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KRÁTKÉ ODŮVODNĚNÍ

Ohledně nutnosti přepracování současných právních ustanovení k úpravě bezpečné aplikace 
chemických látek v Evropské Unii existuje v podstatě shoda od předložení návrhu vyhlášky 
Komise k reformě politiky EU v oblasti chemických látek, ke kterému došlo 29. října 2003. 
Návrh nicméně narazil v celé řadě podrobností na jasný odpor. Kriticky hodnocena je předev
ším metodika registrace chemických látek zvolená Komisí, která potřebné požadavky na údaje 
opírá v první řadě o vyprodukované nebo dovezené množství chemické látky.

Návrh zákona bude mít neobvykle dalekosáhlé účinky. Bude se týkat nejen chemického pr
ůmyslu a jeho následných uživatelů, ale i kovozpracujícího průmyslu, automobilového pr
ůmyslu, textilního průmyslu atd. Dotčeni budou výrobci chemických látek stejně jako 
obchodníci, další uživatelé a dovozci, tzn. všichni, kteří nakládají komerčně s chemickými 
látkami, vedle některých velkých koncernů především malé a střední podniky včetně živnostník
ů.

Slabiny návrhu Komise

Komise narazila na nejrozhodnější odpor se systémem, který navrhuje pro registraci chemické
látky. Komise váže množství údajů, které má dodat přihlašovatel, na množství vyrobené nebo 
dovezené chemické látky. Požadavky na informace začínají u výroby, resp. dovozu jedné tuny 
ročně a zvyšují se postupně při výrobě nebo dovozu 10 tun ročně, 100 tun ročně a 1.000 tun ro
čně.

Rozhodující slabé místo formulace Komise spočívá v tom, že vyžaduje údaje bez jakéhokoli 
vztahu ke konkrétním rizikům dané chemické látky. Požadavky na údaje se zvyšují při překro
čení množstevních limitů, aniž by nutně bylo odůvodněno zvýšené riziko pro člověka a pro 
životní prostředí.

Tato formulace orientovaná na množství povede v nežádoucím účinkům. Jen přímé náklady na 
získání informací budou činit u jedné chemické látky podle požadavků na údaje odstup
ňovaných podle množství 20.000 až 400.000 EUR. Nebude možné zabránit tomu, aby zejména 
v oblastech výroby s malým objeme v mnoha případech náklady na registraci nebyly 
v ekonomickém poměru k obratu. V důsledku toho je nutno obávat se, že značný počet 
chemických látek a výrobků bude stažen z trhu – odhady vycházejí z 20% a více. Systematika 
množstevních limitů uplatňovaná Komisí tak vytvoří nesprávný podnět k výběru, který se řídí
náklady na registraci a nikoli rizikem, které je spojeno s určitou chemickou látkou.

Zlepšovací návrh předkladatele zprávy

Předkladatel zprávy proto navrhuje doplnění množstevních limitů Komise o faktory založené
na riziku. Nový koncept neuvažuje každé možné použití látky, nýbrž zaměřuje požadavky na 
údaje na typické expozice člověka a životního prostředí, které jsou spojené s určitými 
kategoriemi použití. Přitom jsou shrnuty typické zátěžové situace, které vyžadují stejná
ochranná opatření. To jsou z hlediska člověka hlavní cesty přijímání (perorálně, inhalačně nebo 
dermálně) a z hlediska životního prostředí cesty přenosu (vzduch, voda, půda), vždy doplněné
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dobou trvání expozice (jednorázově nebo krátkodobě, příležitostně, opakovaně nebo 
dlouhodobě). V rámci těchto kategorií expozice se shrnují jednotlivá použití k oblastem použití
(průmyslová, komerční nebo soukromá spotřeba). Pokud všichni aktéři, od výrobce až po 
posledního následného uživatele budou pracovat s těmito kategoriemi expozice a použití, pak 
bude pro první hodnocení rizika dostačující klíčový datový záznam. Ten musí dávat 
spolehlivou informaci o podstatných fyzikálně-chemických vlastnostech a akutních účincích na 
člověka a na životní prostředí. Další požadavky na údaje, zejména rozsáhlejší testy, by pak 
závisely na příslušné expoziční situaci. S narůstajícím stupněm závažnosti expozice musí být 
spojeny zesílené časové a obsahové požadavky při registračním řízení.

Tyto klíčové informace agentuře současně umožní zařadit chemické látky, které mají být 
registrovány, do skupin podle rizika, které z nich vychází a definovat tak priority pro registraci. 
Také podle této systematiky by měla být uzavřena po 11 letech registrace všech odpadů
evidovaných v REACH.

Výhody modifikované formulace

Při této formulaci není návazným bodem pro registrační systém množství chemické látky, nýbrž
riziko s ní spojené. Zátěže spojené s registrací se tím výrazně sníží bez újmy v ochraně zdraví a 
životního prostředí. Výrobci a uživatelé se nebudou muset při odhadu rizik již řídit nep
řehledným počtem jednotlivých aplikací, nýbrž přehledným počtem kategorií. Sníží se tak ohla
šovací povinnosti následných uživatelů a usnadní se tok informací v řetězci tvorby hodnot. Sou
časně budou lépe chráněna obchodní tajemství a hospodářsky významné informace. Dále se 
zvýší flexibilita použití a disponibility chemických látek a výrazně se sníží nežádoucí účinek, že 
určité chemické látky zmizely z trhu / z trhů jen proto, že náklady na testy a registraci budou 
ekonomicky neúnosné. Také pokusy na zvířatech bude možno výrazně omezit. Kombinace 
kategorií expozice a použití ve spojení se sadou klíčových informací tak představuje efektivní
nástroj, jak chránit člověka a životní prostředí cíleně – v souladu se skutečnou expozicí – a sou
časně společně celkově snižovat náklady na vstupy a administrativní náklady ze strany podniků
a úřadů. 

Pokud chce Komise dosáhnout cíle, který si sama dala - zachování a posílení
konkurenceschopnosti chemického průmyslu EU, pak se musí návrh REACH více přizpůsobit 
praxi, musí být snadno realizovatelný, nepříliš nákladný a systematicky více hodnověrný. Nová
politika chemických látek musí sloužit ochraně lidského zdraví a životního prostředí, ale i 
zvýhodňovat rámcové podmínky pro investice a inovace, které skutečně umožní vznik nových 
pracovních míst a podniků a nenechají zaniknout existující pracovní místa a podniky. K tomu 
patří formulace REACH, ve které požadavky na údaje navazují na riziko vyplývající
z chemické látky a nikoli jen z okolnosti, že ne o všech látkách existují všechny vědecky možné
poznatky. Pozměněnou systematikou při registraci chemických látek se zpráva pokusí vyhovět 
tomuto požadavku. 

Pozměňovací návrhy
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Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele žádá vedoucí výbor pro otázky životního prost
ředí, zdraví lidu a bezpečnost potravin, aby do své zprávy převzal následující pozměňovací
návrhy:

Návrh Komise Změny provedené Parlamentem

Pozměňovací návrh 1

Bod odůvodnění 3 a (nový)

(3a) Podle akčního plánu přijatého dne 
4. září 2002 na Světovém summitu o udr
žitelném rozvoji v Johannesburgu musí být 
chemické látky do roku 2020 vyráběny 
a používány způsobem, který neškodí
lidskému zdraví ani životnímu prostředí. 

Odůvodnění

Nové právní předpisy týkající se chemických látek v programu REACH by měly být zahrnuty 
do globálních souvislostí mezinárodního závazku o chemických látkách, jak bylo přijato na Sv
ětovém summitu o udržitelném rozvoji v roce 2002.

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 a za 
informace o rizicích souvisejících s látkami 
by měly mít podniky, které tyto látky vyráb
ějí, dovážejí, uvádějí na trh nebo je používají.

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 10
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(10) Kritéria hodnocení stanoví, že poté, co 
bude dán podnět k registraci, bude prověřen 
soulad předaného pracovního podkladu s po
žadavky této vyhlášky a bude možno získat 
ještě další informace o vlastnostech 
chemických látek. Po přijetí takových 
chemických látek do svých průběžných plán
ů by měly členské státy tyto chemické látky 
ohodnotit, pokud existuje důvodné podez
ření, že skrývají riziko pro lidské zdraví nebo 
pro životní prostředí.

(10) Kritéria hodnocení stanoví, že poté, co 
bude dán podnět k registraci, bude prověřen 
soulad předaného pracovního podkladu s po
žadavky této vyhlášky a bude možno získat 
ještě další informace o vlastnostech 
chemických látek. Agentura ohodnotí  tyto 
chemické látky, pokud existuje důvodné
podezření, že skrývají riziko pro lidské zdraví
nebo pro životní prostředí

Odůvodnění

Posouzení látek by mělo být prováděno centrálně Agenturou, aby se zajistila jednotná kritéria 
posuzování. Postavení Agentury musí proto být podstatně posíleno, a mechanismus pro 
spolupráci mezi Agenturou a národními orgány musí být definován jasně. 

Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění 15a (nový)

(15a) Agentura musí být garantem právní
jistoty pro podnik a proto musí mít 
výhradní kompetenci pro vyhodnocování
rizika chemických látek a výsledků testů. 
To současně znamená, že podnik nebo 
členský stát, který zpochybní ohodnocení
provedené agenturou, nese důkazní b
řemeno.

Odůvodnění

Jednotné, spolehlivé a právně jisté podmínky pro posuzování látek a pro implementaci 
rozhodnutí napříč Evropskou unií je potřeba. Ty mohou být zaručeny pouze silnou Agenturou.

Pozměňovací návrh 5
Bod odůvodnění 16
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(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 
v plnění povinnosti pečovat by měly mít v 
prvé řadě podniky, které vyrábějí nebo dová
žejí látky, ale pouze v množství převyšujícím 
určitý objem, a tím jim umožnit nést s tím 
související zatížení. Tyto podniky by měly u
činit nezbytná opatření k řízení rizik na 
základě svého posouzení rizik svých látek a p
ředat příslušná doporučení dále v 
zásobovacím řetězci. To zahrnuje opatření, 
jako je transparentní a vhodný popis, 
dokládání a oznamování rizik plynoucích 
z výroby, používání a prodeje jejich látek.

Odůvodnění

Přeformulování původního pozměňovacího návrhu 3. Výrobci předkládají svá doporučení na 
opatření k řízení rizik dále v zásobovacím řetězci. Uživatelé rozhodnou o vhodném zavedení. 
Odkaz na výběr nejbezpečnější dostupné látky je zbytečný, protože to logicky vyplývá a je po
žadováno z učiněných opatření.

Pozměňovací návrh 6
Bod odůvodnění 17

(17) Za účelem efektivního provedení
posouzení bezpečnosti chemických látek by 
si měli výrobci a dovozci chemických pátek 
obstarat informace o těchto chemických 
látkách, v případě nutnosti tak, že provedou 
nové zkoušky.

(17) Za účelem efektivního provedení
posouzení bezpečnosti chemických látek by 
si měli výrobci a dovozci chemických pátek 
za účelem posouzení rizika a bezpečné
aplikace na základě skutečné expozice 
obstarat nutné informace o těchto 
chemických látkách, v případě nutnosti tak, 
že provedou nové zkoušky.

Odůvodnění

Aby se zabránilo testování na zvířatech a snížily se náklady, může být prováděno pouze takové
testování na zvířatech, které je orpavdu nutné pro posouzení rizika na základě vlastní
expozice a použití. Proto je nevhodné měnit rozsah testování a požadavky na data v závislosti 
na objemu výroby nebo dovozu.
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Pozměňovací návrh 7
Bod odůvodnění 20

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

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

Odůvodnění

Předběžně k pozměňovacímu návrhu  k článku 6 o látkách ve výrobcích: v souladu s pozmě
ňovacím návrhem 53.

Pozměňovací návrh 8
Bod odůvodnění 21
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(21) Požadavky platné pro posouzení bezpe
čnosti chemických látek výrobci výrobci a 
dovozci by měly být reprodukovány 
podrobně v technickém dodatku, aby 
výrobci a dovozci byli schopni vyhovět svým 
závazkům. Ve smyslu spravedlivého rozd
ělení břemen by měli výrobci a dovozci 
zahrnout do svého posouzení bezpečnosti 
chemických látek nejen své vlastní použití a 
použití, ke kterým uvádějí své chemické
látky do oběhu, ale i všechna ostatní pou
žití, o jejich jednotlivé zahrnutí je zákazníci 
požádají.  

(21) |K tomu, aby posouzení bezpečnosti 
chemických látek a jejich komunikace ve 
výrobkovém řetězci a převzetí odpovědnosti 
po dobu životnosti probíhalo efektivně, m
ělo by hodnocení chemických látek spočívat 
jak v inherentních vlastnostech, tak i ve 
skutečné očekávané expozici. Za tímto ú
čelem je nutno použít účelným způsobem 
kategorie expozice. Namísto posuzování
jednotlivých skupin výrobků a použití se 
nechají identifikovat a kategorizovat 
nezávisle na aplikaci chemické látky 
typické expozice člověka a životního prost
ředí. Přitom se shrnují typické zátěžové
situace, které vyžadují stejná ochranná
opatření. To jsou hlavní cesty příjímání
člověkem (perorálně, inhalačně nebo 
dermálně), cesty přenosu do životního prost
ředí (vzduch, voda, půda) a doba trvání p
říslušné expozice (jednorázově nebo 
krátkodobě, příležitostně, opakovaně nebo 
dlouhodobě). V rámci těchto kategorií
expozice se definují a pak zařadí do skupin: 
zásadní oblasti použití (průmyslová, komer
ční nebo soukromá spotřeba) a 
tolerovatelné výšky / stupně expozice.

Odůvodnění

Přeformulování původního pozměňovacího návrhu 5. Pro výrobce látky není reálné provádět 
podrobná individuální hodnocení pro veškeré myslitelné podmínky použití. Dále z hlediska 
následných uživatelů je to také nežádoucí. Příliš podrobný popis podmínek použití omezuje 
pružnost, kterou následní uživatelé potřebují při použití látky. V případech, v nichž speciální
scénáře expozice nejsou vhodné pro skutečnou situaci, v níž se látka používá, bude zapotřebí
buď podrobnější (pokud možno citlivý) přenos použitého know-how na výrobce, nebo musí
následný uživatel provést hodnocení látky sám. Sdělení o kategoriích expozice, které nebylo 
závislé na použití, místo scénářů expozice specifických  pro definovaná použití, zmírní tento 
problém.

Pozměňovací návrh 9
Bod odůvodnění 23
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(23) One of a group of multiple registrants 
should be allowed to submit information on 
behalf of the others according to rules which 
ensure that all the required information is 
submitted, while allowing sharing of the 
costs burden.

(23) One of a group of multiple registrants 
should be allowed to submit information on 
behalf of the others according to rules which 
ensure that all the required information is 
submitted, while allowing sharing of the 
costs burden. However, appropriate 
guidelines should be adopted to guarantee 
the accessibility and the representation of 
SMEs in this consortia.

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 10
Bod odůvodnění 25

(25) Pokud se provádějí pokusy, měly by 
odpovídat příslušným požadavkům na 
ochranu laboratorních zvířat, které jsou vylo
ženy ve směrnici č. 86/609/EHS Rady ze dne 
24.listopadu 1986 k přiblížení právních a 
správních předpisů členských států na 
ochranu zvířat používaných k pokusům a 
k jiným vědeckým účelům a Dobré
laboratorní praxe podle směrnice č. 
87/18/EHS Rady ze dne 18. prosince 1986 
k unifikaci právních a správních předpisů pro 
použití zásad Dobré laboratorní praxe a ke 
kontrole jejich použití u pokusů
s chemickými látkami.

(25) Pokud se provádějí nové pokusy na 
obratlovcích, měly by odpovídat příslušným 
požadavkům na ochranu laboratorních zvířat, 
které jsou vyloženy ve směrnici č. 
86/609/EHS Rady ze dne 24.listopadu 1986 
k přiblížení právních a správních předpisů
členských států na ochranu zvířat pou
žívaných k pokusům a k jiným vědeckým ú
čelům a Dobré laboratorní praxe podle sm
ěrnice č. 87/18/EHS Rady ze dne 18. 
prosince 1986 k unifikaci právních a 
správních předpisů pro použití zásad Dobré
laboratorní praxe a ke kontrole jejich použití
u pokusů s chemickými látkami.

Odůvodnění

Značně obtížnější a nákladěnjší požadavky na dobré laboratorní postupy by měly platit pouze 
pro nové testy, které je potřeba provést na zvířatech obratlovcích. Zároveň s poskytováním 
stejné úrovně bezpečnosti by toto značnš zlepšilo nákladovost registračních požadavků.

Pozměňovací návrh 11
Bod odůvodnění 38 a (nový)



AD\580429CS.doc 11/175 PE 357.851v02-00
Externí překlad

CS

(38a) Za účelem podpory firem, které se 
podílejí na konsorciích, vypracuje Komise 
směrnice k dodržování práva na ochranu 
hospodářské soutěže.

Pozměňovací návrh 12

Bod odůvodnění 41 a (nový)

(41a) Rozvoj vhodného, soudržného 
komunikačního systému založeného na 
rizicích poskytne spotřebitelům informace 
a rady nezbytné ke zvládnutí rizik 
vyplývajících z používání výrobku 
obsahujícího chemické látky bezpečným 
a účinným způsobem. Měla by být 
stanovena možnost poskytovat dodatečné
informace prostřednictvím webových 
stránek a vzdělávacích kampaní s ohledem 
na právo spotřebitelů být informován 
o výrobcích, které používají. To zvýší bezpe
čné používání chemických látek a výrobků
z nich odvozených a posílí důvěru spot
řebitele s ohledem na použití výrobků
obsahujících chemické látky.

Odůvodnění

Rozvoj komunikačního systému je zásadní pro zvýšení důvěry spotřebitele.

Pozměňovací návrh 13
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 se však zvážit jiné
metody předávání informací o bezpečném 
používání látek a přípravků spotřebitelům.
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Pozměňovací návrh 14
Bod odůvodnění 43

(43) Ve smyslu řetězce odpovědnosti by měli 
být následní uživatelé kompetentní pro 
posouzení rizik vyplývajících z jejich použití
chemické látky, pokud tato použití nejsou 
zachycena v bezpečnostním listu, který
poskytuje dodavatel; to neplatí pro případ, že 
následný uživatel přijme přísnější ochranná
opatření, než mu doporučil dodavatel nebo 
pokud jeho dodavatel nebyl povinen tato 
rizika posoudit nebo mu zprostředkovat 
informace o těchto rizicích. Ze stejného d
ůvodu by měli následní uživatelé řídit rizika 
vyplývající z použití svých chemických látek.

(43) Ve smyslu řetězce odpovědnosti by měli 
být následní uživatelé kompetentní pro 
posouzení rizik, která vznikají příslušnou 
expozicí na základě jejich použití chemické
látky, pokud tyto expozice nejsou kryty 
minimálně expoziční kategorií v bezpe
čnostním listu, který poskytuje dodavatel; to 
neplatí pro případ, že následný uživatel p
řijme přísnější ochranná opatření, než mu 
doporučil dodavatel nebo pokud jeho 
dodavatel nebyl povinen tato rizika posoudit 
nebo mu zprostředkovat informace o těchto 
rizicích. Ze stejného důvodu by měli následní
uživatelé řídit rizika vyplývající z použití
svých chemických látek.

Odůvodnění

Není prakticky proveditelné, aby se výrobce látky prováděl podrobná individuální posouzení
pro všechny možné podmínky použití. Navíc z pohledu následného uživatele by toto nebylo 
žádoucí. Příliš podrobný popis použití nebo podmínek bezpečného použití by omezil flexibilitu 
následného uživatele s ohledem na použití látky. V případech, ve kterých zvláštní scénář
expozice neodpovídá vlastní situaci, ve které je látka použita, by byl buď potřeba komplexněj
ší přenos aplikovaného know-how, nebo následný uživatel by musel sám provést posouzení
látky. Sdělení kategorií expozice, které nezávisí na použití, místo scénářů expozice 
specifických vůči definovaným použití, by značně zmenšil tyto nevýhody.

Pozměňovací návrh 15
Bod odůvodnění 45

(45) Aby bylo zajištěno vymáhání dodržování
a pro účely vyhodnocení, od následných u
živatelů by se mělo požadovat, aby oznámili 
určité informace, používají-li látky mimo 
podmínky scénáře expozice, který je podrobn
ě popsán v bezpečnostním listu předaném p
ůvodním výrobcem nebo dovozcem, a aby 
tyto oznámené údaje aktualizovali.

(45) Aby bylo zajištěno vymáhání dodržování
a pro účely vyhodnocení, od následných u
živatelů by se mělo požadovat, aby oznámili 
určité informace, používají-li látky mimo 
podmínky scénáře expozice nebo kategorie 
expozice a použití, které jsou podrobně
popsány v bezpečnostním listu předaném p
ůvodním výrobcem nebo dovozcem, a aby 
tyto oznámené údaje aktualizovali.
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Odůvodnění

Přeformulování původního pozměňovacího návrhu 12 jako výsledek zavedení kategorií použití
a expozice. Viz podrobné odůvodnění pozměňovacího návrhu 1 k bodu odůvodnění 21.

Pozměňovací návrh 16
Bod odůvodnění 47

(47) Pokud by vyšší požadavky na informace 
platily pro určité chemické látky 
automaticky, byl by nutný značný počet zví
řat na pokusy. Tyto pokusy mohou být pro 
podniky spojeny se značnými náklady. Proto 
musí být zajištěno, aby získávání takových 
informací odpovídalo skutečným požadavk
ům na informace. V rámci ohodnocení by m
ěly být členské státy za tímto účelem 
povinny připravovat rozhodnutí a agentura
k rozhodnutí o programech pokusů
navrhovaných výrobci nebo dovozci 
takových chemických látek. Pro 
vyhodnocení návrhů na pokusy by měl být 
kompetentní ten členský stát, ve kterém 
dochází k výrobě nebo ve kterém má
dovozce zastoupení.

(47) Pokud by vyšší požadavky na informace 
platily pro určité chemické látky 
automaticky, byl by nutný značný počet zví
řat na pokusy. Tyto pokusy mohou být pro 
podniky spojeny se značnými náklady. Proto 
musí být zajištěno, aby získávání takových 
informací odpovídalo skutečným požadavk
ům na informace na základě expozice. 
V rámci ohodnocení by měla agentura 
zkontrolovat podklady k registraci předlo
žené výrobci nebo dovozci a pokud bude 
nutno, měla by dodatečně požadovat další
zkoušky.

Odůvodnění

Viy pozměňovací návrhy týkající se bodů odůvodnění 10 a 15a (nový) (ústřední role 
Agentury), a také bodů odůvodnění 29b (nový) a 43 (počáteční minimální data; další testy na 
základěsamotné expozice).

Pozměňovací návrh 17
Bod odůvodnění 54 a (nový)
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(54a) Schvalovací řízení by obecně mělo být 
založeno na registraci a brát v úvahu 
existující opatření k řízení rizik pro určité
kategorie expozice a použití, které jsou 
uvedeny v registraci. Použití, která jsou již
dostatečně kontrolována, by měla být ze 
schvalování vyřazena prostřednictvím 
rozhodnutí o obecné platnosti (seznam 
schválených látek). Dále používání látek, 
které jsou již upraveny směrnicí o omezení
(směrnice 76/769/EHS) nebo které
v budoucnu přejdou pod Hlavu VIII 
(Omezení) by neměly být upravovány  jako 
součást schvalování.

Odůvodnění

Vychází ze zavedení kategorií expozice a použití.

Pozměňovací návrh 18
Bod odůvodnění 55 a (nový)

(55a) Pro chemické látky, které přicházejí
v úvahu jako kandidáti na registrační
povinnost, by měla agentura po provedení
registrace prověřit, zda je použití již dostate
čně kontrolováno, např. omezením 
v Dodatku č. XVI. Pokud tomu tak není a 
jsou-li dány předpoklady pro omezení podle 
titulu  VIII. je nutno dát podnět 
k omezovacímu řízení. Poté je nutno 
omezenou chemickou látku vyjmout 
z registrační povinnosti. Pokud z prověření
provedeného Komisí vyplyne, že je kontrola 
dostatečná, musí být chemická látka již
nyní vyjmuta z registrační povinnosti;s 
rozhodnutím o vyjmutí se nesmí vyčkávat a
ž do rozhodnutí o přijetí do Dodatku XIII.   

Odůvodnění

The use of substances is regulated under both the restriction and the authorisation process. 
The two procedures are not sufficiently aligned with, and separate from, each other. There is 
a risk of inconsistent decisions and duplication for firms and authorities.
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Pozměňovací návrh 19
Bod odůvodnění 69

(69) Agentura by měla hrát ústřední roli při 
zajišťování toho, aby zákony týkající se 
chemikálií a rozhodovací procesy a vědecká
základna, na nichž jsou založeny, byly pro v
šechny dotčené strany i veřejnost dův
ěryhodné. Proto zásadní význam má dův
ěryhodnost agentury ze strany orgánů Spole
čenství, členských států, široké veřejnosti a 
zúčastněných stran. Z tohoto důvodu je 
nutné zajistit její nezávislost, vysokou v
ědeckou, technickou a regulativní zp
ůsobilost, transparentnost a účinnost.

(69) Agentura by měla hrát ústřední roli při 
zajišťování toho, aby zákony týkající se 
chemikálií a rozhodovací procesy a vědecká
základna, na nichž jsou založeny, byly pro v
šechny dotčené strany i veřejnost dův
ěryhodné, tak aby veřejnost a všechny 
zainteresované strany měly důvěru v bezpe
čnost látek a přípravků, které používají. To 
by mělo také hrát stěžejní roli při 
koordinaci komunikace v REACH (včetně
komunikace o rizicích pro spotřebitele) a 
jejím zavádění. Proto zásadní význam má d
ůvěryhodnost agentury ze strany orgánů
Společenství, členských států, široké ve
řejnosti a zúčastněných stran. Z tohoto d
ůvodu je nutné zajistit její nezávislost, 
vysokou vědeckou, technickou a regulativní
způsobilost, řádnou komunikační expertizu, 
transparentnost a účinnost.

Pozměňovací návrh 20
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. Za tímto účelem Komise provede 
namátkové ex-post posouzení nařízení po 
prvních pěti letech od jeho zavedení, aby 
posoudila, jestli nařízení splňuje původně
stanovené cíle a jestli fungování a hospodá
řská soutěž v rámci vnitřního trhu zůstaly 
zachovány.
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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 21
Bod odůvodnění 91, pododstavec 1 a (nový)

Agentura a členské státy by měly umožnit p
řístup k informacím podle směrnice 
2003/4/ES a nařízení (ES) 1049/2001 o p
řístupu veřejnosti k informacím o životním 
prostředí a s Úmluvou OSN/EHS o p
řístupu k informacím, účasti veřejnosti na 
rozhodování a přístupu k právní ochraně ve 
věcech životního prostředí (Aarhuská
úmluva), kde je Evropské společenství
jednou ze signatářských stran.

Odůvodnění

Nařízení REACH musí odpovídat článku 2 Aarhuské úmluvy, která zajišťuje přístup 
k informacím ve věcech životního prostředí se zvláštním odkazem na látky a emise a lidské
zdraví.

Pozměňovací návrh 22
Bod odůvodnění 100 a (nový)
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100a. Odpad, jak je definován ve směrnici 
75/442/EHS ve znění pozdějších předpisů, 
není látka, přípravek nebo výrobek ve 
smyslu článku 3 tohoto nařízení. Toto na
řízení se použije jen na látky v odpadu 
vzhledem k  povinnosti brát ohled na 
stadium odpadu látky samotné, v přípravku 
nebo ve výrobku při posuzování chemické
bezpečnosti. Úplný životní cyklus látky by 
měl být určen při registraci v posouzení
chemické bezpečnosti a měl by se odrážet 
v bezpečnostních listech. Stadium odpadu 
látek se musí brát v úvahu v rozvoji scénář
ů expozice. Avšak, jestliže výsledkem op
ětovného využití odpadu je výroba nové
látky, přípravku nebo výrobku během 
procesu zpracování, použijí se ustanovení
nařízení pro tuto novou látku, přípravek 
nebo výrobek.

Odůvodnění

Sladění bodů odůvodnění se změnami pro odpady a recyklaci navrženými v článcích 2 a 4.

Pozměňovací návrh 23
Bod odůvodnění 104 a (nový)

104a. Z důvodů zpracovatelnosti by se 
odpady a materiály používané jako 
druhotná surovina nebo jako zdroj energie 
měly vyřadit.

Obecná hodnota („valorizace“) z odpadů
a/nebo materiálů používaných jako 
druhotná surovina nebo jako zdroj energie 
při opětovném využívání přispívá k cíli udr
žitelného rozvoje EU. REACH by neměl 
zahrnovat požadavky, které by mohly 
potenciálně narušovat recyklaci a opětovné
využívání a tím zvyšovat potřebu využití
neobnovitelných zdrojů.

Pozměňovací návrh 24
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Článek 1, odstavec 1

(1) Toto nařízení obsahuje ustanovení o 
chemických látkách ve smyslu článku 3, 
odst. 1. Tato ustanovení platí, pokud je 
výslovně uvedeno, pro výrobu, dovoz, uvád
ění do oběhu a použití chemických látek 
tohoto druhu samotných, v přípravcích 
nebo ve výrobcích.

(1) Účelem tohoto nařízení je zajištění
volného pohybu zboží pro chemické látky 
na vnitřním trhu.

Odůvodnění

The purpose of the Regulation should be stated at the outset.

Pozměňovací návrh 25
Článek 1, odstavec 2

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

2. Toto nařízení je podloženo zásadami p
ředběžné opatrnosti1, jimiž je stanoveno pro 
výrobce, dovozce a následné uživatele, že 
mají zajistit, aby vyráběli, uváděli na trh, 
dováželi a používali jen takové látky, které
při použití v souladu s požadavky nepůsobí
nepříznivě na lidské zdraví nebo životní
prostředí. To zahrnuje povinnost popsat, 
doložit a oznámit rizika plynoucí z výroby 
a používání jakékoliv látky vhodným 
transparentním způsobem.
1 Jak je stanoveno ve sdělení Komise o zásadách p
ředběžné opatrnosti (KOM (2000) 1 v konečném zn
ění) 

Odůvodnění

Lingvistické zlepšení původního pozměňovacího návrhu 17 zavedením pojmu „použití
v souladu s požadavky“ jako pevně stanoveného právního pojmu. Slovo „prodej“ se vypouští, 
protože termín „použití“ již zahrnuje jeho zásadní význam.

Pozměňovací návrh 26
Článek 1, odstavec 3
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(3) Toto nařízení se zakládá na zásadě, že 
výrobci, dovozci a následní uživatelé musejí
zajistit, aby vyráběli, uváděli do oběhu, dová
želi a používali takové chemické látky, které
nepoškozují lidské zdraví a životní prost
ředí. Ustanovení této vyhlášky vycházejí
z principu prevence2.

(3) Toto nařízení obsahu ustanovení o 
chemických látkách ve smyslu článku 3, 
odst. 1. Tato ustanovení platí, pokud je 
výslovně uvedeno, pro výrobu, dovoz, uvád
ění do oběhu a použití látek tohoto druhu
samotných, v přípravcích nebo ve 
výrobcích.

2 Podle sdělení Komise o principu prevence 
(KOM(2000) 1 v konečném znění.

Pozměňovací návrh 27
Článek 2, odstavec 1, bod c, c a (nový) and c b (nový)

(c) neizolované meziprodukty. (c) neizolované meziprodukty;

(ca) přeprava látek a přípravků po 
železnici, silnici, vnitrozemských vodních 
cestách, po moři nebo letecky;

(cb) látky, přípravky nebo výrobky, které
jsou odpadem, jak je stanoveno ve sm
ěrnici 75/442/EHS.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh slouží pro vyjasnění a lepší čitelnost projektu REACH. Všechny 
výjimky z působnosti projektu REACH by měly být shromážděny v čl.e 2, aby podniky, které
nemusí podávat žádost do projektu REACH, nemusely studovat celý návrh.

Aby se zabránilo zdvojení práce pro podniky a orgány, všechny látky použité ve výrobcích 
podléhajících specifické legislativě Společenství by měly být vyjmuty z působnosti titulů pro 
registraci, posouzení, povolení, sdílení dat, informace v zásobovacím  řetězci a povinnosti 
následných uživatelů.

Obecný odkaz by měl zajistit, že veškerá dosavadní legislativa pro pracoviště převažuje.

Kompromisní pozměňovací návrhy k bodu odůvodnění 100a a článkům 2, 4, 4a, 7, 8 musí být 
čteny dohromady.

Pozměňovací návrh 28
Článek 2, odstavec 2



PE 357.851v02-00 20/175 AD\580429CS.doc
Externí překlad

CS

(2) Toto nařízení se použije, aniž by byly 
dotčeny:

(2) Ustanovení Hlav tohoto nařízení
o registraci, hodnocení, sdílení dat, 
informacích v zásobovacím řetězci, 
následných uživatelích a schvalování se 
nevztahuje na případy, kdy je látka použita 
v nebo jako:

(a) směrnice Rady 89/391/EHS (a) léčivých přípravcích pro humánní nebo 
veterinární použití v oblasti působnosti na
řízení Rady (EHS) č. 2309/93, směrnice 
2001/82/ES Evropského parlamentu a 
Rady a směrnice 2001/83/ES Evropského 
parlamentu a Rady;

(b) směrnice 90/394/EHS; (b) potravinách podle nařízení (ES) 
č. 178/2002, včetně potravinářských p
řídatných látek v oblasti působnosti sm
ěrnice Rady 89/107/EHS a aromat v 
potravinách v oblasti působnosti 
rozhodnutí Komise 1999/217/ES a sm
ěrnice Rady 88/388/EHS;

(c) směrnice Rady 98/24/ES; (c) krmivech podle nařízení (ES) 
č. 178/2002  včetně doplňkových látek 
v krmivech v oblasti působnosti nařízení
(ES) č. 1831/2003 o doplňkových látkách 
pro použití ve výživě zvířat krmivech v 
oblasti působnosti směrnice Rady 
84/471/EHS;

(d) právní předpisy Společenství o přepravě
nebezpečných látek a nebezpečných látek 
v přípravcích po železnici, silnici, 
vnitrozemských vodních cestách, po moři 
nebo letecky.

(d) ve zdravotnických prostředcích v oblasti 
působnosti směrnice Rady 90/385/EHS, 
93/42/EHS nebo 98/79/ES;

(e) v materiálech, které přicházejí do styku 
s potravinami v oblasti působnosti nařízení
(ES) 1935/2004;

(f) v přípravcích na ochranu rostlin 
v oblasti působnosti směrnice Rady 
91/414/EHS;

(g) v pesticidech v oblasti působnosti sm
ěrnice 98/8/ES;

(h) v aktivních implantovatelných 
zdravotnických prostředcích v oblasti p
ůsobnosti směrnice Rady 90/385/EHS a sm
ěrnice Rady 93/68/EHS;
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(i) ve zdravotnických prostředcích pro 
diagnostiku in-vitro v oblasti působnosti sm
ěrnice 98/79/ES;

(j) v bateriích a akumulátorech ve smyslu 
směrnice  91/157/ES (nebo … č. nové sm
ěrnice o bateriích).
Seznam vyjmutých chemických látek může 
být přepracován na základě doporučení
agentury nebo iniciativy Komise 
rozhodnutím Komise přijatým po řízení
uvedeném v článku 130, odstavec 3.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh slouží pro vyjasnění a lepší čitelnost projektu REACH. Všechny 
výjimky z působnosti projektu REACH by měly být shromážděny v čl.e 2, aby podniky, které
nemusí podávat žádost do projektu REACH, nemusely studovat celý návrh.

Aby se zabránilo zdvojení práce pro podniky a orgány, všechny látky použité ve výrobcích 
podléhajících specifické legislativě Společenství by měly být vyjmuty z působnosti titulů pro 
registraci, posouzení, povolení, sdílení dat, informace v zásobovacím  řetězci a povinnosti 
následných uživatelů.

Obecný odkaz by měl zajistit, že veškerá dosavadní legislativa pro pracoviště převažuje.

Kompromisní pozměňovací návrhy k bodu odůvodnění 100a a článkům 2, 4, 4a, 7, 8 musí být 
čteny dohromady..

Pozměňovací návrh 29
Článek 2, odstavec 2 a (nový) and 2 b (nový)

(2a) Toto nařízení se použije, aniž jsou dot
čeny právní předpisy Společenství pro 
pracoviště.

(2b) Stávající nařízení se, aniž by byly dot
čeny zákazy a omezení stanovené ve sm
ěrnici Rady76/768 ve znění pozdějších p
ředpisů, týká:

(a) testování na zvířatech kosmetických p
řípravků v jejich konečné přípravě nebo n
ěkterých nebo všech jejich složek; a
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(b) uvádění na trh některých nebo všech slo
žek kosmetických přípravků, nebo konečná
příprava těch, které byly testovány na zví
řatech.

Pokud jsou látky použité jako kosmetické
složky zahrnuty v tomto nařízení, není
povoleno žádné jiné testování na zvířatech 
za účelem jakéhokoliv posouzení po
žadovaného tímto nařízením s ohledem na 
tyto látky než to, které je povoleno směrnicí
Rady 76/768/EHS.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh slouží pro vyjasnění a lepší čitelnost projektu REACH. Všechny 
výjimky z působnosti projektu REACH by měly být shromážděny v čl.e 2, aby podniky, které
nemusí podávat žádost do projektu REACH, nemusely studovat celý návrh.

Aby se zabránilo zdvojení práce pro podniky a orgány, všechny látky použité ve výrobcích 
podléhajících specifické legislativě Společenství by měly být vyjmuty z působnosti titulů pro 
registraci, posouzení, povolení, sdílení dat, informace v zásobovacím  řetězci a povinnosti 
následných uživatelů.

Obecný odkaz by měl zajistit, že veškerá dosavadní legislativa pro pracoviště převažuje.

Kompromisní pozměňovací návrhy k bodu odůvodnění 100a a článkům 2, 4, 4a, 7, 8 musí být 
čteny dohromady.

Pozměňovací návrh 30
Článek 3, odstavec 1 a (nový)

(1a) Botanicky odvozenou látkou se rozumí
komplex látek získaných tak, že se rostlina 
nebo její části podrobí fyzikálnímu 
zpracování, jako je extrakce, destilace, 
vylisování, frakcionace, čištění, 
koncentrace nebo fermentace, jejíž složení
se liší v závislosti na rodu, druhu, růstových 
podmínkách jejích zdrojů a procesu pou
žitém pro její 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
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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 31
Článek 3, odstavec 2

2. Přípravkem se rozumí směs nebo roztok 
složený ze dvou nebo více látek;

2. Přípravkem se rozumí směs nebo roztok 
složený ze dvou nebo více látek; slitiny kovů
jsou zvláštní druhů přípravků.

Tam, kde je důvod pochybovat o existenci 
vlastností jiných než těch, které lze p
ředpokládat na základě jednotlivých složek, 
musí být možné podrobit slitiny kovů
hodnocení na základě jejich vlastních zvlá
štních vnitřních vlastností.

Odůvodnění

Slitiny jsou přípravky, a proto nemohou být registrovány jako takové, ačkoliv jejich 
jednotlivé složky (kovy) mohou. Avšak slitiny mohou mít vlastnosti jiné, než jsou zřejmé z částí
jejich jednotlivých složek, protože látky obsažené v nich (kovy) se společně přetaví do nové
formy, dále již nerozpustné krystalové mřížky. Tím by mělo být umožněno vyhodnotit slitinu 
jako takovou, je-li důvod pochybovat, že slitina vykazuje jiné vlastnosti než ty, které byly z
řejmé při zkoušení jednotlivých složek.

Pozměňovací návrh 32
Článek 3, odstavec 3
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(3) Výrobkem se rozumí předmět složený
z jedné nebo více látek či přípravků, který b
ěhem výroby získává určitý tvar, povrch 
nebo vzhled určující jeho konečné funkční
použití ve větší míře než jeho chemické slo
žení;

(3) Výrobkem se rozumí předmět složený
z jedné nebo více látek či přípravků, který b
ěhem výroby získává určitý tvar, povrch 
nebo vzhled určující jeho konečné funkční
použití ve větší míře než jeho chemické slo
žení; komplex výrobků složený z více než
jednoho výrobku je soubor výrobků. Úkoly 
týkající se výrobků a vyplývající z tohoto na
řízení se uplatňují na výrobky, když jsou 
prodány mezi oddělenými právními 
subjekty.

Odůvodnění

Objasnění je zapotřebí k určení toho, co tvoří výrobek, zvláště co se týče komplexu výrobků, 
které jsou v podstatě souborem výrobku. Navrhované objasnění by mělo zajistit, aby opatření
byla provedena co možná nejdříve v zásobovacím řetězci, aby se stanovily úkoly REACH 
a zabránilo se přesunutí povinností dále.

Pozměňovací návrh 33
Článek 3, odstavec 4, bods (a) and (b)

(4) Polymerem se rozumí látka, která se 
skládá z molekul charakterizovaných řet
ězcem jednoho či více druhů základních 
monomerů. Tyto molekuly se pohybují
v rámci určité oblasti molekulární hmotností, 
přičemž rozdíly v molekulární hmotnosti jsou 
v podstatě způsobeny rozdíly v počtu 
základních monomerů. Polymer obsahuje 
následující:

(4) Polymerem se rozumí látka, která se 
skládá z molekul charakterizovaných řet
ězcem jednoho či více druhů základních 
monomerů a obsahujících prostou 
hmotnostní většinu molekul s nejméně t
řemi základními monomery, které vytvořily
nejméně s jedním dalším základním 
monomerem, resp. s dalším substrátem 
reakce vazbu, přičemž chemická látka 
z méně než prosté hmotnostní většiny 
molekul s toutéž molekulární hmotností. 
Tyto molekuly se pohybují v rámci určité
oblasti molekulární hmotností, přičemž
rozdíly v molekulární hmotnosti jsou 
v podstatě způsobeny rozdíly v počtu 
základních monomerů.

(a) prostou hmotnostní většinu molekul 
s nejméně třemi základními monomery, 
které nejméně s jedním dalším základním 
monomerem, resp. s jiným substrátem 
reakce vytvořily kovalentní sazbu, a

(b) méně než prostou hmotnostní většinu 
molekul se stejnou molekulární hmotností.
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Odůvodnění

The above definition of a polymer is essentially the OECD definition, which also appears in 
Directive 92/32/EEC, is regarded as the 'standard definition' and should therefore be 
retained. 

Pozměňovací návrh 34
Článek 3, odstavec 12 a (nový)

12a. Kategorií použití se rozumí
kategorizace podle přílohy IV části 5 z pou
žití podle následujícího rozlišení: pr
ůmyslové použití, profesní použití a u
živatelské použití;

Odůvodnění

The concept of categories of use and exposure categories will make the data requirements 
more systematic and focused, and facilitate communication along the product chain. Instead 
of looking at product groups, typical types of exposure undergone by humans and the 
environment will be identified and classified, without reference to the use of a substance. A 
detailed exposition can be found in the amendments relating to Příloha Iba (nový).   

Pozměňovací návrh 35
Článek 3, odstavec 12 b (nový)

12b. Expoziční kategorií se rozumí
kategorizace expozic podle relevantních 
cest příjmu pro člověka (perorálně, inhala
čně a dermálně), podle cest přenosu do 
životního prostředí (vzduch, voda, půda)a 
podle doby trvání a četnosti expozice 
(jednorázová / krátkodobá, příležitostná, 
opakovaná / dlouhodobá);

Odůvodnění

The concept of categories of use and exposure categories will make the data requirements 
more systematic and focused, and facilitate communication along the product chain. See 
comprehensive justification relating to odstavec 12a.

Pozměňovací návrh 36
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Článek 3, odstavec 12 c (nový)

12c. Expozičním scénářem se rozumí popis 
konkrétních opatření na ochranu člověka a 
životního prostředí a specifické podmínky 
výroby a použití chemické látky po celou 
dobu životnosti;

Odůvodnění

Unlike categories of use and exposure categories, an exposure scenario describes the specific 
individual conditions for use of a substance, and in particular the practical protective 
measures.

Pozměňovací návrh 37
Článek 3, odstavec 14, introductory part

(14) Meziproduktem se rozumí látka, která
se vyrábí a spotřebovává výhradně pro další
chemické zpracování nebo se přitom pou
žívá, aby se přeměnila na jinou látku (dále jen 
„syntéza“):

(14) Meziproduktem se rozumí látka nebo p
řípravek, který se vyrábí a spotřebovává pro 
další chemické zpracování nebo se přitom 
používá, aby se přeměnil na jinou látku (dále 
jen „syntéza“):

Odůvodnění

The derogation should also apply to substances which are not only used as intermediates.

Pozměňovací návrh 38
Článek 3, odstavec 14 a (nový)

14a. Chemicky nemodifikovaná látka: je 
látka, jejíž chemická struktura nebyla změn
ěna, i když prošla chemickým procesem –
např. pokud byla látka chemicky ošetřena 
za účelem odstranění nečistot;

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.
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Pozměňovací návrh 39
Článek 3, odstavec 20

(20) Zavedenou látkou se rozumí látka, která
po dobu 15 let před vstupem tohoto na
řízení v platnost splňuje nejméně jedno z t
ěchto kritérií:

(20) Zavedenou látkou se rozumí látka, která
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 ve Společenství nebo 
zemích přistupujících k Evropské unii dne 
1. května 2004, ale nebyla uvedena na trh 
alespoň jednou během 15 let před vstupem 
v platnost tohoto nařízení; 

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 sm
ěrnice 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) 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 sm
ěrnice 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;

Odůvodnění

Veškeré látky v  EINECS by měly být považovány za potenciální zaváděné látky. Není zapot
řebí úředního důkazu či procesu potvrzení, že látka byla vyrobena či dovezena během 15 let v 
rámci EU. 

Výrobce a dovozci mohou udržet zaváděcí statut, a proto využívají přechodných zaváděcích 
období, aby ohlásili látky v souladus článkem 22a (nový) do registru látek.
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Pozměňovací návrh 40
Článek 3, odstavec 22

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

(22) Výzkumem a vývojem zaměřeným na 
produkty a procesy rozumí jakýkoli vědecký
vývoj týkající se vývoje výrobků a dalšího 
vývoje látek, samotných, v přípravcích nebo 
ve výrobcích, během něhož se využívají
pilotní zařízení nebo výrobní zkoušky k 
vývoji nových výrobních procesů nebo ke
zkouškám oblastí využití látky;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh objasňuje, že výrobek a proces týkající se výzkumu a vývoje mohou 
zahrnovat látky samotné, v přípravcích a ve výrobcích. Navazuje na pozměňovací návrhy 13, 
14 a 15.

Pozměňovací návrh 41
Článek 3, odstavec 23

(23) Vědeckým výzkumem a vývojem se 
rozumí vědecké pokusy, analýzy nebo 
výzkumné práce s chemickými látkami 
prováděné za kontrolovaných podmínek 
v množstvích nepřesahujících 1 t/ročně;

(23) Vědeckým výzkumem a vývojem se 
rozumí vědecké pokusy, analýzy nebo 
výzkumné práce s chemickými látkami 
prováděné za kontrolovaných podmínek;

Odůvodnění

The 1-tonne limit is an unwarranted restriction on scientific and research freedom.

Pozměňovací návrh 42
Článek 3, odstavec 25
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25. Určeným použitím se rozumí použití
látky samotné nebo v přípravku nebo použití
přípravku předpokládané účastníkem 
zásobovacího řetězce, včetně jeho vlastního 
použití, nebo o kterém je písemně
informován bezprostředním následným u
živatelem a které je uvedeno v bezpe
čnostním listu předaném dotyčnému 
následnému uživateli;

25. Určeným použitím se rozumí použití
látky samotné nebo v přípravku nebo použití
přípravku předpokládané účastníkem 
zásobovacího řetězce, včetně jeho vlastního 
použití, nebo o kterém je písemně
informován bezprostředním následným u
živatelem a které je uvedeno v bezpe
čnostním listu předaném dotyčnému 
následnému uživateli; určené použití je 
stanoveno určením kategorie použití
a kategorie expozice

Odůvodnění

Přeformulování původního pozměňovacího návrhu 34. „Určené použití“ je stanoveno pouze 
určením kategorií použití a expozice. To je zvláště důležité pro MSP,  protože to umožní, aby 
jednodušší řízení systému a výroba a obchodní tajemství byly chráněny.

Pozměňovací návrh 43
Článek 3, odstavec 29 a (nový)

29a. Klíčové informace: základní údaje pro 
stanovení priority chemických látek na 
základě inherentních vlastností látek, 
expozice a použití podle Dodatku č. Ic 
(kategorie použití), Dodatku č. Id 
(Expozice), Dodatku č. IV a V;

Odůvodnění

As part of the establishment of the inventory of substances (see Článek 3(20), as a second 
stage firms will also submit core information (see Článek 22c). This will include the most 
important information about the properties of, exposure to and use of substances.

Pozměňovací návrh 44
Článek 3, odstavec 29 a (nový)

29a. Malými a středními podniky se rozumí
podniky stanovené v doporučení
2003/361/ES ze dne 6. května 2003.

Odůvodnění
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1 Úř. věst. č. L 311, 28. 11. 2001, s. 1.

V zájmu správného používání pravidel je třeba zavést definici malých a středních podniků, 
protože to jsou zvláště citliví účastníci v procesu. Tento pozměňovací návrh souvisí s jinými 
pozměňovacími návrhy k článkům v Hlavě I: Obecné zásady.

Pozměňovací návrh 45
Článek 3, odstavec 29 b (nový)

29b. Registrem chemických látek se rozumí
registr s údaji o chemických látkách nahlá
šených k předběžné registraci vedený
agenturou;

Odůvodnění

Pozměňovací návrh follows from Článek 3(20). Definition provides the basis for Článek 22c.

Pozměňovací návrh 46
Článek 3, odstavec 29 c (nový)

29c. Metalické slitiny: metalický materiál, 
homogenní na makroskopické úrovni, který
se skládá ze dvou či více chemických prvků, 
které jsou vzájemně spojeny tak, že není mo
žno je oddělit mechanickým působením.

Odůvodnění

This definition corresponds to the UN Globally Harmonized System for Chemical 
Classification and Labelling (GHS) and also to the Preparations Directive (Directive 
1999/45/EC). Inorganic metal components and metals are 'substances' pursuant to Článek 3, 
but there is no definition of alloys.

Pozměňovací návrh 47
Článek 4, odstavec 1

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

vypouští se
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1 Úř. věst. č. L 311, 28. 11. 2001, s. 1.

a) v léčivých přípravcích pro humánní nebo 
veterinární použití v oblasti působnosti na
řízení (EHS) č. 2309/93, směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES1
a směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2001/83/ES2;

b) jako potravinářská přídatná látka v 
potravinách v oblasti působnosti směrnice 
Rady 89/107/EHS 3;

c) jako aromatická látka v potravinách 
v oblasti působnosti rozhodnutí
Komise 1999/217/ES 4;

d) jako přídatná látka v krmivech v oblasti p
ůsobnosti směrnice Rady 70/524/EHS 5;

e) ve výživě zvířat v oblasti působnosti sm
ěrnice Rady 82/471/EHS 6.

1 Úř. věst. č. L 311, 28. 11. 2001, s. 1.

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

3 Úř. věst. č. L 40, 11. 2. 1989, s. 27.
4 Úř. věst. č. L 84, 27. 3. 1999, s. 1.
5 Úř. věst. č. L 270, 14. 12. 1970, s. 1.
6 Úř. věst. č. L 213, 21. 7. 1982, s. 8.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh slouží pro vyjasnění a lepší čitelnost projektu REACH. V důsledku 
přesunu výjimek do článku 2 je potřeba změnit článek 4. 

Některé látky, které jsou výsledkem specifického recyklačního procesu, by také měly být 
vyjmuty z povinnosti registrace, pokud podnik provádějící recyklační proces obdržel 
informace o dané látce.

Kompromisní pozměňovací návrhy k bodu odůvodnění 100a a článkům 2, 4, 4a, 7, 8 musí být 
čteny dohromady.

Pozměňovací návrh 48
Článek 4, odstavec 2, bod c a (nový)
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(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:

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

Tento pozměňovací návrh slouží pro vyjasnění a lepší čitelnost projektu REACH. V důsledku 
přesunu výjimek do článku 2 je potřeba změnit článek 4. 

Některé látky, které jsou výsledkem specifického recyklačního procesu, by také měly být 
vyjmuty z povinnosti registrace, pokud podnik provádějící recyklační proces obdržel
informace o dané látce.

Kompromisní pozměňovací návrhy k bodu odůvodnění 100a a článkům 2, 4, 4a, 7, 8 musí být 
čteny dohromady.

Pozměňovací návrh 49
Článek 4 a (nový)

(4a) Vyřazení z povinnosti registrace pro 
výzkum a vývoj zaměřený na produkty 
a procesy (PPORD)

(1) látka vyrobená ve společenství nebo 
dovezená za účelem výzkumu a vývoje zamě
řeného na produkty a procesy se vyřadí
z povinnosti registrace stanovené v článcích 
5, 6, 15, 16 a 19 na období pěti let za p
ředpokladu, že výrobce nebo dovozce 
oznámí agentuře následující informace ve 
formátu specifikovaném agenturou 
v souladu s článkem 108:

(a) totožnost výrobce nebo dovozce;

(b) totožnost látky;

(c) klasifikaci látky, existuje-li;
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(d) předpokládané množství; a 

(e) seznam svých spotřebitelů, existuje-li.

Taková látka nemá být přístupná veřejnosti 
nikdy ani samotná nebo v přípravcích nebo 
ve výrobcích. Zaměstnanci spotřebitele(ů) 
nebo oznamovatele by měli s látkou 
manipulovat za rozumně kontrolovaných 
podmínek. Zůstávající množství látky se 
znovu shromáždí pro likvidaci po vyhrazené
době nebo na konci výzkumných aktivit, 
podle toho, co nastane dříve.

(2) Agentura přidělí číslo k oznámení
a datum oznámení, které má být datem p
řijetí oznámení agenturou a ihned sdělí
číslo a datum dotčenému výrobci nebo 
dovozci a postoupí oznámenou informaci a
číslo a datum příslušnému orgánu všech 
členských států, v nichž se látka vyrábí, 
dováží nebo používá za účelem výzkumu 
a vývoje zaměřeného na produkty
a procesy.

(3) Agentura může rozšířit pětileté
vyhrazené období o dalších maximálně
deset let na základě žádosti výrobce nebo 
dovozce, jestliže může doložit, že takové
prodloužení je oprávněné programem 
výzkumu a vývoje. Oznamovatel se může 
odvolat proti jakémukoliv negativnímu 
rozhodnutí ve smyslu článků 87 až 89. 
(4) Agentura a příslušné orgány dotčeného 
členského  státu(ů) zachovají vždy dův
ěrnost informací předkládaných podle 
odstavce 1.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh podporuje výzkum a vývoj zaměřený na produkty a procesy 
zjednodušením požadavků stanovených v návrhu Komise a otevřením možností pro následné u
živatele tím, že zachovává možnost orgánů zasahovat. Mělo by být známo, kde se výzkum 
a vývoj zaměřený na produkty a procesy uskutečňuje, takže v případě zájmu orgány vědí, koho 
oslovit, a tak jsou schopny jednat rychle.
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Pozměňovací návrh 50
Článek 5, odstavec 1 a (nový) 

1a. Registrace podle odstavce 1 odpadne 
pro chemické látky v přípravcích, pokud je 
koncentrace chemické látky v přípravku niž
ší než nejnižší koncentrace v některém 
z následujících ustanovení:

(a) použitelné koncentrace uvedené
v tabulce článku 3 odst. 3 směrnice č. 
1999/45/ES;

(b) hodnoty koncentrací v Dodatku č. I ke 
směrnici č. 67/548/EHS;

(c) 0,1 %,pokud chemická látka odpovídá
kritériím uvedeným v dodatku č. XII.

Odůvodnění

Takes over the limits laid down in Článek 13 for substances and preparations. Even the 
smallest traces would have to be covered if there were no limits to the concentrations to be 
considered. This is unreasonable.   

Pozměňovací návrh 51
Článek 5, odstavec 2

2. Předložení registrace je spojeno s 
poplatkem stanoveným agenturou.

2. Předložení registrace je spojeno s 
poplatkem stanoveným agenturou. A fee 
need not be paid for a registration for a 
substance in a quantity between 1 and 10 
tonnes for which the hazard dossier 
includes all information specified in P
říloha V; a fee need not be paid, either, for 
a registration for a substance in a quantity 
between 10 and 100 tonnes for which the 
hazard dossier includes all information 
specified in Přílohaes V and VI.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh podpoří předkládání kopletních dat pro látky mezi 1 a 100 tunami, 
kde bude poskytováno více informací než v návrhu Komise pro látky meyi 1 a 10 tunami z d
ůvodu lidského zdraví a životního prostředí,  a zároveň se omezí celkové náklady malých a st
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ředních podniků, které se stanou více proporcionální.

Tyto dva prvky v registrční dokumentaci:

- zaprvé povedou firmy k úžívání dostupných dat, jejich přezkumu a vyvedení příslušných záv
ěrů pro řízení rizik, což bude mít za důsledek lepší kvalitu bezpečnostních listů a bezpečnější
použití látek klasifikovaných jako nebezpečné,.

- zadruhé pomohou Agentuře provádět kontrolu k identifikaci látek, které představují vysoé
riziko, pro které je potřeba poskytnout více informací.

Pozměňovací návrh 52
Článek 5, odstavec 3, introductory part

(3) Výrobce nebo dovozce polymeru je 
povinen podat pro neregistrovaný
monomer/monomery nebo jinou 
neregistrovanou chemickou látku / chemické
látky u agentury registrační podklady, pokud 
budou splněny oba následující předpoklady:

(3) ) Výrobce nebo dovozce polymeru je 
povinen podat pro monomer/monomery nebo 
jinou neregistrovanou chemickou látku / 
chemické látky, které nejsou registrovány p
ředcházejícím aktérem v dodavatelském řet
ězci u agentury registrační podklady, pokud 
budou splněny oba následující předpoklady:, 
ledaže monomery vznikají při syntéze a 
není možno je izolovat:

Odůvodnění

Some monomers arise during the production process and immediately react further. 
Registration is therefore impossible at a defensible cost.

However, if a monomer or other non-registered substance has already been registered by the 
manufacturer or by his designated representative, the polymer manufacturer may use this 
registration, provided that the registrant indicates the use of the substance during the 
manufacture of the polymer.

Pozměňovací návrh 53
Článek 5, odstavec 3, bod b, pododstavec 1 a (nový)

Oznámení pro takový monomer/látku musí
obsahovat veškeré následující informace ve 
formátu specifikovaném agenturou 
v souladu s článkem 108:

(i) totožnost a kontaktní údaje o výrobci 
nebo dovozci; 
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(ii) totožnost monomeru/látky, jak je 
uvedeno v oddílu 2 přílohy IV;

(iii) klasifikaci látky;

(iv) stručný popis použití polymeru;

Odůvodnění

Dovozci/výrobci polymerů neuvádějí monomery nebo jiné látky obsažené v polymerech na trh 
EU. Tato skutečnost je odlišuje od výrobců a dovozců monomerů/látek, kteří uvádějí
monomery/látky na trh EU. Je také přijatelné, aby polymery svojí povahou představovaly 
omezené riziko pro lidské zdraví a životní prostředí.

Pozměňovací návrh 54
Článek 5, odstavec 3, bod (b a) (nový)

(ba) Registrace podle této Hlavy se musí
provádět pro neregistrovanou monomerní
látku vyrobenou nebo dovezenou v mno
žství více než 1000 tun za rok. Registrace 
musí obsahovat informaci uvedenou v p
říloze V jako dodatek k výše požadovaným 
informacím.

Odůvodnění

Zdá se, že není důvod, aby monomery/látky v polymerech podléhaly plné registraci v rámci 
REACH,  a je proto vhodné, aby takové monomery/látky podléhaly oznámení a, kde je to mo
žné, registračním požadavkům méně.

Pozměňovací návrh 55
Článek 5, odstavec 4

4. Předložení registrace je spojeno s 
poplatkem stanoveným agenturou.

4. Předložení registrace je spojeno s 
poplatkem stanoveným agenturou.. 

Poplatek by měl být přiměřený typu příslu
šné registrační dokumentace.
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Odůvodnění

Pro usnadnění MSP by registrační poplatek stanovený agenturou měl být přiměřený
informacím poskytovaným pro účel registrace látky. Tento pozměňovací návrh je v souladu 
s ostatními pozměňovacími návrhy uvedenými v článcích v Hlavě II: Registrace látek.

Pozměňovací návrh 56
Článek 6, odstavec 1, bod a

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

(a) látka je v těchto výrobcích přítomna 
v celkovém množství větším než 1 tuna na 
výrobce nebo dovozce za rok,

Odůvodnění

Odkaz za druh výrobku by se měl vypustit. Odkaz na směrnici 67/548/EHS je převzat z čl. 6 
odst. 1a) nový.

Pozměňovací návrh 57
Článek 6, odstavec 1, bod b

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

b) koncentrace látky přesahuje 0,1 
váhového procenta pro každý výrobek. Při 
stanovení koncentrace látek ve výrobcích 
budou jednotlivé komponenty složeného 
výrobku zkoumány odděleně. Totéž platí o 
povlacích  nanášených na povrchy výrobk
ů. Podrobnosti stanoví pokyny;

Odůvodnění

Odkaz za druh výrobku by se měl vypustit. Odkaz na směrnici 67/548/EHS je převzat z čl. 6 
odst. 1a) nový.

Pozměňovací návrh 58
Článek 6, odstavec 1, bod c a (nový)
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(ca) látka není vyňata z požadavku 
registrace.

Odůvodnění

Odkaz za druh výrobku by se měl vypustit. Odkaz na směrnici 67/548/EHS je převzat z čl. 6 
odst. 1a) nový.

Pozměňovací návrh 59
Článek 6, odstavec 1, bod (c a) (nový)

(ca) látka nebyla za tímto účelem 
registrována žádným účastníkem 
zásobovacího řetězce.

Pozměňovací návrh 60
Článek 6, odstavec 1 a (nový)

1a. Registrace podle odstavce 1 nebude 
prováděna pro látku, která je v přípravku p
řítomna v koncentraci nižší než je nejnižší
z níže uvedeného:
a) příslušné koncentrace určené tabulkou 
článku 3 odst. 3 směrnice 1999/45/ES;

b) limity koncentrací uvedené v příloze I ke 
směrnici 67/548/EHS;

Odůvodnění

Zavedení kriteria přerušení.

Pozměňovací návrh 61
Článek 6, odstavec 1 a (nový)
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(1a) Komise přijme pokyny vyjasňující
rozsah “typu výrobků” nejpozději do 3 m
ěsíců po termínu stanoveném v čl. 21 odst. 
3.

Pozměňovací návrh 62
Článek 6, odstavec 2, 3 and 4

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

vypouští se

(a) látka je v těchto výrobcích přítomna v 
celkovém množství větším než 1 tuna na 
výrobce nebo dovozce za rok;

(b) látka splňuje kritéria pro klasifikaci 
jako nebezpečná podle sm
ěrnice 67/548/EHS;
(c) výrobci nebo dovozci je známo, nebo je 
mu dáno na vědomí, že látka se bude pravd
ěpodobně uvolňovat za běžných a důvodně
předpokládaných podmínek použití, ačkoli 
toto uvolňování není předpokládanou 
funkcí výrobku;

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

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

(a) identifikaci a kontaktní údaje výrobce 
nebo dovozce;

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

(c) identifikaci látky podle oddílu 2 p
řílohy IV;
(d) klasifikaci látky;

(e) stručný popis použití výrobku;
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(f) množstevní rozsah látky, např. 1-10 tun, 
10-100 tun atd.
(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.

Odůvodnění

Odstavce 2 až 4 nejsou ani vymahatelné, ani proveditelné. Požadavky jsou příliš neurčité (nap
říklad „typ výrobku“,„bylo mu sděleno“ nebo „bude se pravděpodobně uvolňovat“) 
Ustanovení by navíc měla lépe zohledňovat mezinárodní obchodní dohody.

Pozměňovací návrh 63
Článek 6, odstavec 5, 6 and 7

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

(5) Odstavce 1 se nevztahují na látky, které ji
ž byly pro toto použití registrovány ú
častníkem proti směru zásobovacího řetězce.

(6) Odstavce 1 až 4 se použijí tři měsíce po 
lhůtě uvedené v čl. 21 odst. 3.

(6) Odstavce 1 se použijí šest měsíců po lhůt
ě uvedené v čl. 21 odst. 3. 

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

(7) Opatření k provádění odstavců 1 a 1a se 
přijmou v souladu s postupem stanoveným v
čl. 130 odst. 3. 

Odůvodnění

Odstavce 2 až 4 nejsou ani vymahatelné, ani proveditelné. Požadavky jsou příliš neurčité (nap
říklad „typ výrobku“,„bylo mu sděleno“ nebo „bude se pravděpodobně uvolňovat“) 
Ustanovení by navíc měla lépe zohledňovat mezinárodní obchodní dohody.

Pozměňovací návrh 64
Článek 6 b (nový), title

Článek 6b

Převod a rozdělní registrací, „skupinová
registrace“
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Pozměňovací návrh 65
Článek 6 b (nový), odstavec 1

1. Právní nárok získaný registrací je jak p
řevoditelný, tak i dělitelný. Nabyvatel 
vstupuje do práv a povinností původní
osoby povinné k 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 pravýs arising from the registration. The divisibility of pravýs arising from a 
registration is necessary in cases in which only part of a firm is transferred to a new owner. 
Since each manufacturer or importer must have a registration number as evidence of 
registration status, in such cases the Agency must assign a new registration number to the 
new owner.

Pozměňovací návrh 66
Článek 6 b (nový), odstavec 2

2. Pokud je výrobce dceřinou společností
jiné právnické osoby (takzvané "mateřské
společnosti"), může mateřská společnost 
provést registraci a udržovat ji v platnosti 
jménem dceřiné společnosti. Obráceně mů
že dceřiná společnost provést registraci a 
udržovat ji v platnosti pro svoji mateřskou 
společnost nebo pro jiné dceřiné spole
čnosti. V takových případech je nutná jen 
jedna registrace. Právnická osoba, která je 
jmenována pro registraci skupiny, odpovídá
za splnění povinností podle této vyhlášky.

Pozměňovací návrh 67
Článek 6 b (nový), odstavec 3

3. Odstavec 2 platí i tehdy, pokud se sídlo 
mateřské společnosti nebo dceřiné spole
čnosti nenachází v EU. Právnická osoba, 
která je jmenována pro registraci skupiny, 
musí mít své sídlo v EU.
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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 68
Článek 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

(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 
obdržení oznámení agenturou, a 
neprodleně sdělí toto číslo a datum 
dotyčnému výrobci nebo dovozci.
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(4) Agentura zkontroluje úplnost 
informací předaných oznamovatelem. 
Může rozhodnout o stanovení
podmínek s cílem zajistit, aby látka 
nebo přípravek či výrobek, ve kterých 
je látka obsažena, byly používány 
pouze zaměstnanci zákazníků na 
seznamu uvedeném v odst. 2 písm. e) 
za přiměřeně kontrolovaných podmínek 
a aby nebyly dostupné široké ve
řejnosti, ať už samotné nebo v p
řípravku či výrobku, a aby zbývající
množství bylo po uplynutí doby 
platnosti výjimky opět sebráno za ú
čelem likvidace.
(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.
(7) Agentura může na požádání rozhodnout 
o prodloužení pětiletého období udělení
výjimky po dobu dalších nejvýše 5 let, nebo 
v případě látek používaných výhradně při 
vývoji léčivých přípravků pro humánní
nebo veterinární použití pod dobu dalších 
nejvýše 10 let, pokud výrobce nebo dovozce 
může prokázat, že takovéto prodloužení je 
odůvodněno výzkumným a vývojovým 
programem.

(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 p
řipomínkám těchto příslušných orgánů.

(9) Agentura a příslušné orgány dotčených 
členských států zacházejí vždy s 
informacemi předloženými podle odstavc
ů 1 až 8 jako s důvěrnými.
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2 Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1.
3 Úř. věst. L 366, 15.12.1992, s. 10.
4 Úř. věst. L 98, 7.4.2001, s. 6.
5 Úř. věst. L 224, 21.8.2002, s. 23.
6 Úř. věst. L 192, 31.7.2003, s. 40.

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

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh podporuje výzkum a vývoj zaměřený na výrobky a procesy zjednodu
šením požadavků stanovených v návrhu Komise a otevřením příležitostí pro následné u
živatele, a zároveň zachování možnosti intervence orgánů. Mělo by být dostatečné vědět, kde 
se  výzkum a vývoj zaměřený na výrobky a procesy provádí, aby v případě obavy orgány věd
ěly, na koho se mají obrátit, aby mohly rychle jednat.

Ustanovení o výzkumu a vývoji zaměřeného na výrobky a procesy by měla být umístěna na za
čátku hlavy II jako nový článek 4a, jelikož obsahují obecné výjimky z registrační povinnosti. 
Článek 7 musí být v tomto ohledu vypuštěn.

Pozměňovací návrh 69
Článek 8

Látky v přípravcích na ochranu rostlin a 
biocidních přípravcích

vypouští se

(1) Aktivní látky vyráběné nebo dová
žené pouze pro použití v přípravcích 
na ochranu rostlin a zahrnuté buď v p
říloze I směrnice Rady 91/414/EHS2, 
nebo v nařízení Komise (EHS) č. 3600/923, 
nařízení Komise (ES) č. 703/20014, nařízení
Komise (ES) č. 1490/20025, rozhodnutí
Komise 2003/565/ES6 a jakákoli jiná látka, 
pro níž bylo vydáno rozhodnutí Komise o 
úplnosti dokumentace podle článku 6 sm
ěrnice 91/414/EHS, se považují za 
registrované pro výrobu nebo dovoz pro 
použití uvedená v těchto předpisech, a tudíž
se má za to, že splňují požadavky této 
kapitoly a článku 20.
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7 Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1.
8 Úř. věst. L

(2) Aktivní látky vyráběné nebo dová
žené pouze pro použití v biocidních p
řípravcích a zahrnuté buď v p
řílohách I, IA nebo IB směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES7, 
nebo v nařízení Komise (ES) 
č. …/…{druhé přezkumné nařízení}8, 
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

Důsledek nového článku  2

Pozměňovací návrh 70
Článek 9

Registrace vyžadovaná podle článku 5 nebo 
podle čl. 6 odst. 1 nebo odst. 4 musí
obsahovat níže uvedené informace ve 
formátu určeném agenturou podle 
článku 108:

Registrační dokumentace, předkládaná
agentuře podle článků 5 nebo 6 musí
obsahovat níže uvedené informace ve 
formátu určeném agenturou podle 
článku 108:

(a) technickou dokumentaci obsahující: (a) individuální technickou dokumentaci 
obsahující:

i) the identity of the manufacturer(s) or 
importer(s) as specified in section 1 of P
říloha IV;

i) the identity of the manufacturer(s) or 
importer(s) as specified in section 1 of P
říloha VI;

ii) the identity of the substance(s) as specified 
in section 2 of Příloha IV;

ii) the identity of the substance(s) aspecified 
in section 2 of Příloha VI;

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

iii) informace o výrobě a použití látky 
podle oddílu 3 přílohy IV; tyto informace 
zahrnují veškerá určená použití žadatele 
o registraci a zejména poukazují na pou
žití, která nedoporučuje;
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iv) klasifikaci a označení látky podle 
oddílu 4 přílohy IV;

iv) information on use and exposure 
categories as specified in Příloha IV section 
5;

v) pokyny pro bezpečné používání
látky podle oddílu 5 přílohy IV;

vi) souhrny informací získaných pou
žitím příloh V až IX;

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

viii) prohlášení, zda údaje byly či 
nebyly získány zkouškami na 
obratlovcích;

ix) návrhy zkoušek, jsou-li vy
žadovány na základě použití příloh V a
ž IX;

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

(b) zprávu o chemické bezpečnosti, vy
žaduje-li se podle článku 13.

(b) dokumentaci rizik obsahující:

(i) studie nebo podrobné souhrny informací
odvozených z použití článků 11 až 13;

(ii) studie nebo souhrny všech dalších 
informací odvozených od použití článků 11 
a 12;

(iii) návrhy pro testování, jsou-li vy
žadovány z použití článků 11 až 13;

(iv) prohlášení, zda byly informace získány 
z testů na obratlovcích;
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(v) prohlášení o tom, zda studie, souhrny 
studií a souhrny podrobných studií
informací týkající se testů bez použití
obratlovců mohly být sdíleny za poplatek 
s dalšími žadateli o registraci do 15 let po 
jejich předložení;

vi) confirmation that the registrant is the 
owner of the original studies submitted or 
from which study summaries or robust 
study summaries are derived and 
submitted, or the written consent of the 
owner of the original studies to refer to 
them (letter of access);

(c) the hazard classification and labelling 
of the substance as specified in section 4 of 
Příloha IV;
(d) for substances in quantities of 10 
tonnes or more per year a chemical safety 
report in accordance with Článek 13;

(e) the safety data sheet, if required in 
accordance with Článek 29 or, otherwise, 
guidance on safe use as set out in Příloha 
Ic (nový);  including an indication of 
which information the registrant considers 
as confidential.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh upřesňuje informace, které mají být předloženy:

1.Individuální dokumentace není nová v porovnání s návrhem Komise, ale pouze integruje 
informace o totožnosti podniku, látek a použití .

Bude potřeba předkládat některé základní informace o expozici, které pomohou výrobcům a 
dovozcům látek, zvláště v objemech mezi 1 a 100 tunami, připravovat bezpečnostní listy/sm
ěrnice pro bezpečné používání. 

2. Riziková dokumentace není nová v porovnání s návrhem Komise, a její obsah je určen v čl. 
11 v souvislosti s přílohami o testování. 

3. Klasifikace a označení nebezpečné látky bude, tak jako v návrhu Komise, oddělenou sou
částí registrační dokumentace.
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Pozměňovací návrh 71
Článek 9, bod (b a) (nový)

(ba) Pro účely odstavce (a), o souborech 
údajů o chemických látkách nebo 
skupinách chemických látek předkládaných 
v rámci organizace pro hospodářskou 
spolupráci a rozvoj (OECD), Programu 
velkoobjemové výroby (HPV) chemikálií, 
iniciativy Mezinárodní asociace 
chemických výborů (ICCA) HPV nebo 
výzvy Agentury pro ochranu životního prost
ředí USA (EPA) HPV se předpokládá, že 
splňují požadavky pododstavců (a)(vi)-(x).

Odůvodnění

Program OECD HPV pro chemikálie tvoří základ úspěšného shromažďování a posuzování
údajů týkajících se vlivu látek vyráběných nebo dovážených ve velkých objemech členy OECD 
na veřejné zdraví a životní prostředí. Použití údajů vyvinutých v rámci tohoto systému 
odpovídá požadavkům na registraci nařízení REACH, což může zabránit zbytečně
duplicitnímu a nákladnému získávání údajů, zejména tam, kde by důsledkem mohlo být 
testování na obratlovcích, a urychlí možnost šíření informací mezi veřejností.

Pozměňovací návrh 72
Článek 10, title

Společné předkládání údajů členy 
konsorcií

Předběžná registrace a dobrovolné
ustavování konsorcií

Odůvodnění

Ustavování konsorcií by mělo být podporováno udělením právní moci tzv. fázi „předběžné
registrace“. Členové konsorcií by měli platit spravedlivý podíl registračního poplatku.

Pozměňovací návrh 73
Článek 10, odstavec -1 (nový)

-1. Pokud mají dva či více výrobců společně
a /nebo dva či více dovozců v úmyslu 
vyrobit nebo dovézt chemickou látku, měl 
by přednostně provést registraci jen jeden 
výrobce nebo dovozce.
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Při uvedení informace podle čl. 9 písm. a 
(i) se mohou ostatní výrobci a/nebo dovozci 
odvolávat zcela či částečně na tuto 
registraci, pokud je k dispozici písemný
souhlas výrobce / dovozce, který provedl 
registraci. Souhlas musí být vydán, pokud 
je příslušný čl. 25.
Informace podle čl. 9 odst. 1 a (vi)by se m
ěly podávat odděleně jen tehdy, pokud jsou 
již k dispozici nebo pokud proti odkazu na 
provedenou registraci hovoří jiné důležité d
ůvody.
Při úplném odkazu vydá agentura na 
žádost výrobcům / dovozcům, kteří se 
odvolávají, stejné registrační číslo.

Při částečném odkazu je nutno podat chyb
ějící informace odděleně.

Odůvodnění

This entitles manufacturers/importers to use references to other registrations so as to 
dispense with having to submit their own documents. This will ease the burden on SMEs, in 
particular, who will be able to dispense with the time-consuming preparation of dossiers.

The requirement to obtain consent to a reference, by citing Článek 25, will ensure that 
vertebrate testing data are not repeated and that such data are submitted only once.

This provision effectively implements the 'one substance - one registration' principle (up to 
and including the same registration number). 

Pozměňovací návrh 74
Článek 10, odstavec 1
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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 ú

čelem registrace vytvořit konsorcium. 
Části registrace předloží jeden 
výrobce nebo dovozce jednající
jménem ostatních výrobců nebo 

dovozců a s jejich souhlasem, a to
podle druhého, třetího a čtvrtého 

pododstavce.

1. Jako alternativu mohou ve Spole
čenství dva nebo více výrobců nebo 

dva nebo více dovozců za účelem 
registrace vytvořit konsorcium. Části 

registrace předloží jeden výrobce 
nebo dovozce nebo třetí strana jednající

jménem ostatních výrobců nebo 
dovozců a s jejich souhlasem

následujícím způsobem:

Odůvodnění

Guidelines are needed to support firms in setting up and in operating in consortia, and also 
to forestall possible breaches of competition law.

Pozměňovací návrh 75
Článek 10, odstavec 1, second pododstavec

Každý člen konsorcia předloží zvlášť
informace podle čl. 9 písm. a) bodu i), ii), 
iii) a viii).

vypouští se

Pozměňovací návrh 76
Článek 10, odstavec 1, third pododstavec

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

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

Každé konsorcium může společně předložit 
informace uvedené v článku 9 odst. 1 písm. 
(a)písm. (i) až (iii).

Odůvodnění

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 Článek 9(a)(viii).
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Pozměňovací návrh 77
Článek 10, odstavec 1, fourth pododstavec

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

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

Pozměňovací návrh 78
Článek 10, odstavec 1, pododstavec 4 a (nový)

V zájmu podpory výrobců a dovozců, kteří
jsou členy konsorcií vypracuje Komise 
návrh pokynů týkajících se souladu 
s pravidly hospodářské soutěže.

Odůvodnění

Guidelines are needed in order to facilitate the formation of consortia by manufacturers and 
importers and their work. Such guidelines are also essential as an incentive to form consortia, 
otherwise the situation would be extremely uncertain in legal terms.

Pozměňovací návrh 79
Článek 10, odstavec 1 a (nový)

1a. Agentura vydá do tří měsíců od skon
čení předběžné registrace seznam látek 
podle odstavce 1.

Odůvodnění

Ustavování konsorcií by mělo být podporováno udělením právní moci tzv. fázi „předběžné
registrace“. Členové konsorcií by měli platit spravedlivý podíl registračního poplatku.
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Pozměňovací návrh 80
Článek 10, odstavec 1 b (nový)

1b. Výrobci a dovozci stejné látky mohou 
ustanovovat konsorcium, pokud si to přejí.

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

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

Odůvodnění

Ustavování konsorcií by mělo být podporováno udělením právní moci tzv. fázi „předběžné
registrace“. Členové konsorcií by měli platit spravedlivý podíl registračního poplatku.

Pozměňovací návrh 81
Článek 10, odstavec 2

(2) Každý žadatel o registraci, jenž je 
členem konsorcia, hradí pouze jednu t
řetinu poplatku za registraci.

vypouští se

Odůvodnění

Moved to Článek 5 (4).

Pozměňovací návrh 82
Článek 10, odstavec 2 a (nový)

(2a) Pro fungování konsorcií musejí být 
navrženy jasné pokyny. Tyto pokyny musejí
zohledňovat:

(a) předpisy  WTO
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(b) právo rozdělit náklady na testování, 
vypracovávání zpráv a náklady na práci 
konsorcií.

(c) záruky důvěrnosti určitých specifických 
použití

(d) možnost pro následné uživatele, ohlásit 
svá použití v první fázi 

(e) pravidla chování pro třetí strany 

Odůvodnění
Pro velké podniky i male a střední podniky je zastoupení třetí stranou důležité, neboť se tak 
jistě povzbudí účast malých a středních podniků v konsorciích, jelikož těm často chybí po
žadovaná znalost. Navíc je důležité, aby byla přijata jasná pravidla ohledně fungování
konsorcií:

- v souladu s předpisy WTO.

- tvorba konsorcií na základě důvěrnosti.

- jasná předběžná domluva s malými a středními podniky ohledně rozdělení nákladů .

- žádosti následných uživatelů mohou být zvažovány v rámci posouzení chemické bezpečnosti.

- důvěra ve třetí stranu hájící jejich zájmy.

Pozměňovací návrh 83
Článek 11, odstavec 1

(1) Technické podklady podle článku 9 
písm. a) musí se zřetelem na písm. vi), vii) 
a viii)obsahovat minimálně následující:

(1) Dokumentace rizika uvedená v článku 
9 (1) (b) (i), (ii) a (iii) musí zahrnovat tyto 
informace:

a) informace podle Dodatku č. V pro 
chemické látky, které se vyrábějí nebo dová
žejí v množství jedné tuny a více ročně na 
jednoho výrobce nebo dovozce;

a) pro látky v množství 1 tuny a více za rok 
na každého výrobce  nebo dovozce 
minimálně ty informace o fyzikálně-
chemických vlastnostech, které jsou 
uvedeny v příloze V, a zároveň veškeré dal
ší informace o fyzikálně-chemických 
vlastnostech, vlivech na zdraví člověka a 
životní prostředí, které má výrobce nebo 
dovozce k dispozici;



PE 357.851v02-00 54/175 AD\580429CS.doc
Externí překlad

CS

b) informace podle Dodatků č. V a VI pro 
chemické látky, které se vyrábějí nebo dová
žejí v množství deseti tun a více ročně na 
jednoho výrobce nebo dovozce;

b) pro látky v množství 10 tun a více za rok 
na každého výrobce  nebo dovozce 
minimálně ty informace, které jsou 
uvedeny v příloze V, a zároveň veškeré dal
ší informace o fyzikálně-chemických 
vlastnostech, vlivech na zdraví člověka a 
životní prostředí, které má výrobce nebo 
dovozce k dispozici, as specified in Příloha 
VI in accordance with the Rules set out in 
Článek 11 a new, odstavec 2 and 3;

c) informace podle Dodatků č. V a VI a 
podle návrhů na pokusy za účelem získání
informací podle Dodatku č. VII pro 
chemické látky, které se vyrábějí nebo dová
žejí v množství 100 tun a více ročně na 
jednoho výrobce nebo dovozce;

c) pro látky v množství 100 tun a více za 
rok na každého výrobce  nebo dovozce 
minimálně ty informace, které jsou 
uvedeny v přílohách V a VI, a zároveň ve
škeré další informace o fyzikálně-
chemických vlastnostech, vlivech na zdraví
člověka a životní prostředí, které má
výrobce nebo dovozce k dispozici, and 
testing proposals for the not yet  available 
information specified Příloha VII in 
accordance with the Rules set out in 
Článek 11 a new, odstavec 2 and 3;

d) informace podle Dodatků č. V a VI a 
návrhy na pokusy za účelem získání
informací podle Dodatků č. VII a VIII pro 
chemické látky, které se vyrábějí nebo dová
žejí v množství 1 000 nebo více ročně na 
jednoho výrobce nebo dovozce.

d) pro látky v množství 1000 tun a více za 
rok na každého výrobce  nebo dovozce 
minimálně ty informace, které jsou 
uvedeny v přílohách V a VI, a zároveň ve
škeré další informace o fyzikálně-
chemických vlastnostech, vlivech na zdraví
člověka a životní prostředí, které má
výrobce nebo dovozce k dispozici, a návrhy 
testování pro jiné formace, které ještě
nejsou dostupné, stanovené v přílohách  
VII a VIII v souladu s Pravidly 
stanovenými v článku 11 a nový, odstavec 2 
a 3;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh určuje, že v dokumentaci rizika látky by měly být předloženy v
šechny dostupné informace za účelem registrace.

Pro látky v množství 10 a 100 tun vedle již dostupných informací musí být poskytnuty 
informace o fyzikálně-chemických vlastnostech a  toxicologické a eco-toxicologické informace 
uvedené v příloze V(+). Další informace je zapotřebí předložit podle přílohy VI pro látky 
identifikované v kontrolním procesu Agenturou, aby se dodatečné náklady vztahovaly pouze 
na ty látky, které by s největší pravděpodobností byly rizikové.
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Předložení kompletních souborů informací pro látky mezi 1 a 100 tunami je podporováno 
odpuštěním povinnosti platit poplatek. 

Tento pozměňovací návrh rozšiřuje systém vyžadování informací v příloze V+ jeko 
startovního bodu a informací v příloze VI pro některé látky, které mohou představovat vysoké
riziko po kontrole Agenturou pro látky v množstvích nad 100 tun. Pro látky v množstvích mezi 
100 a 1000 tunami jsou požadované informace uvedeny v přílohách  V až VII, a pro látky v 
množstvích nad 1000  tun jsou požadované informace uvedeny v přílohách  V až VIII.

Pozměňovací návrh 84
Článek 11, odstavec 2

(2) Jakmile dosáhne množství již
registrované chemické látky následující
prahové hodnoty, je nutno předat agentuře 
odpovídající dodatečné informace podle 
odstavce 1 a aktualizace jiných prvků
registrace provedené na jejich základě.

(2) Jakmile dosáhne množství již
registrované chemické látky následující
prahové hodnoty, výrobce nebo dovozce 
musí okamžitě informovat Agenturu, a p
ředložit ji ve formátu specifikovaném 
Agenturou návrh odpovídající dodatečné
informace podle odstavce 1. Registrující
subjekt musí předložit tyto dodatečné
informace během lhůty stanovené
Agenturou, která zohlední dobu potřebnou 
pro vytvoření těchto informací.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh určuje, že v dokumentaci rizika látky by měly být předloženy v
šechny dostupné informace za účelem registrace.

Pro látky v množství 10 a 100 tun vedle již dostupných informací musí být poskytnuty 
informace o fyzikálně-chemických vlastnostech a  toxicologické a eco-toxicologické informace 
uvedené v příloze V(+). Další informace je zapotřebí předložit podle přílohy VI pro látky 
identifikované v kontrolním procesu Agenturou, aby se dodatečné náklady vztahovaly pouze 
na ty látky, které by s největší pravděpodobností byly rizikové.

Předložení kompletních souborů informací pro látky mezi 1 a 100 tunami je podporováno 
odpuštěním povinnosti platit poplatek. 

Tento pozměňovací návrh rozšiřuje systém vyžadování informací v příloze V+ jeko 
startovního bodu a informací v příloze VI pro některé látky, které mohou představovat vysoké
riziko po kontrole Agenturou pro látky v množstvích nad 100 tun. Pro látky v množstvích mezi 
100 a 1000 tunami jsou požadované informace uvedeny v přílohách  V až VII, a pro látky v 
množstvích nad 1000  tun jsou požadované informace uvedeny v přílohách  V až VIII.
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Pozměňovací návrh 85
Článek 11, odstavec 2 a (nový)

(2a) Množství látky za rok pro zavedené
látky se bude určovat podle průměrného 
množství vyrobeného nebo dovezeného za 
poslední tři roky před předložením registra
ční dokumentace.

Odůvodnění

Požadavky na informace vzrostou vždy po překročení tonážního prahu. Důsledky této skute
čnosti jsou významnější, čím vyšší práh je překročen. Proto je nezbytné umožnit malým a st
ředním podnikům jistou míru flexibility, především v oblasti zdrojů. Tříletý průměr zajistí, že 
rozsáhlejší registrační požadavky se budou vztahovat jen v případě, že žadatel o registraci 
pravidelně překračuje určitou tonáž.

Pozměňovací návrh 86
Článek 11 a (nový)

Risk based waiving of tests

(1) Notwithstanding Článek 11, registrants 
need not perform tests in accordance with 
Přílohaes VI, VII and VIII if the risks 
caused by the substance are adequately 
controlled on the basis of available 
information on intrinsic properties and of 
limited exposure due to risk management 
measures. 
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(2) The Commission shall specify in P
říloha IX conditions for risk based waiving 
of tests in accordance with the procedure 
set out in Článek 130 (3). These conditions 
shall take into account the various types of 
environmental compartments and human 
populations exposed, the various routes of 
exposure, the duration and frequency of 
exposure on the basis of Příloha IV Section 
5 and the protection of animal lives. In 
order to ensure proportionality between the 
costs and benefits of such tests, these 
conditions shall be based on a reasonable 
level of assurance for the demonstration of 
adequate control.

(3) To make use of exposure based 
waiving, a registrant shall demonstrate in 
his hazard dossier either that he fulfils any 
conditions specified in Příloha IX or that 
the risks caused by the substance 
adequately controlled by reference to the 
relevant parts of the chemical safety report.

Odůvodnění

Testování by mělo být zaměřeno na expoziční situace, které předpokládá žadatel o registraci. 
proto spolu s specifickými pravidly pro upuštění od některých testů stanovenými v přílohách o 
testování (přílohy VI až VIII) může být obecně od testování upuštěno, pokud může být 
prokázána odpovídající kontrola rizik na základě již dostupných informací o rizicích a expozi
čních situacích nebo použitých opatření pro kontrolu expozice. 

Pro zjednodušení aplikace tohoto ustanovení by měla Komise vytvořit obecné směrnice, které
zohlední kategorie expozice stanovené v odstavci 2. Navíc budou žadatelé o registraci schopni 
prokázat odpovídající kontrolu rizik v daném případě.

Pozměňovací návrh 87
Článek 12, odstavec 2, pododstavec 1 a (nový)
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Tyto metody budou pravidelně revidovány a 
zdokonalovány s ohledem na snížení podílu 
experimentů na obratlovcích a počtu 
testovaných zvířat. Zejména pokud 
Evropské středisko pro validaci 
alternativních metod (ECVAM) prohlásí za 
alternativní metodu za platnou a p
řipravenou pro přijetí regulatorními úřady, 
agentura předloží do 14 dnů návrh 
rozhodnutí měnící příslušnou přílohy nebo 
přílohy k tomuto nařízení s ohledem na 
nahrazení metody testování zvířat  
alternativní metodou.

Odůvodnění

Replaces amendment 22 of the draft report. The test methods should be automatically 
updated when an alternative test method is validated by ECVAM.

Pozměňovací návrh 88
Článek 12, odstavec 3

3. Laboratorní testy a analýzy musí být 
prováděny v souladu se zásadami 
správné laboratorní praxe podle sm
ěrnice 87/18/EHS a v souladu se sm
ěrnicí 86/609/EHS.

3.  Nové laboratorní testy na 
obratlovcích musí být prováděny v 
souladu se zásadami správné
laboratorní praxe podle sm
ěrnice 87/18/EHS a v souladu se sm
ěrnicí 86/609/EHS.

Odůvodnění

Pokud by všechny testy, které byly už v minulosti provedeny a které nebyly v souladu s GLP, 
byly prováděny znovu, vedlo by to k výraznému nárůstu obnovených pokusů na obratlovcích. I 
testy již provedené, které nejsou v souladu GLP poskytují dobré výsledky pro účely registrace 
a hodnocení.

Consequently, for reasons of cost-effectiveness GLP, an expensive obligation, should be 
confined to new tests on vertebrate animals.

Other information, for example physico-chemical data, could be produced more cheaply
without falling below the requisite standard. 

Pozměňovací návrh 89
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Článek 12, odstavec 4

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

(4) Je-li látka již zaregistrována, nový
žadatel o registraci je oprávněn odkazovat na 
studie a zkušební protokoly (dále jen „studie
“) pro stejnou látku předané dříve, pokud mů
že prokázat, že látka, kterou právě registruje, 
je stejná jako látka již zaregistrovaná. Látka 
je považovaná za identickou, jestliže jsou 
stupně čistoty a povahy nečistot podobné a 
nemění profil toxicity. Nový žadatel o 
registraci předloží dopis předchozích žadatel
ů o registraci povolující využití těchto studií.

Odůvodnění

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 90
Článek 12, odstavec 4

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

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

Odůvodnění
Musí být zajištěn přístup k údajům z testů, které nebyly provedeny na zvířatech, jak je již
stanoveno ve spojení s testy na zvířatech. Tento pozměňovací návrh souvisí s ostatními pozmě
ňovacími návrhy uvedenými v tabulce k článkům hlavy II: Registrace látek .
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Pozměňovací návrh 91
Článek 13, odstavec 2, Introductory part

(2) Posouzení chemické bezpečnosti podle 
odstavce 1 není nutno provádět u látky, která
je přítomna v přípravku v koncentraci nižší
než nejnižší z těchto hodnot:

(2) Posouzení chemické bezpečnosti podle 
odstavce 1 není nutno provádět u látky, která
je přítomna v přípravku nebo výrobku v 
koncentraci nižší než nejnižší z těchto 
hodnot:

Pozměňovací návrh 92
Článek 13, odstavec 3, bod (d)

(d) Posouzení látek PBT a PvB. 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 odstavec 3(a) and 
(c). 

Pozměňovací návrh 93
Článek 13, odstavec 4, pododstavec 2

V posouzení expozice a v popisu risika musí
být pojednána veškerá uvedená použití jak ze 
strany výrobce, tak ze strany dovozce.

V posouzení expozice a v popisu risika musí
být pojednána veškerá uvedená použití nebo 
kategorie použití / expoziční kategorie jak 
ze strany výrobce, tak ze strany dovozce a 
musí vyústit v soubor manažerských opat
ření a provozních podmínek, které
odpovídajícím způsobem zajišťují řízení
rizik.

Odůvodnění

Výrobci látek nejsou schopni provést podrobná individuální posouzení všech možných 
podmínek použití. Toto by také nebylo žádoucí z následujících důvodů:  Příliš podrobný popis 
bezpečných podmínek použití omezuje potřebnou flexibilitu použití látky a spolehá se se na 
široký přesun (možná citlivého) know-how týkajícího se aplikace  na výrobce látky. Koncept 
kategorií použití a expozice je nezávislý na individuálních použití. Proto umožňuje, aby byla 
schůdná komunikace v dodavetelském řetězci.

Pozměňovací návrh 94
Článek 13, odstavec 5, bod (b)
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b)v kosmetických prostředcích v oblasti pou
žití směrnice č. 76/768/EHS Rady1.

vypouští se

1 Úřední list L 262 ze dne 27.9.1976, str. 
169

Odůvodnění

This Directive is included in the list of exemptions specified in Článek 2(1a) (nový).

Pozměňovací návrh 95
Článek 17, odstavec 1

(1) Pokud se předpokládá, že meziprodukt 
izolovaný na místě nebo přepravovaný
izolovaný meziprodukt budou ve Spole
čenství vyrábět dva nebo více výrobců nebo 
že bude dovážen dvěma nebo více dovozci, 
mohou tito za účelem registrace vytvořit 
konsorcium. Části registrace předloží jeden 
výrobce nebo dovozce jednající jménem 
ostatních výrobců nebo dovozců a s jejich 
souhlasem, a to podle druhého a třetího 
pododstavce.

(1) Pokud se předpokládá, že meziprodukt 
izolovaný na místě nebo přepravovaný
izolovaný meziprodukt budou ve Spole
čenství vyrábět dva nebo více výrobců nebo 
že bude dovážen dvěma nebo více dovozci, 
mohou tito, při dodržení všech zásad 
hospodářské soutěže, 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 a třetího 
pododstavce.

Odůvodnění

Vytvoření konsorcia mezi dvěma výrobci nebo dovozci stejné látky za účelem registrace je d
ůležitým krokem vpřed k  účinnější a nákladově realističtější politice v oblasti chemických 
látek.  Vytváření takových konsorcií však musí plně respektovat pravidla hospodářské soutěže 
a zejména čl. 81 Smlouvy týkající se dohod a rozhodnutí mezi podniky a jejich potenciálního 
dopadu na konkurenční prostředí na trhu.

Pozměňovací návrh 96
Článek 17, odstavec 2

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

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

Náklady mohou být sdíleny v rámci pružného systému, aby byli žadatelé o registraci 
povzbuzováni k vytváření konsorcií (Viz odůvodnění k článku 10 odst. 2).

Pozměňovací návrh 97
CHAPTER 6, title

Přechodná ustanovení pro zaváděné látky a 
pro přihlášené chemické látky

vypouští se

Pozměňovací návrh 98
TITLE II a (nový)

PŘECHODNÁ PRAVIDLA PRO 
REGISTRACI CHEMICKÝCH LÁTEK

Odůvodnění

The new hlava IIa means that uniform pre-registration for all substances will be achieved by 
a certain bod. This will ensure greater planning certainty for manufacturers, processors, 
users and authorities. Owing to early cooperation and the easier formation of consortia (e.g. 
OSOR), fewer substances will disappear from the market. This will ease the burden on SMEs, 
in particular, and downstream users. The most important information about the properties of 
substances and exposure to them will be available after only five years.  

Pozměňovací návrh 99
CHAPTER I (nový)

ZÁSADY

Pozměňovací návrh 100
Článek 20 a (nový), title

Článek 20a

Rozsah přechodných ustanovení

Pozměňovací návrh 101
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Článek 21, odstavec 2 a (nový)

(2a) Po dobu 9 let od vstupu tohoto na
řízení v platnost se Čl. 19 nevztahuje na 
zavedené látky vyrobené ve Společenství
nebo do něj dovezené v množství větším než
10 tun za rok na výrobce nebo dovozce, a to 
nejméně jednou po vstupu tohoto nařízení
v platnost.

Odůvodnění

Text návrhu Komise zůstává stejný s výjimkou výše uvedeného pozměňovacího návrhu.

Tento pozměňovací návrh zavádí dodatečný termín registrace pro látky mezi 10 a 100 tunami 
devět let po nabydení účinnost. Toto rozloží práci na zaváděných látkách rovnoměrněji v 
rámci přechodného období jak pro podniky, tak i pro Agenturu.

Pozměňovací návrh 102
Článek 22, odstavec 1

(1) Přihláška předložená podle směrnice č. 
67/548/EHS se považuje za registraci pro ú
čely tohoto titulu; agentura je povinna přid
ělit registrační číslo do jednoho roku ode dne 
vstupu této vyhlášky v platnost.

(1) Přihláška předložená podle směrnice č. 
67/548/EHS se považuje za registraci a 
ohodnocení pro účely titulu II a VI;  
agentura je povinna přidělit registrační číslo 
do jednoho roku ode dne vstupu této vyhlá
šky v platnost.

Posouzení provedené podle vyhlášky č. 
(EHS) 793/93 nebo podle jiné rovnocenné
mezinárodně uznávané metody před 
vstupem této vyhlášky v platnost se pova
žuje pro účely tohoto titulu za registraci a 
za ohodnocení. Agentura je povinna přid
ělit registrační číslo do jednoho roku ode 
dne vstupu této vyhlášky v platnost.

Odůvodnění

Such substances have already been evaluated under the new substances notification 
procedure or the Regulation concerning old substances. Those evaluations must be 
recognised. Re-submitting the documents would be unnecessary bureaucracy.

Pozměňovací návrh 103
Chapter - I (nový)
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PŘEDBĚŽNÁ REGISTRACE

Odůvodnění

Tento  pozměňovací návrh zavádí jednotný termín předběžné registrace pro všechny zaváděné
látky. Předběžně registrované látky budou zahrnuty v registru látek a zveřejněny. Toto zajistí
transparentnost toho, které single zaváděné látky jsou na trhu, a bude uvádět nejbližší termín 
registrace pro každou látku. 

Tyto pozměňovací návrhy podpoří tvoření konsorcií, a tím ušetří životy zvířat a sníží náklady 
podniků. Usnadní také organizaci v rámci Agentury během zaváděcího období. 

Pozměňovací návrh 104
Článek 22 a (nový)

Povinnost nahlásit zavedené látky do 
registru chemických látek

(1) Pokud v této vyhlášce není určeno 
jinak, je výrobce nebo dovozce, který
vyrábí, resp. dováží chemickou látku 
samotnou nebo v přípravku v množství 1 
tuny za rok nebo více, povinen nejpozději 
do jednoho roku a 6 měsíců ode dne vstupu 
této vyhlášky v platnost nahlásit agentuře 
údaje podle odst. 2 k přijetí do registru 
chemických látek.
(2) Následující údaje musí být ohlášeny ve 
formátu stanoveném agenturou podle čl. 
108:

a) jméno a adresa výrobce nebo dovozce a 
označení kontaktní osoby; and the name of 
any representative in accordance with 
Článek 22 b odstavec 3;

b) prohlášení, zda byl udělen souhlas se zve
řejněném jména a adresy výrobce nebo 
dovozce podle čl. 22 b odst. 2or of the 
apboded representative;

c) název chemické látky a případně skupiny 
látek včetně čísla EINECS a CAS, pokud 
existuje;
d) objem výroby za rok ve stupních mno
žství (> 1 t, > 10 t, > 100 t, > 1000 t);
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e) odkaz na toxikologické a 
ekotoxikologické body ekvivalence, pro 
které má výrobce nebo dovozce k dispozici p
říslušné studie z vlastních pokusů na 
obratlovcích;

f) prohlášení, zda se chemická látka pou
žívá výhradně jako izolovaný meziprodukt 
interně v závodě nebo jako transportovaná
izolovaný meziprodukt;

g) initial information on use and exposure 
categories as specified in Příloha IV section 
5;
h) prohlášení, zda je výrobce nebo dovozce 
ochoten k součinnosti v konsorciu podle čl.  
10.

(3) Pokud uplynula lhůta podle odst. 1, mů
že agentura povolit na návrh podaný ve lh
ůtě pro dodatečné ohlášení trvající dalších 
6 měsíců v souladu s čl. 22 b (2) v odůvodn
ěných případech dodatečné ohlášení u 
registru chemických látek podle odstavce 2. 
Pokud agentura zamítne dodatečné ohlá
šení, může být proti tomuto rozhodnutí
podána námitka podle ustanovení článků
87, 88 a 89.

(4) Výrobci a dovozci, kteří nepředloží
informace vyžadované podle odstavce 2 
nesmí mít možnost se odvolávat na čl. 21.

(5) Agentura je povinna ohlášení do 
registru chemických látek podle čl. 22 a p
řidělit číslo (číslo předběžné registrace) a 
zaznamenat datum doručení ohlášení
agentuře. Agentura je povinna informovat 
příslušného výrobce nebo dovozce bez zbyte
čného odkladu a čísle předběžné registrace 
a o datu doručení.

Odůvodnění

Tento  pozměňovací návrh zavádí jednotný termín předběžné registrace pro všechny zaváděné
látky. Předběžně registrované látky budou zahrnuty v registru látek a zveřejněny. Toto zajistí
transparentnost toho, které single zaváděné látky jsou na trhu, a bude uvádět nejbližší termín 
registrace pro každou látku. 
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Tyto pozměňovací návrhy podpoří tvoření konsorcií, a tím ušetří životy zvířat a sníží náklady 
podniků. Usnadní také organizaci v rámci Agentury během zaváděcího období. 

Pozměňovací návrh 105
Článek 22 b (nový)

Registr chemických látek

(1) Agentura povede registr chemických 
látek s údaji podle čl. 22 a.

(2) Agentura bude zveřejňovat z registru 
chemických látek bez prodlení po uplynutí
ohlašovací lhůty uvedené v čl. 22 a odst. 1  
všechny ohlášené chemické látky s 
následujícími údaji:
a) název chemické látky a případně skupiny 
chemických látek, včetně čísla EINECS a 
CAS, pokud existuje;

b) případně název a dresu výrobce nebo 
dovozce, pokud je k dispozici odpovídající
souhlas podle čl. 22 a odst. 2 b);

c) odkaz, pro jaký toxikologický nebo 
ekotoxikologický bod ekvivalence jsou 
k dispozici studie z pokusů na obratlovcích;
d) the earliest deadline for the registration 
of each substance in accordance with 
Článek 21.

(3) Any manufacturer and importer may 
apbod a natural or legal person established 
in the Community as his representative to 
be published on the webpage. Provided the 
name of such a representative has been 
notified to the Agency according to Art. 22a 
(1) (a), the identity of the manufacturer or 
importer shall not be made available by the 
Agency according to odstavec 2.

(4) The Agency shall publish the 
information pursuant to odstavec 2 for the 
late notifications permitted pursuant to 
Článek 22a(3) within one month of the 
expiry of the late notification period.
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(5) Downstream users must inform the 
Agency, within one year of the publication 
of the register of substances pursuant to 
Článek 22b(2), of the existence of studies
from their own tests on vertebrate animals 
for toxicological or ecotoxicological 
endbods. The Agency shall supplement the 
register of substances and publish that 
supplement 13 months after the publication 
of the register. 

Odůvodnění

Tento  pozměňovací návrh zavádí jednotný termín předběžné registrace pro všechny zaváděné
látky. Předběžně registrované látky budou zahrnuty v registru látek a zveřejněny. Toto zajistí
transparentnost toho, které single zaváděné látky jsou na trhu, a bude uvádět nejbližší termín 
registrace pro každou látku. 

Tyto pozměňovací návrhy podpoří tvoření konsorcií, a tím ušetří životy zvířat a sníží náklady 
podniků. Usnadní také organizaci v rámci Agentury během zaváděcího období.

Pozměňovací návrh 106
Článek 23, odstavec 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. 

Odůvodnění

Tyto pozměňovací návrhy (a návrhy z nich vyplývající uvedené níže) zajišťují, aby povinné
sdílení údajů bylo rozšířeno i na informace odvozené z pokusů na bezobratlých zvířatech. 
Záměrem OSOR je zvýšit ochranu zdraví a životního prostředí při zajištění nejlepšího využití
průmyslových zdrojů sdílením veškerých údajů o rizicích za cenu nákladů.

Součást souboru návrhů OSOR.

Pozměňovací návrh 107
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Článek 23, odstavec 3

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

(3) Jakékoli souhrny nebo podrobné souhrny 
studií předložené v rámci registrace alespoň
před 15 lety může agentura poskytnout 
zdarma dalším žadatelům nebo potenciálním 
žadatelům o registraci.

Odůvodnění

Odevzdání údajů je významným zásahem do vlastnických práv. Lhůta by proto měla být rozší
řena alespoň na 15 let.

Pozměňovací návrh 108
Článek 23, odstavec 4

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

(4) Každý potenciální žadatel o registraci m
ůže ustanovit třetí stranu jako svého 
zástupce pro účast ve fóru. Jméno tohoto 
zástupce bude uvedeno v databázi, která se 
zavádí touto hlavou. Zástupce musí mít 
dostatečnou zkušenost s interpretací
informací o rizicích.

Odůvodnění

Stanoví zásadu jednoho souboru údajů pro každou látku. Ruší odst. 4, protože ten je nyní
nadbytečný (souvisí s pozměňovacím návrhem 77).

Pozměňovací návrh 109
Článek 23, odstavec 4 a (nový)

(4a) Každý následný uživatel může 
ustanovit třetí stranu jako svého zástupce 
pro účast ve fóru.

Odůvodnění

Stanoví zásadu jednoho souboru údajů pro každou látku. Ruší odst. 4, protože ten je nyní
nadbytečný (souvisí s pozměňovacím návrhem 77).
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Pozměňovací návrh 110
Článek 24, odstavec 1

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

(1) Před provedením zkoušek na zvířatech za 
účelem splnění požadavků na informace pro 
registraci, se může každý potenciální žadatel 
o registraci dotázat, zda už příslušná látky 
nebyla předložena k registraci. Vedle 
žádosti o registraci předloží agentuře tyto 
následující údaje:
a) svoji totožnost;

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

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

Odůvodnění

Uchovává povinnost sdílet všechny údaje získané na zvířatech a rozšiřuje ji o právo žadatelů
o registraci požadovat sdílení dalších informací.

Pozměňovací návrh 111
Článek 24, odstavec 2

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

(2) Každý potenciální žadatel o registraci mů
že předložit seznam požadavků na 
informace, pro které by sám musel provést 
nové studie, kde uvede informace 
stanovené v odstavci 1 písm. a) a b).

Odůvodnění

Uchovává povinnost sdílet všechny údaje získané na zvířatech a rozšiřuje ji o právo žadatelů
o registraci požadovat sdílení dalších informací.

Pozměňovací návrh 112
Článek 24, odstavec 3
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(3) Potenciální žadatel o registraci se dotá
že u agentury, zda pro stejnou látku již
nebyla předložena registrace. Společně s 
dotazem předloží agentuře veškeré tyto 
údaje:

vypouští se

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

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

Odůvodnění

Uchovává povinnost sdílet všechny údaje získané na zvířatech a rozšiřuje ji o právo žadatelů
o registraci požadovat sdílení dalších informací.

Pozměňovací návrh 113
Článek 24, odstavec 5, pododstavec 1

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 15 lety, bude agentura 
nejprve informovat předchozího žadatele o 
registraci, aby se ujistila, že si přeje své
jméno zveřejnit. Obdrží-li souhlas, sdělí
agentura potenciálnímu žadateli o registraci 
neprodleně jména a adresy předchozích 
žadatelů o registraci a předložené souhrny p
řípadně podrobné souhrny studií zahrnující
obratlovce.

Odůvodnění

Totožnost předchozích žadatelů je podle ustanovení článku 116 důvěrnou informací.

Pozměňovací návrh 114
Článek 25, odstavec 1
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1. V případě látek již registrovaných před 
méně než 10 lety podle čl. 24 odst. 5 si 
potenciální žadatel o registraci vyžádá
od předchozího žadatele o registraci 
údaje týkající se zkoušek na 
obratlovcích, které potřebuje pro 
registraci. Může si od žadatelů o 
registraci vyžádat jakékoli informace o 
zkouškách nezahrnujících obratlovce, u 
nichž předchozí žadatelé o registraci u
činili souhlasné prohlášení pro účely čl. 9 
písm. a) bodu x).

1. V případě látek již registrovaných před 
méně než 15 lety podle čl. 24 odst. 5 si 
potenciální žadatel o registraci vyžádá
od předchozího žadatele o registraci 
údaje týkající se zkoušek na 
obratlovcích, které potřebuje pro 
registraci. Může si od žadatelů o 
registraci vyžádat jakékoli informace o 
zkouškách nezahrnujících obratlovce, u 
nichž předchozí žadatelé o registraci u
činili souhlasné prohlášení pro účely čl. 9 
písm. a) bodu x).

Pozměňovací návrh 115
Článek 25, odstavec 5

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

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

Odůvodnění

Náklady by měly být sdíleny spravedlivě a přiměřeně na základě rozhodnutí agentury. Tento 
pozměňovací návrh souvisí s pozměňovacími návrhy k článkům v hlavě III: Sdílení údajů a 
zamezení zbytečným zkouškám.

Pozměňovací návrh 116
Článek 25, odstavec 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 nákladů ve výši stanovené
agenturou potenciálním žadatelem o 
registraci, tento nárok je vymahatelný
vnitrostátními soudy. 

Odůvodnění

Náklady by měly být sdíleny spravedlivě a přiměřeně na základě rozhodnutí agentury. Tento 
pozměňovací návrh souvisí s pozměňovacími návrhy k článkům v hlavě III: Sdílení údajů a 
zamezení zbytečným zkouškám.

Pozměňovací návrh 117
Článek 25, odstavec 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 spravedlivého podílu nákladů
potenciálním žadatelem o registraci, tento 
nárok je vymahatelný vnitrostátními soudy.

Pozměňovací návrh 118
Článek 26

Duty to pre-register for phase-in substances deleted
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(1) Za účelem použití přechodných pravidel 
stanovených v článku 21 je potenciální
osoba povinná k registraci zaváděné látky 
povinna předat do databáze agentury 
následující informace ve formátu 
stanoveném agenturou podle článku 108:

(a) název chemické látky a případně
skupiny látek včetně čísla EINECS a CAS, 
pokud existuje;

(b) jméno a adresu a označení kontaktní
osoby;
(c) stanovenou lhůtu pro registraci/oblast 
množství;

(d) ) odkaz na fyzikálně-chemické, 
toxikologické a ekotoxikologické body 
ekvivalence/vlastnosti, pro které má
k dispozici případně příslušné studie nebo 
informace ke splnění požadavku na 
informace pro registraci, a

(e) prohlášení, zda studie uvedené pod 
písm. d) obsahují obratlovce a pokud ne, 
zda má v úmyslu společně se svou registrací
vydat afirmační prohlášení pro účely 
článku 9 písm. a)č. x).

Potenciální osoba povinná k registraci mů
že informace předkládané podle 
pododstavce 1 omezit na takové body 
ekvivalence/ vlastnosti, které jsou nutné pro 
pokusy.

(2) Informace podle odstavce 2 musí být p
ředloženy nejpozději do 18 měsíců před 
uplynutím následujících lhůt:

(a) lhůty podle článku 21 odstavce 1 pro 
zaváděné látky, které se vyrábějí nebo dová
žejí v množství 1 000 tun či více za rok;

(b) lhůty podle článku 21 odstavce 2 pro 
zaváděné látky, které se vyrábějí nebo dová
žejí v množství 1 tuny či více za rok.

(3) Osoby povinné k registraci, které nep
ředloží potřebné informace podle odstavce 
1, nejsou oprávněny využít článku 21.
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(4) Výrobci a dovozci, kteří vyrábějí, resp. 
dovážejí zavedené látky v množství nep
řesahujícím 1 t/rok, mohou předat agentu
ře informace podle odstavce 1; je nutno 
použít formát stanovený agenturou podle 
článku 108.

(5) Agentura přijme informace předané
v souladu s odstavci 1 až 4 do databáze. Je 
povinna umožnit výrobcům a dovozcům, 
kteří předali informace podle odstavců 1 až
4 k jedné chemické látce, přístup k údajům 
týkajícím se této látky. Příslušné úřady 
členských států mají rovněž přístup k těmto 
údajům.

Odůvodnění

Tento článek již není potřbný v důsledku nových článků 22a až d 

Pozměňovací návrh 119
Článek 27, odstavec 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 výrobci, dovozci a následní u
živatelé, kteří pro stejnou zavedenou látku p
ředložili agentuře informace podle  
článku 26a, a všichni žadatelé o registraci 
pro stejnou zavedenou látku jsou účastníky 
fóra pro výměnu informací o látce (SIEF), 
dokud nevyprší lhůta stanovená v čl. 21 
odst. 3. 

Odůvodnění

Spolu s pozměňovacími návrhy k článkům 5 odst. 4 a čl. 43a a stávajícímu znění článku 111 
odst. 2 písm. b) tento pozměňovací návrh vybízí žadatele o registraci, aby se shodli na 
výkladu údajů o rizicích v zájmu dosažení cíle jednoho souboru údajů pro jednu látku. Tyto 
pozměňovací návrhy rovněž vyjasňují trvání fóra SIEF, aby bylo zajištěno, že údaje budou 
dostupné pro malé a střední podniky, registrující v malých objemech.

Pozměňovací návrh 120
Článek 27, odstavec 2 a (nový)
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(2a) Účastníci fóra Sief vyvinou veškerou 
snahu k dosažení souhlasu ohledně
výkladu informací, které si vyměňují. To se 
týká zejména údajů v čl. 110 odst. 1 písm. 
c), d) a e).

Odůvodnění

Spolu s pozměňovacími návrhy k článkům 5 odst. 4 a čl. 43a a stávajícímu znění článku 111 
odst. 2 písm. b) tento pozměňovací návrh vybízí žadatele o registraci, aby se shodli na 
výkladu údajů o rizicích v zájmu dosažení cíle jednoho souboru údajů pro jednu látku. Tyto 
pozměňovací návrhy rovněž vyjasňují trvání fóra SIEF, aby bylo zajištěno, že údaje budou 
dostupné pro malé a střední podniky, registrující v malých objemech.

Pozměňovací návrh 121
Článek 27, odstavec 2 b (nový)

(2b) Jestliže informace požadovaná
v souvislosti s uplatňováním příloh V až VI 
není v SIEF k dispozici, provede každý člen  
SIEF jen jednu studii v každém SIEF za 
ostatní členy.

Odůvodnění

Čl. 27 odst. 2 písm. a) umožňuje použití třetí strany jako zástupce potenciálního žadatele o 
registraci v SIEF. To umožňuje potenciálním žadatelům o registraci, aby skryli svou totožnost 
před ostatními potenciálními žadateli o registraci. Svou totožnost však budou muset sdělit 
agentuře.

Součást souboru návrhů OSOR.

Pozměňovací návrh 122
Článek 27, odstavec 2 c (nový)
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(2c) Jestliže informace požadovaná
v souvislosti s uplatňováním příloh VII až
VIII není v SIEF k dispozici, veškeré
návrhy k dalšímu testování předložené pro 
účely přílohy VII nebo VIII musí
stanovovat, která firma provede který test, 
pokud se test vyžaduje.

Odůvodnění

Čl. 27 odst. 2 písm. a) umožňuje použití třetí strany jako zástupce potenciálního žadatele o 
registraci v SIEF. To umožňuje potenciálním žadatelům o registraci, aby skryli svou totožnost 
před ostatními potenciálními žadateli o registraci. Svou totožnost však budou muset sdělit 
agentuře.

Součást souboru návrhů OSOR.

Pozměňovací návrh 123
Článek 28, odstavec 1

(1) Dříve, než budou provedeny pokusy na 
obratlovcích za účelem splnění požadavku na 
informace pro registraci, musí účastník Sief
vyjasnit dotazem na databázi podle 
článku 26 a komunikací s ostatními účastníky 
Sief, zda je k dispozici příslušná studie. 
Pokud je v rámci Sief k dispozici příslušná
studie, je účastník Sief, který by musel 
provést pokus na obratlovcích, povinen vy
žádat si tuto studii do dvou měsíců od 
uplynutí lhůty uvedené v článku 26 odst. 2.

(1) Dříve, než budou provedeny pokusy na 
obratlovcích za účelem splnění požadavku na 
informace pro registraci, musí účastník Sief
vyjasnit dotazem na registr chemických 
látek podle článku 22b a komunikací
s ostatními účastníky Sief, zda je k dispozici 
příslušná studie. Pokud je v rámci Sief
k dispozici příslušná studie, je účastník Sief, 
který by musel provést pokus na 
obratlovcích, povinen vyžádat si tuto studii.

Odůvodnění

Follows from previous amendments, since Článek 26 is to be deleted. The information will 
instead be contained in the substance register referred to in Článek 22b.

Requests for existing studies involving animal experiments should not be subject to a time 
limit, since studies will be required either in order to compile core information within the 
meaning of Článek 22c or else at the time of registration. Furthermore, it must be permissible 
to request studies at an earlier stage if, for example, the intention is to register earlier.

Pozměňovací návrh 124



AD\580429CS.doc 77/175 PE 357.851v02-00
Externí překlad

CS

Článek 28, odstavec 1 a (nový)

(1a) Před provedením studií, které se 
netýkají se obratlovců, za účelem splnění
požadavků na informace pro účely 
registrace si může účastník SIEF ověřit, 
zda je k dispozici příslušná studie, a to 
nahlédnutím do databáze uvedené v
článku 26 a prostřednictvím komunikace v 
rámci SIEF. Je-li příslušná studie v rámci 
SIEF k dispozici, účastník SIEF, který by 
musel provést studii, si tuto studii může vy
žádat.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vytváří povinnost sdílet údaje, které se netýkají zvířat, jsou-li vy
žadovány. Objasňuje také, kteří účastníci SIEF by měli provádět zkoušky. Dále objasňuje, že 
MSP registrující malá množství nemusejí žádat a platit za údaje až do doby, kdy se přiblíží
jejich registrace.

Pozměňovací návrh 125
Článek 28, odstavec 1 b (nový)

(1b) Ve lhůtě dvou týdnů od předložení
žádosti podle odstavců 1 nebo 1a předá
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 obdr
žení platby.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vytváří povinnost sdílet údaje, které se netýkají zvířat, jsou-li vy
žadovány. Objasňuje také, kteří účastníci SIEF by měli provádět zkoušky. Dále objasňuje, že 
MSP registrující malá množství nemusejí žádat a platit za údaje až do doby, kdy se přiblíží
jejich registrace.
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Pozměňovací návrh 126
Článek 28, odstavec 2

2. Není-li v rámci SIEF příslušná studie 
zahrnující zkoušky na obratlovcích k 
dispozici, obrátí se účastník na ostatní ú
častníky SIEF, kteří poskytli informace o
stejném nebo podobném využití látky a kteří
mohou mít zájem na provedení takovéto 
studie. Podniknou veškeré přiměřené kroky k 
dosažení dohody o tom, kdo studii provede 
jménem ostatních účastníků.

2. Není-li v rámci SIEF příslušná studie 
zahrnující zkoušky na obratlovcích 
k dispozici pro konkrétní kategorii použití a 
expozice, obrátí se účastník na ostatní ú
častníky SIEF, kteří o ní poskytli informace 
a kteří mohou mít zájem na provedení
takovéto studie. Účastníci podniknou ve
škeré přiměřené kroky k dosažení dohody o 
tom, kdo studii provede jménem ostatních ú
častníků..

Odůvodnění

Pozměňovací návrh vynucený zavedením kategorií použití a expozice včetně jazykového 
zjednodušení.

Pozměňovací návrh 127
Článek 28, odstavec 2

(2) Není-li v rámci SIEF příslušná studie 
zahrnující zkoušky na obratlovcích k 
dispozici, obrátí se účastník na ostatní ú
častníky SIEF, kteří poskytli informace o 
stejném nebo podobném využití látky a kteří
mohou mít zájem na provedení takovéto 
studie. Podniknou veškeré přiměřené kroky k 
dosažení dohody o tom, kdo studii provede 
jménem ostatních účastníků.

(2) Není-li v rámci SIEF příslušná studie 
zahrnující zkoušky na obratlovcích k 
dispozici, obrátí se účastník na ostatní ú
častníky SIEF, kteří poskytli informace o 
stejném nebo podobném využití látky a kteří
mohou mít zájem na provedení takovéto 
studie. Podniknou veškeré přiměřené kroky k 
dosažení dohody o tom, kdo studii provede 
jménem všech účastníků, kteří ji potřebují
k registraci.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vytváří povinnost sdílet údaje, které se netýkají zvířat, jsou-li vy
žadovány. Objasňuje také, kteří účastníci SIEF by měli provádět zkoušky. Dále objasňuje, že 
MSP registrující malá množství nemusejí žádat a platit za údaje až do doby, kdy se přiblíží
jejich registrace.

Pozměňovací návrh 128
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Článek 28, odstavec 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 ú
častníkům. Tento žadatel o registraci má vů
či účastníkům nárok na úhradu rovného 
podílu na nákladech, který bude 
vymahatelný vnitrostátními soudy.

3. Pokud vlastník studie podle odstavce 2 
odmítne poskytnout ostatním účastníkům 
doklad o nákladech na tuto studii nebo studii
samotnou, agentura zasahuje, aby zajistila, 
že se údaje sdílí a že platby jsou spravedlivé
a přiměřené.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh usiluje o zajištění toho, že se údaje dají sdílet a především že se na MSP 
neuvalují nadměrně vysoké náklady. Souvisí s ostatními pozměňovacími návrhy k článkům 
obsaženým v hlavě III: sdílení údajů a vyvarování se zbytečného provádění zkoušek.

Pozměňovací návrh 129
Článek 28 a (nový), hlava

Příslušnost a právní ochrana

Pozměňovací návrh 130
Článek 28a (nový), odstavec 1

1. Pokud není upraveno jinak, je pro 
rozhodování podle tohoto titulu příslušná
Agentura.

Odůvodnění

For clarity, it should be expressly stated that the Agency is competent for the purposes of 
hlava III as a whole.
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Pozměňovací návrh 131
Článek 28a (nový), odstavec 2

2. Proti rozhodnutím agentury podle tohoto 
titulu může být podle ustanovení čl. 87, 88 
a 89 podána námitka.

Odůvodnění

Rather than listing cases as and where they arise, the pravý of appeal should be laid down in 
one place.

Pozměňovací návrh 132
Článek 28 a (nový)

(1) V případě více žadatelů o registraci 
jedné látky registrované v množstvích niž
ších než 10 tun, ohledně které se vyžadují
další informace stanovené v příloze V v 
souladu s čl. 43a, agentura informuje v
šechny žadatele o registraci o totožnosti ka
ždého z nich. Žadatelé o registraci mají [6] 
měsíců na to, aby se dohodli, který z nich 
má shromáždit informace jménem jich v
šech.

(2) Agentura v případě nedosažení dohody 
pověří jednoho žadatele o registraci, který
má největší zkušenosti se shromažďováním 
informací, odpovědností za shromažďování
informací.
(3) O náklady na shromáždění dalších po
žadovaných informací se rovnocenně dělí v
šichni žadatelé o registraci této látky, 
nebylo-li dosaženo jiné dohody.

Odůvodnění

V případě látek, u kterých je několik žadatelů o registraci, by měly náklady na shromáždění
dalších informací rovnocenně sdílet žadatelé o registraci. Měla by se uplatňovat zásada 
„jedna látka jedna registrace“, aby se dále snížily náklady pro žadatele o registraci malého 
množství a zejména pro MSP. Předložení jednoho souboru dalších informací by rovněž
eliminovalo potřebu shodnout se na výkladu informací o zkouškách.
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Pozměňovací návrh 133
Článek 29, odstavec 1, pododstavec 1 a (nový)

To neplatí pro chemické látky a přípravky, 
které jsou uváděny do oběhu v množstvích 
nepřesahujících 1 kg ročně nebo 
v jednorázové dodávce pro vědecký výzkum 
a vývoj.

Odůvodnění

To require a safety data sheet to be produced for very small quantities or a one-off supply 
(for a university teacher, for instance) would be going too far.

Pozměňovací návrh 134
Článek 29, odstavec 3

(3) Pokud přípravek nesplňuje kritéria pro za
řazení jako nebezpečný podle článků 5, 6 a 7 
směrnice č. 1999/45/ES, avšak obsahuje u 
neplynných přípravků v jednotlivé
koncentraci  > = 1 hmotnostní procento a u 
plynných přípravků v jednotlivé koncentraci 
> = 0,2 objemová procenta nejméně jedné
chemické látky, která poškozuje zdraví nebo 
je nebezpečná pro životní prostředí nebo
pokud obsahuje chemickou látku, pro kterou 
existují evropské limity pro expozici na 
pracovišti, je osoba odpovídající za uvedení p
řípravku do oběhu – ať již výrobce, dovozce, 
následný uživatel nebo prodejce povinna p
ředat na požádání následného uživatele 
tomuto bezpečnostní list v souladu 
s Dodatkem č. Ia.

(3) Pokud přípravek nesplňuje kritéria pro za
řazení jako nebezpečný podle článků 5, 6 a 7 
směrnice č. 1999/45/ES, avšak obsahuje u 
neplynných přípravků v jednotlivé
koncentraci  > = 1 hmotnostní procento a u 
plynných přípravků v jednotlivé koncentraci 
> = 0,2 objemová procenta nejméně jedné
chemické látky, která poškozuje zdraví nebo 
je nebezpečná pro životní prostředí nebo 
pokud obsahuje chemickou látku, pro kterou 
existují evropské limity pro expozici na 
pracovišti, je osoba odpovídající za uvedení p
řípravku do oběhu – ať již výrobce, dovozce, 
následný uživatel nebo prodejce povinna p
ředat bezpečnostní list v souladu s Dodatkem 
č. Ia.

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 135
Článek 29, odstavec 6, second pododstavec
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Pokud se provádí posouzení bezpečnosti 
chemické látky, je nutno v dodatku k bezpe
čnostním listu uvést relevantní expoziční
scénáře. 

Pokud se provádí posouzení bezpečnosti 
chemické látky, je nutno popsat v příslu
šných oddílech bezpečnostního listu a / 
nebo dát k dispozici elektronickou cestou  
relevantní expoziční scénáře nebo expoziční
kategorie.

Odůvodnění

To incorporate annexes in safety data sheets to cover different exposure scenarios would run 
counter to the existing international requirements for the sheets. To have a plethora of 
annexes setting out different exposure scenarios would be unwieldy in practice and entail 
unacceptable expense, especially for SMEs, because a safety data sheet specifies both the use 
to which a substance is put and the risk management measures. Furthermore, safety data 
sheets have to conform to GHS requirements.

Pozměňovací návrh 136
Článek 29, odstavec 6, pododstavec 2

Pokud se provádí posouzení bezpečnosti 
chemické látky, je nutno v dodatku k bezpe
čnostním listu uvést relevantní expoziční
scénáře. 

Pokud se provádí posouzení bezpečnosti 
chemické látky, je nutno uvést v příslušných 
titulech bezpečnostního listu a / nebo dát 
k dispozici elektronickou cestou  relevantní
expoziční scénáře nebo relevantní použití a 
expoziční kategorie.

Odůvodnění

More precise version of the original Pozměňovací návrh 135 following the introduction of use 
and exposure categories.

Pozměňovací návrh 137
Článek 29, odstavec 7

(7) Pro uvedená použití musí následný u
živatel použít odpovídající informace z bezpe
čnostního listu, který mu byl poskytnut.

(7) Pro uvedená použití a expoziční
kategorie musí následný uživatel použít 
odpovídající informace z bezpečnostního 
listu, který mu byl poskytnut.

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 138
Článek 29, odstavec 8

(8) Bezpečnostní list musí být předán 
v papírové nebo elektronické formě nejpozd
ěji do okamžiku první dodávky chemické
látky po vstupu této vyhlášky v platnost. 
Dodavatelé jsou povinni k bezodkladné
aktualizaci z následujících podnětů:

(8) Bezpečnostní list musí být předán 
v papírové nebo elektronické formě nejpozd
ěji do okamžiku první dodávky chemické
látky po vstupu této vyhlášky v platnost, 
pokud nebyl bezpečnostní list odpovídající p
ředpisům podle článku  29 (6) poskytnut již
před vstupem této vyhlášky v platnost. 
Dodavatelé jsou povinni k bezodkladné
aktualizaci z následujících podnětů:

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 139
Článek 29, odstavec 8 a (nový) 

(8a) Komise organizuje rozvíjení
technických směrnic, které stanovují
minimální požadavky pro bezpečnostní
listy, aby zajistila jasné a přiměřené
poskytování informací k optimálnímu pou
žití pro všechny aktéry ve směru a proti sm
ěru zásobovacího řetězce.

Odůvodnění

Bezpečnostní listy (BL) mohou být dobrým nástrojem pro sdělování informací proti i ve směru 
zásobovacího řetězce jak pro látky, tak i pro přípravky. Bezpečnostní listy však dostojí svému 
účelu pouze tehdy, jsou-li vyplněny odpovídajícím způsobem. Komise by proto měla rozvinout 
technický návod, který zajišťuje minimální požadavky pro vyplňování BL.

Pozměňovací návrh 140
Článek 30, hlava
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Povinnost sdělovat informace ve směru 
zásobovacího řetězce pro látky a přípravky, 
u nichž se nevyžaduje bezpečnostní list

Povinnost sdělovat informace ve směru 
zásobovacího řetězce pro látky a přípravky, 
pro které není bezpečnostní list dodán

Odůvodnění

Oprava původního pozměňovacího návrhu 138.

Pozměňovací návrh 141
Článek 30, odstavec 1

1. Všichni účastníci zásobovacího řet
ězce s látkou samotnou nebo v p
řípravku, kteří nemají povinnost dodávat 
bezpečnostní list podle článku 29, musí
předávat ve směru zásobovacího řet
ězce bezprostřednímu následnému u
živateli nebo distributorovi tyto 
informace:

1. Všichni účastníci zásobovacího řet
ězce s látkou samotnou nebo v p
řípravku, kteří ne dodávají bezpečnostní
list podle článku 29, předávají ve směru 
zásobovacího řetězce bezprostřednímu 
následnému uživateli nebo distributorovi 
tyto informace:

Odůvodnění

Toto ustanovení se nesmí používat, je-li dodán bezpečnostní list, a to i v případech, kdy se 
nevyžaduje podle článku 29.

Pozměňovací návrh 142
Článek 30, odstavec 1, bod (a)

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

vypouští se

Odůvodnění

If substances not classed as dangerous are used in preparations, their registration numbers 
should not have to be specified on safety data sheets when the mandatory particulars for 
safety data sheets concerning dangerous preparations are confined to the registration 
numbers of hazardous ingredients and non-hazardous ingredients are excluded.

Pozměňovací návrh 143
Článek 30, odstavec 2, Introductory part
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(2) Informace je nutno sdělit písemně
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 p
řípadech:

(2) Informace je nutno sdělit písemně
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 p
řípadech:

Odůvodnění

Povolit technologii pro přenášení nových informací.

Pozměňovací návrh 144
Článek 31 a (nový), title

Povinnost sdělovat informace o látkách 
obsažených ve výrobcích

Odůvodnění

Výrobci, maloobchodníci a spotřebitelé by měli být schopni zjistit, zda jsou v konečném 
produktu obsaženy konkrétní látky, a případně najít a vybrat si bezpečnější alternativu.

Pozměňovací návrh 145
Článek 31 a (nový)

31a. Následní uživatelé začleňující do 
výrobku látku nebo přípravek, pro který byl 
vytvořen bezpečnostní list, a ti, kteří
následně manipulují nebo dále 
zpracovávají uvedený výrobek, předávají
bezpečnostní list každému příjemci výrobku 
nebo jeho derivátu. Spotřebitel není p
říjemcem.

Spotřebitel má právo požádat výrobce nebo 
dovozce o informace o látkách obsažených 
ve výrobku, který vyrobil nebo dovezl.

Odůvodnění
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Pozměňovací návrh 146
Článek 34, odstavec 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 mohou být předloženy 
přímo agentuře. Ustanovení hlavy III, která
se vztahují ke sdílení dat, se mimo jiné
vztahují k následnému uživateli.

Odůvodnění

Bez možnosti podávat zprávu přímo agentuře by právo následných uživatelů na ochranu údaj
ů bylo vážně ohroženo. Jinak by tyto údaje byly k dispozici dodavateli bez možnosti 
kontrolovat způsob, jakým se tyto informace používají.

Pozměňovací návrh 147
Článek 34, odstavec 2

(2) Následný uživatel má právo sdělit písemn
ě výrobci, dovozci nebo následnému u
živateli, který mu dodává chemickou látku, ú
čel použití, aby se toto použití stalo 
uvedeným použitím. Přitom předá dostatečné
informace, aby jeho dodavatel byl schopen ve 
svém posouzení bezpečnosti chemické látky 
vypracovat expoziční scénář pro toto pou
žití.

(2) Následný uživatel má právo sdělit písemn
ě výrobci, dovozci nebo následnému u
živateli, který mu dodává chemickou látku, ú
čel použití nebo kategorie použití a expozi
ční kategorie, aby se tyto informace staly 
uvedeným použitím. Přitom předá dostatečné
informace, aby jeho dodavatel byl schopen ve 
svém posouzení bezpečnosti chemické látky 
tyto informace zohlednit.

Odůvodnění

Instead of specifying individual uses, categories of use and exposure categories should be 
deemed to suffice, thus ensuring that users will not have to reveal any business or trade 
secrets to their upstream suppliers.

Pozměňovací návrh 148
Článek 34, odstavec 3
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3. U registrovaných chemických látek je 
výrobce nebo dovozce povinen splnit 
závazky vyplývající z článku 13 ještě před pří
ští dodávkou chemické látky příslušnému 
následnému uživateli, který sdělil použití, 
pokud toto sdělení proběhne nejméně jeden 
měsíc před příští dodávkou, jinak do jednoho 
měsíce od sdělení; platí pozdější lhůta. Pro 
zavedené látky musí výrobce nebo dovozce p
řed uplynutím příslušné lhůty podle článku 
21 vyhovět žádosti a splnit závazky 

vyplývající z článku 13, pokud ke sdělení
následného uživatele došlo nejméně 12 měsíc
ů před uplynutím příslušné lhůty..

Neovlivňuje verzi v anglickém jazyce.

Odůvodnění

Přesnější formulace původního pozměňovacího návrhu 141 ku prospěchu MSP. Mělo by se vy
žadovat uvedení pouze kategorií použití a expozice, ne zvláštních použití. To je obzvláště důle
žité pro MSP (viz také odůvodnění k pozměňovacímu návrhu 4 k čl. 3 odst. 25). To předem 
nevylučuje právo podniků uvádět navíc zvláštní použití, pokud si tak přejí učinit z obchodních 
důvodů.

Pozměňovací návrh 149
Článek 34, odstavec 4

(4) Následný uživatel chemické látky 
samotné nebo v přípravku je povinen 
vypracovat pro každé použití, které se odli
šuje od znaků popsaných v expozičním scéná
ři, který mu byl předán v bezpečnostním 
listu, zprávu o bezpečnosti chemické látky 
v souladu s Dodatkem č. XI.

(4) Následný uživatel chemické látky 
samotné nebo v přípravku je povinen 
vypracovat pro každé použití nebo kategorii 
použití a expoziční kategorii, které se odli
šují od znaků popsaných v expozičním scéná
ři nebo v uvedených kategoriích použití a 
expozičních kategoriích, které mu byly p
ředány v bezpečnostním listu, zprávu o bezpe
čnosti chemické látky v souladu s Dodatkem 
č. XI. To platí jen pro chemické látky 
v množství od 1 t / ročně.

Odůvodnění

Downstream users, especially SMEs, should not have to produce a chemical safety report 
whenever they have put a substance to an individual use not in accordance with the supplier’s 
indications. Instead, that requirement should apply only when they depart from categories of 
use or exposure categories. The quantity threshold is necessary because downstream users, 
unlike suppliers or importers, would otherwise have to draw up chemical safety reports even 
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when the quantities involved were minute.

Pozměňovací návrh 150
Článek 35, odstavec 1

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 daným 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 je toto použití mimo scénáře 
expozice nebo kategorie použití a expozice, 
které tento aktér uvedl v příslušném bezpe
čnostním listu.
.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh vynucený zavedením kategorií použití a expozice včetně jazykového 
zjednodušení. 

Pozměňovací návrh 151
Článek 35, odstavec 2, bod (e)

(e) stručné všeobecné údaje k použití/k pou
žitím;

(e) stručné všeobecné údaje k použití/k pou
žitím, resp. kategorie použití a expoziční
kategorie;

Pozměňovací návrh 152
Článek 35, odstavec 2, bod (f)

(f) návrh na doplňující pokusy na 
obratlovcích, pokud to bude následný u
živatel považovat za nutné pro vypracování
posouzení bezpečnosti chemické látky.

vypouští se

Odůvodnění

The proposal for additional testing on vertebrate animals can be removed because the 
experiments in question are already covered by the information to be provided under 
Článek 35(2)(e), concerning exposure categories not yet taken into account by 
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suppliers/importers, in conjunction with the new Příloha IXa.

Pozměňovací návrh 153
Článek 35, odstavec 2, pododstavec 1 a (nový)

Pokud tyto údaje nejsou k 
dispozici, uplatňuje se postup 
podle článku 25.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh úzce souvisí s a navazuje na pozměňovací návrhy k čl. 9 písm. a) odrážce 
x), čl. 24 odst. 5, čl. 25 odst. 1 a čl. 26 odst. 1. Jeho cílem je odstranit dobrovolné aspekty p
ředkládání údajů o zkouškách na bezobratlých odstraněním tohoto ustanovení. Pro MSP je 
velmi podstatný povinný přístup k údajům.

Pozměňovací návrh 154
hlava VI

POSUZOVÁNÍ LÁTEK POSUZOVÁNÍ

Odůvodnění

Název hlavy VI by měl odrážet fakt, že její ustanovení se týkají nejenom vyhodnocování látek.

Pozměňovací návrh 155
Článek 37, odstavec -1 (nový)

-1. Oblast působnosti této hlavy se omezuje 
na látky, pro které se vyžaduje registrace 
podle hlavy II.

Odůvodnění

Postup pro vyhodnocování se zakládá na informacích získaných prostřednictvím registrace 
(viz například článek 44, který stanoví postup pro vyžádání dalších informací, a tudíž se jasně
vztahuje pouze k žadatelům o registraci, což znamená, že hlava týkající se vyhodnocování se 
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vztahuje pouze k látkám, na které se registrace vyžaduje). Nemá smysl vyhodnocovat látky, 
které nemusejí být registrovány. Polymery by měly být zcela vyňaty ze systému REACH, při
čemž vyžadují svou vlastní, zvláštní regulaci.

Pozměňovací návrh 156
Článek 37, odstavec 1

Z vyhodnocování podle této hlavy jsou vy
ňaty polymery.

Z vyhodnocování jsou vyňaty polymery. 

Odůvodnění

Postup pro vyhodnocování se zakládá na informacích získaných prostřednictvím registrace 
(viz například článek 44, který stanoví postup pro vyžádání dalších informací, a tudíž se jasně
vztahuje pouze k žadatelům o registraci, což znamená, že hlava týkající se vyhodnocování se 
vztahuje pouze k látkám, na které se registrace vyžaduje). Nemá smysl vyhodnocovat látky, 
které nemusejí být registrovány. Polymery by měly být zcela vyňaty ze systému REACH, při
čemž vyžadují svou vlastní, zvláštní regulaci.

Pozměňovací návrh 157
Článek 38, title

Příslušný orgán Zodpovědnost agentury za vyhodnocování
dokumentace

Odůvodnění

Úloha Evropské agentury pro chemické látky ve fázi vyhodnocování by se měla upevnit. 
Navrhujeme, aby agentura centralizovala vyhodnocování návrhů zkoušek a dokumentace. 
Kromě toho by agentura měla být schopna žádat o pomoc evropské sítě expertů a 
vyhodnocovací instituty sídlící v členských státech.

(návrh SAGE)

Pozměňovací návrh 158
Článek 38, odstavec 1
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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. Agentura je zodpovědná za 
vyhodnocování návrhů na zkoušky a 
dokumentace k registraci.

Odůvodnění

Úloha Evropské agentury pro chemické látky ve fázi vyhodnocování by se měla upevnit. 
Navrhujeme, aby agentura centralizovala vyhodnocování návrhů zkoušek a dokumentace. 
Kromě toho by agentura měla být schopna žádat o pomoc evropské sítě expertů a 
vyhodnocovací instituty sídlící v členských státech.

(návrh SAGE)

Pozměňovací návrh 159
Článek 38, odstavec 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. Agentura spoléhá při provádění těchto 
vyhodnocení na experty a orgány uvedené
na seznamech vypracovaných podle článku 
83.

Odůvodnění

Úloha Evropské agentury pro chemické látky ve fázi vyhodnocování by se měla upevnit. 
Navrhujeme, aby agentura centralizovala vyhodnocování návrhů zkoušek a dokumentace. 
Kromě toho by agentura měla být schopna žádat o pomoc evropské sítě expertů a 
vyhodnocovací instituty sídlící v členských státech.

(návrh SAGE)

Pozměňovací návrh 160
Článek 39, odstavecs 1 and 2

(1) Příslušný orgán přezkoumá veškeré
návrhy na zkoušky uvedené v registraci 
nebo zprávě následného uživatele k 
poskytnutí informací uvedených v p
řílohách VII a VIII pro danou látku.

(1) Agentura přezkoumá veškeré návrhy 
na zkoušky uvedené v registraci nebo 
zprávě následného uživatele k 
poskytnutí informací uvedených v p
řílohách VII a VIII pro danou látku.
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(2) Na základě přezkumu podle odstavce 1 
navrhne příslušný orgán jedno z níže 
uvedených rozhodnutí a tuto rozhodnutí
bude vydáno v souladu s postupem podle 
článků 48 a 49:

(2) Na základě přezkumu podle odstavce 1 
navrhne agentura jedno z níže uvedených 
rozhodnutí, který se mají vydat v souladu s 
články 48 a 49:

Odůvodnění

Viz odůvodnění k článku 38

Pozměňovací návrh 161
Článek 40, odstavec 1, Introductory Part and odstavec 2

(1) Příslušný orgán může přezkoumat 
jakoukoli registraci, aby ověřil:

(1) Agentura může přezkoumat jakoukoli 
registraci, aby ověřila:

(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) Na základě přezkumu podle odstavce 1 m
ůže agentura vypracovat návrh rozhodnutí
do dvanácti měsíců od zveřejnění každoro
čního plánu vyhodnocení uvedeného v
článku 4 níže, jež od žadatele o registraci po
žaduje předložení informací nezbytných k 
tomu, aby registrace byla v souladu s příslu
šnými požadavky na informace, a toto 
rozhodnutí bude vydáno v souladu s
články 48 a 49.

Odůvodnění

Viz odůvodnění k článku 38.

Pozměňovací návrh 162
Článek 40, odstavec 3 a (nový)

3a. Agentura vytvoří každoroční plán 
vyhodnocení pro dokumentace k 
registraci, zejména za účelem 
vyhodnocení jejich celkové kvality. 
Tento plán zahrnuje minimální
procento dokumentací k registraci, 
které se vyhodnotí a zveřejní na 
internetové stránce agentury.
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Odůvodnění

Je důležité zajistit, aby se vyhodnotil minimální počet dokumentací.

Pozměňovací návrh 163
Článek 40, odstavec 3 b (nový)

3b. Agentura připraví výroční zprávu o 
výsledcích vyhodnocování dokumentací, 
které provedla. Tato zpráva obsahuje p
ředevším doporučení pro žadatele o 
registraci, aby se zlepšila kvalita budoucích 
registrací. Zpráva se zveřejňuje na 
internetových stránkách agentury.

Odůvodnění

Je důležité zajistit, aby se vyhodnotil minimální počet dokumentací.

Pozměňovací návrh 164
Článek 41, odstavec 1

1. Příslušný orgán přezkoumá informace p
ředané na základě rozhodnutí vydaného 
podle článků 39 nebo 40 a případně navrhne 
příslušná rozhodnutí podle článků 39 
nebo 40.

1. Agentura přezkoumá informace předané
na základě rozhodnutí vydaného podle článk
ů 39 nebo 40 a případně navrhne příslušná
rozhodnutí podle článků 39 nebo 40.

Odůvodnění

Konzistentnost s pozměňovacími návrhy k článkům 38 a 40.

Pozměňovací návrh 165
Článek 41, odstavec 2
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2. Po vyhodnocení dokumentace příslu
šný orgán použije údaje z tohoto 
vyhodnocení pro účely čl. 43a bis 
odst. 1, čl. 56 odst. 3 a čl. 66 odst. 2 a p
ředá získané údaje Komisi, agentuře a 
ostatním členským státům. Příslušný
orgán informuje Komisi, agenturu, 
žadatele o registraci a příslušné
orgány ostatních členských států o 
svých závěrech týkajících se toho, zda a 
jak použít získané údaje.

2. Po vyhodnocení dokumentace 
agentura použije údaje z tohoto 
vyhodnocení pro účely čl. 43a bis 
odst. 1, čl. 56 odst. 3 a čl. 66 odst. 2 a p
ředá získané údaje Komisi a členským 
státům. Agentura informuje Komisi, 
žadatele o registraci a členské státy o 
svých závěrech týkajících se toho, zda a 
jak použít získané údaje.

Odůvodnění

Konzistentnost s pozměňovacími návrhy k článkům 38 a 40.

Pozměňovací návrh 166
Článek 42, odstavec 1

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

vypouští se

Odůvodnění

Konzistentnost s pozměňovacími návrhy k článku 38.

Pozměňovací návrh 167
Článek 42, odstavec 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.

.

Odůvodnění

Konzistentnost s pozměňovacími návrhy k článku 38



AD\580429CS.doc 95/175 PE 357.851v02-00
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh 168
Článek 42, odstavec 3, introductory part

3. V případě zavedených látek vyhotoví p
říslušný orgán návrh rozhodnutí podle čl. 39 
odst. 2:

3. V případě zavedených látek vyhotoví
agentura návrh rozhodnutí podle čl. 39 
odst. 2:

Odůvodnění

Konzistentnost s pozměňovacími návrhy k článku 38

Pozměňovací návrh 169
Článek 42, odstavec 4

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

4. Seznam dokumentací k registraci, které
se vyhodnocují podle článku 39, se dává
k dispozici členským státům.

Odůvodnění

Konzistentnost s pozměňovacími návrhy k článku 38

Pozměňovací návrh 170
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.

2. Agentura vyhotoví návrh rozhodnutí
podle čl. 40 odst. 2 ve lhůtě dvanácti měsíců
od zahájení vyhodnocování látky..
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3. Jakmile příslušný orgán členského státu 
dokončí pro zavedenou látku 
vyhodnocování podle článku 40, uvědomí o 
tom agenturu.

3. Seznam dokumentací k registraci, které
se vyhodnocují podle článku 40, je k 
dispozici členským státům.

Odůvodnění

Konzistentnost s návrhem SAGE (upevňování úlohy agentury ve fázi vyhodnocování) 

Pozměňovací návrh 171
Chapter 2 a (nový)

KONTROLA DOKUMENTACE 
K REGISTRACI PRO LÁTKY V MNO

ŽSTVÍCH 1 AŽ 100 TUN

Odůvodnění

Tyto pozměňovací návrhy umožňují Agentuře identifikovat látky mezi 10 a 100 tunami, pro 
které není k dispozici  kompletní soubor dat podle přílohy VI, stejně tak jako látky mezi 1 a 10 
tunami, pro které není k dispozici  kompletní soubor dat podle přílohy V včetně akutní toxicity 
a biologické degradace, a které mohou představovat vysoké riziko. Kontrolní kritéria se 
vztahují na dokumentace s minimálními rizikovémi informacemi, podezřením ze CMR a PBT, 
širokosáhlé expozice, kumulativních objemů aproblémy identifikovanými ve vynucovacích 
opatřeních. V zájmu funkčnosti a přiměřenosti musí být splněna minimálně dvě z těchto 
kritérií, aby látka byla vybrána. 

Navíc může Agentura navrhnout další kontrolní kritéria Komisi, která je zmocněna zahrnout 
takováto kritéria v nové příloze IIIa k tomuto nařízení.

Pozměňovací návrh 172
Článek - 43 a (nový)

Identifikace látek podléhajících dalším po
žadavkům na informace

(1) Agentura může provádět kontrolu všech 
dokumentací k registraci předložených pro 
látky, které byly zaregistrovány pouze 
v množstvích nižších než 100 tun, aby ur
čila ty, které mohou představovat vysoké
riziko, protože splňují alespoň dvě z kritérií
stanovených níže:
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a) látky s možnou vysokou expozicí kvůli:

i) spotřebnímu použití nebo

ii) disperzními profesionálnímu použití
nebo

iii) disperznímu průmyslovému použití; 

b) látky, pro které bylo předloženo nejméně
informací o lidském zdraví nebo životním 
prostřední;

c) 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 jsou k dispozici minimální
informace o udané rizikové vlastnosti;

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.
(2) Agentura vyžaduje, aby žadatelé o 
registraci látek zjištěných na základě
kontroly v souladu s čl. 11 a 12

a) informace uvedené v příloze VI pro látky 
mezi 10 a 100 tunami ročně do 2 let; a 
b) informace uvedené v příloze V pro látky 
mezi 1 a 10 tunami ročně do 1 roku.

(3) Agentura může Komisi navrhnout další
kritéria kontroly. Komise učiní rozhodnutí
o zahrnutí dalších kritérií do přílohy IIIA 
v souladu s postupem stanoveným v čl. 130 
odst. 3.
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Odůvodnění

Tyto pozměňovací návrhy umožňují Agentuře identifikovat látky mezi 10 a 100 tunami, pro 
které není k dispozici  kompletní soubor dat podle přílohy VI, stejně tak jako látky mezi 1 a 10 
tunami, pro které není k dispozici  kompletní soubor dat podle přílohy V včetně akutní toxicity 
a biologické degradace, a které mohou představovat vysoké riziko. Kontrolní kritéria se 
vztahují na dokumentace s minimálními rizikovémi informacemi, podezřením ze CMR a PBT, 
širokosáhlé expozice, kumulativních objemů aproblémy identifikovanými ve vynucovacích 
opatřeních. V zájmu funkčnosti a přiměřenosti musí být splněna minimálně dvě z těchto 
kritérií, aby látka byla vybrána. 

Navíc může Agentura navrhnout další kontrolní kritéria Komisi, která je zmocněna zahrnout 
takováto kritéria v nové příloze IIIa k tomuto nařízení.

Pozměňovací návrh 173
Článek - 43 a a (nový)

Elaboration of further information in case 
of multiple registrants

(1) If multiple registrants are required to 
submit information in accordance with 
article 43aa (2) for the same substance, the 
Agency shall inform all those registrants of 
the identity of each other. 
(2) All registrants required to submit the 
same information shall have three months 
to agree on who is to generate the 
information on behalf of all of them. In 
case of failure to reach an agreement, the 
Agency shall designate one of the 
registrants who shall generate the 
information.

(3) The costs for the generation of the 
missing information needed to fulfil the 
requirements of Přílohaes V or VI 
respectively shall be shared equally among 
all registrants of that substance unless 
another agreement has been reached.

Odůvodnění

V případě vícero žadatelů o registraci bude vytvářen pouze jeden soubor dat a náklady budou 
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sdíleny všemi žadateli o registraci dané látky.

Pozměňovací návrh 173
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.

Odůvodnění

Konzistentnost s návrhem SAGE (upevňování úlohy agentury ve fázi vyhodnocování) 

Pozměňovací návrh 174

Článek 43a bis, title

Příslušný orgán Postupový plán Společenství

Or. fr

Odůvodnění

Je nezbytné, aby existoval jeden jediný postupový plán Společenství, spíše než aby se p
řekrývaly národní postupové plány. Agentura je pověřena provedením konečných úprav 
v tomto návrhu postupového plánu s ohledem na zájmy členských států.

Pozměňovací návrh 175
Článek 43a bis, odstavec 1 (introductory part) and pododstavec 1 a (nový)
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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, včetně
informací v dokumentaci k registraci, má
důvod domnívat se, že látka představuje 
riziko pro zdraví nebo životní prostředí, 
a to zejména na základě:

1. Agentura vytvoří návrh postupového 
plánu Společenství pro účely článků 44, 
45 a 46, na základě kritérií
stanovených podle článku 43 a, pokud 
buď v důsledku vyhodnocení
dokumentace, nebo na základě
informací z jiného příslušného zdroje, v
četně informací v dokumentaci k 
registraci, má důvod domnívat se, že 
látka představuje riziko pro zdraví nebo 
životní prostředí, zejména například na 
základě:
Agentura předkládá svůj návrh 
postupového plánu členským státům do 
31. prosince každého roku.

Odůvodnění

Je nezbytné, aby existoval jeden jediný postupový plán Společenství, spíše než aby se p
řekrývaly národní postupové plány. Agentura je pověřena provedením konečných úprav 
v tomto návrhu postupového plánu s ohledem na zájmy členských států.

Pozměňovací návrh 176
Článek 43a bis, odstavec 1 b (nový)

1b. Agentura je odpovědná za vyhodnocení
látek uvedených v postupovém plánu Spole
čenství. Agentura se může kvůli provedení
vyhodnocení látek obrátit na expertní
orgány, které jsou uvedeny na seznamu 
vypracovaném podle článku 83, který si 
vybírá s náležitým ohledem na žádosti 
členských států podané podle odstavce 1a.

Odůvodnění

Je nezbytné, aby existoval jeden jediný postupový plán Společenství, spíše než aby se p
řekrývaly národní postupové plány. Agentura je pověřena provedením konečných úprav 
v tomto návrhu postupového plánu s ohledem na zájmy členských států.

Pozměňovací návrh 177
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Článek 43 a bis, odstavec 1 a (nový)

1a. Členské státy mohou před 31. lednem 
každého roku předkládat agentuře své p
řipomínky k obsahu návrhu plánu, 
navrhovat zahrnutí nových látek do 
postupového plánu a navrhovat, aby se 
odpovědnost za vyhodnocování postoupila 
národním orgánům.

Odůvodnění

Je nezbytné, aby existoval jeden jediný postupový plán Společenství, spíše než aby se p
řekrývaly národní postupové plány. Agentura je pověřena provedením konečných úprav 
v tomto návrhu postupového plánu s ohledem na zájmy členských států.

Pozměňovací návrh 178
Článek 43 a bis, odstavec 2

2. Postupový plán uvedený v odstavci 1
se vztahuje ne 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 vyjád
řit svůj zájem na vyhodnocování látky ka
ždoročně do 31. března.

2. Postupový plán uvedený v odstavci 1 
a 1a se vztahuje ne období tří let, ka
ždoročně se aktualizuje a specifikuje 
látky, které budou každoročně
vyhodnocovány na úrovni Spole
čenství agenturou, nebo popřípadě v
členských státech, které podaly 
žádost podle článku 43a bis odst. 1b.
Agentura předloží postupový plán Spole
čenství (vypouští se) členským státům ka
ždoročně do 28. února. 

Odůvodnění

Je nezbytné, aby existoval jeden jediný postupový plán Společenství, spíše než aby se p
řekrývaly národní postupové plány. Agentura je pověřena provedením konečných úprav 
v tomto návrhu postupového plánu s ohledem na zájmy členských států.

Pozměňovací návrh 179
Článek 43 a bis, odstavec 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 nebyly k postupovému plánu Spole
čenství vzneseny žádné připomínky, 
agentura postupový plán přijme.. Jinak 
agentura vypracuje nový návrh 
postupového plánu, který se předkládá
členským státům. Pokud nejsou ve 30-
denním období vzneseny žádné další p
řipomínky k obsahu postupového plánu 
Společenství, agentura ho přijme. Pokud 
rozdíly v názorech přetrvávají, zejména v p
řípadě, kdy několik členských států
navrhuje různé orgány pro vyhodnocení té
že látky, agentura předkládá postupový
plán Komisi, která ho přijme v souladu 
s postupem uvedeným v čl. 130 odst. 3.

Odůvodnění

Je nezbytné, aby existoval jeden jediný postupový plán Společenství, spíše než aby se p
řekrývaly národní postupové plány. Agentura je pověřena provedením konečných úprav 
v tomto návrhu postupového plánu s ohledem na zájmy členských států.

Pozměňovací návrh 180
Článek 43 a bis, odstavec 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.

Ruší 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.
Pokud ve lhůtě 60 dnů od postoupení zále
žitosti Výbor členských států dosáhne 
jednomyslné dohody, dotyčné členské státy 
přijmou své konečné postupové plány. P
říslušným orgánem je příslušný orgán 
členského státu, který zahrnul látku do 
svého konečného postupového plánu.
Nepodaří-li se Výboru členských států
dosáhnout jednomyslné dohody, agentura p
ředloží nesouhlasná stanoviska Komisi, 
která rozhodne, který orgán bude příslu
šným orgánem, v souladu s postupem 
stanoveným v čl. 130 odst. 3 a členské státy 
přijmou své konečné postupové plány.

Odůvodnění

Je nezbytné, aby existoval jeden jediný postupový plán Společenství, spíše než aby se p
řekrývaly národní postupové plány. Agentura je pověřena provedením konečných úprav 
v tomto návrhu postupového plánu s ohledem na zájmy členských států.

Pozměňovací návrh 181
Článek 43 a bis, odstavec 5

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

5. Agentura zveřejní konečný postupový
plán na své internetové stránce.

Odůvodnění

Je nezbytné, aby existoval jeden jediný postupový plán Společenství, spíše než aby se p
řekrývaly národní postupové plány. Agentura je pověřena provedením konečných úprav 
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v tomto návrhu postupového plánu s ohledem na zájmy členských států.

Pozměňovací návrh 182
Článek 43 a bis, odstavec 6

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

vypouští se

Odůvodnění

Je nezbytné, aby existoval jeden jediný postupový plán Společenství, spíše než aby se p
řekrývaly národní postupové plány. Agentura je pověřena provedením konečných úprav 
v tomto návrhu postupového plánu s ohledem na zájmy členských států.

Pozměňovací návrh 183
Článek 44, odstavecs 1 and 4

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

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

4. Jakmile agentura dokončí vyhodnocování
podle odstavců 1, 2 a 3, uvědomí o tom 
členské státy do dvanácti měsíců od zahájení
vyhodnocování látky. Není-li tato lhůta dodr
žena, považuje se vyhodnocování za ukon
čené.

Odůvodnění

Konzistentnost s návrhem SAGE (upevňování úlohy agentury ve fázi vyhodnocování).
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Pozměňovací návrh 184
Článek 45, odstavec 1

(1) Příslušný orgán při vyhodnocování látky 
vychází z případného předchozího 
vyhodnocení podle této hlavy. Návrh 
rozhodnutí o poskytnutí dodatečných údajů
podle článku 44 může být odůvodněn pouze 
změnou okolností nebo novými poznatky.

(1) Agentura nebo příslušný institut při 
vyhodnocování látky vychází z případného p
ředchozího vyhodnocení podle této hlavy. 
Návrh rozhodnutí o poskytnutí dodatečných 
údajů podle článku 44 může být odůvodněn 
pouze změnou okolností nebo novými 
poznatky.

Odůvodnění

Souvisí s pozměňovacím návrhem článku 38.

Pozměňovací návrh 185
Článek 45, odstavec 2

2. K zajištění harmonizovaného přístupu k 
žádostem o dodatečné údaje agentura 
monitoruje návrhy rozhodnutí podle 
článku 44 a vypracuje kritéria a priority. 
Popřípadě budou přijata prováděcí opatření v
souladu s postupem stanoveným v čl. 130 
odst. 3.

2. Popřípadě budou přijata prováděcí opat
ření v souladu s postupem stanoveným v
čl. 130 odst. 3.

Odůvodnění

Usiluje o upevnění úlohy agentury při vyhodnocování chemických látek, přičemž co nejlépe 
využívá dostupné zdroje, a zejména zdroje odborných znalostí, které již existují v členských 
státech.

Pozměňovací návrh 186
Článek 46, odstavecs 1 and 2

1. Příslušný orgán přezkoumá informace p
ředložené na základě rozhodnutí podle 
článku 44 a případně navrhne příslušné
rozhodnutí v souladu s článkem 44.

1. Agentura přezkoumá informace předlo
žené na základě rozhodnutí podle článku 44 
a případně navrhne příslušné rozhodnutí
v souladu s článkem 44.
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2. Po vyhodnocení látky příslušný
orgán použije údaje z tohoto 
vyhodnocení pro účely čl. 56 odst. 3 a 
čl. 66 odst. 2 a předá získané údaje 
Komisi, agentuře a ostatním členským 
státům. Příslušný orgán informuje 
Komisi, agenturu, žadatele o registraci 
a příslušné orgány ostatních
členských států o svých závěrech 
týkajících se toho, zda a jak použít 
získané údaje.

2. Po vyhodnocení látky agentura pou
žije údaje z tohoto vyhodnocení pro ú
čely čl. 56 odst. 3 a čl. 66 odst. 2 a p
ředá získané údaje Komisi a členským 
státům. Agentura informuje Komisi, 
žadatele o registraci a členské státy o 
svých závěrech týkajících se toho, zda a 
jak použít získané údaje.

Odůvodnění

Konzistentnost s návrhem SAGE (upevňování úlohy agentury ve fázi vyhodnocování).

Pozměňovací návrh 187
Článek 48, odstavecs 1, 2 and 3 and odstavec 4, bod (a)

1. Příslušný orgán sdělí dotčeným 
žadatelům o registraci nebo následným u
živatelům návrh rozhodnutí podle článk
ů 39, 40 nebo 44, v němž je informuje o 
jejich právu podat připomínky ve lhůtě 30 dn
ů po obdržení rozhodnutí. Příslušný orgán p
řihlédne k případným připomínkám, které
obdržel, a v souladu s tím návrh rozhodnutí
upraví.

1. Agentura sdělí dotčeným žadatelům o 
registraci nebo následným uživatelům 
návrh rozhodnutí podle článků 39, 40 
nebo 44, v němž je informuje o jejich právu 
podat připomínky ve lhůtě 30 dnů po obdr
žení rozhodnutí. Agentura přihlédne k p
řípadným připomínkám, které obdržel, a v 
souladu s tím návrh rozhodnutí upraví.

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 výrobu 
nebo dovoz látky, uvědomí o této skute
čnosti 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.
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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 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.

(a) vyhotoví-li příslušný orgán
dokumentaci v souladu s přílohou XIV 
se závěrem, že existuje potenciální
dlouhodobé riziko pro člověka nebo 
životní prostředí odůvodňující potřebu dal
ších údajů;

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

Odůvodnění

Konzistentnost s návrhem SAGE (upevňování úlohy agentury ve fázi vyhodnocování).

Pozměňovací návrh 188
Článek 49, odstavec 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 
příslušným orgánům ostatních členských 
států.

(1) Agentura rozešle členským státům návrh 
rozhodnutí založený popřípadě na 
vyhodnocování, které provede příslušný
institut, v souladu s čl. 39, 40 nebo 44, spole
čně se všemi připomínkami žadatele o 
registraci nebo následného uživatele a s up
řesněním, jak byly tyto připomínky zohledn
ěny.

Odůvodnění

Souvisí s pozměňovacím návrhem článku 38.

Pozměňovací návrh 189
Článek 49, odstavec 2
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2. Do 30 dnů po rozeslání mohou příslušné
orgány ostatních členských států předložit 
agentuře změny návrhu rozhodnutí s kopii 
pro příslušný orgán. Ve stejné lhůtě může 
agentura předložit změny návrhu
rozhodnutí s kopií pro příslušný orgán.

2. Do 30 dnů po rozeslání mohou členské
státy předložit agentuře změny návrhu 
rozhodnutí s kopií pro příslušný orgán. 

Odůvodnění

Konzistentnost s návrhem SAGE (upevňování úlohy agentury ve fázi vyhodnocování).

Pozměňovací návrh 190
Článek 49, odstavecs 3 and 4

3. Neobdrží-li agentura žádný návrh nebo 
nepředloží-li sama žádný návrh do 30 dnů, 
vydá rozhodnutí ve verzi oznámené podle 
odstavce 1.

3. Neobdrží-li agentura žádné návrhy do 
30 dnů, vydá rozhodnutí ve verzi oznámené
podle odstavce 1.

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

4. Obdrží-li Agentura návrh na změnu, m
ůže návrh rozhodnutí pozměnit. Agentura 
postoupí návrh rozhodnutí spolu s p
řípadnými navrhovanými změnami 
Výboru členských států do 15 dnů po 
uplynutí 30denní lhůty uvedené v 
odstavci 2. 

Odůvodnění

Konzistentnost s návrhem SAGE (upevňování úlohy agentury ve fázi vyhodnocování).

Pozměňovací návrh 191
Článek 50, odstavec 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.
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Agentura stanoví kritéria pro podílení se na 
nákladech na základě transparentnosti a p
řiměřenosti.

Odůvodnění

Mají-li se určit přiměřené náklady, agentura musí vytvořit spravedlivá kritéria. Tento pozmě
ňovací návrh souvisí s ostatními pozměňovacími návrhy k článkům v hlavě VI: 
Vyhodnocování látek.

Pozměňovací návrh 192
Článek 51

Povinnosti členských států předkládat 
agentuře zprávy

Zveřejňování informací o vyhodnoceních

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

Do 28. února každého roku zveřejní
agentura na své internetové stránce zprávu 
o pokroku, jehož bylo dosaženo v p
ředchozím kalendářním roce při plnění
povinností, které jí byly uloženy při p
řezkoumávání návrhů na zkoušky.

Odůvodnění

Konzistentnost s návrhem SAGE (upevňování úlohy agentury ve fázi vyhodnocování).

Pozměňovací návrh 193
Článek 52

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

Účelem této hlavy je zajistit, aby látky 
vzbuzujících velmi velké obavy byly 
nahrazeny vhodnými alternativními látkami 
nebo technologiemi, pokud jsou k dispozici, 
a aby přitom bylo zajištěno řádné
fungování vnitřního trhu.

Odůvodnění

Ve fázi povolování mají přednost cíle týkající se zdraví lidí a ochrany životního prostředí před 
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pravidly vnitřního trhu. Dále by se měla vytvořit jasnější vazba se zásadou náhrady.

Pozměňovací návrh 194
Článek 53, odstavec 1, bods (a) and (b)

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 zp
ůsobem, který je ekvivalentem jejího 
uvedení na trh, 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 a expozi
ční kategorie týkající se  látky samotné, v 
přípravku nebo začlenění látky do 
výrobku, pro které je látka uváděna na 
trh nebo pro které používá látku on sám 
způsobem, který je ekvivalentem jejího 
uvedení na trh, 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 a expozi
ční kategorie týkající se  látky samotné, v 
přípravku nebo začlenění látky do 
výrobku, pro které je látka uváděna na 
trh nebo pro které používá látku on sám
způsobem, který je ekvivalentem jejího 
uvedení na trh, bylo vyňato z požadavku 
na schválení v příloze XIII v souladu s 
čl. 55 odst. 2; nebo

Odůvodnění

Povolení látky nesouvisí s její výrobou. Účelem pozměňovacího návrhu je objasnění toho, že 
by se jinak výroba stala nemožnou, kdyby výrobce například nemohl skladovat danou látku 
bez povolení.

Pozměňovací návrh 195
Článek 53, odstavec 1, bod (e)

(e) v případě uvedení do oběhu, bylo 
bezprostředně následujícímu uživateli ud
ěleno povolení pro toto použití.

(e) v případě uvedení do oběhu, bylo 
bezprostředně následujícímu uživateli ud
ěleno povolení pro toto použití nebo pro 
tuto kategorii použití a expoziční kategorii.
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Pozměňovací návrh 196
Článek 53, odstavec 2

2. Následný uživatel může používat látku 
splňující kritéria stanovená v odstavci 1, 
je-li použití v souladu s podmínkami 
povolení uděleného pro toto použití ú
častníkovi proti směru jeho 
zásobovacího řetězce.

2. Následný uživatel může používat látku 
splňující kritéria stanovená v odstavci 1, 
je-li použití v souladu s podmínkami 
povolení uděleného pro toto použití ú
častníkovi proti směru jeho 
zásobovacího řetězce pro toto použití
nebo kategorii použití a expozice.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh vyžádaný zavedením kategorií používání a expozice. Totéž platí pro čl. 55 
odst. 1 písm. c) odrážka ii), čl. 55 odst. 1 písm. d), čl. 58 odst. 4, čl. 58 odst. 5 a čl. 58 odst. 6.

Pozměňovací návrh 197
Článek 53, odstavec 5, bods (a), (b), (c), (d), (e) and (f)

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

vypouští se

b) použití v biocidních přípravcích v oblasti 
působnosti směrnice 98/8/ES;

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;

Odůvodnění

Viz čl. 2. Tyto látky by neměly být zahrnuty v projektu REACH.
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Pozměňovací návrh 198
Článek 53, odstavec 5, bod (i a)  (nový)

(ia) Chemické látky, které nepodléhají
povinné registraci.

Odůvodnění

The authorisation procedure should apply to registered substances only. Substances excluded 
from registration should therefore also be exempted from the authorisation requirement.

Pozměňovací návrh 199
Článek 53, odstavec 7, Introductory part

(7) Odstavce 1 a 2 se nevztahují na použití
látek, vyskytují-li se v přípravcích:

(7) Odstavce 1 a 2 se nevztahují na použití
látek, vyskytují-li se v přípravcích nebo 
výrobcích:

Odůvodnění

Mezní hodnoty koncentrace by se měly rovněž uvádět u látek ve výrobcích. Rozlišování
uvedené v návrhu mezi látkami ve výrobcích a v přípravcích neodůvodňují toxikologická a 
ekotoxikologická kritéria. Navíc narozdíl od látek v přípravcích vyžaduje expozice látkám ve 
výrobcích médium pro extrakci, a expozice je tudíž dále omezena. Tento pozměňovací návrh 
je ve shodě se stávajícími právními předpisy ES, které se týkají výrobků.

Pozměňovací návrh 200
Článek 53, odstavec 7 a (nový)

7a. Odst. 1 neplatí pro použití látek 
samotných, v přípravcích nebo výrobků, 
které odpovídají podmínkám neb omezením 
uvedeným v Dodatku č. XVI nebo XVII.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh objasňuje, že rozhodnutí, která již byla vydána Radou ministrů EU 
a Evropským parlamentem na základě směrnice 76/769/EHS nebo která budou vydána 
v budoucnu Komisí podle postupu popsaného v článku 130 – komitologie – by neměla být p
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ředmětem dalších debat. Rozhodnutí o tom, zda a do jaké míry by se měly vyjímat 
látky a použití, která jsou již regulována, by se nemělo ponechávat na uvážení Komise.

Pozměňovací návrh 201
Článek 54, bods (a), (b) and (c)

(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;

(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;

(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;

Odůvodnění

Před povolením dané látky musí být vydáno právně závazné rozhodnutí o její klasifikaci (na 
základě rozhodnutí o harmonizované klasifikaci do kategorií látek CMR 1 a 2). Jinak budou 
rozhodnutí Výboru(ů) členských států odpovědných za klasifikování látek do kategorií CMR 1 
a 2 zbavena platnosti. Musí existovat právní jistota, zvláště pokud jde o světový obchod.

Pozměňovací návrh 202
Článek 54, bod (f)

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

vypouští se
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Odůvodnění

Pro definici vlastností vyvolávajících endokrinní narušení neexistují žádná kritéria. Kritéria, 
která by doplňovala kritéria stanovená v čl. 54 písm. d) a e), musejí být určena na základě v
ědeckých důkazů, aby nedocházelo ke svévolným rozhodnutím. Tento pozměňovací návrh 
souvisí s ostatními pozměňovacími návrhy k článkům v hlavě VII: Povolení.

Pozměňovací návrh 203
Článek 54 a (nový)

Přezkoumání látek, které se mají zahrnout 
do přílohy XIII

(1) Nejdříve šest let po vstupu tohoto na
řízení v platnost Evropská komise požádá, 
aby Vědecký výbor pro zdravotní
environmentální rizika (SCHER) poskytnul 
své stanovisko ohledně toho, zda by se k
článku 54 tohoto rozhodnutí a jeho příslu
šným přílohám měla připojit dodatečná v
ědecká kritéria, a poskytuje návod k těmto 
kritériím.

(2) Komise může na základě stanoviska 
SCHER a s ohledem na článkem 251 
Smlouvy učinit návrh Evropskému 
parlamentu a Radě za účelem pozměnění
kategorií uvedených v článku 54 tak, aby 
zahrnovaly látky, které představují
rovnocennou úroveň obav, pokud jejich
vlastnosti:

a) lze určit pomocí jasných vědeckých 
kritérií za použití mezinárodně uznávaných 
metod provádění zkoušek a;

b) podle zjištění způsobují vážné a nevratné
účinky na lidské zdraví nebo životní
prostředí.

Odůvodnění
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Tento pozměňovací návrh zajišťuje právní jistotu a to, že se omezení schvalovacího řízení zam
ěřují na látky mající prokázaný nepříznivý vliv na lidské zdraví nebo na životní prostředí při 
jejich zkoumání na základě jasně stanovených vědeckých kritérií uznávaných na mezinárodní
úrovni, například na úrovni OECD.

Pozměňovací návrh 204
Článek 55, odstavec 1

1. Je-li vydáno rozhodnutí zahrnout do p
řílohy XIII látky uvedené v článku 54, přijme 
se takovéto rozhodnutí v souladu s postupem 
stanoveným v čl. 130 odst. 3. Pro každou 
látku je nutno upřesnit:

1. Je-li vydáno rozhodnutí zahrnout do p
řílohy XIII látky uvedené v článku 54, které
byly dříve registrovány na základě hlavy II, 
přijme se takovéto rozhodnutí v souladu s 
postupem stanoveným v čl. 130 odst. 3. Pro 
každou látku je nutno upřesnit:

Odůvodnění

Only registered substances can undergo an authorisation procedure. Unregistered substances 
in any case may not be produced or imported. This addition aids clarity.

Pozměňovací návrh 205
Článek 55, odstavec 1, bod (e)

(e) použití nebo kategorie použití, které jsou 
vyjmuty z registrační povinnosti a případně
pravidla pro takové výjimky.

(e) použití nebo kategorie použití nebo 
expoziční kategorie, které jsou vyjmuty 
z registrační povinnosti a případně pravidla 
pro takové výjimky.

Pozměňovací návrh 206
Článek 55, odstavec 2, introductory part

(2) Použití nebo kategorie použití mohou být 
vyjmuty z registrační povinnosti. Při 
stanovení takových výjimek je nutno 
zohlednit zejména následující:

(2) Použití nebo kategorie použití nebo 
expoziční kategorie mohou být vyjmuty 
z registrační povinnosti. Při stanovení
takových výjimek je nutno zohlednit zejména
následující:

Pozměňovací návrh 207
Článek 55, odstavec 4, bod (b)
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(b) použití, která mají být vyjmuta z registra
ční povinnosti.

(b) použití nebo kategorie použití a expozi
ční kategorie, které mají být vyjmuty 
z registrační povinnosti.

Pozměňovací návrh 208
Článek 56, odstavec 7

7. Dosáhne-li Výbor členských států do 
30 dnů od postoupení jednomyslné dohody 
o identifikaci, agentura může zahrnout tuto 
látku do svých doporučení podle čl. 55 
odst. 3. Nepodaří-li se Výboru členských stát
ů jednomyslné dohody dosáhnout, zaujme do 
30 dnů od postoupení stanovisko. Agentura 
předá toto stanovisko Komisi, včetně
informací o případném menšinovém názoru 
ve výboru.

7. Dosáhne-li Výbor členských států do 
30 dnů od postoupení jednomyslné dohody 
o identifikaci, agentura může zahrnout tuto 
látku do svých doporučení podle čl. 55 
odst. 3. Dotyčnému žadateli o registraci se 
dává příležitost vyjádřit jeho názory p
ředem. Nepodaří-li se Výboru členských stát
ů jednomyslné dohody dosáhnout, zaujme do 
30 dnů od postoupení stanovisko. Doty
čnému žadateli o registraci se dává příle
žitost vyjádřit jeho názory před tím, než je 
navrženo stanovisko. Agentura předá toto 
stanovisko Komisi, včetně informací o p
řípadném menšinovém názoru ve výboru a o 
názorech vyjádřených dotyčnými žadateli o 
registraci a, pokud tyto názory nebyly za
členěny do stanoviska, důvody, proč tak 
nebylo učiněno.

Odůvodnění

Stanovisko agentury má přednost před možným postupem komitologie, a tudíž ovlivňuje 
postoj dotyčných žadatelů o registraci. Je proto nutné umožnit dotyčným žadatelům o 
registraci, aby byli vyslyšeni před tím, než je stanovisko navrženo.

Pozměňovací návrh 209
Článek 57, odstavec 2
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2. Povolení bude uděleno, pokud bude 
riziko pro lidské zdraví nebo životní
prostředí v důsledku použití látky 
plynoucí z vlastností uvedených v p
říloze XIII náležitě omezeno v souladu 
s přílohou I oddílem 6, jak je 
dokumentováno ve zprávě žadatele o 
chemické bezpečnosti.

2. Povolení bude uděleno, pokud:

Komise nebude zvažovat:

(a) rizika pro lidské zdraví a životní prost
ředí v důsledku emisí látky ze zařízení, pro n
ěž bylo uděleno povolení podle směrnice 
Rady 96/61/ES;

(a) riziko pro lidské zdraví nebo životní
prostředí v důsledku užívání látky
vyvstávající z vnitřních vlastností
uvedených v dodatku XIII je odpovídajícím 
způsobem kontrolováno v souladu s 
dodatkem  I, bodem 6, na základě údajů
uvedených ve zprávě žadatele o chemické
bezpečnosti, a 

(b) rizika pro vodní prostředí a prost
řednictvím vodního prostředí v důsledku 
úniku látky z bodového zdroje, na nějž se 
vztahuje požadavek na předchozí regulaci 
podle čl. 11 odst. 3 a právních předpisů p
řijatých podle článku 16 směrnice 
Evropského parlamentu a 
Rady 2000/60/ES;

(b)všechna potřebná opatření byla přijata 
pro minimalizaci expozice, a že buď

(c) rizika pro lidské zdraví plynoucí z pou
žití látky ve zdravotnických prostředcích, na 
něž se vztahuje směrnice 
Rady 90/385/EHS3, směrnice 
Rady 93/42/EEC4 rizika pro lidské zdraví
plynoucí z použití látky ve zdravotnických 
prostředcích, na něž se vztahuje směrnice 
Rady 90/385/EHS.

(c) neexistují žádné vhodné alternativní
náhradní látky nebo technologie, nebo

(d) se ukazuje, že socio-ekonomické výhody 
převažují jakékoliv vlastní rizika pro lidské
zdraví nebo životní prostředí plynoucí z u
žívání látky.

Odůvodnění

Je vhodné podpořit náhradu látek vzbuzujících velmi vysoké obavy upřesněné v příloze XIII. 
Tyto látky by se měly povolit pouze jako výjimka a za specifických podmínek. Není dosta
čující, aby se jejich používání „ přiměřeně kontrolovalo“.
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Pozměňovací návrh 210
Článek 57, odstavec 3

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

vypouští se

(a) riziko, které představuje použití látky;

(b) ) sociálně-ekonomické přínosy plynoucí
z jejího použití a sociálně-ekonomické d
ůsledky zamítnutí povolení prokázané
žadatelem nebo jinými zúčastněnými 
stranami;
(c) analýza alternativ předložených 
žadatelem podle čl. 59 odst. 5 a případných 
příspěvků třetích stran předložených podle 
čl. 61 odst. 2;
(d) dostupné informace o rizicích pro 
zdraví nebo životní prostředí
vyplývajících z alternativních látek 
nebo technologií.

Odůvodnění

Je vhodné podpořit náhradu látek vzbuzujících velmi vysoké obavy upřesněné v příloze XIII. 
Tyto látky by se měly povolit pouze jako výjimka a za specifických podmínek. Není dosta
čující, aby se jejich používání „ přiměřeně kontrolovalo“.

Pozměňovací návrh 211
Článek 57, odstavec 6
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(6) Povolení mohou podléhat 
podmínkám, včetně přezkoumávání v 
určitých obdobích nebo monitorování. 
Povolení udělená v souladu 
s odstavcem 3 budou běžně podléhat 
časovému omezení.

(6) Povolení podléhají obdobím p
řezkoumávání a požadavkům na plán 
náhrady a mohou podléhat jiným 
podmínkám, včetně požadavků na 
monitorování. Povolení se uděluje na 
maximální období 5 let najednou, ale může 
být obnoveno podle ustanovení uvedených
v článku 58.

Odůvodnění

Měla by se podpořit náhrada a inovace. Kromě toho by měla povolení podléhat časovým lh
ůtám (maximum pěti let).

Pozměňovací návrh 212
Článek 57, odstavec 7, bod (c)

(c) použití, pro které / která se uděluje 
schválení;

(c) použití nebo kategorie použití a expozi
ční kategorie, pro které se uděluje schválení;

Pozměňovací návrh 213
Článek 58, odstavec 3, pododstavec 2

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

Existuje-li (vypouští se) riziko pro lidské
zdraví nebo životní prostředí, Komise může 
pozastavit povolení do doby ukončení p
řezkumu s přihlédnutím k přiměřenosti.

Odůvodnění

Pro definici „závažného a bezprostředního rizika“ neexistují žádná kritéria. Je tudíž na 
Komisi, aby rozhodla na základě kritérií, zda pozastaví nebo nepozastaví povolení během p
řezkumu. Tento pozměňovací návrh souvisí s ostatními pozměňovacími návrhy k článkům 
hlavy VII: Povolení.

Pozměňovací návrh 214
Článek 59, odstavec 3
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(3) Návrhy se mohou podávat pro jednu či 
více chemických látek a pro jedno či více pou
žití. Návrhy se mohou podávat pro vlastní
použití navrhovatele a / nebo pro použití, pro 
která zamýšlí navrhovatel uvádět chemickou 
látku do oběhu.

(3) Návrhy se mohou podávat pro jednu či 
více chemických látek a pro jedno či více pou
žití nebo kategorie použití a expoziční
kategorie. Návrhy se mohou podávat pro 
vlastní použití nebo kategorie použití a 
expoziční kategorie navrhovatele a / nebo 
pro použití nebo kategorie použití a expozi
ční kategorie, pro které zamýšlí navrhovatel 
uvádět chemickou látku do oběhu.

Pozměňovací návrh 215
Článek 59, odstavec 4, bod (c)

(c) údaje, pro které použití se navrhuje 
schválení; sem patří rovněž použití chemické
látky v přípravcích nebo zpracování
chemické látky na výrobky;

(c) údaje, pro které použití nebo kategorie 
použití a expoziční kategorie se navrhuje 
schválení; sem patří rovněž použití chemické
látky v přípravcích nebo zpracování
chemické látky na výrobky;

Pozměňovací návrh 216
Článek 60, odstavec 1

(1) Pokud byl pro použití určité látky podán 
návrh, může se pozdější navrhovatel odvolat 
potvrzením o doručení vystaveným dřívějším 
navrhovatelem na části dřívějšího návrhu, 
které byly předloženy v souladu s čl. 59 
odst. 4 písm. d) a odst. 5.

(1) Pokud byl pro použití nebo kategorie 
použití a expoziční kategorie určité látky 
podán návrh, může se pozdější navrhovatel 
odvolat potvrzením o doručení vystaveným d
řívějším navrhovatelem na části dřívějšího 
návrhu, které byly předloženy v souladu s 
čl. 59 odst. 4 písm. d) a odst. 5. 

Pozměňovací návrh 217
Článek 60, odstavec 1

(2) Pokud bylo pro určité použití chemické
látky vydáno schválení, může se pozdější
navrhovatel odvolat dopisem o přístupu 
vystaveným vlastníkem registrace na části 
návrhu tohoto vlastníka, které byly předlo
ženy v souladu s čl. 59 odst. 4 písm. d) a 
odst. 5.

(2) Pokud bylo pro určité použití nebo 
kategorie použití a expoziční kategorie
chemické látky vydáno schválení, může se 
pozdější navrhovatel odvolat dopisem o p
řístupu vystaveným vlastníkem registrace na 
části návrhu tohoto vlastníka, které byly p
ředloženy v souladu s čl. 59 odst. 4 písm. d) 
a odst. 5.
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Pozměňovací návrh 218
Článek 61, odstavec 4, bods (a) and (b)

(a) posouzení rizika pro zdraví a / nebo 
životní prostředí, které vyplývá z použití
chemické látky popsaného v návrhu, 
výborem pro posouzení rizika;

(a) posouzení rizika pro zdraví a / nebo 
životní prostředí, které vyplývá z použití
nebo kategorie použití a expoziční
kategorie chemické látky popsaného 
v návrhu, výborem pro posouzení rizika;

(b) posouzení socioekonomických faktorů, 
které jsou spojeny s použitím chemické látky 
popsaným v návrhu, pokud byl návrh podán 
podle čl. 59 odst. 5, výborem pro 
socioekonomickou analýzu.

(b) posouzení socioekonomických faktorů, 
které jsou spojeny s použitím nebo kategorie 
použití a expoziční kategorie chemické látky 
popsaným v návrhu, pokud byl návrh podán 
podle čl. 59 odst. 5, výborem pro 
socioekonomickou analýzu.

Pozměňovací návrh 219
Článek 62

Povinnost držitelů povolení Povinnost poskytovat informace o látkách, 
které podléhají povolení

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

Všechny látky a přípravky, které splňují
podmínky stanovené v článku 54, se opat
řují štítkem a vždy je doprovází bezpe
čnostní list. Na štítku se uvádí:

(a) název látky,

(b) potvrzení o tom, že látka je zahrnuta do 
přílohy XIII a

(c) každé specifické použití, pro které byla 
látka povolena.

Odůvodnění

Nebezpečné látky a přípravky musejí být opatřeny štítkem, aby se uživatelům poskytly 
informace.

Pozměňovací návrh 220

Článek 64, odstavecs 1 and 2



PE 357.851v02-00 122/175 AD\580429CS.doc
Externí překlad

CS

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, přípravek nebo výrobek, pro 
který příloha XVI obsahuje omezení, 
nebude vyráběn, uváděn na trh nebo 
používán, pokud nesplňuje podmínky 
takového omezení. To se netýká výroby, 
uvedení na trh nebo použití látky ve v
ědeckém výzkumu a vývoji nebo 
výzkumu a vývoji zaměřeném na 
produkty a procesy v množství nepřevy
šujícím 1 tunu za rok.

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, přípravek nebo výrobek, pro který
příloha XVII obsahuje omezení, nebude 
vyráběn, uváděn na trh nebo používán, 
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

Odůvodnění

Tato ustanovení by se neměla vztahovat pouze k látkám samotným, v přípravcích nebo ve 
výrobcích. Podle současného právního předpisu (směrnice 76/769/EHS) by mělo být možné
regulovat nebezpečné přípravky a výrobky přímo. Pozměňovací návrh slouží účelu objasnění
tak, aby se tyto přípravky a výrobky mohly také regulovat bez posouzení jejich jednotlivých 
složek, přičemž se namísto toho bere za základ nebezpečný dopad jako celek.

Pozměňovací návrh 221
Článek 66, odstavec 1
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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.

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.

1. Má-li Komise za to, že výroba, uvedení na 
trh nebo použití látky, přípravku nebo 
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. Před zpracováním 
dokumentace agentura poskytne dotyčným 
žadatelům o registraci příležitost vyjádřit 
jejich názor. 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 předloženou podle tohoto na
řízení. Použije rovněž stanoviska dotyčných 
žadatelů o registraci a 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..

Odůvodnění

Dokumentace připravuje půdu pro rozhodnutí o omezení, a tudíž ovlivňuje postoj dotyčných 
žadatelů o registraci. Je proto nezbytné umožnit dotyčným žadatelům o registraci, aby byli 
vyslyšeni před tím, než je vypracována hrubá verze dokumentace, a při vypracovávání hrubé
verze brát ohled na informace poskytnuté dotyčnými žadateli o registraci.

Pozměňovací návrh 222
Článek 66, odstavec 2, pododstavec 1
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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, přípravku 
nebo 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 požadavky 
přílohy XIV. Pokud tato dokumentace proká
že, 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

Tato ustanovení by se neměla vztahovat pouze k látkám samotným, v přípravcích nebo ve 
výrobcích. Podle současného právního předpisu (směrnice 76/769/EHS) by mělo být možné
regulovat nebezpečné přípravky a výrobky přímo. Pozměňovací návrh slouží k objasnění tak, 
aby se tyto přípravky a výrobky mohly také regulovat bez posouzení jednotlivých složek, při
čemž se namísto toho bere za základ nebezpečný dopad jako celek.

Pozměňovací návrh 223
Článek 66, odstavec 2a (nový)

(2a) Agentura neprodleně /bezodkladně/ 
informuje/ uvede na své internetové
stránce, že členský stát nebo Komise má
v plánu iniciovat omezovací řízení, a 
informuje ty, kteří zaslali registraci na doty
čnou látku.

Odůvodnění

Omezení mohou platit bez omezení tonáže, tj. nižší než 1 t/rok. Existuje právo na informace 
od společností, které se zaregistrovaly, ale také od společností, které buď nepodléhají
registraci (nižší než 1 t/rok), nebo dosud nepodléhají kvůli různým lhůtám používaným u 
úrovně tonáže.
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Pozměňovací návrh 224
Článek 69, odstavec 1 a (nový)

1a. Před zveřejněním stanovisek dá
agentura dotyčným žadatelům o registraci 
příležitost být vyslyšeni.

Odůvodnění

Stanoviska výborů mohou ovlivňovat postoj dotyčných žadatelů o registraci. Je tudíž nezbytné
dát jim příležitost vyjádřit jejich stanoviska tak, aby mohla být zohledněna v následné
proceduře komitologie.

Pozměňovací návrh 225
Článek 69, odstavec 2

(2) Agentura zveřejní vyjádření obou výborů
bez zbytečného odkladu na svých 
internetových stránkách.

(2) Agentura zveřejní vyjádření obou výborů
bez zbytečného odkladu na svých 
internetových stránkách při zachování dův
ěrnosti podle článku 116.

Odůvodnění

Článek 116 se na toto vztahuje rovněž.

Pozměňovací návrh 226
Článek 69, odstavec 3

3. Na požádání poskytne agentura Komisi ve
škeré dokumenty a důkazy, které jí byly 
poskytnuty nebo ke kterým přihlížela.

3. Na požádání poskytne agentura Komisi ve
škeré dokumenty a důkazy, které jí byly 
poskytnuty nebo ke kterým přihlížela. P
řeposílá rovněž vyjádření, která obdržela od 
dotyčných žadatelů o registraci.

Pozměňovací návrh 227

Článek 72, odstavec 1, bods (c), (d), (e) and (g)
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(c) Výboru pro posuzování rizik, který je 
odpovědný za přípravu stanoviska agentury k 
žádostem o povolení, návrhům na omezení a 
dalším otázkám vyplývajícím z uplatňování
tohoto nařízení, které se týkají rizik pro 
lidské zdraví nebo životní prostředí;

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

(d) Výboru pro sociálně-ekonomickou 
analýzu, který je odpovědný za přípravu 
stanoviska agentury k žádostem o povolení, 
návrhům na omezení a dalším otázkám 
vyplývajícím z uplatňování tohoto nařízení, v
četně sociálně-ekonomické analýzy účinků
možných právních předpisů pro látky;

(d) Výboru pro sociálně-ekonomickou 
analýzu, který je odpovědný za přípravu 
stanoviska agentury k vyhodnocením, 
žádostem o povolení, návrhům na omezení a 
dalším otázkám vyplývajícím z uplatňování
tohoto nařízení, včetně sociálně-ekonomické
analýzy účinků možných právních předpisů
pro látky;

(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 všech rozdílných stanovisek
mezi členskými státy k návrhům rozhodnutí
předloženým agenturou 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;

(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 a registrace 
vyhodnocení, jakož i v souvislosti s p
řípravou pokynů, údržbou databáze a 
poskytováním informací;

Or. fr

Odůvodnění

Konzistentnost s návrhem SAGE (upevnění úlohy agentury ve fázi vyhodnocování).

Pozměňovací návrh 228
Článek 73, odstavec 1
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(1) Agentura má za úkol dát členským stát
ům a orgánům ES nejlepší možnou vědeckou 
a technickou radu v otázkách k chemickým 
látkám, které spadají do oblasti jejích úkolů a 
jimiž se zabývá podle ustanovení této vyhlá
šky.

(1) Agentura má za úkol dát členským stát
ům a orgánům ES nejlepší možnou vědeckou 
a technickou radu v otázkách k chemickým 
látkám, které spadají do oblasti jejích úkolů a 
jimiž se zabývá podle ustanovení této vyhlá
šky. V případech stanovených ve vyhlášce p
řijímá agentura právně závazná
rozhodnutí.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je vyjasnit úlohu agentury jako regulačního orgánu, 
který přijímá rozhodnutí vymezená ve sdělení Komise KOM (2002) 718 o vytvoření rámce pro 
evropské regulační agentury.

Pozměňovací návrh 229
Článek 73, odstavec 2, bod (c a) (nový)

(ca) ) úkoly, které mu byly přiděleny podle 
hlavy VI;

Odůvodnění

Soulad s návrhem SAGE (posílení úlohy agentury ve vyhodnocování).

Pozměňovací návrh 230
Článek 73, odstavec 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 a praktických pokynů a nástrojů
pro fungování tohoto nařízení, zejména 
s cílem napomáhat při vyhotovování zpráv o 
chemické bezpečnosti průmyslovým 
sektorem, především malými a středními 
podniky, a napomáhat průmyslovému 
sektoru k dosažení dohody o rozdělení
nákladů ve smyslu hlavy III;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zakládá povinnost agentury poskytovat vedení, které by pr
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ůmyslovému sektoru pomohlo k dosažení dohody o rozdělení nákladů na data.

Pozměňovací návrh 231
Článek 73, odstavec 2, bod (i a) (nový)

(ia) zřízení a udržování specializovaného 
informačního střediska pro oblast sd
ělování údajů o riziku. Poskytování
centralizovaných, koordinovaných zdrojů
v oblasti informací o bezpečném používání
chemických látek a přípravků. Usnad
ňování výměny poznatků o správných 
postupech v oblasti sdělování údajů o 
riziku;

Odůvodnění
Díky vyvinutí vhodného a bezrozporného systému sdělování údajů o riziku získají spotřebitelé

přístup k takovým informacím a poradenství, které potřebují k bezpečnému a účinnému pou
žívání látek a přípravků.

Pozměňovací návrh 232
Článek 73, odstavec 4, bod (f)

f) vývoj postupu elektronické výměny 
informací;

f) poskytování technických a vědeckých 
pokynů a nástrojů, včetně tomu 
vyhrazeného pracoviště technické a vědecké
podpory a internetových stránek, pro 
fungování tohoto nařízení, zejména s cílem 
napomáhat při vyhotovování zpráv o 
chemické bezpečnosti průmyslovým 
sektorem, především malými a středními 
podniky;

Odůvodnění

Nahrazuje příslušnou část pozměňovacího návrhu 74 návrhu zprávy. Je třeba přijmout zvlá
štní opatření na podporu malých a středních podniků.
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Pozměňovací návrh 233
Článek 73, odstavec 4, bod (g a) (nový)

(ga) ve spolupráci s Komisí podpora 
vzájemného uznávání výsledků testů
provedených při uplatňování tohoto na
řízení a v souladu s ním mezi EU a třetími 
státy;

Odůvodnění

Dodatek k pozměňovacímu návrhu 74 v návrhu zprávy. Vzájemné uznávání výsledků testů je t
řeba podporovat proto, aby došlo k využití všech dostupných informací o chemických látkách, 
včetně informací ze třetích zemí, a aby se tak předešlo nepotřebnému testování.

Pozměňovací návrh 234
Článek 74, bod d

d) strukturu poplatků agentury d) průhlednou a přiměřenou strukturu 
poplatků agentury

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že struktura poplatků představuje klíčový nástroj financování systému 
REACH, měla by být založena na takových kritériích, aby se zajistilo spravedlivé, průhledné a 
především přiměřené rozdělení nákladů. Tento pozměňovací návrh je třeba číst v souvislosti 
s ostatními předloženými pozměňovacími návrhy článků hlavy IX: Agentura.

Pozměňovací návrh 235
Článek 75, odstavec 1

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

1) Správní rada se skládá ze čtyř zástupců
členských států jmenovaných Komisí a 
deseti zástupců jmenovaných Radou 
v konzultaci s Evropským parlamentem, 
z nichž čtyři musí být vybráni rovnou mírou 
na základě praxe ze sdružení spotřebitelů, 
průmyslových sdružení a sdružení malých a 
středních podniků.

Odůvodnění
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Složení správní rady by mělo být pečlivě vyváženo (srov. bod odůvodnění 74 návrhu REACH). 
Je nezbytné, aby byly zapojeny všechny instituce – proto vložena konzultace s Evropským 
parlamentem. Stejně důležité je, aby byla zaručena trvalá přítomnost členů vybraných rovnou 
mírou ze sdružení spotřebitelů, průmyslových sdružení (velkých podniků) a sdružení malých a 
středních podniků, tj. veškerých zainteresovaných aktérů chemického průmyslu. Tento pozmě
ňovací návrh je třeba číst v souvislosti s ostatními předloženými pozměňovacími návrhy článk
ů hlavy IX: Agentura.

Pozměňovací návrh 236
Článek 79, odstavec 2, bod (j a) (nový)

(ja) přijímání návrhů postupových plánů a 
definitivních postupových plánů
vyhodnocování látek a jeho aktualizace 
v souladu s hlavou VI, nejsou-li návrhy na 
jejich změny.

Odůvodnění

Souvisí s pozměňovacím návrhem k čl. 38.

Pozměňovací návrh 237
Článek 81, odstavec 4, pododstavec 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 akcionáře.

Výkonný ředitel nebo jeho zástupce a 
zástupci Komise mají právo účastnit se všech 
schůzí výborů a pracovních skupin svolaných 
agenturou nebo jejími výbory. Jako 
pozorovatelé se také mohou schůzí účastnit 
akcionáři.

Odůvodnění

Průmysl musí být na schůzích výboru zastoupen více než v roli pouhých hostů. Zástupci pr
ůmyslu a/nebo malých a středních podniků by měli mít pozici pozorovatelů. Tento pozmě
ňovací návrh je třeba číst v souvislosti s ostatními předloženými pozměňovacími návrhy článk
ů hlavy IX: Agentura.
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Pozměňovací návrh 238
Článek 82, odstavec 1, pododstavec 4

Výkonný ředitel Agentury nebo jeho 
zástupce a zástupci Komise mají právo ú
častnit se všech schůzí fóra a jeho pracovních 
skupin. K účasti na schůzích je na žádost 
členů fóra nebo správní rady možno, pokud 
je to vhodné, přizvat jako pozorovatele rovn
ěž akcionáře.

Výkonný ředitel Agentury nebo jeho 
zástupce a zástupci Komise mají právo ú
častnit se všech schůzí fóra a jeho pracovních 
skupin. Jako pozorovatelé se také mohou 
schůzí účastnit akcionáři.

Odůvodnění

Průmysl musí být na schůzích výboru zastoupen více než v roli pouhých hostů. Zástupci pr
ůmyslu a/nebo malých a středních podniků by měli mít pozici pozorovatelů. Tento pozmě
ňovací návrh je třeba číst v souvislosti s ostatními předloženými pozměňovacími návrhy článk
ů hlavy IX: Agentura.

Pozměňovací návrh 239
Článek 83, odstavec 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.

Odůvodnění

Tito odborníci by měli být vědecky a politicky nezávislí. Měl by být stanoven postup získávání
informací o nezávislých odbornících. Tento pozměňovací návrh je třeba číst v souvislosti 
s ostatními předloženými pozměňovacími návrhy článků hlavy IX: Agentura.

Pozměňovací návrh 240
Článek 83, odstavec 2 a (nový)
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2a. Správní rada na návrh výkonného 
ředitele sestaví a zveřejní seznam členskými 
státy ustanovených příslušných orgánů, 
které mohou agentuře buď jednotlivě, nebo 
v rámci sítě pomáhat při výkonu jejích úkol
ů, a zejména úkolů stanovených v hlavě VI. 
Agentura může těmto orgánům svěřit n
ěkteré úkoly, zejména vyhodnocování
návrhů na testování, dokumentací a látek.

Odůvodnění

Je vhodné sestavovat seznam členskými státy ustanovených orgánů, které budou agentuře 
pomáhat při výkonu jejích úkolů. Viz pozměňovací návrh k čl. 38.

Pozměňovací návrh 241
Článek 83, odstavec 3

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 členskými orgány 
uvedenými na veřejném seznamu podle 
odst. 2a, členy výborů nebo odborníkem 
pracujícím v pracovní skupině výboru nebo 
fóra nebo vykonávání jiného úkolu pro 
agenturu se řídí písemnou smlouvou uzav
řenou mezi agenturou a příslušným 
orgánem, mezi agenturou a dotyčnou 
osobou nebo popřípadě mezi agenturou a 
zaměstnavatelem dotyčné osoby.

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.

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

Odůvodnění

Je vhodné sestavovat seznam členskými státy ustanovených orgánů, které budou agentuře 
pomáhat při výkonu jejích úkolů. Viz pozměňovací návrh k čl. 38.
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Pozměňovací návrh 242
Článek 85, odstavec 1

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

1. Odvolací senát je složen ze soudce ve 
funkci předsedy a dvou dalších členů.

Odůvodnění

Pozice předsedy stížnostního senátu musí být s ohledem na úkoly senátu obsazena soudcem. 
Tento pozměňovací návrh je třeba číst v souvislosti s ostatními předloženými pozměňovacími 
návrhy článků hlavy IX: Agentura.

Pozměňovací návrh 243
Článek 85, odstavec 3

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

3. Předsedu, ostatní členy a náhradníky 
jmenuje správní rada na základě jejich příslu
šných zkušeností a odborných znalostí
v oblasti chemické bezpečnosti, přírodních v
ěd nebo regulace či soudního řízení ze 
seznamu kvalifikovaných kandidátů
schváleného Komisí. Jeden z členů musí být 
způsobilý k zaujetí postu soudce.

Odůvodnění

S ohledem na úkoly stížnostního senátu by měl být jeden z jeho členů způsobilý pro post 
soudce.

Pozměňovací návrh 244
Článek 87, odstavec 1

(1) Rozhodnutí agentury podle čl. 7, čl. 18, 
čl. 25 odst. 4 pododstavce 3, čl. 28 odst. 2 
pododstavce 1, čl. 49, čl. 115 odst. 4 a 
čl. 116 je možno napadnout námitkou.

(1) Rozhodnutí agentury je možno 
napadnout námitkou.

Odůvodnění

Právo na odvolání se musí vztahovat na každé rozhodnutí agentury.
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Pozměňovací návrh 245
Článek 109, bod b

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.

b) látky v oblasti působnosti článku 1 sm
ěrnice 67/548/EHS, které splňují kritéria pro 
klasifikaci jako nebezpečné v souladu 
s uvedenou směrnicí a které jsou v množství
převyšujícím 100 kg na výrobce nebo 
dovozce uváděny na trh jako takové, nebo 
v přípravku nad mezními hodnotami 
koncentrace pro účinky poškozující zdraví
nebo životní prostředí stanovenými ve sm
ěrnici 1999/45/ES, což vede ke klasifikaci p
řípravku jako nebezpečného.

Odůvodnění

Aby se zabránilo hlášení nepatrných množství, je třeba stanovit minimální množstevní po
žadavky. Směrnice 1999/45/ES nestanoví limity koncentrace pro fyzikálně-chemické účinky 
látky. Tento pozměňovací návrh je třeba vnímat v souvislosti s ostatními předloženými pozmě
ňovacími návrhy k článkům hlavy X: Seznam klasifikací a označení.

Pozměňovací návrh 246
Článek 114, odstavec 1

(1) Členské státy budou předávat Komisi ka
ždých deset let zprávu o použití této vyhlá
šky na svém příslušném výsostném území; 
zpráva bude obsahovat také oddíly o 
ohodnocení a výkonu ve formátu podle 
čl. 108.

(1) Členské státy budou předávat Komisi ka
ždé dva roky zprávu o použití této vyhlášky 
na svém příslušném výsostném území; zpráva 
bude obsahovat také oddíly o ohodnocení a 
výkonu ve formátu podle čl. 108. Zprávy by 
měly mimo jiné obsahovat údaje o 
provedených kontrolních opatřeních, o zjišt
ěných porušeních a jejich postihu a o 
problémech při provádění vyhlášky.

První zpráva však musí být předána již po p
ěti letech od vstupu této vyhlášky v platnost.

První zpráva však musí být předána již po 
jednom roce od vstupu této vyhlášky v 
platnost.

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.
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Pozměňovací návrh 247
Článek 114, odstavec 2

(2) Jednou za deset let předkládá agentura 
Komisi zprávu o použití této vyhlášky.

(2) Jednou za dva roky předkládá agentura 
Komisi zprávu o použití této vyhlášky.

První zpráva však musí být předána již po p
ěti letech od sdělení podle čl. 131 odst. 2.

První zpráva však musí být předána již po 
dvou letech od sdělení podle čl. 131 odst. 2.

Odůvodnění

If the Regulation is to be implemented uniformly, the Agency also must report at much shorter 
intervals. This is the only way that deficiencies can be corrected at an early stage.

Pozměňovací návrh 248
Článek 114, odstavec 3

(3) Jednou za deset let zveřejní Komise 
celkovou zprávu o zkušenostech s použitím 
této vyhlášky; ta bude obsahovat také
informace podle odstavců 1 a 2.

(3) Jednou za dva roky zveřejní Komise 
celkovou zprávu o zkušenostech s použitím 
této vyhlášky; ta bude obsahovat také
informace podle odstavců 1 a 2.

První zpráva však musí být předána již po 
šesti letech od okamžiku sdělení podle 
čl. 131 odst. 2.

První zpráva však musí být předána již po 
šesti letech od okamžiku sdělení podle 
čl. 131 odst. 2.

Odůvodnění

Since the Regulation is intended to establish uniformity, ten-yearly reporting periods are too 
long. CEFIC considers that a system of annual reporting should be introduced.

Pozměňovací návrh 249
Článek 115 a (nový)

Článek 115a

Zvláštní ustanovení o informování ve
řejnosti
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Aby se napomohlo bezpečnému a udr
žitelnému používání látek a přípravků spot
řebiteli, uvádějí výrobci informace o 
rizicích na etiketě na obalu každé jednotky 
uváděné na trh pro prodej spotřebitelům. 
Etiketa musí obsahovat údaje o rizicích 
spojených s látkou, přípravkem nebo 
výrobkem, doporučení k jeho / jejímu pou
žití a informace o okolnostech, za nichž by 
se látka, přípravek nebo výrobek neměl/a 
používat. K poskytování podrobnějších 
informací o bezpečnosti a používání látek 
nebo přípravků se v případě potřeby vedle 
etiket použijí i jiné sdělovací prostředky, 
například internetové stránky.

V souladu s tím musí být pozměněny sm
ěrnice 1999/45/ES a 1967/548/EHS.

Odůvodnění

Díky vyvinutí vhodného a soudržného komunikačního systému budou spotřebitelům 
poskytovány informace a rady potřebné k tomu, aby byli schopni používat látky a přípravky 
bezpečně a účinně.

Pozměňovací návrh 250
Článek 116, odstavec 1

1. Za důvěrné se považují tyto informace: 1. Za důvěrné se nepovažují tyto informace, 
nejsou-li pro důvěrnost důvody v případě
konkrétního výrobce nebo 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 Článek 116(1).

Pozměňovací návrh 251
Článek 116, odstavec 1
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Za důvěrné se považují tyto informace: Za důvěrné se považují tyto informace, leda
že v konkrétním případě prokáže důvody 
pro důvěrnost výrobce nebo dovozce a proti 
tomu nestojí důvody veřejného zájmu:

Odůvodnění

V jednotlivých případech musí být přípustné označit některé informace za důvěrné.

Pozměňovací návrh 252
Článek 116, odstavec 1, bod (a)

a) obchodní název látky; vypouští se

Odůvodnění

Citlivou informaci by mohl představovat obchodní název látky, neboť by mohl umožňovat 
dovození obchodních transakcí mezi výrobci a zákazníky. Tyto údaje musí být považovány za 
absolutně důvěrné podle odstavce 2.

Pozměňovací návrh 253
Článek 116, odstavec 1, bod (b)

(b) název pro nebezpečné látky ve smyslu sm
ěrnice 67/548/EHS podle nomenklatury 
IUPAC;

(b) název pro nebezpečné látky ve smyslu sm
ěrnice 67/548/EHS podle nomenklatury 
IUPAC; ledaže se použijí odlišná
ustanovení v Dodatku Ia k tomuto nařízení
nebo čl. 15 směrnice 1999/45/ES;

Odůvodnění

Consistency with the requirements of the safety data sheet and existing rules on classification 
and labelling.

Pozměňovací návrh 254
Článek 116, odstavec 1, bod (c)

(c) případně označení chemické látky, jak je 
uvedeno v EINECS;

(c) případně označení chemické látky, jak je 
uvedeno v EINECS, pokud se jedná o 
nebezpečnou látku ve smyslu směrnice 
67/548/EHS; ledaže se použijí odlišná
ustanovení v Dodatku Ia k tomuto nařízení
nebo čl. 15 směrnice 1999/45/ES;
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Pozměňovací návrh 255
Článek 116, odstavec 1, bod (i)

i) informace obsažené v bezpe
čnostním listu kromě názvu spole
čnosti/podniku nebo jsou-li informace 
považovány podle odstavce 2 za dův
ěrné;

vypouští se

Odůvodnění

Bezpečnostní list často obsahuje informace určené výhradně pro bezprostředního zákazníka, 
např. podrobné údaje o použití. Tyto údaje musí být považovány za absolutně důvěrné podle 

čl 116 odstavce 2.

Pozměňovací návrh 256
Článek 116, odstavec 2, introductory part

2. Za důvěrné se považují níže uvedené
informace, a to i pokud nebylo učiněno 
prohlášení podle čl. 115 odst. 2:

2. Za důvěrné se považují níže uvedené
informace:

Odůvodnění

Na informace ve smyslu písm. b) a c) návrhu Komise se musí vztahovat zákaz dův
ěrnosti, aby bylo umožněno provádění potřebných studií o rozšíření těchto látek, 
odhadů distribuovaných množství a předpovědí potenciálních expozic.

Pozměňovací návrh 257
Článek 116, odstavec 2, bod (-a) (nový)

(-a) jméno a adresa žadatele o registraci a 
ostatních předkladatelů prohlášení;

Odůvodnění

Výrobci, dovozci a následní uživatelé zpravidla učiní prohlášení ve smyslu čl. 115 odst. 2. P
ředložený pozměňovací návrh by zabránil vynakládání tohoto úsilí.
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Pozměňovací návrh 258
Článek 116, odstavec 2, bods (c)

(c) přesné množství látky nebo přípravku 
vyráběného nebo uváděného na trh;

vypouští se

Odůvodnění

Na informace ve smyslu písm. c) návrhu Komise se musí vztahovat zákaz důvěrnosti, 
aby bylo umožněno provádění potřebných studií o rozšíření těchto látek, odhadů
distribuovaných množství a předpovědí potenciálních expozic.

Pozměňovací návrh 259
Článek 116, odstavec 3

3. Veškeré ostatní informace jsou v souladu 
s článkem 115 dostupné.

3. Veškeré ostatní informace jsou v souladu 
s článkem 115 dostupné, kromě informací, 
s nimiž má být podle čl. 7 odst. 9 zacházeno 
jako s důvěrnými, a informací shromážd
ěných o izolovaných meziproduktech (čl. 
47).

Odůvodnění

Registrační informace o výzkumu a vývoji zaměřeném na produkty a procesy musí
být také postaveny na roveň povinně důvěrným informacím ve smyslu čl. 116 odst. 2, a 
nesmějí být zpřístupňovány na základě rozhodnutí jednotlivé instance. Rovněž pak by 
neměly být zveřejňovány meziprodukty, neboť je mohou snadno rozpoznat 
konkurenti.

Pozměňovací návrh 260
Článek 117
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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. 
304/20031 nebo podle čl. 181a odst. 3 
Smlouvy, jsou-li splněny 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 vládní
organizaci v souladu s dohodou uzavřenou 
mezi Společenstvím a dotčenou třetí stranou 
podle nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 304/20031 nebo podle čl. 181a 
odst. 3 Smlouvy, jsou-li splněny 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

Aby se zabránilo zneužívání informací, je třeba jasně vymezit, že článek 117 (spolupráce) se 
týká výhradně státních a mezinárodních vládních orgánů. Tento pozměňovací návrh by měl 
být vnímán v souvislosti s ostatními předloženými pozměňovacími návrhy k článkům hlavy XI: 
Informace.

Pozměňovací návrh 261
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.

Na základě metodických pokynů, které
sestaví agentura, informují příslušné orgány 
členských států širokou veřejnost o rizicích 
plynoucích z látek, považuje-li se to za 
nezbytné pro ochranu lidského zdraví nebo 
životního prostředí.

Odůvodnění

Měly by být vypracovány metodické pokyny pro zajištění uniformity metody informování ve
řejnosti národními orgány členských států.

Pozměňovací návrh 262
Článek 122
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Členské státy udržují systém úředních 
kontrol a podle okolností vykonávají další
činnosti.

Na základě metodických pokynů, které
sestaví agentura, udržují členské státy
systém úředních kontrol a podle okolností
vykonávají další činnosti. 

Odůvodnění

Aby mohl být REACH prováděn soudržně, je třeba posílit postavení agentury; za tím účelem 
by agentura měla mít právo požadovat po členských státech provádění konkrétních kontrol a 
činností.

Pozměňovací návrh 263
Článek 122, pododstavec 1a (nový)

Členské státy umožňují agentuře zahajovat 
kontroly a činnosti a agentura sestavuje 
metodické pokyny pro harmonizaci a 
zefektivnění kontrolního systému.

Odůvodnění

Řízení systému REACH závisí na harmonizovaném provádění jeho ustanovení na celém spole
čném trhu a na účinném systému kontrol. Agentura by proto měla mít možnost požadovat po 
členských státech provádění kontrol a činností. Tento pozměňovací návrh je třeba vnímat 
v souvislosti s ostatními předloženými pozměňovacími návrhy k článkům hlavy XIII: 
Vymáhání dodržování.

Pozměňovací návrh 264
Článek 123, odstavec 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 souboru metodických pokyn
ů, který sestaví agentura, stanoví členské
státy stanoví předpisy o sankcích za porušení
ustanovení tohoto nařízení a přijmou veškerá
opatření nezbytná k jejich provedení. Sankce 
musí být účinné, přiměřené a odrazující. 
Členské státy oznámí tyto předpisy Komisi a 
agentuře nejpozději osmnáct měsíců po 
vstupu tohoto nařízení v platnost a neprodlen
ě jí oznámí každou následnou změnu těchto 
předpisů.
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Odůvodnění

Ponechat soustavu sankcí pouze na volném uvážení členských států by znamenalo, že v Unii 
budou existovat rozdílné sankce. Mají-li být naplněny cíle REACH, musí existovat 
harmonizovaná soustava sankcí a její harmonizované uplatňování. Tento pozměňovací návrh 
je třeba vnímat v souvislosti s ostatními předloženými pozměňovacími návrhy k článkům hlavy 
XIII: Vymáhání dodržování.

Pozměňovací návrh 265
Článek 125

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

Členské státy nesmějí zakázat, omezovat 
nebo bránit výrobě, dovozu, uvedení na trh 
nebo použití látky samotné, přípravku nebo 
výrobku v oblasti působnosti této směrnice, 
které splňují požadavky tohoto nařízení a 
popřípadě právních aktů Společenství p
řijatých při provádění tohoto nařízení. 

Odůvodnění

Ustanovení nařízení by se neměla vztahovat jen na látky, ať již samotné, nebo v přípravcích či 
výrobcích. Tak jako podle stávajícího práva (směrnice 76/769/EHS) musí být rovněž možná p
římá regulace nebezpečných přípravků a výrobků. Tento pozměňovací návrh slouží k ujasnění
skutečnosti, že článek 125 se vztahuje i na takovéto případy.

Pozměňovací návrh 266
Článek 126, odstavec 1

1. Má-li členský stát oprávněné důvody 
domnívat se, že látka samotná, v přípravku 
nebo ve výrobku představuje riziko pro 
lidské zdraví nebo životní prostředí, ačkoli 
splňuje požadavky tohoto nařízení, může p
řijmout patřičná předběžná opatření. Členský
stát o tom neprodleně uvědomí Komisi, 
agenturu a ostatní členské státy a uvede d
ůvody svého rozhodnutí a poskytne vědecké
nebo technické informace, na nichž se předbě
žné opatření zakládá.

1. Má-li členský stát oprávněné důvody 
domnívat se, že látka samotná, přípravek 
nebo výrobek představuje riziko pro lidské
zdraví nebo životní prostředí, ačkoli splňuje 
požadavky tohoto nařízení, může přijmout 
patřičná předběžná opatření. Členský stát o 
tom neprodleně uvědomí Komisi, agenturu a 
ostatní členské státy a uvede důvody svého 
rozhodnutí a poskytne vědecké nebo 
technické informace, na nichž se předběžné
opatření zakládá. 
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Odůvodnění

Ustanovení nařízení by se neměla vztahovat jen na látky, ať již samotné, nebo v přípravcích 
či výrobcích. Tak jako podle stávajícího práva (směrnice 76/769/EHS) musí být rovněž možná
přímá regulace nebezpečných přípravků a výrobků. Tento pozměňovací návrh slouží k ujasn
ění skutečnosti, že článek 125 se vztahuje i na takovéto případy.

Pozměňovací návrh 267
Článek 132 a (nový)

Následné hodnocení v polovině období

(1) Aniž jsou dotčena ustanovení článku 
133, provede Komise pět let po vstupu 
tohoto nařízení v platnost následné
hodnocení dopadů tohoto nařízení
v polovině období. Následné hodnocení
dopadů se zabývá stavem provádění tohoto 
nařízení, srovnáním dosažených výsledků
s původními očekáváními a hodnocením 
dopadu tohoto nařízení na fungování vnit
řního trhu a hospodářské soutěže na něm.

(2) Komise předloží následné hodnocení
dopadů Evropskému parlamentu a Radě
nejpozději v den (šestého výročí vstupu 
tohoto nařízení v platnost). Komise předloží
návrh změn tohoto nařízení, které se jí na 
základě následného hodnocení dopadů
budou jevit jako nezbytné.

Odůvodnění

Vzhledem k významu regulační soustavy, kterou REACH zakládá, je třeba vyhodnotit její
výsledky dosažené během prvních pěti let provádění, aby se přezkoumala možnost naplnění po
čátečních cílů, a aby se v případě, že nemohou být naplněny, přijaly potřebné změny.

Pozměňovací návrh 268
Článek 134, odstavec 1
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Směrnice č. 76/769/EHS, 91/157/EHS,
93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES a vyhlá
šky (EHS) č. 793/93 a (ES) č. 1488/94 se ru
ší.

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

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 269
Článek 135

Článek 14 směrnice 1999/45/ES se zrušuje. Článek 14 směrnice 1999/45/ES se zrušuje. 
Směrnice 1999/45/ES se pozmění tak, aby 
byly spotřebitelům poskytovány informace 
potřebné pro přijímání vhodných opatření
k bezpečnému používání látek a přípravků.

Odůvodnění

Díky vyvinutí vhodného a soudržného komunikačního systému budou spotřebitelům 
poskytovány informace a rady potřebné k tomu, aby byli schopni používat látky a přípravky 
bezpečně a účinně.

Pozměňovací návrh 270
Článek 135 c (nový), hlava

Změna směrnice č. 89/106/EHS

Pozměňovací návrh 271
Článek 135 c (nový), odstavec 1

Čl. 1 odst. 1 směrnice č. 89/106/EHS se 
doplňuje následovně: 

stavební výrobky nepodléhají podstatným 
požadavkům této směrnice s ohledem na 
hygienu, zdraví a ochranu životního prost
ředí, pokud k tomu existují závazky ve 
vyhlášce (ES) č. xxx [vyhláška REACH].
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Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 272
Článek 135 d (nový), hlava

Změna směrnice č. 2000/53/ES

Pozměňovací návrh 273
Článek 135 d (nový), odstavec 1

Čl. 4, odst. 2 a Dodatek č. II ke směrnici č.  
2000/53/ES se vypouštějí.

Odůvodnění

Příloha XVI of the REACH Regulation lays down uniform rules on restrictions. Different 
restrictions in different texts should be avoided.

Pozměňovací návrh 274

Příloha I, 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 alespoň jedné tuny ročně. Zvažuje se 
použití 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 (včetně
odpadové etapy, aniž je dotčen čl. 2 odst. 1 
písm. d) tohoto nařízení) stanoveným ur
čenými použitími. Posouzení chemické bezpe
čnosti se zakládá na srovnání možných nep
říznivých účinků látky se známou nebo d
ůvodně předvídatelnou expozicí člověka 
nebo životního prostředí této látce.

Or. en
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Odůvodnění

První část: viz pozměňovací návrh k článku 13.

Druhá část: viz pozměňovací návrh k čl. 2 odst. 1 písm. e).

Pozměňovací návrh 275
Příloha I, bod 0.6.

0.6 Hlavním prvkem části týkající se 
expozice ve zprávě o chemické bezpečnosti 
je popis scénáře expozice výrobce nebo 
dovozce a scénář expozice doporučený
výrobcem nebo dovozcem pro určená pou
žití. Scénáře expozice obsahují popis opat
ření k řízení rizik, která výrobce nebo 
dovozce přijal a jejichž provedení doporučuje 
následným uživatelům. Uvádí-li se látka na 
trh, jsou tyto scénáře expozice včetně opat
ření k řízení rizik shrnuty v příloze bezpe
čnostního listu podle přílohy IA.

0.6 Hlavním prvkem části týkající se 
expozice ve zprávě o chemické bezpečnosti 
je popis kategorií použití a expozice nebo 
scénáře expozice výrobce nebo dovozce a 
kategorie použití a expozice nebo scénář
expozice doporučený výrobcem nebo 
dovozcem pro určená použití. Kategorie pou
žití a expozice obsahují obecný popis opat
ření k řízení rizik, zatímco scénáře expozice 
obsahují konkrétní a podrobný popis opat
ření k řízení rizik, která výrobce nebo 
dovozce přijal a jejichž provedení doporučuje 
následným uživatelům. Uvádí-li se látka na 
trh, jsou tyto scénáře expozice včetně opat
ření k řízení rizik shrnuty v příloze bezpe
čnostního listu podle přílohy IA.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh vyplývající ze zavedení kategorií použití a expozice. Mělo by být p
řípustné obojí: jak popis rizik jednotlivých scénářů expozice s podrobným popisem podmínek 
použití a opatření k řízení rizik, tak i obecný popis rizik každé relevantní kategorie použití a 
expozice. 

Pozměňovací návrh 276
Příloha I, bod 0.7.
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0.7. Požadovaná podrobnost popisu scénářů
expozice se bude případ od případu značně li
šit v závislosti na použití látky, jejích nebezpe
čných vlastnostech a množství údajů, které
má výrobce nebo dovozce k dispozici. Scéná
ře expozice mohou popisovat vhodná opat
ření k řízení rizik pro několik jednotlivých 
použití látky. Jednotlivé scénáře expozice 
mohou proto zahrnovat velký rozsah pou
žití.

0.7. Podrobný popis scénářů expozice se 
bude případ od případu značně lišit 
v závislosti na použití látky, jejích nebezpe
čných vlastnostech a množství údajů, které
má výrobce nebo dovozce k dispozici. 
Kategorie použití a expozice poskytují
strukturu a popis obecných podmínek pou
žití a expozice, které se mohou vztahovat na 
několik jednotlivých použití látky.

Odůvodnění

Je třeba načrtnout jasnou hranici mezi scénářem expozice, který představuje podrobný popis 
opatření k řízení rizik a podmínek použití, a kategoriemi použití a expozice, které se týkají šir
ší škály použití či využití látky. 

Pozměňovací návrh by Hartmut Nassauer

Pozměňovací návrh 277
Příloha I, bod 0.8.

0.8. Postup, jímž výrobce nebo dovozce při 
provádění posuzování chemické bezpečnosti 
a vypracování zpráv o chemické bezpečnosti 
prochází, může být iterativní. Iterace se 
mohou na straně jedné týkat vypracování a p
řezkumu scénářů expozice, jež mohou 
zahrnovat vypracování nebo doporučení opat
ření k řízení rizik, a na druhé straně potřeby 
získat další informace. Účelem získání dal
ších informací je stanovit přesnější
charakterizaci rizik založenou na zpřesn
ěném posouzení rizika nebo expozice. To 
umožní, aby následným účastníkům 
zásobovacího řetězce byly v bezpečnostním 
listu předány patřičné informace.

0.8. Postup, jímž výrobce nebo dovozce při 
provádění posuzování chemické bezpečnosti 
a vypracování zpráv o chemické bezpečnosti 
prochází, může být iterativní. Iterace se 
mohou na straně jedné týkat vypracování a p
řezkumu kategorií použití a expozice nebo 
scénářů expozice, jež mohou zahrnovat 
vypracování nebo doporučení opatření k
řízení rizik, a na druhé straně potřeby získat 
další informace.

Or. de

Odůvodnění

Pozměňovací návrh vyplývající ze zavedení kategorií použití a expozice. 
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Pozměňovací návrh 278
Příloha I, bod 0.12.

0.12. Část A zprávy o chemické bezpečnosti 
obsahuje prohlášení, že opatření k řízení rizik 
uvedená v příslušných scénářích expozice pro 
vlastní použití výrobce nebo dovozce byla 
výrobcem či dovozcem provedena a že scéná
ře expozice pro určená použití jsou v bezpe
čnostním listu sděleny všem známým uživatel
ům ve směru zásobovacího řetězce.

0.12. Část A zprávy o chemické bezpečnosti 
obsahuje prohlášení, že opatření k řízení rizik 
uvedená v příslušných kategoriích použití a 
expozice nebo scénářích expozice pro vlastní
použití výrobce nebo dovozce byla výrobcem 
či dovozcem provedena a že kategorie pou
žití a expozice pro určená použití jsou 
v bezpečnostním listu sděleny všem známým 
uživatelům ve směru zásobovacího řetězce.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh vyplývající ze zavedení kategorií použití a expozice. Ve zprávě o chemické
bezpečnosti by měly být v zásadě zmíněny kategorie použití a expozice. V bezpečnostním listu 
by měly být uvedeny pouze kategorie použití a expozice. 

Pozměňovací návrh 279
Příloha I, bod 1.4.1.
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1.4.1. Na základě výsledků kroků 1 až 3 se 
pro látku stanoví odvozené úrovně, při nichž
nedochází k nepříznivým účinkům, 
s uvedením pravděpodobných cest expozice, 
doby trvání a četnosti. Odůvodňují-li to 
scénáře expozice, může postačovat jedna 
hodnota DNEL. Avšak s přihlédnutím 
k dostupným údajům a scénářům expozice 
v oddílu 5 zprávy o chemické bezpečnosti m
ůže být nutné určit různé hodnoty DNEL pro 
různé skupiny obyvatelstva (např. pracovníci, 
spotřebitelé a osoby exponované nepřímo p
řes životní prostředí) a případně pro určité díl
čí skupiny obyvatelstva (např. děti, těhotné
ženy) a pro různé cesty expozice. Uvede se 
plné odůvodnění specifikující mimo jiné výb
ěr použitých údajů, způsob expozice (orální, 
kůží, vdechnutím) a dobu trvání a četnost 
expozice látce, pro kterou daná hodnota 
DNEL platí. Pokud může dojít k více než
jedné cestě expozice, stanoví se DNEL pro 
každou cestu expozice a pro expozici všemi 
cestami dohromady. Při určování DNEL se 
vezmou v úvahu mimo jiné tyto faktory:

1.4.1. Na základě výsledků kroků 1 až 3 se 
pro každou relevantní kategorii použití a 
expozice látky stanoví odvozené úrovně, při 
nichž nedochází k nepříznivým účinkům, 
s uvedením zamýšlených cest expozice, doby 
trvání a četnosti. Avšak s přihlédnutím 
k dostupným údajům a kategoriím použití a 
expozice nebo scénářům expozice v oddílu 5 
zprávy o chemické bezpečnosti může být 
nutné určit různé hodnoty DNEL pro různé
skupiny obyvatelstva (např. pracovníci, spot
řebitelé a osoby exponované nepřímo přes 
životní prostředí) a případně pro určité dílčí
skupiny obyvatelstva (např. děti, těhotné
ženy) a pro různé cesty expozice. Uvede se 
odůvodnění specifikující mimo jiné výběr pou
žitých údajů, způsob expozice (orální, kůží, 
vdechnutím) a dobu trvání a četnost expozice 
látce, pro kterou daná hodnota DNEL platí. 
Pokud je přítomna více než jedna cesta
expozice, stanoví se DNEL pro každou cestu 
expozice a pro expozici všemi cestami 
dohromady. Při určování DNEL se vezmou v 
úvahu mimo jiné tyto faktory: 

Odůvodnění

Pozměňovací návrh vyplývající ze zavedení kategorií použití a expozice. Je třeba ozřejmit, že 
hodnota DNEL musí být určována pro každou zamýšlenou kategorii použití a expozice, bez 
ohledu na její pravděpodobnost.

Pozměňovací návrh 280
Příloha I, bod 3.3.1.
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3.3.1. Na základě dostupných údajů se určí
hodnota PNEC pro každou složku životního 
prostředí. PNEC je možno vypočítat pou
žitím vhodného hodnotícího faktoru na 
hodnoty účinku (např. LC50 nebo NOEC), 
které byly odvozeny ze zkoušek na 
organismech. Hodnotící faktor vyjadřuje 
rozdíl mezi hodnotami účinků odvozenými 
z laboratorních zkoušek pro omezený počet 
druhů a PNEC pro složku životního prost
ředí.

3.3.1. Na základě dostupných údajů se určí
hodnota PNEC pro každou relevantní
kategorii použití a expozice látky v každé
složce životního prostředí. PNEC je možno 
vypočítat použitím vhodného hodnotícího 
faktoru na hodnoty účinku (např. LC50 nebo 
NOEC), které byly odvozeny ze zkoušek na 
organismech. Hodnotící faktor vyjadřuje 
rozdíl mezi hodnotami účinků odvozenými 
z laboratorních zkoušek pro omezený počet 
druhů a PNEC pro složku životního prost
ředí.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh vyplývající ze zavedení kategorií použití a expozice.

Pozměňovací návrh 281
Příloha I, 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 alespoň jedné
tuny ročně a určení pravděpodobných cest 
expozice člověka a životního prostředí této 
látce.

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh k článku 13.

Pozměňovací návrh 282
Příloha I, bod 5.1.

5.1. Krok 1: Vypracování scénářů
expozice

5.1. Krok 1: Určení kategorií použití a 
expozice látky nebo scénářů expozice 
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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. Kategorie použití a expozice látky 
nebo scénáře expozice se určí pro výrobu ve 
Společenství, pro vlastní použití výrobce a 
dovozce a pro veškerá určená použití. 
Kategorie použití a expozice popisují
obecné podmínky použití, opatření a 
pokyny k ochraně člověka a životního prost
ředí způsobilé ke splnění předepsaných 
hodnot DNEL a PNEC. Scénář expozice je 
popisem konkrétních podmínek, který oz
řejmuje, jak se látka vyrábí nebo používá b
ěhem svého životního cyklu a jak výrobce 
nebo dovozce specifickými ochrannými 
opatřeními omezují expozice člověka a 
životního prostředí nebo jak doporučují
následným uživatelům, aby expozice 
specifickými ochrannými opatřeními 
omezovali. Scénář expozice se uvede pod p
říslušnou položkou zprávy o chemické bezpe
čnosti. Scénář expozice zahrnuje zejména 
popis:

Odůvodnění

Pozměňovací návrh vyplývající ze zavedení kategorií použití a expozice. V zásadě by měly být 
určovány pouze kategorie použití a expozice. Obecná opatření na ochranu člověka a životního 
prostředí pro tyto kategorie by měla být popsána a sdělena zákazníkům v bezpečnostním listu. 
Scénáře expozice uvádějí specifické podmínky použití a specifická opatření. (Poznámka p
řekladatele: poslední věta odůvodnění zmiňuje pozm. návrh 829, který se netýká českého zn
ění).

Pozměňovací návrh 283
Příloha I, bod 5.1.2.

netýká se textu v českém jazyce

Pozměňovací návrh 284
Příloha I, bod 5.2.
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5.2. Krok 2: Odhad expozice 5.2. Krok 2: Odhad nebo určení expozice

5.2.1. Odhad expozice se provede pro ka
ždý scénář expozice a uvede se pod příslu
šnou položkou zprávy o chemické bezpe
čnosti a v případě potřeby se podle článku 
29 shrne v příloze bezpečnostního listu. 
Odhad expozice zahrnuje tři prvky: 1. odhad 
emisí; 2. rozpad a cesty a 3. odhad úrovní
expozice.

5.2.1. Odhad nebo určení expozice se 
provede pro každou kategorii použití nebo 
expozice nebo každý scénář expozice a 
uvede se pod příslušnou položkou zprávy o 
chemické bezpečnosti. Určení nebo odhad 
expozice zahrnuje tři prvky: 1. určení nebo 
odhad emisí; 2. rozpad a cesty a 3. určení
nebo odhad úrovní expozice. 

Odůvodnění

Přesné určování úrovní expozice nebo emisí by mělo být vloženo do tohoto ustanovení a mělo 
by mít přednost před odhady. Modely odhadování expozice by měly být využívány pouze v p
řípadech, kdy nejsou k dispozici žádná konkrétní naměřená data (skutečnost má přednost před 
nejistými modelovými měřeními).

Pozměňovací návrh 285
Příloha I, bod 5.2.2. and 5.2.4.

5.2.2. . Při odhadu emisí se zváží emise b
ěhem všech příslušných částí životního cyklu 
látky za předpokladu, že byla provedena opat
ření k řízení rizik popsaná ve scénáři 
expozice.

5.2.2. . Při určení nebo odhadu emisí se zvá
ží emise během všech příslušných částí
životního cyklu látky za předpokladu, že byla 
provedena opatření k řízení rizik popsaná
v kategoriích použití a expozice nebo ve 
scénáři expozice.

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 určení nebo odhad úrovní
expozice pro všechny skupiny obyvatelstva 
(pracovníci, spotřebitelé a osoby exponované
nepřímo přes životní prostředí) a složky 
životního prostředí, u nichž je expozice dané
látce zamýšlena na základě určených pou
žití a při řádném použití pravděpodobná. 
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:

Odůvodnění

Pozměňovací návrh vyplývající ze zavedení kategorií použití a expozice. Jsou-li k dispozici 
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konkrétní data o úrovních expozice nebo emisí, měla by být používána a měla by být 
jasně upřednostněna před odhady. Odhady (odvozené z modelů) by měly být vyu
žívány pouze v případech, kdy žádná konkrétní naměřená data nejsou k dispozici.

Pozměňovací návrh 286
Příloha I, bod 5.2.2., Hyphen 8 and 9

- pravděpodobné cesty expozice a absorpční
potenciál pro člověka,

- cesty expozice a absorpční potenciál pro 
člověka,

- pravděpodobné cesty vstupu do životního 
prostředí a distribuce a rozklad nebo přem
ěna v životním prostředí (viz také oddíl 3 
krok 1).

- cesty vstupu do životního prostředí a 
distribuce a rozklad nebo přeměna v životním 
prostředí (viz také oddíl 3 krok 1).

Odůvodnění

Pozměňovací návrh vyplývající ze zavedení kategorií použití a expozice. Jsou-li k dispozici 
konkrétní data o úrovních expozice nebo emisí, měla by být používána a měla by být jasně up
řednostněna před odhady. Odhady (odvozené z modelů) by měly být využívány pouze v p
řípadech, kdy žádná konkrétní naměřená data nejsou k dispozici.

Pozměňovací návrh 287
Příloha I, bod 5.2.5.

5.2.5. Jsou-li k dispozici řádně naměřené
reprezentativní údaje o expozici, je jim při 
provádění posouzení expozice věnována zvlá
štní pozornost. Pro odhad úrovní expozice je 
možno použít vhodné modely. Zvážit je mo
žno rovněž příslušné údaje monitorování
látek s podobnými způsoby použití a expozicí
nebo podobnými vlastnostmi.

5.2.5. Jsou-li k dispozici řádně naměřené
reprezentativní údaje o expozici, je jim při 
provádění posouzení expozice dána p
řednost. Pro odhad úrovní expozice je mo
žno použít vhodné modely. Zváží se rovněž p
říslušné údaje monitorování látek 
s podobnými způsoby použití a expozicí nebo 
podobnými vlastnostmi. 

Odůvodnění

Pozměňovací návrh vyplývající ze zavedení kategorií použití a expozice. Jsou-li k dispozici 
konkrétní data o úrovních expozice nebo emisí, měla by být používána a měla by být jasně up
řednostněna před odhady. Odhady (odvozené z modelů) by měly být využívány pouze v p
řípadech, kdy žádná konkrétní naměřená data nejsou k dispozici.
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Pozměňovací návrh 288
Příloha I, bod 6.1. and 6.2.

6.1. Charakterizace rizik se provede pro ka
ždý scénář expozice a uvede se pod příslu
šnou položkou zprávy o chemické bezpe
čnosti.

6.1. Charakterizace rizik se provede pro ka
ždou kategorii použití a expozice a každý
scénář expozice a uvede se pod příslušnou 
položkou zprávy o chemické bezpečnosti.

6.2. Při charakterizaci rizik se vezmou 
v úvahu skupiny obyvatelstva (exponovaní
pracovníci, spotřebitelé nebo osoby 
exponované nepřímo přes životní prostředí
nebo popřípadě kombinace těchto expozic) a 
složky životního prostředí, u nichž je 
expozice dané látce známa nebo ji lze d
ůvodně předvídat, za předpokladu, že byla 
provedena opatření k řízení rizik popsaná ve 
scénářích expozice podle předchozího 
oddílu. Kromě toho se přezkoumá celkové
riziko pro životní prostředí způsobené danou 
látkou integrací výsledků pro všechny příslu
šné složky a všechny zdroje emisí/uvolňování
látky.

6.2. Při charakterizaci rizik se vezmou 
v úvahu skupiny obyvatelstva (exponovaní
pracovníci, spotřebitelé nebo osoby 
exponované nepřímo přes životní prostředí
nebo popřípadě kombinace těchto expozic) a 
složky životního prostředí, u nichž je 
expozice dané látce zamýšlena na základě
určených použití a při řádném použití
pravděpodobná, za předpokladu, že byla 
provedena opatření k řízení rizik popsaná ve 
scénářích expozice podle předchozího 
oddílu. Kromě toho se přezkoumá celkové
riziko pro životní prostředí způsobené danou 
látkou integrací výsledků pro všechny příslu
šné složky a všechny zdroje emisí/uvolňování
látky. 

Odůvodnění

Pozměňovací návrh vyplývající ze zavedení kategorií použití a expozice. Kromě toho by se 
charakterizace rizik měla týkat pouze skutečně zamýšlených expozic, jež pravděpodobně
vyplývají z určených použití podporovaných výrobcem nebo následným uživatelem při řádném 
použití. 

Pozměňovací návrh 289
Příloha I, bod 6.4., opening clause and Hyphen 1

6.4. Pro každý scénář expozice je možno 
považovat expozici člověka a životního prost
ředí za přiměřeně omezenou, pokud:

6.4. Pro každou kategorii použití a expozice 
a každý scénář expozice je možno považovat 
expozici člověka a životního prostředí za p
řiměřeně omezenou, pokud:
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- úrovně expozice odhadnuté v oddílu 6.2 
nepřekračují příslušné hodnoty DNEL nebo 
PNEC určené v oddílech 1 resp. 3 a

- úrovně expozice určené nebo odhadnuté
v oddílu 6.2 nepřekračují příslušné hodnoty 
DNEL nebo PNEC určené v oddílech 1 resp. 
3 a 

Odůvodnění

Pozměňovací návrh vyplývající ze zavedení kategorií použití a expozice. Kromě toho by se 
charakterizace rizik měla týkat pouze skutečně zamýšlených expozic, jež pravděpodobně
vyplývají z určených použití podporovaných výrobcem nebo následným uživatelem při řádném 
použití. 

Pozměňovací návrh 290
Příloha I, bod 6.5, první pododstavec.

U těch účinků na člověka a složek životního 
prostředí, u nichž nebylo možno určit 
hodnoty DNEL nebo PNEC, se provede 
kvalitativní posouzení pravděpodobnosti, že 
při provedení scénáře expozice se daným ú
činkům zamezí.

U těch účinků na člověka a složek životního 
prostředí, u nichž nebylo možno určit 
hodnoty DNEL nebo PNEC, se provede 
kvalitativní posouzení pravděpodobnosti, že 
při provedení opatření k řízení rizik se 
daným účinkům zamezí. 

Odůvodnění

Pozměňovací návrh vyplývající ze zavedení kategorií použití a expozice. Kromě toho by se 
charakterizace rizik měla týkat pouze skutečně zamýšlených expozic, jež pravděpodobně
vyplývají z určených použití podporovaných výrobcem nebo následným uživatelem při řádném 
použití. 

Pozměňovací návrh 291
Příloha I, bod 7, 5.1., hlava

5.1. [Název scénáře expozice 1] 5.1. [Název kategorie použití a expozice 
nebo scénáře expozice 1] 

Odůvodnění

Pozměňovací návrh vyplývající ze zavedení kategorií použití a expozice. Tento pozměňovací
návrh se rovněž týká nadpisů podbodů 5.2.1., 8.2., 8.3.1., 6.1. a 6.2.
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Pozměňovací návrh 292
Příloha Ia, bod 1.2.

Uvedou se použití látky nebo přípravku, jsou-
li známa. Existuje-li více možných použití, 
uvedou se pouze nejdůležitější nebo nejčast
ější použití. Měl by zde být uveden krátký
popis funkce látky, např. zhášecí přísada, 
antioxidant atd.

Uvedou se zamýšlená použití látky nebo p
řípravku v souladu s jejími kategoriemi pou
žití a expozice (určená použití). Kromě toho 
mohou být rovněž uvedena specifická pou
žití.

Vyžaduje-li se zpráva o chemické bezpe
čnosti, musí bezpečnostní list obsahovat 
údaje o všech určených použitích, která mají
význam pro příjemce bezpečnostního listu. 
Tyto informace musí být v souladu s ur
čenými použitími a scénáři expozice 
uvedenými v příloze bezpečnostního listu.

Vyžaduje-li se u látky nebo některých složek 
přípravku zpráva o chemické bezpečnosti, 
musí bezpečnostní list obsahovat údaje o v
šech určených použitích, která mají význam 
pro příjemce bezpečnostního listu. Tyto 
informace musí být v souladu s určenými pou
žitími uvedenými ve zprávě o chemické
bezpečnosti.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh vyplývající ze zavedení kategorií použití a expozice. Uvedení veškerých 
významných kategorií použití a expozice ve zprávě o chemické bezpečnosti je povinné, 
zatímco doplňkové uvedení specifických použití je volitelné. Je třeba poznamenat, že k dosa
žení vnitřního souladu bezpečnostního listu jsou zapotřebí další úpravy. 

Pozměňovací návrh 293
Příloha Ia, bod 3

3. Poskytnuté informace by měly příjemci 
umožnit snadnou identifikaci nebezpečné
vlastnosti složek přípravku. Nebezpečné
vlastnosti samotného přípravku by měly být 
uvedeny v položce 3.

3. Poskytnuté informace by měly příjemci 
umožnit snadnou identifikaci nebezpečných 
vlastností složek přípravku, které jsou 
významné pro posouzení rizik a opatření na 
řízení rizik. Významné jsou ty složky, u 
nichž musí být bez ohledu na jejich 
kategorie použití a expozice přijata zvláštní
opatření podle látek. Nebezpečné vlastnosti 
samotného přípravku by měly být uvedeny 
v položce 3.

Odůvodnění



AD\580429CS.doc 157/175 PE 357.851v02-00
Externí překlad

CS

Pro účely bezpečného používání přípravků není třeba uveřejňovat všechny jejich složky. Stačí, 
aby byly uvedeny ty složky, u nichž mají být přijata specifická opatření. Mnohá bezpečnostní
opatření, jako jsou ta použitelná u žíravých nebo hořlavých přípravků (např. nošení
ochranných brýlí nebo protipožární opatření), nejsou určována podle látek.

Pozměňovací návrh 294
Příloha Ia, bod 3.2.

3.2. U přípravku klasifikovaného jako 
nebezpečný podle směrnice 1999/45/ES se 
uvedou následující látky spolu s jejich 
koncentracemi nebo koncentračním 
rozmezím:

3.2. U přípravku klasifikovaného jako 
nebezpečný podle směrnice 1999/45/ES se 
uvedou příslušné látky spolu s jejich 
koncentracemi nebo koncentračním 
rozmezím:

Odůvodnění

Pro účely bezpečného používání přípravků není třeba uveřejňovat všechny jejich složky. Stačí, 
aby byly uvedeny ty složky, u nichž mají být přijata specifická opatření. Mnohá bezpečnostní
opatření, jako jsou ta použitelná u žíravých nebo hořlavých přípravků (např. nošení
ochranných brýlí nebo protipožární opatření), nejsou určována podle látek.

Pozměňovací návrh 295
Příloha Ia, bod 3.3.

3.3. U přípravku neklasifikovaného jako 
nebezpečný podle směrnice 1999/45/ES se 
uvedou následující látky spolu s jejich 
koncentracemi nebo koncentračním 
rozmezím, jsou-li obsaženy v individuálních 
koncentracích ≥ 1 % hmot. u přípravků
jiných než plynných a ≥ 0,2 % obj. u 
plynných přípravků:

3.3. U přípravku neklasifikovaného jako 
nebezpečný podle směrnice 1999/45/ES se 
uvedou příslušné látky spolu s jejich 
koncentracemi nebo koncentračním 
rozmezím, jsou-li obsaženy v individuálních 
koncentracích ≥ 1 % hmot. u přípravků
jiných než plynných a ≥ 0,2 % obj. u 
plynných přípravků:

Odůvodnění

Pro účely bezpečného používání přípravků není třeba uveřejňovat všechny jejich složky. Sta
čí, aby byly uvedeny ty složky, u nichž mají být přijata specifická opatření. Mnohá bezpe
čnostní opatření, jako jsou ta použitelná u žíravých nebo hořlavých přípravků (např. nošení
ochranných brýlí nebo protipožární opatření), nejsou určována podle látek.
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Pozměňovací návrh 296
Příloha Ia, bod 8.1.

Specifikují se v dané době platné specifické
kontrolní parametry včetně hodnot expozi
čních limitů pro pracovníky nebo 
biologických mezních hodnot. Měly by se 
uvést hodnoty pro členský stát, ve kterém se 
látka nebo přípravek uvádí na trh. Uvedou 
se informace o monitorovacích postupech 
doporučených v dané době.

Specifikují se v dané době platné specifické
kontrolní parametry včetně hodnot expozi
čních limitů pro pracovníky nebo 
biologických mezních hodnot.

Vyžaduje-li se zpráva o chemické bezpe
čnosti, uvedou se příslušné hodnoty DNEL a 
PNEC pro danou látku pro scénáře expozice 
uvedené v příloze bezpečnostního listu.

Vyžaduje-li se zpráva o chemické bezpe
čnosti, uvedou se za každou kategorii pou
žití a expozice příslušné hodnoty DNEL a 
PNEC pro danou látku a pro příslušné látky 
v přípravku.

U přípravků je užitečné uvést hodnoty pro 
ty složky, které musí být podle bodu 3 
uvedeny v bezpečnostním listu.

U látek v přípravcích a látek ve výrobcích 
se rovněž uvedou případné hodnoty limitů
vztahujících se na výrobky pro účely 
ochrany člověka a životního prostředí, a 
zejména ochrany spotřebitele.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh vyplývající ze zavedení kategorií použití a expozice. Bezpečnostní list 
musí pro všechny příslušné kategorie použití a expozice uvádět rovněž příslušné hodnoty
DNEL a PNEC. Nebyly-li získány žádné hodnoty DNEL a PNEC, měly by být uvedeny 
hodnoty existujících limitů. Je třeba poznamenat, že k dosažení vnitřního souladu bezpe
čnostního listu jsou zapotřebí další úpravy.

Pozměňovací návrh 297
Příloha II, additional substances /groups 

č. EINECS Název/skupina č. CAS
Vzácné plyny
Látky, které se obvykle vyskytují v potravinách 
jako kyselina citrónová, cukr, oleje, mastné
kyseliny atd..
Technické plyny jako vodík, metan, kyslík, 
bioplyn
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Anorganické látky s velkým rozšířením nebo 
s dostatečnými znalostmi o jejich rizicích, jako 
např. chlorid sodný, soda, uhličitan draselný, 
oxid vápenatý, zlato, stříbro, hliník, hořčík, křemi
čitany, skla, taveniny

265-995-8 Celulóza 65996-61-4

Odůvodnění

The list of noble gases is incomplete; the same is true for the group of foodstuff ingredients 
and inorganic substances. With regard to industrial gases, a registration obligation seems 
disproportionate in the light of current knowledge. Cellulose: see Pozměňovací návrh to 
Článek 3 (14) a (nový). The Commission is called upon to complete these groups of 
substances within a year and to include further specific substances in the annex.

Pozměňovací návrh 298
Příloha II, tabulka, č. EINECS – Název / skupina – č. CAS (nové řádky)

231-959-9 Kyslík O2 7782-44-7

231-098-5 Krypton Kr 7439-90-9

231-110-9 Neón Ne 7440-01-9

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

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

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

Odůvodnění

Vzácné plyny nemohou spadat do přílohy III bodu 8, protože nejsou považovány za nebezpe
čné ve smyslu směrnice 67/548/EHS a protože jsou ji upraveny platnými předpisy týkajícími 
se dopravy (ustanovení ADR).

Metan by měl být zahrnut do přílohy II, protože je hlavní složkou zemního plynu, který je již
zahrnut do přílohy III nařízení.
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Pozměňovací návrh 299
Příloha II, č. EINECS – Název / skupina – č. CAS (nová řádka)

265-995-8 Celulózová drť 65996-61-4

Odůvodnění
Příloha II již obsahuje mnohé přirozeně se vyskytující látky, včetně látek vícesložkových.

Celulóza a škrob se vyrábějí ze stejného monosacharidu – glukózy. Glukóza a škrob jsou již
zahrnuty do přílohy II. Proto by na seznam v příloze II měla být přidána rovněž celulózová dr
ť. Přírodní polysacharid celulóza je hlavní složkou buněčných stěn vyšších rostlin a nejhojněj
ší organickou sloučeninou na Zemi. Celulóza tvoří přibližně 50 % veškeré biomasy. Celulóza 
není klasifikována jako nebezpečná pro lidské zdraví ani životní prostředí.

Pozměňovací návrh 300
Příloha II, č. EINECS – Název / skupina – č. CAS (nová řádka)

231-096-4 Železo 7439-89-6

Odůvodnění

Neexistuje důkaz o tom, že by železo představovalo riziko pro zdraví člověka nebo životní
prostředí. Železo je materiál vyráběný ve velkých množstvích, a proto v rámci REACH pravd
ěpodobně podstoupí rozsáhlé testování, v důsledku čehož bude použito značné množství
laboratorních zvířat. Náklady na testování a registraci železa by značně převýšily veškeré
potenciální přínosy.

Pozměňovací návrh 301
Příloha III, odstavec 8

(8) Minerály, rudy a látky vyskytující se v p
řírodě, které nejsou nebezpečnými látkami ve 
smyslu směrnice č. 67/548, pokud nebyly při 
zpracování chemicky upraveny;

(8) Minerály, rudy a látky vyskytující se v p
řírodě stejně jako přírodně identické látky, 
které nejsou nebezpečnými látkami ve smyslu 
směrnice č. 67/548, pokud nebyly při 
zpracování chemicky upraveny;

Odůvodnění
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Natural and synthesised natural substances should be treated the same, as it is impossible 
chemically and physically to distinguish between them. It makes no difference – particularly 
not for protecting health or the environment, whether for example sodium chloride (cooking 
salt) comes from natural sources or has been manufactured through a chemical process.

Pozměňovací návrh 302
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 směrnice 
67/548.

8. Minerály, rudy nebo látky vyskytující se 
v přírodě, včetně látek získaných z rostlin 
uvedených v článku 3.

Odůvodnění

V registračním procesu by se mělo zacházet stejně s organickými i anorganickými látkami. 
Potenciální riziko pocházející z minerálů, rud nebo jiných látek vyskytujících se v přírodě mů
že být řešeno jinými předpisy Společenství nebo v jiných fázích REACH.

Pozměňovací návrh 303
Příloha III, bod 9

9. Zemní plyn, ropa, uhlí. 9. Zemní plyn, koksárenský plyn, 
vysokopecní plyn, konvertorový plyn, ropa, 
uhlí, koks.

Odůvodnění

Průmyslové plyny jsou vyráběny a používány v uzavřených soustavách. Koks je produktem 
odplynění uhlí. V tomto procesu jsou z uhlí odlučovány benzen, toluen, xylen, dehet a jiné
materiály, a proto má koks méně nebezpečných vlastností. Uvedené plyny jsou vyráběny 
v koksárenských pecích a ocelářských kombinátech jako jejich vedlejší produkty. Stejně jako 
zemní plyn, ropa a uhlí jsou využívány k výrobě energie a tepla.

Pozměňovací návrh 304
Příloha III, bod 9
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9. Zemní plyn, ropa, uhlí. 9. Zemní plyn, koksárenský plyn, 
vysokopecní plyn, konvertorový plyn, ropa, 
uhlí a koks.

Odůvodnění
Průmyslové plyny jsou vyráběny a používány v uzavřených soustavách. Veškerá jejich 
doprava se uskutečňuje plynovody a široká veřejnost se s nimi nikdy nesetká.

Koks je produktem odplynění uhlí. Díky odloučení ostatních látek má koks méně nebezpe
čných vlastností, a proto by měl být osvobozen od registrační povinnosti.

Uvedené plyny jsou používány k výrobě energie a tepla, a proto by – stejně jako přírodní
zdroje energie – měly být osvobozeny od registrační povinnosti.

Pozměňovací návrh 305
Příloha III, bod 9

9. Zemní plyn, ropa, uhlí. 9. Zemní plyn, zkapalněný zemní plyn 
(LPG), ropa, uhlí.

Odůvodnění
Vzhledem ke svému přirozenému původu, podobnosti s ostatními přírodními produkty 
uvedenými v příloze III a známým účinkům, co se týče bezpečnosti, zdraví a životního prost
ředí, by měl být zkapalněný zemní plyn zahrnut do přílohy III nařízení REACH.

Pozměňovací návrh 306
Příloha III, bod 9

9. Zemní plyn, ropa, uhlí. 9. Zemní plyn, ropa, uhlí a koks;

Odůvodnění

Vyňaty by měly být veškeré látky vyskytující se v přírodě, včetně těch upravených směrnicí
67/548, neboť tyto látky nepředstavují prioritu a jejich zahrnutím by se prudce zvýšil počet 
látek podléhajících registraci. Byly vyňaty i z ohlašovacích kritérií EINECS.

Koks je produktem odplynění uhlí, a proto má méně nebezpečných vlastností, a měl by tedy 
být osvobozen od registrační povinnosti.

Pozměňovací návrh 307
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Příloha III, bod 9 a (nový)

9a. Nežádoucí příměsi, pokud nejsou 
dovezeny nebo uvedeny na trh samy o sobě;

Odůvodnění

Vyňaty by měly být veškeré látky vyskytující se v přírodě, včetně těch upravených směrnicí
67/548, neboť tyto látky nepředstavují prioritu a jejich zahrnutím by se prudce zvýšil počet 
látek podléhajících registraci. Byly vyňaty i z ohlašovacích kritérií EINECS. 

Koks je produktem odplynění uhlí, a proto má méně nebezpečných vlastností, a měl by tedy 
být osvobozen od registrační povinnosti.

Pozměňovací návrh 308
Příloha III, bod 9 b (nový)

9b. Homogenní a heterogenní slitiny;

Odůvodnění

Vyňaty by měly být veškeré látky vyskytující se v přírodě, včetně těch upravených směrnicí
67/548, neboť tyto látky nepředstavují prioritu a jejich zahrnutím by se prudce zvýšil počet 
látek podléhajících registraci. Byly vyňaty i z ohlašovacích kritérií EINECS.

Koks je produktem odplynění uhlí, a proto má méně nebezpečných vlastností, a měl by tedy 
být osvobozen od registrační povinnosti.

Pozměňovací návrh 309
Příloha III, bod 9 c (nový)

9c. Zamýšlené směsi vytvořené
promícháním nebo smísením složek. 
Jednotlivé složky těchto zamýšlených směsí
by měly být hlášeny odděleně. Dojde-li však 
k chemické reakci mezi složkami, která
nesouvisí se stanoveným použitím a nezvy
šuje praktickou použitelnost výrobku, měly 
by být tyto složky považovány za vedlejší
produkty a neměly by být hlášeny.
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Odůvodnění

Vyňaty by měly být veškeré látky vyskytující se v přírodě, včetně těch upravených směrnicí
67/548, neboť tyto látky nepředstavují prioritu a jejich zahrnutím by se prudce zvýšil počet 
látek podléhajících registraci. Byly vyňaty i z ohlašovacích kritérií EINECS.

Koks je produktem odplynění uhlí, a proto má méně nebezpečných vlastností, a měl by tedy 
být osvobozen od registrační povinnosti.

Pozměňovací návrh 310
Příloha III, bod 9 d (nový)

9d.  Anorganické katalyzátory

Odůvodnění

Vyňaty by měly být veškeré látky vyskytující se v přírodě, včetně těch upravených směrnicí
67/548, neboť tyto látky nepředstavují prioritu a jejich zahrnutím by se prudce zvýšil počet 
látek podléhajících registraci. Byly vyňaty i z ohlašovacích kritérií EINECS.

Koks je produktem odplynění uhlí, a proto má méně nebezpečných vlastností, a měl by tedy 
být osvobozen od registrační povinnosti.

Pozměňovací návrh 311
Příloha III a (nový)

Seznam potenciálních látek perzistentních, 
bioakumulativních a toxických (PBT) a 
látek velmi perzistentních a velmi 
bioakumulativních (vPvB)

U následujících zavedených látek se 
registrace předkládá do tří let od vstupu 
v platnost:

[bude doplněno]

Odůvodnění

Tato příloha vytváří právní jistotu, pokud jde o to, které látky PBT a vPvB budou muset být 
registrovány v rané fázi. Příloha je zapotřebí, neboť bez ní by žadatelé o registraci mohli 
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porušit nařízení tím, že by nestihli registrovat ve lhůtě. K tomu by mohlo dojít, kdyby 
zjistili, že jejich látka je látkou PBT nebo vPvB, až v pozdější fázi – po shromáždění informací
(tento pozměňovací návrh se týká pozměňovacího návrhu 20 k čl. 21 odst. 1 písm. c)).

Pozměňovací návrh 312
Příloha III b (nový)

Další kritéria screeningu látek od 1 do 10 
tun a od 10 do 100 tun

Odůvodnění

Vyplývá z pozměňovacího návrhu k čl. 43aa 5 (nový). Agentura by měla tuto přílohu 
dohotovit později.

Pozměňovací návrh 313
Příloha IV, Guidance note

V dodatcích č. IV až IX jsou uvedeny údaje, 
které jsou podle článků 9, 11, 12, 39, 40 a 44 
nutné pro účely registrace a posouzení. 
Základní údaje pro nejnižší stupeň množství
jsou uvedeny v Dodatku č. V. Při každém 
dosažení vyššího stupně množství se 
mimoto musí uvést údaje, které jsou 
uvedeny v dodatku platném pro tento stupe
ň. Potřebné údaje se pro každou chemickou 
látku liší podle množství, použití a expozice. 
Dodatky je tedy nutno posuzovat komplexn
ě a společně se všeobecnými předpisy pro 
registraci, hodnocení a povinnou péči.

V dodatcích č. IV – VI, IX jsou uvedeny 
údaje, které jsou podle článků 9, 12, 40 a 44 
nutné pro účely registrace a posouzení. 
Základní údaje všechny látky  > 1t/a jsou 
uvedeny v Dodatku č. V. U údajů o 
expozičních kategoriích a kategoriích pou
žití s opakovanými, resp. dlouhodobými 
expozicemi pro člověka a pro životní prost
ředí v registraci podle Dodatku č. IXa je 
nutno zohlednit dodatečné údaje / 
informace podle VI, podle příslušných 
kategorií. Údaje / informace nejsou v zásad
ě nutné, pokud nebude dosaženo kritérií v p
říslušných expozičních kategoriích a 
v kategoriích použití nebo obsahů v p
řípravku a ve výrobcích (jako např. limity 
pro označení chemických látek v p
řípravcích). Jen v odůvodněných 
jednotlivých případech je nutno uvádět 
údaje, které nedosahují těchto kritérií (nap
ř. jako důsledek evaluace).

Odůvodnění

The requirement to provide information according to threshold amounts and regardless of 
risk under Příloha IV in conjunction with Přílohaes V-VIII will lead to many unnecessary 
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experiments on animals and expensive data cemeteries.  It is important to ensure that only 
data is collected that is really necessary for risk assessment.

Pozměňovací návrh 314
Příloha IV, krok 1

Žadatel o registraci by měl shromáždit ve
škeré stávající dostupné údaje o zkouškách
látky, která má být zaregistrována. Je-li to 
z praktického hlediska možné, registrace by 
měla předkládat konsorcia v souladu s
článkem 10 nebo 17. To umožní sdílení údajů
o zkouškách, čímž se zamezí zbytečným 
zkouškám a sníží se náklady. Žadatel o 
registraci by měl rovněž shromáždit veškeré
další dostupné údaje o látce. K nim patří
alternativní údaje (např. z (Q)SAR, údaje 
odvozené z jiných látek, zkoušky in vitro, 
epidemiologické údaje), které mohou 
napomoci při zjišťování přítomnosti nebo 
absence nebezpečných vlastností látky a 
které mohou v některých případech nahradit 
výsledky zkoušek na zvířatech. Kromě toho 
by se měly shromáždit údaje o expozici, pou
žití a opatřeních k řízení rizik v souladu s
článkem 9 a přílohou V. Při zohlednění v
šech těchto údajů společně bude moci žadatel 
o registraci rozhodnout, zda jsou zapotřebí
další údaje.

Žadatel o registraci by měl shromáždit ve
škeré stávající dostupné údaje související
s jeho hodnocením rizik látky, která má být 
zaregistrována. Je-li to z praktického
hlediska možné, registrace by měla p
ředkládat konsorcia v souladu s článkem 10 
nebo 17. To umožní sdílení údajů o zkou
škách, čímž se zamezí zbytečným zkouškám 
a sníží se náklady. Před stanovením 
vlastních hodnot potřebných pro hodnocení
rizik musí být proto zjištěny nebo stanoveny 
příslušné informace o určených použitích a 
stávajících a doporučovaných opatřeních k
řízení rizika. Žadatel o registraci rovněž
shromáždí veškeré další dostupné údaje o 
látce týkající se určených použití, přičemž
zohlední stávající a doporučovaná opatření
k řízení rizika. K nim patří alternativní údaje 
(např. z (Q)SAR, údaje odvozené z jiných 
látek, zkoušky in vitro, epidemiologické
údaje), které mohou napomoci při zjišťování
přítomnosti nebo absence nebezpečných 
vlastností látky a které mohou v některých p
řípadech nahradit výsledky zkoušek na zví
řatech. Při zohlednění všech těchto údajů
společně bude moci žadatel o registraci 
rozhodnout, zda jsou zapotřebí další údaje.

Odůvodnění

Vyjasnění v zájmu malých a středních podniků. Formulace týkající se „určených použití“ jasn
ě a jednoduše vyplývá z určení kategorií použití a expozice. To je pro malé a střední podniky 
obzvlášť důležité, neboť to vede k jednoduššímu používání systému a k uchování pr
ůmyslového a obchodního tajemství.
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Pozměňovací návrh 315
Příloha IV, krok 2

Žadatel určí informace, které jsou potřebné
pro registraci. Nejprve je nutno podle toná
že určit přílohu nebo přílohy, které se mají
použít. Tyto přílohy stanoví standardní po
žadavky na informace, ale je nutno je 
posoudit společně s přílohou IX, která v od
ůvodněných případech povoluje odchylky 
od standardního postupu. V této fázi je 
nutné posoudit zejména údaje o expozici, 
použití a opatřeních k řízení rizik s cílem ur
čit potřebné informace pro danou látku.

Žadatel určí informace, které jsou potřebné
pro registraci. Příloha V stanoví standardní
požadavky na informace. Příloha IXa 
ukazuje, jaké další informace podle přílohy 
VI jsou u každé kategorie vyžadovány. Data 
nebo informace v zásadě nejsou vy
žadovány pod určitým hraničním kritériem 
pro každou kategorii vystavení nebo použití
nebo obsahu v přípravcích a výrobcích 
(srov. článek 13 a např. hraniční hodnoty 
pro označování látek v přípravcích). Pot
řebné informace pro danou látku určují
údaje o určených použitích a stávajících 
nebo doporučovaných opatřeních k řízení
rizik.

Odůvodnění

Vyjasnění v zájmu malých a středních podniků. Formulace týkající se „určených použití“
zahrnuje již z definice informace o kategoriích použití a expozice.

Pozměňovací návrh 316
Příloha IV, krok 4

V některých případech není nutno po
řizovat nové údaje. Pokud však existují
mezery v informacích, musí se podle 
stupně množství pořídit chybějící údaje 
(Dodatky č. V a VI) nebo se musí
navrhnout kontrolní strategie (Dodatky č. 
VII a VIII). Nové pokusy na obratlovcích 
by se měly provádět nebo navrhovat jen 
jako poslední prostředek, pokud byly vy
čerpány všechny ostatní zdroje údajů.

V některých případech není nutno po
řizovat nové údaje. Pokud však existují
mezery v informacích, musí se pořídit 
chybějící údaje (Dodatky č. V, VI a IXa). 
Nové pokusy na obratlovcích by se měly 
provádět nebo navrhovat jen jako 
poslední prostředek, pokud byly vy
čerpány všechny ostatní zdroje údajů.  



PE 357.851v02-00 168/175 AD\580429CS.doc
Externí překlad

CS

V některých případech může být podle 
Dodatků č. V až IX nutné provést určité
zkoušky dříve, než je stanoveno ve 
standardním zkušebním programu nebo 
dodatečně ke standardnímu zkušebnímu 
programu.

Osoba žádající o registraci musí dříve, než
provede pokusy na zvířatech, zjistit, zda 
není možno získat potřebné údaje validními 
alternativními metodami k pokusům na zví
řatech, prostřednictvím QSAR, extrapolací
údajů k jiným látkám, na základě
existujících zkušeností, epidemiologických 
údajů atd. Dále musí přezkoumat, zda při 
uvedených účelech použití není možné
prostřednictvím opatření na snížení
expozice učinit zbytným zjišťování údajů, 
zejména pak pokusy na zvířatech. Za tímto 
účelem musí především posoudit stávající
opatření k řízení rizik s ohledem na příslu
šné expoziční kategorie a přezkoumat, zda 
nejsou možná další opatření k řízení rizik. 
Dříve, než dá podnět ke zkoušce, musí
osoba povinná k registraci shromáždit v
šechny ostatní existující informace, které
tyto zkoušky učiní zbytnými.  Nové pokusy 
na obratlovcích by se měly provádět jen 
jako poslední prostředek, pokud budou vy
čerpány všechny podstatné zdroje údajů. 
Pokud je na základě expoziční kategorie 
podle Dodatku č. IXa některý údaj 
stanoven závazně, může od tohoto údaje být 
dále upuštěno, pokud jeho zjištění není
technicky možné nebo pokud z vědeckého 
hlediska není nutné. Osoba povinná
k registraci musí v těchto případech 
v registraci dodat plausibilní odůvodnění.

Odůvodnění

The requirements concerning information and testing should therefore be tailored to the 
actual exposure situation and not according to quantities.  Therefore prvníly minimum data 
under Příloha V are required.  Further  tests under Příloha VI are only required, under 
legislation on  protecting health, consumers and animals, if they are also really necessary 
under Příloha IXa to evaluate safe use on the basis of actual exposure.

Pozměňovací návrh 317
Příloha IV, bod 5

5. Pokyny k bezpečnému použití týkající se: vypouští se
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Tyto informace musí být shodné
s informacemi v bezpečnostním listu, 
pokud se bezpečnostní list vyžaduje 
v souladu s článkem 29 tohoto nařízení.

5.1. Pokyny pro první pomoc (bezpečnostní
list bod 4)
5.2. Protipožární opatření (bezpečnostní list 
bod 5)

5.3. Opatření v případě náhodného úniku 
(bezpečnostní list bod 6)
5.4. Manipulace a skladování (bezpečnostní
list bod 7)

5.5. Informace pro přepravu (bezpečnostní
list bod 14)

Nevyžaduje-li se zpráva o chemické bezpe
čnosti, je nutno uvést tyto dodatečné údaje:

5.6. Omezování expozice/osobní ochranné
prostředky (bezpečnostní list bod 8)

5.7. Stálost a reaktivita (bezpečnostní list 
bod 10)

5.8. Pokyny k likvidaci

5.8.1. Pokyny k likvidaci (bezpečnostní list 
bod 13)

5.8.2. Informace o recyklaci a způsobech 
odstraňování pro výrobu

5.8.3 Informace o recyklaci a způsobech 
odstraňování pro veřejnost

Odůvodnění

Další základní informace o expozici pomohou firmám při sestavování jejich bezpečnostního 
listu nebo pokynů pro bezpečné používání a agentuře umožní screening předkládaných 
dokumentací k určení prioritních látek v hmotnostním rozpětí od 1 do 100 tun, k nimž by měly 
být vytvářeny informace stanovené v příloze V nebo VI.

Starý bod 5 přílohy IV návrhu Komise se přesouvá do nové přílohy Ic, neboť obsahuje 
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informace o řízení rizik u látek, které nejsou klasifikovány jako nebezpečné, sledující
strukturu bezpečnostního listu v příloze Ic.

Pozměňovací návrh 318
Příloha IV, bod 5 a (nový)

5. Informace o kategoriích použití a 
expozice

5.1. Kategorie použití:

a) průmyslové použití

b) odborné použití

c) spotřebitelské použití

5.1.2. 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

5.2. Kategorie expozice

5.2.1. Expozice člověka:

a) orální,

b) kůží,

c) vdechnutím
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5.2.2. Expozice životního prostředí:

a) vodní prostředí

b) ovzduší

c) půda

5.3. Způsob expozice

a) náhodná / vzácná

b) příležitostná

c) trvalá / častá

Odůvodnění

Další základní informace o expozici pomohou firmám při sestavování jejich bezpečnostního 
listu nebo pokynů pro bezpečné používání a agentuře umožní screening předkládaných 
dokumentací k určení prioritních látek v hmotnostním rozpětí od 1 do 100 tun, k nimž by měly 
být vytvářeny informace stanovené v příloze V nebo VI.

Starý bod 5 přílohy IV návrhu Komise se přesouvá do nové přílohy Ic, neboť obsahuje 
informace o řízení rizik u látek, které nejsou klasifikovány jako nebezpečné, sledující
strukturu bezpečnostního listu v příloze Ic.

Pozměňovací návrh 319
Příloha V, úvod, první odstavec 

Ve sloupci 1 této přílohy jsou stanoveny 
standardní informace požadované pro v
šechny látky vyráběné nebo dovážené v mno
žství alespoň jedné tuny v souladu s čl. 11 
odst. 1 písm. a).

Ve sloupci 1 této přílohy jsou stanoveny 
standardní informace pro látky vyráběné
nebo dovážené v množství alespoň jedné
tuny ročně.
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Informace vymezené ve sloupci 1 jsou po
žadovány pro všechny látky vyráběné
nebo dovážené v množství alespoň 10 tun
v souladu s čl. 11 odst. 1 písm. b).
U látek v množství od 1 do 10 tun musí
být v dokumentaci k registraci předlo
ženy veškeré dostupné informace o 
vlastnostech látky, a to přinejmenším 
informace o fyzikálně-chemických 
vlastnostech v souladu s čl. 11 odst. 1 
písm. a).

Pozměňovací návrh 320
Příloha V, bod 5.1., sloupec 2, , zvláštní pravidla pro odchylky od sloupce 1 (nový)

- tlak výparů

- rozpustnost ve vodě

- rozdělovací koeficient n-oktanol / voda

- bod vznícení
- hořlavost

- výbušné vlastnosti

Pozměňovací návrh 321

Příloha V, bod 5.2., sloupec 2, vysvětlení (nová řada)

- bod varu
- relativní hustota

- povrchové napětí

- teplota samovznícení
oxidační vlastnosti

Or. en

Pozměňovací návrh 322
Příloha V, bod 5.6 and bod 5.14
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vypouští se

Odůvodnění

Both bods are deleted, including their descriptive parts, since testing surface tension is 
generally meaningless for evaluation and risk reduction measures.  A general test of 
granulometry seems disproportionate.

Pozměňovací návrh 323
Příloha V, bod 6.5 (nový), levý sloupec

6.5. Akutní toxicita
Studie se provede pro jednu cestu, pokud 
možno orální, nepovažuje-li žadatel o 
registraci jinou cestu za vhodnější.

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 plynyv množství alespoň
100 tun ročně na jednoho výrobce nebo 
dovozce  se poskytnou informace uvedené
v podbodech 6.5.1. až 6.5.3. pro nejméně dv
ě cesty, přičemž jedna z nich je orální. Výb
ěr druhé cesty závisí na charakteru látky a 
na pravděpodobném způsobu expozice člov
ěka. Pokud existuje pouze jedna cesta 
expozice, je nutno poskytnout informace 
jen pro tuto cestu.
6.5.1. Orálním způsobem

6.5.2. Vdechnutím
6.5.3. Dermálním způsobem

Odůvodnění

Návrh Komise vyžaduje informace o akutní toxicitě pouze u látek v množství alespoň 10 tun 
ročně. Informace o akutní toxicitě pro jednu cestu expozice by však měly být vyžadovány i u 
vybraných prioritních látek v hmotnostním rozpětí od 1 do 10 tun, které budou určeny 
screeningem provedeným agenturou v souladu s čl. 43aa. U neprioritních látek se vyžaduje 
pouze předložení údajů, které jsou již k dispozici. Tento pružnější systém tak oproti návrhu 
Komise dosáhne lepší rovnováhy mezi informačními potřebami a účinností nákladů. (pozmě
ňovací návrh souvisí s kompromisní pozměňovacím návrhem 2 k čl. 5 odstavci 2)
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Pozměňovací návrh 324
Příloha V, bod 6.5 (nový), pravý sloupec

6.5. Studii/studie není nutno provést, 
pokud:

není možné stanovit přesné dávky látky v d
ůsledku chemických nebo fyzikálních 
vlastností látky nebo

látka je leptavá nebo

látka je hořlavá při pokojové teplotě
vzduchu.

Vhodná druhá cesta se zvolí na tomto 
základě:

6.5.2. 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

je splněna jedna z těchto podmínek:

látka má tlak par vyšší než 10-2 Pa při 20 °C 
nebo

látka se bude používat způsobem, při 
kterém vzniká aerosol, částice nebo kapičky 
vdechovatelných rozměrů (> 1 % hmot. 
částic s MMAD < 100 μm).
6.5.3. 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 orální toxicity je 
pozorována toxicita v nízkých dávkách, 
nebo
- při studiích kožní nebo oční dráždivosti 
jsou pozorovány systemické účinky nebo 
jiné příznaky absorpce, nebo
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- zkoušky in vitro naznačují významnou 
dermální absorpci, nebo

- u strukturně příbuzných látek je zjištěna 
značná akutní dermální toxicita nebo 
pronikání kůží.

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 nižší než -1 nebo vyšší ne
ž 4).

Odůvodnění

Návrh Komise vyžaduje informace o akutní toxicitě pouze u látek v množství alespoň 10 tun ro
čně. Informace o akutní toxicitě pro jednu cestu expozice by však měly být vyžadovány i u 
vybraných prioritních látek v hmotnostním rozpětí od 1 do 10 tun, které budou určeny 
screeningem provedeným agenturou v souladu s čl. 43aa. U neprioritních látek se vyžaduje 
pouze předložení údajů, které jsou již k dispozici. Tento pružnější systém tak oproti návrhu 
Komise dosáhne lepší rovnováhy mezi informačními potřebami a účinností nákladů. (pozmě
ňovací návrh souvisí s kompromisní pozměňovacím návrhem 2 k čl. 5 odstavci 2)

Pozměňovací návrh 325
Příloha V, bod 7.1.1., levý sloupec

7.1.1. Krátkodobá toxicita pro perloočky 7.1.1. Krátkodobá toxicita pro perloočky 
nebo pro ryby

Odůvodnění

Podniky musí mít možnost předkládat existující krátkodobé testy toxicity na rybách místo test
ů toxicity na perloočkách 

Pozměňovací návrh 326
Příloha V, bod 7.2. (nový), levý sloupec

7.2. Rozklad

7.2.1. Biotický
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7.2.1.1. Snadná biologická odbouratelnost

Odůvodnění

Návrh Komise vyžaduje informace o biodegradaci pouze u látek v množství alespoň 10 tun ro
čně. Informace o akutní toxicitě pro jednu cestu expozice by však měly být vyžadovány i u 
vybraných prioritních látek v hmotnostním rozpětí od 1 do 10 tun, které budou určeny 
screeningem provedeným agenturou v souladu s čl. 43aa. U neprioritních látek se vyžaduje 
pouze předložení údajů, které jsou již k dispozici. Tento pružnější systém tak oproti návrhu 
Komise dosáhne lepší rovnováhy mezi informačními potřebami a účinností nákladů. (pozmě
ňovací návrh souvisí s kompromisní pozměňovacím návrhem 2)

Pozměňovací návrh 327
Příloha V, bod 7.2. (nový), pravý sloupec

7.2 Simulační studie (příloha VII body 
7.2.1.2. až 7.2.1.4.) navrhne žadatel o 
registraci nebo si je může vyžádat příslušný
orgán hodnotícího členského státu 
v souladu s článkem 39, 40 nebo 44, pokud 
z posouzení chemické bezpečnosti podle p
řílohy I vyplývá, že je nutno dále zkoumat 
rozklad látky. Výběr vhodné zkoušky (zkou
šek) závisí na výsledcích posouzení bezpe
čnosti.
7.2.1.1. Studii není nutno provést, pokud se 
jedná o anorganickou látku.

Odůvodnění

Návrh Komise vyžaduje informace o biodegradaci pouze u látek v množství alespoň 10 tun ro
čně. Informace o akutní toxicitě pro jednu cestu expozice by však měly být vyžadovány i u 
vybraných prioritních látek v hmotnostním rozpětí od 1 do 10 tun, které budou určeny 
screeningem provedeným agenturou v souladu s čl. 43aa. U neprioritních látek se vyžaduje 
pouze předložení údajů, které jsou již k dispozici. Tento pružnější systém tak oproti návrhu 
Komise dosáhne lepší rovnováhy mezi informačními potřebami a účinností nákladů. (pozmě
ňovací návrh souvisí s kompromisní pozměňovacím návrhem 2)

Pozměňovací návrh 328
Příloha VI, úvod, první odstavec
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Ve sloupci 1 této přílohy jsou stanoveny 
standardní informace požadované pro v
šechny látky vyráběné nebo dovážené v mno
žství alespoň 10 tun v souladu s čl. 11 odst. 1 
písm. b).

Ve sloupci 1 této přílohy jsou stanoveny 
standardní informace pro látky vyráběné
nebo dovážené v množství alespoň 10 tun 
ročně.

Informace vymezené ve sloupci 1 jsou po
žadovány pro všechny látky vyráběné nebo 
dovážené v množství alespoň 100 tun
v souladu s čl. 11 odst. 1 písm. c).

U látek v množství od 10 do 100 tun musí
být v dokumentaci k registraci předloženy 
veškeré dostupné informace o vlastnostech
látky, a to přinejmenším informace o 
fyzikálně-chemických vlastnostech 
v souladu s čl. 11 odst. 1 písm. b).

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 329
Příloha IX, bod 1.5., bod 3

3. konstantním modelu změny účinnosti 
vlastností v celé kategorii.

3. konstantním modelu změny účinnosti 
vlastností v celé kategorii a společném ak
čním mechanismu.

Odůvodnění

Smyslem je opodstatnit seskupování látek a paušální přístup, umožňující registrovat látky po 
skupinách a tím výrazně snížit počet dokumentací předkládaných k registraci. Pozměňovací
návrh zavádí čtvrté kritérium, které umožňuje seskupovat látky se stejným profilem toxicity. 
Dále stanoví povinnost Komise vypracovat podrobnou metodiku.

Pozměňovací návrh 330
Příloha IX, bod 1.5., pododstavec 3 a (nový)
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U látek, které jsou složité a mají prom
ěnlivé složení, mohou být koncové body pro 
klasifikaci a označování a pro posuzování
rizik určeny na základě údajů o jejich 
podstatných složkách, a to s využitím jejich 
nejvyšších koncentrací v látce. Do dvou let 
od schválení právního předpisu vypracuje 
agentura po konzultaci dotčených osob a 
ostatních zainteresovaných stran 
podrobnou a vědecky zdůvodněnou 
metodiku seskupování látek.

Odůvodnění

Smyslem je opodstatnit seskupování látek a paušální přístup, umožňující registrovat látky po 
skupinách a tím výrazně snížit počet dokumentací předkládaných k registraci. Pozměňovací
návrh zavádí čtvrté kritérium, které umožňuje seskupovat látky se stejným profilem toxicity. 
Dále stanoví povinnost Komise vypracovat podrobnou metodiku.

Pozměňovací návrh 331
Příloha XI, úvod, první odstavec

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 alespoň jedné tuny ročně dále ve 
směru zásobovacího řetězce. Při posouzení
se zváží použití látky samotné, v přípravku 
nebo ve výrobku.

Odůvodnění

Zlepšuje funkčnost právní úpravy tím, že zmenšuje okruh použití, která musí být posuzována 
ve zprávě o chemické bezpečnosti, na použití jedné tuny a více. Podle návrhu Komise by se 
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zpráva musela zabývat i použitími ve velmi malých množstvích.

Pozměňovací návrh 332
Příloha IX, bod 3, první odstavec

Od testování v souladu s přílohami VII a 
VIII lze upustit na základě scénářů expozice 
vypracovaných ve zprávě o chemické bezpe
čnosti.

Od testování v souladu s přílohami VI až
VIII lze upustit na základě scénářů expozice 
vypracovaných ve zprávě o chemické bezpe
čnosti.

Odůvodnění

Smyslem REACH není vytvářet vědecké informace o všech látkách bez ohledu na jejich skute
čné riziko, nýbrž zaměřit se na informace potřebné k patřičnému omezení rizik vyplývajících 
z použití látek.

V případě nevýznamné expozice člověka nebo životního prostředí tedy vytváření informací
nebude povinné ani u látek od 10 do 100 tun.

Pozměňovací návrh 333
Příloha IX, bod 3, odstavec 2 a (nový)

Testování v souladu s přílohou V může být 
vynecháno, je-li expozice nevýznamná a je-
li předloženo dostatečné odůvodnění a 
dokumentace.

Odůvodnění

V případě nevýznamné expozice člověka nebo životního prostředí nebude vytváření informací
povinné ani u látek pod 10 tun vybraných na základě screeningu agentury za látky prioritní.

Pozměňovací návrh 334
Příloha IX, bod 3
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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.

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.

Odůvodnění

Smyslem REACH není vytvářet vědecké informace o všech látkách bez ohledu na jejich skute
čné riziko, nýbrž zaměřit se na informace potřebné k patřičnému omezení rizik vyplývajících 
z použití látek.

V případě nevýznamné expozice člověka nebo životního prostředí tedy vytváření informací
nebude povinné ani u látek od 10 do 100 tun.

Also for substances below 10 tonnes selected as priority substances by the Agency’s 
screening, the generation of information shall not be required, if the exposure of humans or 
the environment is insignificant. (amendment linked to compromise amendment 2)

Pozměňovací návrh 335
Příloha IX, bod 3.1., 3.2. and 3.3. (nový)

3.1 Od testování v souladu s přílohami VI a
ž 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 %.
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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.

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.

Odůvodnění



PE 357.851v02-00 182/175 AD\580429CS.doc
Externí překlad

CS

POSTUP

Název Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady k registraci, 
hodnocení, schválení a omezení chemických látek (Reach), 
k vytvoření Evropské agentury pro chemické látky a ke zm
ěně směrnice č. 1999/45/ES a vyhlášky (ES) {o 
perzistentních organických škodlivinách}

Odkazy KOM(2003)0644 – C5-0531/2003 – 2003/0256(COD)
Odpovědný výbor ENVI
Výbor, jehož názor se vyžaduje

Datum oznámené v plenárním 
zasedání

IMCO
16. 9. 2004

Zvýšená spolupráce Ano
Navrhovatel

Datum jmenování
Hartmut NASSAUER
28. 7. 2004

Rozprava ve výborech 24.11.2004
4.7.2005

19.1.2005
12.7.2005

19.4.2005
5.9.2005

24.5.2005
13.9.2005

14.6.2005

Datum přijetí pozměňovacích 
návrhů

13. 9. 2005

Výsledek konečného hlasování pro:
proti:
nehlasovali:

33
3
0

Členové přítomní na konečném 
hlasování

Mia De Vits, Bert Doorn, Janelly Fourtou, Małgorzata 
Handzlik, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, 
Anna Hedh, Edit Herczog, Anneli Jäätteenmäki, Henrik 
Dam Kristensen, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, 
Arlene McCarthy, Manuel Medina Ortega, Bill Newton 
Dunn, Béatrice Patrie, Zita Pleštinská, Guido Podestà, 
Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide 
Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Andreas Schwab, Eva-
Britt Svensson, József Szájer, Jacques Toubon, Bernadette 
Vergnaud, Barbara Weiler, Phillip Whitehead, Joachim 
Wuermeling

Náhradníci přítomní na kone
čném hlasování

Charlotte Cederschiöld, Gisela Kallenbach, Cecilia 
Malmström, Maria Matsouka, Joseph Muscat, Hartmut 
Nassauer

Náhradníci podle článku 178(2) p
řítomní na konečném hlasování

Lena Ek, Dieter-Lebrecht Koch



AD\580429CS.doc 183/175 PE 357.851v02-00
Externí překlad

CS


