in vivo, žadatel o 
registraci navrhne odpovídající studii in vivo 
týkající se mutagenity.

Odůvodnění

This amendment is a consequence of the amendment to Příloha VI, as explained above. It is 
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needed to maintain the same requirements regarding quantities of over 100 tonnes as under 
the Commission proposal. For mutagenicity it ensures that, if there is a positive result from 
an in vitro study, it will be investigated further.

Pozměňovací návrh 270
Příloha VI, body 6.1.1-6.4, sloupec 2

6.1.1. (veškerý text tohoto bodu) vypouští se

6.2.1. (veškerý text tohoto bodu) vypouští se

6.4.2. (veškerý text tohoto bodu) vypouští se

6.4.3. (veškerý text tohoto bodu) vypouští se

6.4. (veškerý text tohoto bodu) vypouští se

(deleted and moved to Příloha VII)

Pozměňovací návrh 271

Příloha VI, bod 6.5, sloupec 1

6.5 Akutní toxicita 6.5 Akutní toxicita
Studie se provede pro jeden způsob, up
řednostňuje se orální, pokud žadatel o 
registraci nepovažuje jiný způsob za vhodn
ější.

Pro plyny a prchavé kapaliny (tlak par vyšší
než 10-2 Pa při 20 °C) je nutno uvést údaje 
pro možnost vdechnutí (6.5.2).

Pro plyny a prchavé kapaliny (tlak par vyšší
než 10-2 Pa při 20 °C) je nutno uvést údaje 
pro možnost vdechnutí (6.5.2).

U jiných látek než plyny se poskytnou 
informace uvedené v 6.5.1. až 6.5.3. pro 
nejméně dvě cesty, přičemž jedna z nich je 
orální. Výběr druhé cesty závisí na 
charakteru látky a na pravděpodobném zp
ůsobu expozice člověka. Pokud existuje 
pouze jedna cesta expozice, je nutno 
poskytnout informace jen pro tuto cestu.

U jiných látek než plyny v množství 100 
nebo více a rok na výrobce nebo dovozce se 
poskytnou informace uvedené v 6.5.1. a
ž 6.5.3. pro nejméně dvě cesty, přičemž
jedna z nich je orální. Výběr druhé cesty 
závisí na charakteru látky a na pravd
ěpodobném způsobu expozice člověka. 
Pokud existuje pouze jedna cesta expozice, 
je nutno poskytnout informace jen pro tuto 
cestu.

Odůvodnění

The risk of substance withdrawal in the tonnage range between 10 and 100 tonnes created by 
the Commission proposal requires a reduction in the information requirements. This 
amendment therefore focuses on the information which is most important for developing 
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adequate risk management measures, and thereby safeguards health and the environment. 

Pozměňovací návrh 272
Příloha VI, body 6.5-6.5.3, sloupec 1

6.5. Akutní toxicita (veškerý text a všechny 
body článku 6.5., sloupce 1))

vypouští se 

Odůvodnění

As this information requirement is now included in Příloha V, it can be deleted here.

Pozměňovací návrh 273
Příloha VI, body 6.5-6.5.3, sloupec 2

6.5. Akutní toxicita (veškerý text a všechny 
body článku 6.5., sloupce 2))

vypouští se 

Odůvodnění

As this information requirement is now included in Příloha V, it can be deleted here.

Pozměňovací návrh 274
Příloha VI, body 6.6-6.8.1, sloupec 1

6.6. Toxicita při opakované dávce (veškerý
text a všechny body článku 6.6., sloupce 1)

vypouští se

6.7. Reprodukční toxicita (veškerý text a v
šechny body článku 6.7., sloupce 1)

vypouští se

6.8 Toxikokinetika (také body v článku 6.8., 
sloupce1)

vypouští se

(vypuštěno a přesunuto do Přílohy VII)

Odůvodnění

This amendment focuses on the information which is most important for developing adequate 
risk management measures, while addressing the significant risk of substance withdrawal in 
the tonnage range between 10 and 100 tonnes created by the Commission proposal. The 
proposed amendment therefore moves the information requirements under points 6.6 – 6.8 to 
Příloha VII.

Pozměňovací návrh 275
Příloha VI, body 6.6.1-6.7.2, sloupec 2
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6.6.1. (všechen text, sloupce 2) vypouští se

6.7. (veškerý text a všechny body článku 
6.7., sloupce 2)

vypouští se

(vypuštěno a přesunuto do Přílohy VII)

Odůvodnění

This amendment focuses on the information which is most important for developing adequate 
risk management measures, while addressing the significant risk of substance withdrawal in 
the tonnage range between 10 and 100 tonnes created by the Commission proposal. The 
proposed amendment therefore moves the information requirements under points 6.6 – 6.8 to 
Příloha VII.

Pozměňovací návrh 276
Příloha VII, bod 6.6.1, sloupce 1 a 2 (nové, přesunuté z přílohy VI, nahrazující stávající bod 

6.6.1)

Znění navržené Komisí

6.6.1. Studie krátkodobé toxicity při 
opakované dávce (28 dnů) u jednoho druhu, 
samec a samička, nejvhodnější způsob 
podávání, s ohledem na možný způsob 
expozice člověka, pokud již nebyla 
poskytnuta jako součást požadavků p
řílohy VI nebo jsou-li navrženy zkoušky 
podle 6.6.2. V tomto případě se nepoužije 
oddíl 3 přílohy IX.

Pozměňovací návrh Parlamentu

6.6.1. Studie krátkodobé toxicity při 
opakované dávce (28 dnů) u jednoho druhu, 
samec a samička, nejvhodnější způsob 
podávání, s ohledem na možný způsob 
expozice člověka.

6.6.1. Studii krátkodobé toxicity (28 dnů) 
není nutno provést, pokud:

je k dispozici spolehlivá studie subchronické
(90 dnů) nebo chronické toxicity za p
ředpokladu, že byl použit vhodný druh a způsob 
podávání, nebo

látka prochází okamžitým rozpadem a jsou k
dispozici dostatečné údaje o produktech št
ěpení, nebo

je možno vyloučit příslušnou expozici člověka.
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Vhodný způsob se vybere na tomto základě:

Testování dermálním způsobem je vhodné, 
pokud:

(1) je pravděpodobný kontakt s kůží při výrobě
a/nebo používání a

(2) z fyzikálně-chemických vlastností vyplývá
značná míra absorpce kůží a

(3) je splněna jedna z těchto podmínek:

při zkoušce akutní dermální toxicity je 
pozorována toxicita nižší než při zkoušce orální
toxicity, nebo

při studiích kožní nebo oční dráždivosti jsou 
pozorovány systemické účinky nebo jiné p
říznaky absorpce, nebo

zkoušky in vitro naznačují významnou 
dermální absorpci, nebo

u strukturně příbuzných látek je zjištěna zna
čná akutní dermální toxicita nebo pronikání ků
ží.

Testování dermálním způsobem je 
nevhodné, pokud absorpce kůží je nepravd
ěpodobná, jak naznačuje molekulová
hmotnost (MW > 800 nebo průměr 
molekuly > 15 Å) a nízká rozpustnost v 
tucích (log Ko/v < -1 nebo > 4).
Testování vdechnutím je vhodné, pokud:

(1) expozice člověka vdechnutím je pravd
ěpodobná a

(2) je splněna jedna z těchto podmínek:
- látka má tlak par vyšší než 10-2 Pa při 
20 °C, nebo

- látka je práškem, který obsahuje více než
1 % hmotnostní částic s MMAD méně než
100 μm, nebo

- látka se bude používat způsobem, při 
kterém vzniká aerosol, částice nebo kapičky 
vdechovatelných rozměrů (> 1 % hmot. 
částic s MMAD < 100 μm). Neexistují-li 
kontraindikace, upřednostňuje se orální zp
ůsob.
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Studii subchronické toxicity (90 dnů) (p
říloha VII, 6.6.2) žadatel o registraci 
navrhne, pokud:
- četnost a doba trvání expozice člověka nazna
čuje, že je vhodná dlouhodobější studie, a je 
splněna jedna z těchto podmínek:

- jiné dostupné údaje naznačují, že látka může 
mít nebezpečnou vlastnost, kterou nelze odhalit 
studií krátkodobé toxicity, nebo

- vhodně navrhnuté toxikokinetické studie zjistí
hromadění látky nebo jejich metabolitů v ur
čitých tkáních nebo orgánech, které by ve studii 
krátkodobé toxicity nebylo pravděpodobně
odhaleno, které ale  může po delší době
expozice vést k nepříznivým účinkům.

Další studie navrhne žadatel o registraci nebo 
si je může vyžádat příslušný orgán hodnotícího 
členského státu v souladu s článkem 39, 40 
nebo 44 v případě, že:

- se nepodařilo určit NOAEL ve 28denní studii, 
pokud příčinou nemožnosti určit NOAEL 
nebyla absence nepříznivých toxických účinků, 
nebo

- se jedná o toxicitu vyvolávající zvláštní obavy 
(např. vážné/těžké účinky), nebo

- existují náznaky účinku, pro nějž jsou 
dostupné důkazy nedostatečné pro 
toxikologickou charakterizaci nebo 
charakterizaci rizik. V těchto případech může 
být rovněž vhodnější provést specifické
toxikologické studie, které mají prozkoumat 
tyto účinky (např. imunotoxicita, 
neurotoxicita), nebo

- způsob expozice použitý v původní studii 
toxicity při opakované dávce nebyl s ohledem 
na předpokládaný způsob expozice člověka 
vhodný a nelze provést extrapolaci mezi r
ůznými způsoby expozice, nebo

- existuje zvláštní obava týkající se expozice 
(např. použití ve spotřebním zboží, které vede 
k úrovním expozice, které se blíží výši dávky, p
ři níž lze předpokládat toxicitu pro člověka); 
nebo

ve 28denní studii nebyly odhaleny účinky u 
látek se zjevně příbuznou strukturou, jako má
zkoumaná látka.
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(nový, přesunutý z přílohy VI)

Odůvodnění

This amendment is a consequence of the amendment to Příloha VI as explained above. It is 
needed to maintain the same requirements regarding quantities of over 100 tonnes as under 
the Commission proposal.

Pozměňovací návrh 277
Příloha VII, bod 6.7, sloupce 1 a 2

Znění navržené Komisí

6.7. Reprodukční toxicita 6.7. Studie není nutno provést, pokud:

- látka je známa jako genotoxický karcinogen 
a byla přijata odpovídající opatření k řízení
rizik, nebo

- látka je známa jako mutagen působící na 
zárodečné buňky a byla přijata odpovídající
opatření k řízení rizik.

6.7.2. Studie vývojové toxicity, u jednoho 
druhu, nejvhodnější způsob podávání, s 
ohledem na možný způsob expozice člověka 
(příloha X B. 31 nebo OECD 414), nebyla-li 
již poskytnuta jako součást požadavků p
řílohy VI.

6.7.2 Studie se nejprve provede u jednoho 
druhu. Rozhodnutí o provedení studie u dal
šího druhu je založeno na výsledku první
zkoušky.

6.7.3. Studie reprodukční toxicity u dvou 
generací, jeden druh, samec a samička, 
nejvhodnější způsob podávání, s ohledem na 
možný způsob expozice člověka, pokud 
28denní nebo 90denní studie naznačují nep
říznivé účinky na reprodukční orgány nebo 
tkáně.

Pozměňovací návrh Parlamentu

6.7. Reprodukční toxicita 6.7. Studie není nutno provést, pokud:

- látka je známa jako genotoxický karcinogen 
a byla přijata odpovídající opatření k řízení
rizik, nebo
- látka je známa jako mutagen působící na 
zárodečné buňky a byla přijata odpovídající
opatření k řízení rizik, nebo
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- je možno vyloučit příslušnou expozici člov
ěka.

6.7.1. Screening reprodukční/vývojové
toxicity, jeden druh (OECD 421), pokud z 
dostupných informací o strukturně p
říbuzných látkách, z odhadů (Q)SAR nebo z 
metod in vitro nevyplývají důkazy, že látka 
může být z hlediska vývoje toxická.

6.7.1. Pozitivní výsledek screeningu je nutno 
na této úrovni potvrdit studií vývojové
toxicity, u jednoho druhu, s nejvhodnějším 
způsobem podávání, s ohledem na možný zp
ůsob expozice člověka (příloha VI, 6.7.2).

6.7.2. Studie vývojové toxicity, u jednoho 
druhu, nejvhodnější způsob podávání, s 
ohledem na možný způsob expozice člověka 
(příloha X B. 31 nebo OECD 414), nebyla-li ji
ž poskytnuta jako součást požadavků p
řílohy VI.

6.7.2. Studie se nejprve provede u jednoho 
druhu. Rozhodnutí o provedení studie u dal
šího druhu je založeno na výsledku první zkou
šky.

Studii reprodukční toxicity u dvou generací
(6.7.3) žadatel o registraci navrhne, pokud 
existují náznaky možné reprodukční toxicity 
na základě studie toxicity při opakované
dávce (90 dnů) (např. histopatologické ú
činky na pohlavní žlázy) nebo látka je 
strukturně příbuzná s látkou, která je známá
jako toxická pro reprodukci.

6.7.3. Studie reprodukční toxicity u dvou 
generací, jeden druh, samec a samička, 
nejvhodnější způsob podávání, s ohledem na 
možný způsob expozice člověka, pokud 
28denní nebo 90denní studie naznačují nep
říznivé účinky na reprodukční orgány nebo 
tkáně.

(nový, přesunutý z přílohy VI)

Odůvodnění

This amendment is a consequence of the amendment to Příloha VI as explained above. It is 
needed to maintain the same requirements regarding quantities of over 100 tonnes as under 
the Commission proposal.

Pozměňovací návrh 278
Příloha VII, bod 6.8, sloupec 1 (nový, přesunutý z přílohy VI)

6.8 Toxikokinetika 6.8 Toxikokinetika

6.8.1. Posouzení toxikokinetického chování
látky na základě dostupných příslušných 
informací

6.8.1. Posouzení toxikokinetického chování
látky na základě dostupných příslušných 
informací
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(nový, přesunutý z přílohy VI)

Odůvodnění

This amendment is a consequence of the amendment to Příloha VI, as explained above. It is 
needed to maintain the same requirements regarding quantities of over 100 tonnes as under 
the Commission proposal.

Pozměňovací návrh 279
Příloha VI, bod 7.1, body 7.2.2-7.3.1, sloupec 1

7.1. Toxicita pro vodní prostředí vypouští se
7.2.2. Abiotický (veškerý text a všechny 
body článku 7.2.2, sloupce 1)

vypouští se

7.3. Rozpad a chování v životním prostředí
(text a body v článku 7.3, sloupce 1)

vypouští se

(vypouští se a přesouvá do přílohy VII)

Odůvodnění

The risk of substance withdrawal in the tonnage range between 10 and 100 tonnes created by 
the Commission proposal requires a reduction in the information requirements. The proposed 
amendment therefore moves the information requirements under points 7.1, 7.2.2 and 7.3 to P
říloha VII.

Pozměňovací návrh 280
Příloha VI, bod 7.1.2, body 7.2.2.1-7.3.1, sloupec 2

7.1.2 (celý text sloupce 2) vypouští se

7.2.2.1 (celý text sloupce 2) vypouští se

7.3.1 (celý text sloupce 2) vypouští se

(vypouští se a přesouvá do přílohy VII)

Odůvodnění

The risk of substance withdrawal in the tonnage range between 10 and 100 tonnes created by 
the Commission proposal requires a reduction in the information requirements. The proposed 
amendment therefore moves the information requirements under points 7.1, 7.2.2 and 7.3 to P
říloha VII.
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Pozměňovací návrh 281

Příloha VII, bod 7.1, sloupce 1 a 2

Znění navržené Komisí

7.1. Toxicita pro vodní prostředí 7.1. Žadatel o registraci navrhne testování
dlouhodobé toxicity, pokud posouzení
chemické bezpečnosti podle přílohy I nazna
čuje, že je nutné dále zkoumat účinky na 
vodní organismy. Výběr vhodné zkou
šky(zkoušek) závisí na výsledcích posouzení
bezpečnosti.

7.1.5. Studie dlouhodobé toxicity na 
dafniích, (nebyla-li již poskytnuta jako sou
část požadavků přílohy V)

7.1.5. Studii není nutno provést, pokud:
není pravděpodobné, že by látka prošla –
biologickými membránami (MW > 800 
nebo průměr molekuly > 15 Å), nebo
přímá nebo nepřímá expozice vodního –
prostředí není pravděpodobná.

7.1.6. Studie dlouhodobé toxicity na 
rybách, (nebyla-li již poskytnuta jako součást 
požadavků přílohy VI)

7.1.6. Studii není nutno provést, pokud:
není pravděpodobné, že by látka prošla –
biologickými membránami (MW > 800 
nebo průměr molekuly > 15 Å), nebo
přímá nebo nepřímá expozice vodního –
prostředí není pravděpodobná.

Informace se poskytnou pro jeden z bod
ů 7.1.6.1, 7.1.6.2 nebo 7.1.6.3.

7.1.6.1 Studie toxicity u ryb v raných 
vývojových fázích (FELS) (OECD 210)

7.1.6.1. Zkoušku toxicity FELS navrhne 
žadatel o registraci nebo si ji může vyžádat p
říslušný orgán hodnotícího členského státu v 
souladu s články 39, 40 nebo 44, pokud látka 
může být bioakumulativní.

7.1.6.2 Studie krátkodobé toxicity na rybích 
embryích a plůdcích se žloutkovým váčkem 
(příloha X C.15 nebo OECD 212)

7.1.6.3 Studie juvenilního růstu ryb (p
říloha X C.14 nebo OECD 215)

Pozměňovací návrh Parlamentu
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7.1. Toxicita pro vodní prostředí 7.1. Žadatel o registraci navrhne testování
dlouhodobé toxicity, pokud posouzení
chemické bezpečnosti podle přílohy I nazna
čuje, že je nutné dále zkoumat účinky na 
vodní organismy. Výběr vhodné zkou
šky(zkoušek) závisí na výsledcích posouzení
bezpečnosti.

7.1.2. Studie zpomalení růstu na řasách 7.1.2. Studii není nutno provést, pokud:

daná látka je vysoce nerozpustná
(rozpustnost ve vodě < 10 μg/l), nebo

není pravděpodobné, že by látka prošla 
biologickými membránami (MW > 800 
nebo průměr molekuly > 15 Å).

7.1.3. Studie krátkodobé toxicity na 
rybách: žadatel o registraci může místo 
testování krátkodobé toxicity zvážit 
testování dlouhodobé toxicity. 

7.1.3. Studii není nutno provést, pokud:

daná látka je vysoce nerozpustná (rozpustnost 
ve vodě < 10 μg/l), nebo

není pravděpodobné, že by látka prošla 
biologickými membránami (MW > 800 nebo pr
ůměr molekuly > 15 Å), nebo

je k dispozici studie dlouhodobé toxicity.

Studii dlouhodobé toxicity pro vodní prost
ředí na rybách (příloha VII, 7.1.6) navrhne 
žadatel o registraci nebo si ji může vyžádat 
příslušný orgán hodnotícího členského 
státu v souladu s článkem 39, 40 nebo 44, 
pokud srovnání (předpokládané) 
environmentální expozice s výsledky studie 
krátkodobé toxicity pro vodní prostředí
naznačuje, že je nutné dále zkoumat účinky 
na vodní organismy.

Studie dlouhodobé toxicity pro vodní prost
ředí na rybách (příloha VII, 7.1.6) se zváží, 
pokud je látka ve vodě málo rozpustná
(rozpustnost ve vodě < 1 mg/l).

7.1.4. Testování inhibice respirace 
aktivovaných kalů, vyjma případu, že 
existuje jen malá pravděpodobnost emise 
do systému čištění odpadních vod

7.1.4. Studii není nutno provést, pokud:
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daná látka je vysoce nerozpustná (rozpustnost 
ve vodě < 10 μg/l), nebo

u látky se zjistí, že je snadno biologicky 
odbouratelná a použité koncentrace při zkou
šce jsou v rozmezí koncentrací, jež lze p
ředpokládat v přítoku do čistírny odpadních 
vod

Studii je možno nahradit zkouškou inhibice 
nitrifikace, pokud dostupné údaje 
prokazují, že látka je pravděpodobně
inhibitorem růstu mikrobů nebo jejich 
funkce.

7.1.5. Studie dlouhodobé toxicity na 
dafniích, (nebyla-li již poskytnuta jako sou
část požadavků přílohy V)

7.1.5. Studii není nutno provést, pokud:
není pravděpodobné, že by látka prošla –
biologickými membránami (MW > 800 
nebo průměr molekuly > 15 Å), nebo
přímá nebo nepřímá expozice vodního –
prostředí není pravděpodobná.

7.1.6. Studie dlouhodobé toxicity na 
rybách, (nebyla-li již poskytnuta jako součást 
požadavků přílohy VI)

7.1.6. Studii není nutno provést, pokud:
není pravděpodobné, že by látka prošla –
biologickými membránami (MW > 800 
nebo průměr molekuly > 15 Å), nebo
přímá nebo nepřímá expozice vodního –
prostředí není pravděpodobná.

Informace se poskytnou pro jeden z bod
ů 7.1.6.1, 7.1.6.2 nebo 7.1.6.3.

7.1.6.1 Studie toxicity u ryb v raných 
vývojových fázích (FELS) (OECD 210)

7.1.6.1. Zkoušku toxicity FELS navrhne 
žadatel o registraci nebo si ji může vyžádat p
říslušný orgán hodnotícího členského státu v 
souladu s články 39, 40 nebo 44, pokud látka 
může být bioakumulativní.

7.1.6.2 Studie krátkodobé toxicity na rybích 
embryích a plůdcích se žloutkovým váčkem 
(příloha X C.15 nebo OECD 212)

7.1.6.3 Studie juvenilního růstu ryb (p
říloha X C.14 nebo OECD 215)

(nový, přesunutý z přílohy VI)

Odůvodnění

This amendment is a consequence of the amendment to Příloha VI, as explained above. It is 
needed to maintain the same requirements regarding quantities of over 100 tonnes as under 
the Commission proposal.
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Pozměňovací návrh 282
Příloha VII, bod 7.2.1 a (nový), sloupce 1 a 2

Pozměňovací návrh Parlamentu

7.2.1a Abiotický
7.2.1a.1 Hydrolýza jako funkce pH. 7.2.1a.1. Studii není nutno provést, pokud:

látka je snadno biologicky odbouratelná, 
nebo 

rozpustnost látky ve vodě je nižší než 10
μg/l.

(nový, přesunutý z přílohy VI)

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je důsledkem pozměňovacího návrhu k příloze VI jak je vysvětleno 
výše. Jeho záměrem je zachovat stejné požadavky pro množství nad 100 tun jako v návrhu 
Komise.

Pozměňovací návrh 283
Příloha VII, bod 7.3, sloupce 1 a 2

Znění navržené Komisí

7.3. Rozpad a chování v životním prost
ředí

7.3.2. Biokoncentrace v (jednom) vodním 
druhu, přednostně u ryb

7.3.2. Studii není nutno provést, pokud:
látka má malý potenciál pro bioakumulaci –
(tj. log Ko/v < 3), nebo
není pravděpodobné, že by látka prošla –
biologickými membránami (MW > 800 
nebo průměr molekuly > 15 Å), nebo
přímá nebo nepřímá expozice vodního –
prostředí není pravděpodobná.

7.3.3. Další studie adsorpce/desorpce podle 
výsledků studie vyžadované v příloze VI

7.3.3. Studii není nutno provést, pokud:
na základě fyzikálně-chemických –
vlastností látky lze předpokládat, že má
malou schopnost adsorpce (např. látka má
nízký rozdělovací koeficient 
oktanol/voda), nebo
látka se rychle rozkládá.–
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Pozměňovací návrh Parlamentu

7.3. Rozpad a chování v životním prost
ředí

7.3.1. Studie screeningu 
adsorpce/desorpce

7.3.1. Studii není nutno provést, pokud:

- na základě fyzikálně-chemických 
vlastností látky lze předpokládat, že má
malou schopnost adsorpce (např. látka má
nízký rozdělovací koeficient oktanol/voda), 
nebo 
- látka se rychle rozkládá.

7.3.2. Biokoncentrace v (jednom) vodním 
druhu, přednostně u ryb

7.3.2. Studii není nutno provést, pokud:
látka má malý potenciál pro bioakumulaci –
(tj. log Ko/v < 3), nebo
není pravděpodobné, že by látka prošla –
biologickými membránami (MW > 800 
nebo průměr molekuly > 15 Å), nebo
přímá nebo nepřímá expozice vodního –
prostředí není pravděpodobná.

7.3.3. Další studie adsorpce/desorpce podle 
výsledků studie vyžadované v příloze VI

7.3.3. Studii není nutno provést, pokud:
na základě fyzikálně-chemických –
vlastností látky lze předpokládat, že má
malou schopnost adsorpce (např. látka má
nízký rozdělovací koeficient 
oktanol/voda), nebo
látka se rychle rozkládá.–

(nový, přesunutý z přílohy VI)

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je důsledkem pozměňovacího návrhu k příloze VI jak je vysvětleno 
výše. Jeho záměrem je zachovat stejné požadavky pro množství nad 100 tun jako v návrhu 
Komise.

Pozměňovací návrh 284

Příloha IX odst. 3, první pododstavec
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Od testování v souladu s přílohami VII a 
VIII lze upustit na základě scénářů expozice 
vypracovaných ve zprávě o chemické bezpe
čnosti.

3.1 Od testování v souladu s přílohami VI až
VIII lze upustit na základě scénářů expozice 
nebo kategorií použití a expozice
vypracovaných ve zprávě o chemické bezpe
čnosti.

3.2 Upuštění od požadavku na informace je 
zvažováno, pokud:
i) na pracovišti koncentrace vzduchu nep
řesáhne 50 µg/m³.

ii) výroba a identifikovaná použití látky se 
odehrávají pouze v uzavřených zařízeních. 
iii) látka je užívána v průmyslovém nebo 
komerčním sektoru v přípravku s 
maximální masovou koncentrací 0.1 %.

iv) látka je užívána soukromými spotřebiteli 
v koncentracích nepřesahujících 0.1 %.

v) látka je užívána ve výrobě spotřebních 
výrobků a:

a) látka kompletně zmizí během výroby 
výrobku; nebo 
b) látka je natrvalo včleněnna do slou
čeniny ve výrobku nebo jinak kompletně
obsažena ve výrobku.

Ve všech případech je poskytováno 
odpovídající odůvodnění a dokumentace.

3.3 Ve všech ostatních případech je 
poskytováno odpovídající odůvodnění a 
dokumentace, včetně následujícího:
i) druhy ekologických oddělení;

ii) exponované lidské populace;
iii) opatření řízení rizik;

iv) cesty expozice

v) druh a frekvence expozice 

vi) ochrana životů zvířat.

Pozměňovací návrh 285

Příloha IX, část 1.1.2
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Údaje se považují za rovnocenné údajům 
získaným odpovídající zkouškou v příloze X, 
jsou-li splněny tyto podmínky: 

Údaje z jednoho nebo více testů se považují
za rovnocenné údajům získaným odpovídající
zkouškou v příloze X, jsou-li splněny tyto 
podmínky:

(1) přiměřenost pro účely klasifikace a ozna
čování a posouzení rizik a,

(1) přiměřenost pro účely klasifikace a ozna
čování a posouzení rizik jestliže je koncový
bod kritický,

(2) dostatečné a spolehlivé pokrytí klíčových 
parametrů, které by se měly zkoumat v 
odpovídající zkoušce v příloze X,

(2) dostatečné a spolehlivé pokrytí klíčových 
parametrů, které by se měly zkoumat v 
odpovídající zkoušce v příloze X,

(3) doba trvání expozice srovnatelná nebo 
delší než v odpovídající zkoušce v příloze X, 
pokud je doba trvání expozice důležitým 
parametrem, a

(3) doba trvání expozice srovnatelná nebo 
delší než v odpovídající zkoušce v příloze X, 
pokud je doba trvání expozice důležitým 
parametrem, a

(4) je poskytnuta přiměřená a spolehlivá
dokumentace studie.

(4) je poskytnuta přiměřená a spolehlivá
dokumentace studie. Ve všech případech 
musí být poskytnuta přiměřená a spolehlivá
dokumentace.

Odůvodnění

Současný návrh požaduje, aby údaje z každého jednotlivého testu splňovaly tyto čtyři kritéria. 
To je zbytečné, pokud je převaha důkazů o rizicích z provedených testů:

- za méně obtížných podmínek, nebo

- když koncový bod nevykazuje žádné nebezpečí nebo riziko. 

Řada testů může splnit účel jednoho z testů, jsou-li sloučeny.

Pozměňovací návrh 286

Příloha IX, část 1.5
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Látky, jejichž fyzikálně-chemické, 
toxikologické a ekotoxikologické vlastnosti 
jsou pravděpodobně stejné nebo které v d
ůsledku strukturní podobnosti sledují určitý
vzorec, je možné považovat za skupinu nebo 
„kategorii” látek. Použití koncepce skupin vy
žaduje, aby fyzikálně-chemické vlastnosti, ú
činky na lidské zdraví a životní prostředí
nebo rozpad v životním prostředí bylo mo
žno předvídat z údajů pro referenční látku ve 
skupině pomocí interpolace na ostatní látky 
ve skupině (analogický přístup). To zamezuje 
nutnosti testovat každou látku pro každý
koncový bod.

Látky, jejichž fyzikálně-chemické, 
toxikologické a ekotoxikologické vlastnosti 
jsou pravděpodobně stejné nebo které v d
ůsledku strukturní podobnosti sledují určitý
vzorec, je možné považovat za skupinu nebo 
„kategorii” látek. Použití koncepce skupin vy
žaduje, aby fyzikálně-chemické vlastnosti, ú
činky na lidské zdraví a životní prostředí
nebo rozpad v životním prostředí bylo mo
žno předvídat z údajů pro referenční látku ve 
skupině pomocí interpolace na ostatní látky 
ve skupině (analogický přístup). To zamezuje 
nutnosti testovat každou látku pro každý
koncový bod.

Podobnosti mohou být založeny na: Podobnosti mohou být založeny na:

(1) společné funkční skupině, (1) společné funkční skupině,

(2) společných výchozích látkách nebo pravd
ěpodobnosti společných produktů rozkladu 
fyzikálními a biologickými procesy, které
vedou ke strukturně podobným chemikáliím, 
nebo

(2) společných výchozích látkách nebo pravd
ěpodobnosti společných produktů rozkladu 
fyzikálními a biologickými procesy, které
vedou ke strukturně podobným chemikáliím, 
nebo

(3) konstantním modelu změny účinnosti 
vlastností v celé kategorii.

(3) konstantním modelu změny účinnosti 
vlastností v celé kategorii a běžném 
mechanismu činnosti.

Použije-li se koncepce skupin, látky se 
klasifikují a označují na tomto základě.

Použije-li se koncepce skupin, látky se 
klasifikují a označují na tomto základě. 
Koncové body pro klasifikaci a značení
látky a pro posouzení rizik látek, které jsou 
komplexní a mají proměnlivé složení, 
mohou být stanoveny z údajů o jejich 
významných složkách s použitím jejich 
nejvyšších koncentrací v látce. Agentura a 
každé z příslušných odvětví průmyslu se do 
dvou let od přijetí této legislativy dohodnou 
na podrobné metodologii.

Ve všech případech je nutno poskytnout přim
ěřenou a spolehlivou dokumentaci.

Ve všech případech je nutno poskytnout přim
ěřenou a spolehlivou dokumentaci.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zlepší proveditelnost REACH. Umožňuje slučování látek se stejnými 
profily toxicity do skupin a použití analogického přístupu. Zlepšuje navíc spolehlivost údajů o 
látkách, které jsou komplexní a mají proměnlivé složení.
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Pozměňovací návrh 287

Příloha XI, úvod, odstavec 1

Účelem této přílohy je stanovit, jak mají
následní uživatelé posuzovat a 
dokumentovat, že rizika plynoucí z látky, 
kterou používají, jsou během používání přim
ěřeně omezena, pokud jde o použití, které
není zahrnuto v dodaném bezpečnostním 
listu, a že ostatní uživatelé ve směru 
zásobovacího řetězce mohou rizika přiměřen
ě omezit. Posouzení zahrnuje životní cyklus 
látky, od jejího přijetí následným uživatelem 
pro jeho vlastní použití a jeho určená použití
dále ve směru zásobovacího řetězce. Při 
posouzení se zváží použití látky samotné, v p
řípravku nebo ve výrobku.

Účelem této přílohy je stanovit, jak mají
následní uživatelé posuzovat a 
dokumentovat, že rizika plynoucí z látky, 
kterou používají, jsou během používání přim
ěřeně omezena, pokud jde o použití, které
není zahrnuto v dodaném bezpečnostním 
listu, a že ostatní uživatelé ve směru 
zásobovacího řetězce mohou rizika přiměřen
ě omezit. Posouzení zahrnuje životní cyklus 
látky, od jejího přijetí následným uživatelem 
pro jeho vlastní použití a jeho určená použití
v množství 1 tuny nebo více za rok dále ve 
směru zásobovacího řetězce. Při posouzení
se zváží použití látky samotné, v přípravku 
nebo ve výrobku.

Odůvodnění

Zlepšuje proveditelnost omezením použití, které musejí být zváženy při ve zprávě o chemické
bezpečnosti na 1 tunu a více. Podle návrhu Komise by muselo být použití zvažováno i u velmi 
malých množství.
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