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1 Dosud nezveřejněno v Úř. věst.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

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

Znění navržené Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
BOD ODŮVODNĚNÍ 1

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

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

Odůvodnění

The REACH Regulation should not unnecessarily impede either the safe handling of 
substances or the competitiveness of industry.

Pozměňovací návrh 2
BOD ODŮVODNĚNÍ 3

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

(3) Při sbližování právních předpisů
týkajících se látek je nutno zajistit vysokou 
úroveň ochrany zdraví a životního prostředí s 
cílem zajistit trvale udržitelný rozvoj, zajistit
inovaci a konkurenceschopnost; tyto právní
předpisy se musí uplatňovat nediskrimina
čním způsobem a v souladu se Světovou 
obchodní organizací bez ohledu na to, zda 
jsou chemické látky obchodovány na vnit
řním nebo mezinárodním trhu.
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Odůvodnění

Securing innovative and competitive capacity is also an important aim. The need for 
provisions to be compatible with the WTO is self-explanatory.

Pozměňovací návrh 3
BOD ODŮVODNĚNÍ 4A (nový)

(4a) REACH musí být organizován 
a prováděn tak, aby se neoslabila
konkurenceschopnost evropského hospodá
řství a aby nebyl omezován obchod se t
řetími státy. Z tohoto důvodu má
rozhodující význam, aby rizika byla odstup
ňována podle priorit a aby soustava 
pravidel s sebou nepřinášela pro naše 
obchodní partnery žádné další požadavky 
než ty, které jsou v souladu s platnými 
zásadami volného obchodu na základě
soustavy pravidel Světové obchodní
organizace.

Pozměňovací návrh 4
BOD ODŮVODNĚNÍ 8A (nový)

(8a) Každý výrobce, dovozce nebo následný
uživatel, který provádí nebo zamýšlí provád
ět činnosti, při nichž se použije látka, p
řípravek nebo výrobek obsahující takovou 
látku nebo přípravek, včetně jejich výroby, 
dovozu a použití, jemuž je známo nebo mů
že důvodně předpokládat, že tyto činnosti 
mohou nepříznivě působit na lidské zdraví
nebo na životní prostředí, by měl vyvinout 
veškeré úsilí, jež od něj lze právem vy
žadovat, aby těmto účinkům zamezil, 
omezil je nebo je odstranil.

Odůvodnění

This "duty of care" principle should be stated more as a general principle than as an 
obligation.
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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, přitom musí být posouzeno 
vyhodnocení rizika a bezpečné použití na 
základě skutečné expozice. Existující
informace se musí dát k dispozici, přičemž
se musí zajistit zachování důvěrných 
provozních informací v tajnosti, dokud se 
neprovedou nové zkoušky, zvláště pokusy 
na zvířatech.

Odůvodnění

Using existing information speeds up the evaluation process and avoids experiments on 
animals.

Pozměňovací návrh 6
BOD ODŮVODNĚNÍ 34A (nový)

(34a) Pro účely podpory zkoušek bez pokus
ů na zvířatech by měla Komise, členské
státy a dotčený průmysl přidělovat více 
zdrojů na vývoj, validaci a schvalování
zkoušek bez pokusů na zvířatech. 

Odůvodnění

The Explanatory Memorandum lists 'promotion of non-animal testing' as an objective of the 
proposal, but the text does not include any measures to achieve that aim.  Specifically, there 
are no references to increasing funding for projects designed to replace animal tests.

Pozměňovací návrh 7
BOD ODŮVODNĚNÍ 47A (nový)
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(47a) S cílem zabránit provádění zkoušek
na zvířatech a dosáhnout úspory nákladů
by měly příslušné orgány konzultovat  
Evropské středisko pro validaci 
alternativních metod (ECVAM) v p
řípadech, kdy budou hodnotit návrhy na 
zkoušky zahrnující pokusy na obratlovcích.

Odůvodnění

Expert up-to-date knowledge, experience and information on the development of alternative 
tests should be provided to the competent authorities when evaluating testing proposals, given 
the rapid advances in this field of science.

Pozměňovací návrh 8
BOD ODŮVODNĚNÍ 62

(62) 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.

(62) 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. Přitom má agentura odpov
ědnost vyplývající z řídící úlohy.

Odůvodnění

Necessitated by other amendments.

Pozměňovací návrh 9
BOD ODŮVODNĚNÍ 104A (nový)

(104a) Dopad návrhu REACH byl 
s ohledem na jeho následky pro 
mezinárodní hospodářskou soutěž podniků
se sídlem v EU prozkoumán jen nedostate
čně. To platí zvláště pro následné uživatele 
chemických látek, MSP a pro nejvíce 
„mobilní“ a nejméně chráněné výrobní
aktivity.

Odůvodnění
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Probably the main flaw of the impact studies of REACH is the implicit assumption of the 
industry operating in a closed economy ignoring  all the changes in relative competitiveness 
of the EU industry (chemical and non-chemical) deriving from the entrance of "REACH-free" 
imported articles from abroad. The consequences on the location options of industrial 
investors and the consequent impact on unemployment in the EU should not have been 
disregarded. The absence of both this type of concerns in the initial outline of the 
Commission proposal and the absence of any reliable study in the subsequent phases gives 
rise to one of the most severe and insurmountable flaws of this proposal.

Pozměňovací návrh 10
BOD ODŮVODNĚNÍ 104B (nový)

(104b) Komise by měla zajistit, aby 
postupné otevírání trhů Evropské unie 
dovozům z celého světa pokračovalo 
zavedením náročnějších požadavků
s ohledem na „čestný“ obchod (také
v kontextu se Světovou obchodní
organizací); požadavky REACH musí být 
začleněny co možná nejrychleji.

Odůvodnění

It is important that producers and importers that have already registered under other 
international organisations standards have minimum bureaucratic and financial extra costs 
in order to comply with REACH. It is vital that EU producers are not susceptible to unfair 
competition from "REACH-free" areas.

Pozměňovací návrh 11
BOD ODŮVODNĚNÍ 104C (nový)

(104c) Články 6, 21 a 26 musí být p
řepracovány s ohledem na britské, ma
ďarské, maltské a slovinské návrhy a také
návrhy průmyslových a obchodních komor 
tak, aby zbytečné výdaje a byrokracie byly 
sníženy na minimální míru, bylo zajištěno 
dodržování cílů formulovaných v rámci 
REACH k ochraně lidského zdraví a 
životního prostředí a byly vytvořeny skutečn
ě rovnoprávné podmínky pro domácí
výrobu a dovážené hotové výrobky. 

Odůvodnění
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Self-explanatory

Pozměňovací návrh 12
ČL. 1 ODST. 3

3. Základem tohoto nařízení je zásada, že 
výrobci, dovozci a následní uživatelé by m
ěli zajistit, že vyrábějí, uvádějí na trh, dová
žejí nebo používají takové látky, které nep
ůsobí nepříznivě na lidské zdraví nebo na 
životní prostředí. Ustanovení tohoto na
řízení se opírají o zásadu předběžné
opatrnosti.

vypouští se

Odůvodnění

This "duty of care" principle should be stated more as a general principle than as an 
obligation.

Pozměňovací návrh 13
ČL. 6 ODST. 1

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

1. 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 konkrétně navrženou 
funkcí výrobku za běžných a důvodně p
ředpokládaných podmínek použití;
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ca) tvoří-li uvolňovaná látka součást p
řípravku, je-li látka přítomna v přípravku
(přípravcích) uvolněných z výrobku 
v koncentraci rovné nebo vyšší než
v jakékoli nejnižší míře z následujících 
úrovní:

- koncentrace uvedené v příloze I směrnice 
67/548/ES, nebo

- koncentrací uvedené v části A a B přílohy 
II směrnice 1999/45/ES, pokud není v p
říloze I směrnice 67/548/ES pro látku 
uvedena horní hranice koncentrace v p
řípravcích.

- 0,1 % , pokud látka splňuje kritéria 
uvedená v příloze XII;

cb) látka nebyla registrována pro dané pou
žití jedním z účastníků v počáteční části 
dodavatelského řetězce; a

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

Odůvodnění

Deleting the word "contain" ensures consistent wording of the proposal. Similarly, the term 
"article type" is not defined in the proposal and creates legal uncertainty unless deleted. The 
concentration limits added to Art. 6.1 (ca) are taken from the current Directive on 
preparations (1999/45/EC) which considers that substances in preparations are no longer 
dangerous if they are under these limits. Article 6.1 (cb) clarifies that information on 
substances in articles is communicated down the supply chain if the production of an article 
is an intended use.

Pozměňovací návrh 14
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 přijme rozhodnutí požadující,
aby výrobce či dovozce výrobků předložil 
agentuře registraci pro jakoukoli látku v t
ěchto výrobcích v souladu s touto hlavou, 
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;
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b) látka splňuje kritéria pro klasifikaci jako 
nebezpečná podle směrnice 67/548/EHS;

b) agentura má důvodné podezření, že:

i) látka je z výrobků uvolňována a

ii) uvolňování látky z výrobků představuje 
nebezpečí pro lidské zdraví nebo pro životní
prostředí;

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 výrobku 
registrována.

d) množství uvolňované látky může mít nep
říznivé účinky na lidské zdraví nebo životní
prostředí.

vypouští se

Odůvodnění

Article 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 15
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;
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e) stručný popis použití výrobku;

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

Odůvodnění

This follows from the previous amendment on Article 6(2). The information requested will be 
the same as fro all registrations.

Pozměňovací návrh 16
ČL. 6 ODST. 4

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

This follows from the previous amendment on Article 6(2).

Pozměňovací návrh 17
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

This provision is included in the previous amendments on Article 6(1) and 6(2).

Pozměňovací návrh 18
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 a 2 se použijí tři měsíce po lh
ůtě uvedené v čl. 21 odst. 3.

Odůvodnění
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Follows from the above amendments to Articles 6(2) to 6(4).

Pozměňovací návrh 19
ČL. 6 ODST. 7

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

7. Na registrace podle odstavce 1 se 
vztahují lhůty stanovené pro látky jako 
takové nebo látky v přípravcích.

Odůvodnění

This amendment is intended to ensure that substances in preparations are registered by the 
same deadlines as are also applicable to manufacturers in Europe. In this respect, at least, it 
will forestall a distortion of competition

Pozměňovací návrh 20
ČLÁNEK 6B (nový)

Článek 6b
Evropská značka kvality 

Aby se zajistilo spotřebitelům právo výběru, 
bude vytvořeno zvláštní označení „v 
souladu s REACH“. Toto označení lze p
řisoudit zboží vyrobenému v EU a 
dovezenému do EU, které splňuje po
žadavky programu REACH. 

Odůvodnění

A mark to be stamped on articles would make it possible to identify and promote those 
involved in the production procedure who have complied with the requirements stemming 
from this Regulation.

Pozměňovací návrh 21
ČL. 6B (nový) NADPIS

Převod a rozdělení registrací a 
„skupinových registrací“

Odůvodnění
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If a registrant no longer wishes to make use of his registration, it must be possible for him to 
transfer the rights arising from it.

Pozměňovací návrh 22
ČL. 6B (nový) ODST.1

1. Právní nárok získaný z registrace je jak p
řevoditelný, tak i dělitelný. Nabyvatel p
řebírá práva a povinnosti původního 
žadatele o registraci. Pokud se registrace 
rozdělí, přidělí agentura novému 
vlastníkovi nové registrační číslo.

Odůvodnění

If a registrant no longer wishes to make use of his registration, it must be possible for him to 
transfer the rights arising from it.

Pozměňovací návrh 23
ČL. 6B (nový) ODST. 2

2. Pokud je výrobce dceřiná společnost jiné
právnické osoby (tzv. „mateřské společnosti
“) může mateřská společnost jménem dce
řiné společnosti provádět a udržovat 
registraci. V opačném případě může také
dceřiná společnost pro svoji mateřskou 
společnost nebo pro jiné dceřiné spole
čnosti provádět a udržovat registraci. V 
takových případech je zapotřebí jen jedna 
registrace. Právnická osoba, která byla 
jmenována pro registraci skupiny, je 
zodpovědná za plnění závazků podle tohoto 
nařízení. Právnická osoba, která byla 
jmenována pro registraci skupiny, musí mít 
své sídlo v EU.

Odůvodnění

Within conglomerates products are delivered from changing production plants to downstream 
users within the European Union who may belong to different subsidiaries. The delivery of 
products within a conglomerate is often coordinated by a unit which may be part of either the 
parent company or a subsidiary. The proposed collective registration would be an 
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appropriate way of reducing costs and red tape.

Pozměňovací návrh 24
ČL. 6B (nový) ODST. 3

3. Odstavec 2 se použije, pokud se sídlo 
mateřské společnosti nebo dceřiné spole
čnosti nenachází v EU. Právnická osoba, 
která je jmenována pro registraci skupiny, 
musí mít sídlo v Evropské unii.

Odůvodnění

Within conglomerates products are delivered from changing production plants to downstream 
users within the European Union who may belong to different subsidiaries. The delivery of 
products within a conglomerate is often coordinated by a unit which may be part of either the 
parent company or a subsidiary. The proposed group registration would be an appropriate 
way of reducing costs and bureaucracy.

Pozměňovací návrh 25
ČL.10 ODST. 1 PODODSTAVCE 1-3

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

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

K podpoře firem, které tvoří konsorcia a 
které řádně dodržují ustanovení pravidel
hospodářské soutěže, Komise vypracuje 
závazné pokyny.

Každý člen konsorcia předloží zvlášť
informace podle čl. 9 písm. a) bodu i), ii), 
iii) a viii).
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Výrobce nebo dovozce předkládající údaje 
jménem ostatních členů konsorcia předloží
informace podle čl. 9 písm. a) bodu iv), vi), 
vii) a ix).

Výrobce nebo dovozce předkládající údaje 
jménem ostatních členů konsorcia předloží
informace podle čl. 9 písm. a) bodu iv), vi), 
vii), viii a ix). Každé konsorcium může 
společně předložit informace uvedené v čl. 
9 písm. a) bod i) až iii).

Odůvodnění

Guidelines are needed to support firms in setting up and in operating in consortia, and also 
to forestall possible breaches of competition law. Where information is submitted jointly it 
must be sufficient for a manufacturer or importer who is acting on behalf of the other 
members of the consortium to submit a statement pursuant to Article 9(a)(viii). It should be 
also possible to jointly submit the information referred to in Article 9(1)(a)(i) to (iii) if the 
members of the consortium so wish. There should not be a rigid division (one-third) of 
registration costs, since the incentive to set up consortia might then well be limited to 
consortia comprising two parties, since only such consortia would benefit from the cost 
reduction. Cost-sharing without a fixed division, on the other hand, creates cost incentives for 
larger consortia, as well.

Pozměňovací návrh 26
ČL.10 ODST. 2

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

2. Každé konsorcium se samo rozhodne 
o rozdělení poplatku za registraci. Každý
žadatel o registraci nebo každé konsorcium, 
které zaplatilo poplatek za registraci, má
právo se svobodně rozhodnout a po vlastní
tvorbě cen stanovit ostatním náklady, 
kterými se budou podílet na registraci 
látky. Tím se umožní podnikům nebo 
konsorciím, aby si samy upravovaly rozd
ělení nákladů na registraci.

Odůvodnění

If a consortium is set up voluntarily, its members should have the option of dividing the costs 
among themselves as they see fit.

Pozměňovací návrh 27
ČL. 19 ODST. 1



PE 355.467v03-00 16/39 AD\580143CS.doc

CS

1. S výhradou článku 21 nebudou látky ve 
Společenství vyráběny ani do něj dováženy, 
nejsou-li registrovány podle příslušných 
ustanovení této hlavy.

1. S výhradou článku 21 nebudou látky ve 
Společenství vyráběny ani do něj dováženy, 
nejsou-li registrovány podle příslušných 
ustanovení této hlavy.

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

Žadatel o registraci může zahájit výrobu 
nebo dovoz látky, případně látku dále vyráb
ět nebo dovážet, dokud agentura nevydá opa
čný pokyn podle článku 18 odst. 2, ve lhůtě t
ří týdnů od data registrace, aniž je dotčen 
čl. 25 odst. 4 pododstavec 4.

V případě registrací zavedených látek p
ředložených během dvou měsíců před p
říslušnou lhůtou podle článku 21, jak je 
uvedeno v čl. 18 odst. 2, může žadatel 
o registraci pokračovat ve výrobě nebo v 
dovozu látky po dobu tří měsíců od 
tohoto dne, nebo až do zamítnutí
agenturou podle toho, co nastane dříve.

V případě registrací zavedených látek p
ředložených během dvou měsíců před p
říslušnou lhůtou podle článku 21, jak je 
uvedeno v čl. 18 odst. 2, může žadatel 
o registraci pokračovat ve výrobě nebo 
v dovozu látky po dobu tří měsíců od 
tohoto dne, nebo až do zamítnutí
agenturou podle toho, co nastane dříve.

Pro zavedené látky, které nejsou 
registrovány včetně zvláštního použití, má
výrobce nebo dovozce 36měsíční lhůtu 
podle článku 21, aby látku postupně stáhl 
z trhu včetně zvláštního použití.

Odůvodnění

Paragraph 2 indicates that the all production needs to stop until further notice. This will in 
effect disturb the market and with it the business policies of companies. Production lines 
needs to continue until the agency indicates otherwise. 
De-selection from the market or de-selection for specific uses would affect a large number of 
preparations and production recipes requiring reformulation and validation work of long 
duration. Consequently, time is needed for downstream users to reformulate and validate 
their new recipes while continuing their production activities. The later can only be achieved 
if the suppliers are allowed a period of grace pending a deadline for which they will phase 
out the substance.

Pozměňovací návrh 28
Čl. 23 ODST. 1
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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.

Aby se zamezila  zbytečná duplicita jiných 
zkoušek, jsou žadatelé o registraci 
nabádání, aby výsledky studií a jiné údaje 
sdíleli.

Pozměňovací návrh 29
ČL. 23 ODST. 2

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

2. Sdílení a společné předkládání údajů podle 
tohoto nařízení se týká technických údajů, a 
zejména informací týkajících se inherentních 
vlastností látek. Žadatelé o registraci si nesm
ějí vyměňovat informace týkající se jejich 
chování na trhu, zejména co se týče 
výrobních kapacit, objemu výroby nebo 
prodeje, objemu dovozu nebo podílů na trhu.
Komise vydá pokyny o dodržování pravidel 
hospodářské soutěže pro konsorcia, která
sdílí údaje.

Pozměňovací návrh 30
ČL. 23 ODST. 3

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

3. Sdílení údajů podléhá finančnímu 
vyrovnání. Ve výjimečných případech může 
agentura souhrny nebo podrobné souhrny 
studií, které se týkají zkoušek s obratlovci a 
které byly předloženy alespoň před 15 lety
v rámci registrace, poskytnout zdarma dalším 
žadatelům nebo potenciálním žadatelům o 
registraci, v případě nezavedených látek 
podle článku 25 a v případě zavedených 
látek podle článku 28.

Odůvodnění

In order to keep an incentive for innovation, mandatory data sharing should be restricted to 
summaries and robust study summaries of studies involving vertebrate animals. This is also 
the understanding of Art. 23.4. Forced data sharing should for reasons of property right 
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always be subject to financial compensation. In order to align this legislation with similar one 
such as those governing biocides, the limit under which compensation must be offered should 
be extended to 15 years.

Pozměňovací návrh 31
ČL. 23 ODST. 4A (nový)

4a. Jakýkoli výrobce, dovozce nebo 
následný uživatel může na základě této 
hlavy jmenovat třetí osobu jako zástupce 
pro všechna řízení.

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 32
ČL. 24 ODST. 1 a 2

1. Před provedením zkoušek na 
obratlovcích za účelem splnění požadavků
na informace pro registraci se použijí
odstavce 2, 3 a 4. 

vypouští se

2. Potenciální žadatel o registraci nahlédne 
do databáze uvedené v čl. 73 odst. 2 
písm. d), aby zjistil, zda stejná látka již
nebyla zaregistrována.

Odůvodnění

These paragraphs are superfluous, since under paragraph 3 the registrant must always make 
an inquiry to the Agency, even if he has already consulted the database.

Pozměňovací návrh 33
ČL. 24 ODST. 3
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3. Potenciální žadatel o registraci se dotáže 
u agentury, zda pro stejnou látku již nebyla 
předložena registrace. Společně s dotazem p
ředloží agentuře tyto údaje:

3. Před provedením zkoušek na 
obratlovcích za účelem splnění informa
čních požadavků pro registraci se 
potenciální žadatel o registraci dotáže u 
agentury, zda pro stejnou látku nejsou 
k dispozici informace o zkoušce na 
obratlovcích, které potřebuje. Společně s 
dotazem předloží agentuře tyto údaje:

a) svou identifikaci; a) svou identifikaci;

b) identifikaci látky podle oddílů 2.1 a 2.3 p
řílohy IV;

b) identifikaci látky podle oddílů 2.1 a 2.3 p
řílohy IV;

c) pro které požadavky na informace by bylo 
nutno provést nové studie zahrnující
obratlovce;

c) pro které požadavky na informace by bylo 
nutno provést nové studie zahrnující
obratlovce;

d) pro které požadavky na informace by 
bylo nutno provést jiné nové studie.

Odůvodnění

The important thing is not whether a registration has been submitted for the substance. 
Instead the search must be directed towards finding out whether vertebrate experiments have 
already been carried out. The results of such experiments carried out for other reasons must 
also be taken into account by the Agency (see Article 23(1)(3)). 

The information that a substance had already been registered would also give the potential 
registrant making the inquiry information of competitive significance. Providing market 
research opportunities such as this must be avoided. Article 23a (new) applies in the case of 
studies involving invertebrates.

Pozměňovací návrh 34
ČL. 24 ODST. 4
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4. Pokud stejná látka nebyla dosud 
zaregistrována, agentura o tom informuje 
potenciálního žadatele o registraci.

4. Pokud má agentura jistotu, že 
potenciální žadatel o registraci má
v úmyslu vyrábět nebo dovážet látku, je 
povinna prověřit, zda nemá Komise již
k dispozici informace o studiích se zkou
škami na obratlovcích podle odst. 1 písm. c 
nebo zda již byl podán předběžný dotaz 
podle odst. 1. Není-li tomu tak, vznese 
agentura dotaz na příslušné úřady 
členských států, zda nedisponují údaji nebo 
jinými informacemi. Agentura sdělí
výsledek prověření potenciálnímu žadateli o 
registraci.

Odůvodnění

See the justification for paragraph 3(1). Market research is to be avoided. In addition, the 
arrangement would mean an unnecessary bureaucratic burden for the Agency.  It is important 
for the Agency to make certain that the applicant really intends to manufacture the substance 
(avoiding market research).

It is ensured, however, that the applicant discovers whether certain studies on vertebrate 
experiments already exist and were produced in response to similar inquiries by competitors. 
This last piece of information is necessary if Article 25a is to be effective.

Pozměňovací návrh 35
ČL. 24 ODST. 5

5. Byla-li stejná látka zaregistrována p
řed 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 p
řed méně než 10 lety, agentura uvědomí
nejprve příchozího žadatele ( předchozí
žadatele) s cílem zjistit, zda si přejí, aby 
jejich jména byla odhalena. Obdrží-li 
agentura souhlas, sdělí potenciálnímu 
žadateli o registraci neprodleně jména a 
adresy předchozích žadatelů o registraci. 
V každém případě agentura bez prodlení p
ředá předložené souhrny případně podrobné
souhrny studií zahrnující obratlovce.

Tyto studie se neopakují. Tyto studie se neopakují.
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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 zastupující třetí stranu 
jmenovanou podle čl. 23 odst. 4a (nový).

Odůvodnění

The identity of prior registrants to new registrants and vice versa should be protected against 
disclosure, in cases when the disclosure could reveal confidential business information.

Pozměňovací návrh 36
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 a jimi vyžadované studie zahrnující
obratlovce, pokud sdělení nepodléhá
omezením na základě článku 102, čl. 115 
odst. 2 a článku 116.

Odůvodnění

Clarifies that disclosure of the identify of prior registrants of a chemical substances shall be 
limited by the duty of confidentiality set forth in Article 102, as defined in more detail in 
Articles 115(2) and 116. Because of the competitive nature of the electronics industry, many 
of the chemical substances used in manufacturing are highly confidential. These chemical 
“recipes” are considered intellectual property.  The disclosure of the use of one critical 
chemical can reveal confidential business information to competitors about the processes the 
manufacturer currently is running, and may even allow the competitor to reverse engineer 
their processes. As a result, the identity of prior registrants to new registrants should be 
protected against disclosure. While limitation on the amount of vertebrate animal testing is 
desirable, it cannot be limited at the expense of disclosing confidential business information 
about prior registrants.  It should be up to the prior registrant to decide whether to share its 
identity and prior testing documentation with a new registrant.  Similarly, if downstream 
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users go to the expense of registering a separate downstream use, that use should not have to 
be disclosed up the supply chain to the chemical substance manufacturer if that would defeat 
the purpose behind the separate registration.

Pozměňovací návrh 37
ČL. 25 ODST.1

-1. Pokud jsou studie s obratlovci již
k dispozici, resp. pokud již jiný žadatel o 
registraci začal s prováděním studií, nesmí
je potenciální žadatel o registraci opakovat, 
resp. provádět.

-1a. V těchto případech je povinna 
agentura nebo národní úřad dotázat se 
vlastníka údajů o zkouškách na 
obratlovcích resp. toho, kdo provádí zkou
šky na obratlovcích, zda si přeje odhalit
svoji totožnost. V případě souhlasu je 
agentura povinna informovat 
potenciálního žadatele o registraci bez zbyte
čného odkladu o jménu a adrese vlastníka 
údajů o zkoušce na obratlovcích, resp. 
toho, kdo právě provádí zkoušky na 
obratlovcích, a o tom, zda a případně jaké p
říslušné souhrny nebo podrobné souhrny 
studií se zkouškami na obratlovcích již byly 
předloženy.

-1b. V případě neudělení souhlasu zahájí
agentura řízení podle následujících odstavc
ů při dodržování zásad důvěrnosti podle 
článku 116.

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

1. Potenciální žadatel o registraci si v p
řípadě souhlasu dřívějšího žadatele o 
registraci od něj vyžádá údaje týkající se 
zkoušek na obratlovcích, které pot
řebuje pro registraci.
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Odůvodnění
Under the COM proposal the identity of previous registrants is always disclosed to the 
potential registrant making the application. This arrangement fails to protect the identity of 
the previous registrant. Automatic disclosure of identity is not provided for in Article 116 
either. Instead, the question of disclosure of identity is to be decided on a case-by-case basis. 
Under the system proposed here, the owner of experimental data is given the opportunity to 
keep his identity secret in individual cases. 
This amendment also seeks to clarify that experiments on vertebrates must not be repeated. 
The importance of this principle justifies a separate paragraph.  
The subsequent paragraphs, to which reference is made here, contain rules on the 
confidential sharing of data and costs. Rules of this nature have proved their usefulness in 
practice in Germany (Chemicals Act). 
The earlier rule permitting access free of charge to studies submitted more than 10 years 
previously is unfair. Current law on the registration of new substances provides for free use 
of registration data only for the basic set of data, not for the studies, which cost money to 
produce. 

The sharing of non-animal experimental data is now governed by Article 23 a (new).

Pozměňovací návrh 38
ČL. 25 ODST. 5

5. Předchozí žadatel(é) o registraci má (mají) 
jeden měsíc po obdržení informací uvedených 
v odstavci 4 na to, aby informoval(i) 
potenciálního žadatele a příslušný úřad 
o nákladech, které vynaložil(i) na dotyčnou 
studii. Na žádost potenciálního žadatele o 
registraci vydá agentura rozhodnutí, aby mu 
byly zpřístupněny příslušné souhrny nebo 
popřípadě podrobné souhrny studií nebo 
jejich výsledky, předloží-li potvrzení, že 
uhradil předchozím žadatelům o registraci 
50 % jimi prokázaných 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 příslušný úřad 
o nákladech, které vynaložil(i) na dotyčnou 
studii. Na žádost potenciálního žadatele o 
registraci vydá agentura rozhodnutí, aby mu 
byly zpřístupněny příslušné souhrny nebo 
popřípadě podrobné souhrny studií nebo 
jejich výsledky, předloží-li potvrzení, že 
uhradil předchozím žadatelům o registraci 
částku uvedenou v článku 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. 
Article 25.8 a (new) sets out a mechanism for more evenly sharing the original costs of a
study.

Pozměňovací návrh 39
ČL. 25 ODST. 6
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6. Pokud předchozí žadatel(é) nesdělí
potenciálnímu žadateli o registraci a agentuře 
náklady ve lhůtě stanovené v odstavci 5, 
vydá na požádání agentura rozhodnutí, aby 
byly potenciálnímu žadateli o registraci zp
řístupněny souhrny nebo popřípadě podrobné
souhrny studií, které požaduje. Předchozí
žadatel(é) o registraci má (mají) nárok na 
náhradu 50 % nákladů potenciálním 
žadatelem o registraci, tento nárok je 
vymahatelný vnitrostátními soudy.

6. Pokud předchozí žadatel(é) nesdělí
potenciálnímu žadateli o registraci a agentuře 
náklady ve lhůtě stanovené v odstavci 5, 
vydá na požádání agentura rozhodnutí, aby 
byly potenciálnímu žadateli o registraci zp
řístupněny souhrny nebo popřípadě podrobné
souhrny studií, které požaduje. Předchozí
žadatel(é) o registraci má (mají) nárok na 
náhradu částky uvedené v článku 25 odst. 
8a potenciálním žadatelem o registraci, tento 
nárok je vymahatelný vnitrostátními soudy.

Odůvodnění

This follows from the previous amendment on Article 25.

Pozměňovací návrh 40
ČL. 25 ODST. 8

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. Čekací lhůta na registraci podle čl. 19 
odst. 1 se u nového žadatele o registraci 
prodlouží o dobu odpovídající skutečným 
časovým potřebám na provedení
odpovídajících studií a potřebných 
vyhodnocení, požádá-li o to předchozí
žadatel o registraci.

Odůvodnění

The period required should reflect the time needed to make tests and collect data. 

Pozměňovací návrh 41
ČL. 25 ODST.8A (nový)

Agentura vypracuje pokyny, které mají být 
použity pro stanovení sdílených nákladů v p
řípadech, kdy strany nemohou dojít k 
dohodě mezi sebou. Tyto pokyny musí být 
spravedlivé a transparentní, a musí brát 
v úvahu počet zapojených účastníků a 
jejich výrobní objemy.

Pozměňovací návrh 42
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ČL. 26 ODST. 1

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 k přijetí
do databáze:

1. Za účelem předregistrace zavedené látky 
výrobce nebo dovozce, který vyrábí nebo 
dováží látku v množství jedné tuny a více za 
rok, předloží agentuře veškeré níže uvedené
informace ve formátu určeném agenturou 
podle článku 108 za účelem vypracování
seznamů látek a za účelem částečného p
řijetí do databáze agentury:

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

a) informace o výrobci nebo dovozci látky a 
o látce, které musí být předloženy podle 
čl. 9 písm. ai) podbod ii);

b) ) své jméno a adresu a jméno kontaktní
osoby;

b) informace o použití, které musí být p
ředloženy podle čl. 9 písm. a) podbod iii);

c) předpokládanou lhůtu registrace/mno
žstevní rozsah;

c) přiřazení známých použití do kategorií
použití a expozice podle přílohy Iaa;

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

d) fyzikální a chemické údaje existující u 
výrobce nebo dovozce nebo které jsou 
známé, a toxikologické údaje, které
obsahují minimálně údaje podle přílohy V;

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

e) informace, které musí být předloženy 
podle čl. 9 písm. a) podbod iv) k zařazení a 
označení látky

ea) návrhy na další zkoušky látky za ú
čelem vyjasnění známého rizika, resp. 
rizika, které není možno vyloučit, pokud je 
známo výrobci nebo dovozci a 

eb) návrh podle článku 9c na to, jako by 
mohla být látka zařazena.

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

Odůvodnění
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On the basis of the “one substance – one registration“ (OSOR) approach, the information 
requirements for risk-oriented pre-registration must be altered. However, at the same time, in 
view of the central integration role of the Agency, it is not necessary to require all 
information from every producer and importer, thus significantly reducing the burden on 
producers and importers, particularly when they are SMEs.  An initial fee is already charged 
at the point of pre-registration, because the Agency is already carrying out work at this point. 
The level of the fee for registration can in some circumstances be reduced because of this. 
The information will be compiled by the Agency, substance by substance, in lists of 
substances.

Pozměňovací návrh 43
ČL. 26 ODST. 2

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

2. Aby bylo možno využít lhůtu podle 
článku 21, je nutno předložit informace 
nejpozději do jednoho roku od vstupu 
tohoto nařízení 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;

a) Do jednoho měsíce od ukončení fáze p
ředregistrace zveřejní agentura seznam p
řihlášených látek podle čl. 26 odst. 1 
s uvedením označení látky a čísla CAS a 
s odkazem na to, zda minimálně jeden 
výrobce nebo dovozce musí do pěti let 
provést registraci.

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

b) Ve výjimečných případech může výrobce 
nebo dovozce do šesti měsíců od zveřejnění
seznamu zavedených látek podle odst. 2 
písm. a) ohlásit agentuře dodatky nebo 
opravy. Čerpání prodloužené lhůty musí být 
odůvodněné. Do jednoho měsíce zveřejní
agentura definitivní seznam zavedených 
látek.

Odůvodnění

On the basis of the “one substance – one registration“ (OSOR) approach, the information 
requirements for risk-oriented pre-registration must be altered. However, at the same time, in 
view of the central integration role of the Agency, it is not necessary to require all 
information from every producer and importer, thus significantly reducing the burden on 
producers and importers, particularly when they are SMEs.  An initial fee is already charged
at the point of pre-registration, because the Agency is already carrying out work at this point. 
The level of the fee for registration can in some circumstances be reduced because of this. 
The information will be compiled by the Agency, substance by substance, in lists of 
substances.
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Pozměňovací návrh 44
ČL. 26 ODST. 3

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

3. Při podání podkladů k předběžné
registraci je nutno zaplatit poplatek; při 
stanovení výše poplatku se zohlední dodané
informace a poplatek se na jejich základě
sníží.

Odůvodnění

On the basis of the “one substance – one registration“ (OSOR) approach, the information 
requirements for risk-oriented pre-registration must be altered. However, at the same time, in 
view of the central integration role of the Agency, it is not necessary to require all 
information from every producer and importer, thus significantly reducing the burden on 
producers and importers, particularly when they are SMEs.  An initial fee is already charged 
at the point of pre-registration, because the Agency is already carrying out work at this point. 
The level of the fee for registration can in some circumstances be reduced because of this. 
The information will be compiled by the Agency, substance by substance, in lists of 
substances.

Pozměňovací návrh 45
ČL. 26 ODST. 4

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.

vypouští se

Odůvodnění

On the basis of the “one substance – one registration“ (OSOR) approach, the information 
requirements for risk-oriented pre-registration must be altered. However, at the same time, in 
view of the central integration role of the Agency, it is not necessary to require all 
information from every producer and importer, thus significantly reducing the burden on 
producers and importers, particularly when they are SMEs.  An initial fee is already charged 
at the point of pre-registration, because the Agency is already carrying out work at this point. 
The level of the fee for registration can in some circumstances be reduced because of this. 
The information will be compiled by the Agency, substance by substance, in lists of 
substances.
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Pozměňovací návrh 46
ČL. 26 ODST. 5

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 rovn
ěž příslušné orgány členských států

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, pokud odhalení nepodléhá
omezení podle článku 102, článku 115 odst. 
2 a článku 116. Přístup k těmto údajům mají
rovněž příslušné orgány členských států a 
následní uživatelé.

Pozměňovací návrh 47
ČLÁNEK 26A (nový)

Článek 26a

Příslušnost a právní ochrana
1. Pokud není upraveno jinak, je agentura 
příslušná pro rozhodování podle této hlavy.

2. Proti rozhodnutím agentury podle této 
hlavy může být podle ustanovení článku 87, 
88 a 89 podána námitka.

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.

Pozměňovací návrh 48
ČLÁNEK 27

Článek 27

Fóra pro výměnu informací o látkách

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).

vypouští se
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2. Cílem každého SIEF je omezit na 
minimum duplikaci zkoušek výměnou 
informací. Účastníci SIEF poskytnou 
ostatním účastníkům existující studie, 
reagují na žádosti ostatních účastníků o 
informace, kolektivně určují potřebu dal
ších studií a zajišťují jejich provedení.

Odůvodnění

Because of the central role of the Agency in collating information on substances, this article 
can be deleted. In this way, too, the very controversial connected problems, mainly of a civil 
law nature, become irrelevant.

Pozměňovací návrh 49
ČL. 29 ODST. 1 PODODSTAVEC 1A (nový)

To neplatí pro látky a přípravky, které se 
uvádějí do oběhu v množství nep
řesahujícím 1kg za rok nebo v jednorázové
dodávce pro vědecký výzkum a vývoj.

Odůvodnění

It is disproportionate to require a safety data sheet to be issued for minimal quantities or for 
a one-off consignment.

Pozměňovací návrh 50
ČL. 29 ODST. 3 PODODSTAVEC 1
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3. Pokud přípravek nesplňuje kritéria pro 
klasifikaci jako nebezpečný podle článků 5, 6 
a 7 směrnice 1999/45/ES, avšak obsahuje v 
individuální koncentraci ≥ 1 % hmotnostních 
u přípravků jiných než plynných a ≥ 0,2 % 
objemových-u plynných přípravků nejméně
jednu látku, která představuje nebezpečí pro 
zdraví nebo životní prostředí, nebo jednu 
látku, pro níž jsou v rámci Společenství
stanoveny mezní hodnoty expozice na 
pracovišti, osoba odpovědná za uvedení
tohoto přípravku na trh, ať už výrobce, 
dovozce, následný uživatel nebo distributor, 
předá na žádost následného uživatele bezpe
čnostní list sestavený podle přílohy Ia 
k tomuto nařízení. 

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

Odůvodnění

When hazardous substances are involved, a safety data sheet should be sent automatically to 
downstream users.

Pozměňovací návrh 51
ČL. 29 ODST. 6 PODODSTAVEC 2

Pokud se provádí posouzení bezpečnosti 
látky, je nutno přiložit k bezpečnostnímu 
listu coby přílohu relevantní expoziční scéná
ře.

Pokud se provádí posouzení bezpečnosti 
látky, je nutno přiložit k bezpečnostnímu 
listu coby přílohu relevantní kategorie pou
žití a expoziční kategorie včetně popisu 
expozičních scénářů a dát je k dispozici i 
v elektronické formě.

Odůvodnění

Use and exposure categories are the main instrument of a structured transfer of information 
on risk management measures, exposure target values and conditions of use.

Pozměňovací návrh 52
ČL. 29 ODST. 8 ÚVODNÍ ČÁST
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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 nebyl bezpečnostní
list podle těchto ustanovení poskytnut již p
řed vstupem tohoto nařízení v platnost. 
Dodavatelé jej neprodleně aktualizují v t
ěchto případech:

Odůvodnění

Needless expenditure would be incurred if safety data sheets had to be sent out again purely 
because the regulation had entered into force, even when users already had them.

Pozměňovací návrh 53
Čl. 30 ODST. 1 PÍSM. A)-D)

a) registrační čísla podle čl. 18 odst. 1, jsou-
li k dispozici;
b) zda látka podléhá schválení a podrobné
údaje o povolení uděleném nebo zamítnutém 
podle hlavy VII v tomto zásobovacím řet
ězci;

b) zda látka podléhá schválení a podrobné
údaje o povolení uděleném nebo zamítnutém 
podle hlavy VII v tomto zásobovacím řet
ězci;

c) údaje o omezeních uložených podle 
hlavy VIII;

c) údaje o omezeních uložených podle 
hlavy VIII;

d) případné další dostupné a související
informace o látce, které jsou nezbytné pro 
stanovení a uplatňování patřičných opatření k 
řízení rizik.

d) případné další dostupné a související
informace o látce, které jsou nezbytné pro 
stanovení a uplatňování patřičných opatření
k řízení rizik u následných uživatelů.

Odůvodnění

It is inconsistent for the registration numbers of non-classified substances to be included in 
the safety data sheet, where this does not seem to be required for classified substances. There 
may be a question of confidential data relating for example to preparations.

Pozměňovací návrh 54
ČL. 30 ODST. 2 PODODSTAVEC 1
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2. Informace je nutno sdělit v papírové formě
nebo elektronicky 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: 

2. Informace je nutno sdělit v papírové formě
nebo elektronicky 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) jestliže byla látka registrována;

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

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

Odůvodnění

Adapting to new technologies.

Pozměňovací návrh 55
ČL. 31 ÚVODNÍ ČÁST

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

Každý účastník zásobovacího řetězce s 
látkou nebo přípravkem musí předávat nejbli
žšímu účastníkovi nebo distributorovi proti 
směru zásobovacího řetězce tyto informace, 
pokud tak nebudou vydány důvěrné
informace, které jsou chráněny podle 
článku 116.

Odůvodnění

An exemption from reporting up the supply chain must be provided to downstream users if the 
reporting would reveal confidential information about the downstream user or its particular 
use of the chemical substance.  For example, if a downstream user has identified a unique use 
of a chemical substance, and the downstream user determines it will register that use 
separately so as not to alert the chemical manufacturer of the specific use and protect it from 
having the manufacturer pass information about such use to the downstream user’s 
competitors.

Pozměňovací návrh 56
ČLÁNEK. 31A (nový)
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Článek 31a
Povinnost k předávání informací o látkách 

ve výrobcích
1. Účastník dodavatelského řetězce pro 
látky a přípravky, který přijme do výrobku 
látku, která buď splňuje kritéria čl. 54 
písm. a) až d) nebo byla zařazena jako 
spadající pod čl. 54 písm. f) nebo která
odpovídá kritériím pro sestavení bezpe
čnostních listů a/nebo informacím podle 
článků 29 a 30, musí tyto informace 
poskytnout společně s bezpečnostním listem 
komerčním odběratelům, kteří výrobek poté
budou dále zpracovávat, pokud odběratelé
tyto informace požadují.

2. Dodavatel výrobku je povinen poskytnout 
spotřebiteli informace o přítomnosti látky 
ve výrobku, pokud látka odpovídá kritériím 
pro schválení podle článku 54 nebo 
kritériím pro vypracování informací podle 
článku 29 a 30, pokud jsou tyto informace 
v jednotlivém případě požadovány spot
řebitelem.

Odůvodnění

REACH demands an information flow through the supply chain from the chemical producer 
to downstream users of chemicals. This amendment ensures necessary information across the 
supply chain to improve risk management and compliance with other Community legislation.

Pozměňovací návrh 57
ČLÁNEK 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.

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.
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Odůvodnění

The obligation to keep all REACH information for ten 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.

Pozměňovací návrh 58
ČL. 34 ODST. 1A (nový)

1a. Před tím, než následný uživatel začne 
látku používat, se ujistí, zda jeho použití
odpovídá kategorii použití a expoziční
kategorii posouzené nebo uvedené
v seznamu látek podle čl. 26a odst. 3 až 5.

Odůvodnění

The downstream user must make sure that his use corresponds to a registered or 
pre-registered use and exposure category.

Pozměňovací návrh 59
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.

2. Každý následný uživatel má právo oznámit 
písemně své použití výrobci, dovozci nebo 
následnému uživateli, který mu dodává látku,
která neodpovídá posouzené nebo p
ředregistrované kategorii použití nebo 
expoziční kategorii, aby se toto použití stalo 
určeným použitím ve smyslu čl. 3 odst. 25 a 
čl. 3 odst. 30. Přitom poskytne dostatečné
informace, aby jeho dodavatel mohl ve svém 
posouzení chemické bezpečnosti resp. při 
vypracování bezpečnostního listu přiřadit 
použití do kategorie použití a expoziční
kategorie podle přílohy Iaa a vypracovat 
scénář expozice pro jeho použití.

Odůvodnění

This amendment is linked to the amendment to Article 34(1)(a).

Pozměňovací návrh 60
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ČL. 34 ODST. 4 PODODSTAVCE 1 a 2

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

4. Následný uživatel látky samotné nebo v p
řípravku vyhotoví pro každé použití mimo
kategorii použití nebo expozičních kategorií
ve smyslu článku 3 odst. 30, které mu byly 
předány v bezpečnostním listu, vlastní bezpe
čnostní list podle přílohy Ia, který bude 
vyhovovat tomuto odlišnému použití. P
řitom je povinen přiřadit své odlišné použití
do kategorie použití a expoziční kategorie 
podle přílohy Iaa. To platí jen pro látky 
v množství nad 1 tunu ročně.

Pokud následný uživatel provede nebo 
doporučí scénář expozice, který zahrnuje 
minimálně podmínky popsané ve scénáři 
expozice, který mu byl dodán, nemusí
vyhotovit zprávu o chemické bezpečnosti. 

Pokud následný uživatel použije látku 
v uvedené expoziční kategorii nebo doporu
čí-li takovou expoziční kategorii, nemusí
vyhotovit zprávu o chemické bezpečnosti.

Odůvodnění

It is asking far too much to expect a downstream user to draw up a substance safety report; 
drawing up a safety data sheet is enough.

Pozměňovací návrh 61
ČL. 34 ODST. 5

5. Následný uživatel musí stanovit, uplat
ňovat a případně doporučit patřičná opatření
k přiměřenému omezení rizik, která jsou obsa
žena v následujícím textu:

5. Následný uživatel musí stanovit, uplat
ňovat a případně doporučit patřičná opatření
k přiměřenému omezení rizik, která jsou obsa
žena v jeho bezpečnostním listu.

a) v předaném bezpečnostním listu / p
ředaných bezpečnostních listech;

b) jeho vlastním posouzení chemické bezpe
čnosti.

Odůvodnění

The amendment is linked to the amendment to Article 34(4) (above).

Pozměňovací návrh 62
ČL. 34 ODST. 6
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6. Následní uživatelé uchovávají zprávy o 
chemické bezpečnosti tak, aby byly 
k dispozici, a aktualizují je.

6. Následní uživatelé uchovávají svůj bezpe
čnostní list tak, aby byl k dispozici a 
aktualizují ho.

Odůvodnění

The amendment is linked to the amendment to Article 34(4) (above).

Pozměňovací návrh 63
ČL. 34 ODST. 7

7. Čl. 13 odst. 2 a 5 platí obdobně. vypouští se

Odůvodnění

The amendment is linked to the amendment to Article 34(4) (above).

Pozměňovací návrh 64
ČLÁNEK 34A (nový)

Článek 34a

Podpora zkušebních metod bez použití zví
řat

V souladu s cílem podpory náhradních 
metod ke zkouškám na zvířatech by měly 
Komise, členské státy a průmysl zvýšit 
zdroje a snahy o urychlení a validaci 
náhradních metod ke zkouškám na zví
řatech.

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 65
ČL 35 NÁZEV A ODST. 1

Povinnost následných uživatelů poskytovat 
informace

Povinnost následných uživatelů poskytovat 
informace agentuře
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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. Pokud se podle článku 34 odst. 2 p
ředpokládá použití odlišné od kategorie pou
žití nebo expoziční kategorie posouzené
výrobcem nebo dovozcem, je před začátkem 
odlišného použití nutné sdělení agentuře.

Odůvodnění

Linked to amendment to Article 34.

Pozměňovací návrh 66
ČL. 35 ODST. 2

2. Informace poskytnuté následným u
živatelem zahrnují níže uvedené údaje ve 
formátu určeném agenturou podle 
článku 108:

2. Informace poskytnuté následným u
živatelem zahrnují níže uvedené údaje ve 
formátu určeném agenturou podle 
článku 108:

a) jeho identifikace a kontaktní údaje; a) jeho identifikace a kontaktní údaje;

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

b) registrační čísla podle čl. 18 odst. 1, nebo 
čísla předregistrace podle článku 26a odst. 
1, jsou-li k dispozici;

c) ) identifikace látky (látek) podle oddílu 2 p
řílohy IV;

c) identifikace látky (látek) podle oddílu 2 p
řílohy IV;

d) identifikace výrobce nebo dovozce, je-li 
známa;

d) identifikace výrobce nebo dovozce, je-li 
známa;

e) stručný obecný popis použití; e) stručný obecný popis použití; včetně p
říslušných kategorií použití a expozičních 
kategorií podle přílohy I aa;

Odůvodnění

Linked to the amendment to Article 34.

Pozměňovací návrh 67
ČL. 64 ODST. 1
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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 množství
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 výzkumu a vývoji zamě
řeném na produkty a procesy v mno
žství, které je pro účely výzkumu a vývoje 
zaměřeného na produkty a procesy 
nezbytné.

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 68
ČL. 66 ODST. 3

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 
neprodleně zpřístupní veřejnosti souhrn p
říslušné dokumentace 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:

a) připomínky k dokumentaci a navrhovaným 
omezením;

a) připomínky k dokumentaci a 
navrhovaným omezením;

b) sociálně-ekonomickou analýzu nebo 
informace, které mohou přispět k posouzení
výhod a nevýhod navrhovaných omezení. 
Tyto musí splňovat požadavky přílohy XV.

b) sociálně-ekonomickou analýzu nebo 
informace, které mohou přispět k posouzení
výhod a nevýhod navrhovaných omezení. 
Tyto musí splňovat požadavky přílohy XV.
ba) Agentura informuje okamžitě/bez 
prodlení/vyvěsí na své webové stránce, že 
členský stát nebo Komise mají v úmyslu 
zahájit řízení vedoucí k omezení a 
informuje ty, kdo zveřejnili registraci pro 
dotyčnou látku.

Odůvodnění

The dossiers may contain confidential business /proprietary information. Their content does 
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not preclude the final decision which may be taken and therefore their content may 
be misinterpreted or misused before any final decision.

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.

Pozměňovací návrh 69
ČL. 69 ODST. 2

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

2. Agentura neprodleně zveřejní stanoviska 
obou výborů na své internetové stránce. Zve
řejněná stanoviska nesmí obsahovat citlivé
obchodní informace.

Pozměňovací návrh 70
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 dodací lhůty a produktové
cykly specifické pro danou aplikaci.

Odůvodnění

Timing of restriction/authorization 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 maximize benefits, decisions must take into account these factors.

Pozměňovací návrh 71
ČL. 116 ODST. 1 ÚVODNÍ ČÁST

1. Následující informace se nepovažují za d
ůvěrné:

Následující informace se nepovažují za dův
ěrné, pokud k tomu nejsou důvody v případ
ě konkrétního výrobce či dovozce :

Odůvodnění

It must be permissible in individual cases to make exceptions to the rule that certain 
information is not confidential.  In these exceptional cases, the manufacturer or importer 
must have the option of giving reasons to justify confidential treatment even for the 
information listed at Article 116(1).
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Pozměňovací návrh 72
ČL. 116 ODST. 1 PÍSM. C)

c) popřípadě název látky uvedený v 
EINECS;

vypouští se

Odůvodnění

Information on substances on the Einecs list is already publicly accessible. It should not be 
transferred into another database. This avoids duplication of effort.

Pozměňovací návrh 73
ČL. 116 ODST. 2 PÍSM. D)

d) vazby mezi výrobcem nebo dovozcem 
a jeho následnými uživateli.

d) vazby mezi výrobcem nebo dovozcem 
a jeho následnými uživateli oběma směry 
v dodavatelském řetězci a mezi všemi aktéry 
v řetězci.

Odůvodnění

REACH does not provide for confidentiality between all actors in the supply chain. This shall 
be considered and provided for.

Pozměňovací návrh 74
ČL. 116 ODST. 2 PÍSM. DA) (nové)

da) konkrétní identita předchozích subjekt
ů, které registrovaly chemickou látku;

Pozměňovací návrh 75
ČL. 116 ODST. 2 PÍSM. DB) (nové)

db) použití registrovaná přímo následným u
živatelem.

Pozměňovací návrh 76
ČL. 117 ÚVODNÍ ČÁST a PÍSM. A)
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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 vládní 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:

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;

Odůvodnění

In order to prevent fraudulent use of the information, it should be clearly stated that Art. 117-
cooperation only covers governmental national and international institutions.

Pozměňovací návrh 77
ČLÁNEK 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 obecných zásad stanovených 
agenturou příslušné orgány členských států
informují širokou veřejnost o rizicích 
plynoucích z látek, považuje-li se to za 
nezbytné pro ochranu lidského zdraví nebo 
životního prostředí.

Odůvodnění

Information of the general public through the national competent authorities should, firstly 
not take place in an un-coordinated manner, allowing each single competent authority to 
inform in their own separate way. Secondly, there should be guidelines for the competent 
authorities informing on how to inform, in which situations to inform and how to describe 
protective measures to be taken.

Pozměňovací návrh 78
ČLÁNEK 121
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Příslušné orgány poskytují poradenství
výrobcům, dovozcům, následným uživatelům 
a dalším zúčastněným stranám ohledně jejich 
příslušných povinností a závazků podle 
tohoto nařízení kromě dokumentů s pokyny 
poskytovaných agenturou podle čl. 73 
odst. 2 písm. f).

Příslušné orgány poskytují poradenství
výrobcům, dovozcům, následným uživatelům 
a dalším zúčastněným stranám ohledně jejich 
příslušných povinností a závazků podle 
tohoto nařízení kromě dokumentů s pokyny 
poskytovaných agenturou podle čl. 73 
odst. 2 písm. f). Zapojit a informovat je t
řeba zejména malé a střední podniky 
(MSP) a následné uživatele.

Odůvodnění

SMUs and downstream users are particularly likely to need help to implement REACH.
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