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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY  110-253 ČÁST I (Body odůvodnění a hlava I)

Návrh zprávy (PE 353.529v02-00)
Guido Sacconi

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o registraci, vyhodnocování, schvalování a 
omezování chemických látek (REACH), kterým se zřizuje Evropská agentura pro chemické 
látky a kterým se mění směrnice 1999/45/ES a nařízení (ES) …/… o perzistentních 
organických znečišťujících látkách

Návrh nařízení (KOM(2003) 0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Text navržený Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Návrh legislativního usnesení 

Pozměňovací návrh, který předložil Jonas Sjöstedt

Pozměňovací návrh 110
Právní základ

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

S ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména článek 
95 této smlouvy a čl. 175 odst. 1) 
v souvislosti s hlavou VII o schvalování a 
hlavou VIII o omezeních,

Or. en

Odůvodnění

Nařízení se opírá o článek 95, který se týká vnitřního trhu. Hlavním cílem hlav o schvalování 
a omezeních nařízení je ochrana životního prostředí, a proto je čl. 175 odst. 1 Smlouvy jejich 
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vhodný právní základ.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh, který předložila Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 111
Bod odůvodnění 1

(1) volný pohyb látek samotných, 
v přípravcích nebo ve výrobcích je 
podstatnou součástí vnitřního trhu a 
významným způsobem přispívá ke zdraví a 
blahobytu spotřebitelů a i k jejich sociálním 
a ekonomickým zájmům, stejně tak jako i ke 
konkurenceschopnosti chemického 
průmyslu.

(1) volný pohyb látek samotných, 
v přípravcích nebo ve výrobcích je 
podstatnou součástí vnitřního trhu a jasný a 
důrazný režim registrací, hodnocení a 
schvalování chemikálií, který bude založen 
na postupném vyřazování nebezpečných 
látek a který je bude nahrazovat 
bezpečnými alternativami, může 
významným způsobem přispívat ke zdraví a 
blahobytu spotřebitelů a i k jejich sociálním 
a ekonomickým zájmům, stejně tak jako i ke 
konkurenceschopnosti chemického 
průmyslu.

Or. en

Odůvodnění

Vnitřní trh sám o sobě nezlepší lidské zdraví ani životní prostředí. Z toho důvodu je zapotřebí 
důrazná politika, která co nejdříve vyřadí nejnebezpečnější látky a nahradí je bezpečnými 
alternativami.

Pozměňovací návrh, který předložil Jonas Sjöstedt

Pozměňovací návrh 112
Bod odůvodnění 3 a (nový)

(3a) pro některé části nařízení, jejichž 
hlavním cílem je zajištění vysoké úrovně 
ochrany životního prostředí, je právním 
základem čl. 175 odst. 1.
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Or. en

Odůvodnění

Čl. 175 odst. 1 týkající se ochrany životního prostředí je přidán jako právní základ a to se 
musí odrážet i v bodech odůvodnění.

Pozměňovací návrh, který předložili Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer a 
Frédérique Ries, Chris Davies

Pozměňovací návrh 113
Bod odůvodnění 4

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

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

Or. en

Odůvodnění

Evropský parlament vyjádřil názor, že „ochrana zdraví dětí proti nemocem způsobeným vlivy 
životního prostředí je nezbytnou investicí v zájmu zajištění odpovídajícího lidského a 
ekonomického rozvoje“ (Paulsenova zpráva o evropské strategii pro životní prostředí a 
zdraví), a požadoval konkrétní omezení chemických látek u vysoce ohrožených vrstev 
obyvatelstva (Riesova zpráva o evropském akčním plánu pro životní prostředí a zdraví). 
REACH by neměl být vnímán jen jako příležitost k ochraně zdraví pracovníků, ale rovněž jako 
příležitost k ochraně těch, kdo jsou nejvíce zranitelní vůči vlivům chemických látek (Carl 
Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer).

23. února 2005 přijal Evropský parlament usnesením Evropský akční plán pro životní 
prostředí a zdraví na léta 2004-2010 (A6-0008/2005 ), v němž vyzývá „Komisi, aby zajistila, 
že veškeré posuzování rizik, které bude prováděno, se bude konkrétně zaměřovat na rizika pro 
plody, kojence a děti všude tam, kde bude existovat možnost, že by tyto zvlášť zranitelné 
skupiny mohly být vystaveny posuzovaným látkám" (Frédérique Ries, Chris Davies).
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Pozměňovací návrh, který předložila Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 114
Bod odůvodnění 4

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

(4) v zájmu zachování celistvosti vnitřního 
trhu a vysoké úrovně ochrany lidského 
zdraví, obzvláště zdraví pracovníků, a 
životního prostředí je nezbytné zajistit, aby 
veškeré látky, které jsou vyráběny v rámci 
Společenství anebo se dostanou na jeho trh, 
byly v souladu s právem Společenství, a to i 
v případě, že jsou vyváženy;

Or. en

Odůvodnění

REACH se musí vztahovat na všechny látky, bez ohledu na místo jejich výroby, aby byla 
zajištěna ochrana lidského zdraví, životního prostředí a pracovníků stejně jako rovná 
pravidla v tomto odvětví průmyslu.

Pozměňovací návrh, který předložili Frédérique Ries, Chris Davies

Pozměňovací návrh 115
Bod odůvodnění 5

(5) posouzení funkčnosti čtyř hlavních 
právních nástrojů, které se týkají chemikálií 
ve Společenství (směrnice Rady 67/548/EHS
ze dne 27. června 1967 o sbližování 
právních a správních předpisů týkajících se 
klasifikace, balení a označování 
nebezpečných látek, směrnice Rady 
88/379/EHS ze dne 7. června 1988 o 
sbližování právních a správních předpisů 
členských států týkajících se klasifikace, 
balení a označování nebezpečných přípravků
(mezitím nahrazené směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 1999/45/ES ze 
dne 31. května 1999 o sbližování právních a 
správních předpisů členských států 
týkajících se klasifikace, balení a označování 
nebezpečných přípravků, nařízení Rady 
(EHS) č. 793/93 ze dne 23. března 1993 o 
hodnocení a kontrole rizik existujících látek 

(5) posouzení funkčnosti čtyř hlavních 
právních nástrojů, které se týkají chemikálií 
ve Společenství (směrnice Rady 67/548/EHS 
ze dne 27. června 1967 o sbližování 
právních a správních předpisů týkajících se 
klasifikace, balení a označování 
nebezpečných látek, směrnice Rady 
88/379/EHS ze dne 7. června 1988 o 
sbližování právních a správních předpisů 
členských států týkajících se klasifikace, 
balení a označování nebezpečných přípravků
(mezitím nahrazené směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 1999/45/ES ze 
dne 31. května 1999 o sbližování právních a 
správních předpisů členských států 
týkajících se klasifikace, balení a označování 
nebezpečných přípravků, nařízení Rady 
(EHS) č. 793/93 ze dne 23. března 1993 o 
hodnocení a kontrole rizik existujících látek 
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a směrnice Rady 76/769/EHS ze dne 
27. června 1976 o sbližování právních a 
správních předpisů členských států 
týkajících se omezení uvádění na trh a 
používání některých nebezpečných látek a 
přípravků, odhalilo řadu problémů ve funkci 
legislativy Společenství, která se týká 
chemikálií, s důsledky v rozdílnosti mezi 
zákony a mezi administrativními 
ustanoveními v členských státech s přímým 
dopadem na funkci vnitřního trhu v této 
oblasti.

a směrnice Rady 76/769/EHS ze dne 
27. června 1976 o sbližování právních a 
správních předpisů členských států 
týkajících se omezení uvádění na trh a 
používání některých nebezpečných látek a 
přípravků, odhalilo řadu problémů ve funkci 
legislativy Společenství, která se týká 
chemikálií, s důsledky v rozdílnosti mezi 
zákony a mezi administrativními 
ustanoveními v členských státech s přímým 
dopadem na funkci vnitřního trhu v této 
oblasti a neschopnost preventivně 
ochraňovat veřejné zdraví a životní 
prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být uznáno, že REACH vyplňuje mezeru ve znalostech týkajících se ochrany 
veřejného zdraví a  životního prostředí.

Pozměňovací návrh, který předložili Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana 
Muscardini, Sergio Berlato

Pozměňovací návrh 116
Bod odůvodnění 6a (nový)

(6a) chemické látky vyráběné ve třetích 
zemích a dovážené do Evropské unie nejsou 
hlavním předmětem stávající legislativy 
Společenství o ochraně zdraví a životního 
prostředí a je nezbytné přijmout veškeré 
nezbytné kroky k oživení evropské výroby a 
k zajištění vysoké úrovně ochrany.

Or. it

Odůvodnění 

Stávající pravidla EU stanoví mnohem přísnější parametry pro evropské výrobce chemických 
látek než pro výrobce mimo Společenství. Mělo by být zváženo riziko, jaké pro zdraví a životní 
prostředí představují odlišná nařízení pro evropské a mimoevropské výrobky. 



PE 357.816v01-00 6/90 AM\565896CS.doc
Externí překlad

CS 

Pozměňovací návrh, který předložila Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 117
Bod odůvodnění 7 a (nový)

(7a) cílem nového režimu, který má být 
tímto nařízením zaveden, je zabývat se 
nejnebezpečnějšími látkami jako prioritním 
problémem. Tato priorita se zakládá na 
předpokládaném riziku, které daná látka 
představuje pro lidské zdraví a životní 
prostředí, míře a době, po kterou je člověk 
působení této látky vystaven. Vyhodnocení 
a posouzení rizik musí rovněž zahrnovat 
dopad látek na vývoj plodu a zdraví žen a 
dětí.

Or. en

Odůvodnění

Musí být zřejmé, že podle REACH je potřeba zabývat se nejprve nejnebezpečnějšími látkami 
s cílem nahradit je bezpečnějšími alternativami.

Pozměňovací návrh, který předložili Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana 
Muscardini, Sergio Berlato

Pozměňovací návrh 118
Bod odůvodnění 7 a (nový)

(8a) řízení rizik látek by mělo stejným 
způsobem pohlížet na chemické látky 
vyrobené v Evropské unii i na látky 
vyrobené ve třetích zemích, aby se vyloučilo 
zvýhodňování a podpora mimoevropské 
výroby v důsledku nadměrných nákladů 
zatěžujících evropské výrobce.

Or. it

Odůvodnění

Existuje riziko, že režim REACH tak, jak jej navrhuje Komise, bude zvýhodňovat dovoz 
určitých výrobků, látek a přípravků, které nespadají pod pravidla, jimž obdobné výrobky 
vyrobené v Evropské unii musejí vyhovovat. Méně komplexní omezení požadovaná od 
dovážených výrobků je činí levnějšími, umožňuje širší používání surovin a nenabízí žádnou 
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záruku v oblasti ochrany zdraví a životního prostředí.

Současná pravidla EU stanoví parametry, které jsou mnohem přísnější pro evropské výrobce
chemických látek. Dovozci, kteří dovážejí výrobky do Evropské unie, by měli podléhat stejným 
pravidlům, jaká se vztahují na evropské výrobce.

Pozměňovací návrh, který předložila Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 119
Bod odůvodnění 10

(10) ustanovení o vyhodnocování stanoví 
následnou kontrolu po registraci spočívající 
v ověření, že registrace je v souladu 
s požadavky tohoto nařízení, a v ověření 
možnosti získávání více informací o 
vlastnostech látek. Členské státy by měly
tyto látky vyhodnotit, existuje-li po jejich 
zařazení do postupových plánů podezření, 
že představují riziko pro lidské zdraví a 
životní prostředí.

(10) ustanovení o vyhodnocování stanoví 
následnou kontrolu po registraci spočívající 
v ověření, že registrace je v souladu 
s požadavky tohoto nařízení, a v ověření 
možnosti získávání více informací o 
vlastnostech látek. Agentura by měla tyto 
látky vyhodnotit, existuje-li podezření, že 
představují riziko pro lidské zdraví a životní 
prostředí.

Or. de

Odůvodnění

Souvisí s pozměňovacím návrhem k článku 38.

Pozměňovací návrh, který předložil Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 120
Bod odůvodnění 12

(12) schvalovací ustanovení stanoví, že 
Komise může povolit uvedení na trh a 
použití látek velmi vysoké závažnosti, jsou-
li rizika vyplývající z jejich použití 
odpovídajícím způsobem omezena nebo 
použití může být odůvodněno sociálně-
ekonomickými důvody.

(12) schvalovací ustanovení stanoví, že 
Komise může povolit uvedení na trh a 
použití látek velmi vysoké závažnosti na 
dobu určitou, jestliže neexistuje bezpečnější 
alternativa a jestliže jejich využití může být 
zdůvodněno sociálně ekonomickými důvody 
a pokud jsou rizika vyplývající z jejich 
použití odpovídajícím způsobem omezena.

Or. en
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Odůvodnění

Je důležité zdůraznit, že schválení je pouze dočasné.

Pozměňovací návrh, který předložili Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller

Pozměňovací návrh 121
Bod odůvodnění 12

(12) schvalovací ustanovení stanoví, že 
Komise může povolit uvedení na trh a 
použití látek velmi vysoké závažnosti, jsou-
li rizika, vyplývající z jejich použití 
odpovídajícím způsobem omezena nebo
použití může být odůvodněno sociálně-
ekonomickými důvody.

(12) schvalovací ustanovení stanoví, že 
Komise může povolit uvedení na trh a 
použití látek velmi vysoké závažnosti,
nejsou-li k dispozici žádné vhodné 
alternativy nebo technologie a použití může 
být odůvodněno sociálně-ekonomickými 
důvody.

Or. en

Odůvodnění

Tento bod odůvodnění má opět připomenout cíl schvalovacího procesu. Schvalování bude 
schopné zajistit požadovanou vysokou úroveň ochrany jen za předpokladu, že látky velmi 
vysoké závažnosti budou nahrazeny vhodnými alternativními látkami nebo technologiemi, 
kdekoli je to jen možné. Zachování „odpovídajícího omezení“ by podporovalo pokračující 
používání a uvolňování látek velmi vysoké závažnosti do životního prostředí, bez ohledu na 
sociální a ekonomickou potřebnost, která z jejich používání vyplývá, a bez ohledu na to, zda 
jsou k dispozici bezpečnější alternativy.

Pozměňovací návrh, který předložili Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav 
Mikolášik, Françoise Grossetête, Péter Olajos, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate 

Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Pozměňovací návrh 122
Bod odůvodnění 16

(16) zkušenosti prokázaly, že není patřičné 
vyžadovat od členských států posuzování 
rizik u všech chemikálií. Tato odpovědnost 
by měla být předána v první řadě podnikům, 
které vyrábějí nebo dovážejí látky, ale pouze 
v množství převyšující určitý objem, a tím 
jim umožnit nést související náklady. 
Takové podniky by měly učinit příslušná 
opatření pro řízení rizik odpovídající jejich 

(16) zkušenosti prokázaly, že není patřičné 
vyžadovat od členských států posuzování 
rizik u všech chemikálií. Tato odpovědnost 
by měla být předána v první řadě podnikům, 
které vyrábějí nebo dovážejí látky, ale pouze 
v množství převyšující určitý objem, a tím 
jim umožnit nést související náklady. 
Takové podniky by měly učinit příslušná 
opatření pro řízení rizik odpovídající jejich 
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posouzení rizik jejich látek. posouzení rizik jejich látek. Tyto podniky by 
měly vhodným způsobem sdělit konečnému 
uživateli údaje o bezpečném používání 
látek, které vyrábějí či dovážejí, a jejich 
přípravě na základě posouzení rizik.

Or. en

Odůvodnění

Sdělování nezbytných informací a poradenství konečnému uživateli, které mu umožní 
bezpečné užívání a bezpečně a účinně zvládat rizika, je nezbytné.

Souvisí s pozměňovacími návrhy k bodům odůvodnění 41, 41a, 42 a 43.

Pozměňovací návrh, který předložil Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 123
Bod odůvodnění 16

(16) zkušenosti prokázaly, že není patřičné 
vyžadovat od členských států posuzování 
rizik u všech chemikálií. Tato odpovědnost 
by měla být předána v první řadě podnikům, 
které vyrábějí nebo dovážejí látky, ale pouze 
v množství převyšující určitý objem, a tím 
jim umožnit nést související náklady. 
Takové podniky by měly učinit příslušná 
opatření pro řízení rizik odpovídající jejich 
posouzení rizik jejich látek.

(16) zkušenosti prokázaly, že není patřičné 
vyžadovat od členských států posuzování 
rizik u všech chemikálií. Tato odpovědnost 
by měla být předána v první řadě podnikům, 
které vyrábějí nebo dovážejí látky, ale pouze 
v případě látek velmi vysoké závažnosti 
nebo v množství převyšující určitý objem, a 
tím jim umožnit nést související náklady. 
Takové podniky by měly učinit příslušná 
opatření pro řízení rizik odpovídající jejich 
posouzení rizik jejich látek. 

Or. nl

Odůvodnění

V případě látek velmi vysoké závažnosti musejí být rizika posouzena i tehdy, kdy je jejich 
objem nižší než 1 tuna za rok. Tyto látky mohou i v malém množství vážně poškozovat životní 
prostředí a zdraví (Blokland soubor priorit). 

Pozměňovací návrh, který předložil Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 124
Bod odůvodnění  19
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(19) vědecký výzkum a vývoj běžně používá 
množství menší než 1 tuna za rok, není proto 
zapotřebí vyčleňovat takový výzkum a 
vývoj, neboť látky v takovém množství 
nemusejí být registrovány v žádném případě. 
V zájmu podpoření inovace je však nezbytné 
vyjmout výzkum a vývoj zaměřený na 
výrobky a procesy z povinnosti registrace po 
určité časové období, během kterého zatím 
není úmyslem látku uvádět na trh pro 
neomezený počet zákazníků, neboť její 
použití v přípravcích nebo ve výrobcích ještě 
vyžaduje další výzkum a vývoj provedený za 
pomoci omezeného množství známých 
zákazníků.

(19) vědecký výzkum a vývoj běžně používá 
množství menší než 1 tuna za rok, není proto 
zapotřebí vyčleňovat takový výzkum a vývoj
v případě látek vysoké závažnosti, 
závažnosti a nízké závažnosti, neboť takové
látky v takovém množství nemusejí být 
registrovány v žádném případě. Látky velmi 
vysoké závažnosti však musejí být 
vyčleněny, neboť takové látky musejí být 
registrovány. V zájmu podpoření inovace je 
však nezbytné vyjmout výzkum a vývoj 
zaměřený na výrobky a procesy z povinnosti 
registrace po určité časové období, během 
kterého zatím není úmyslem látku uvádět na 
trh pro neomezený počet zákazníků, neboť 
její použití v přípravcích nebo ve výrobcích 
ještě vyžaduje další výzkum a vývoj 
provedený za pomoci omezeného množství 
známých zákazníků. 

Or. nl

Odůvodnění

V případě látek velmi vysoké závažnosti musejí být rizika posouzena i tehdy, kdy je jejich 
objem nižší než 1 tuna za rok. Tyto látky mohou i v malém množství vážně poškozovat životní 
prostředí a zdraví. Jelikož tyto látky spadají do působnosti REACH, je třeba žádat o výjimku 
pro vědecký výzkum a vědecký vývoj, který je používá (Blokland soubor priorit). 

Pozměňovací návrh, který předložila Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 125
Bod odůvodnění  19 a (nový)

(19a) začlenění látek do velkovýrobních 
procesů a úprava technických metod jsou 
složité procesy. Získává se takto důležité 
poznání o látkách, které by mělo být bráno 
v úvahu při přípravě registrační 
dokumentace, například ve vztahu k použití 
látky. U mnoha látek může být proto 
registrační dokumentace vypracována jen 
po zvážení těchto informací. V zájmu 
podpory inovace by proto mělo být pro 
registraci nových látek stanoveno 
přechodné období. 
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Or. de

Odůvodnění

Souvisí se zavedením nového článku 19a. 

Pozměňovací návrh, který předložil Satu Hassi

Pozměňovací návrh 126
Bod odůvodnění 20

(20) vzhledem k tomu, že výrobci a dovozci 
mají nést za své výrobky odpovědnost, je 
vhodné zavést na látky, s jejichž uvolněním 
z výrobku se počítá, požadavek registrace. 
V případě látek, které se mohou z výrobků 
uvolňovat v množství dostatečně vysokém a 
takovým způsobem, že mohou nežádoucím 
způsobem ovlivnit lidské zdraví a životní 
prostředí, by měla Agentura být 
informována a zmocněna k vyžádání 
registrace.

(20) vzhledem k tomu, že výrobci a dovozci 
mají nést za své výrobky odpovědnost, je 
vhodné zavést na nebezpečné látky ve 
výrobcích požadavek registrace.

Or. en

Odůvodnění

Výrobky představují hlavní zdroj, který vystavuje uživatele kontaktu s chemikáliemi. 
Používání nebezpečných látek ve výrobcích by mělo podléhat požadavku registrace.

Pozměňovací návrh, který předložili Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 127
Bod odůvodnění 20

(20) vzhledem k tomu, že výrobci a dovozci 
mají nést za své výrobky odpovědnost, je 
vhodné zavést na látky, s jejichž uvolněním 
z výrobku se počítá, požadavek registrace. 
V případě látek, které se mohou z výrobků 
uvolňovat v množství dostatečně vysokém a 
takovým způsobem, že mohou nežádoucím 
způsobem ovlivnit lidské zdraví a životní 
prostředí, by měla Agentura být 
informována a zmocněna k vyžádání 

(20) vzhledem k tomu, že výrobci a dovozci 
mají nést za své výrobky odpovědnost, je 
vhodné zavést na látky ve výrobcích 
požadavek registrace.
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registrace.

Or. en

Odůvodnění

Výrobky představují hlavní zdroj, který vystavuje uživatele kontaktu s chemikáliemi. 
Používání nebezpečných látek ve výrobcích by mělo podléhat požadavku registrace.

Souvisí s pozměňovacím návrhem k článkům 5 a 6 stejného autora.

Pozměňovací návrh, který předložila Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 128
Bod odůvodnění 20

(20) vzhledem k tomu, že výrobci a dovozci 
mají nést za své výrobky odpovědnost, je 
vhodné zavést na látky, s jejichž uvolněním 
z výrobku se počítá, požadavek registrace. 
V případě látek, které se mohou z výrobků 
uvolňovat v množství dostatečně vysokém a 
takovým způsobem, že mohou nežádoucím 
způsobem ovlivnit lidské zdraví a životní 
prostředí, by měla Agentura být 
informována a zmocněna k vyžádání 
registrace.

(20) vzhledem k tomu, že výrobci a dovozci 
mají nést za své výrobky odpovědnost, je 
vhodné zavést na látky ve výrobcích 
požadavek registrace. V případě látek, které 
se mohou z výrobků uvolňovat v množství 
dostatečně vysokém anebo po delší dobu a 
takovým způsobem, že mohou nežádoucím 
způsobem ovlivnit lidské zdraví a životní 
prostředí, by měla Agentura být 
informována a zmocněna k vyžádání 
registrace. 

Or. en

Odůvodnění

Zamýšlené či nezamýšlené uvolňování nemůže být kontrolováno před registrací, nýbrž až po 
registraci. Vedle vystavení vlivu vysokých dávek je také třeba věnovat pozornost vlivu 
relativně malých dávek po dlouhou dobu.

Pozměňovací návrh, který předložil Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 129
Bod odůvodnění  24

(24) požadavky na získávání údajů o látkách 
musí být uspořádány podle výrobního nebo 
dovozního objemu látky, neboť toto 

(24) požadavky na získávání údajů o látkách 
musí být uspořádány podle výrobního nebo 
dovozního objemu látky a úrovně 
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představuje informaci o možnosti kontaktu 
člověka a životního prostředí s látkami a 
mělo by být detailně popsáno.

nebezpečnosti, neboť na základě údajů o 
použití a riziku toto představuje informaci o 
možnosti kontaktu člověka a životního 
prostředí s látkami a riziky spojenými 
s tímto kontaktem a mělo by být detailně 
popsáno.

Or. nl

Odůvodnění

Objem je jedním z hledisek, které je náznakem pravděpodobnosti kontaktu člověka a životního 
prostředí s konkrétní látkou. Lepší představu o tomto kontaktu lze získat kombinací úrovně 
nebezpečnosti s objemem. Na základě údajů o použití a riziku může být pravděpodobnost 
kontaktu člověka a životního prostředí posouzena mnohem účinněji. Je-li uplatněna i úroveň 
nebezpečnosti, látky představující nejvyšší riziko mohou být vyřešeny nejdříve (Blokland 
soubor priorit).

Pozměňovací návrh, který předložil Christofer Fjellner

Pozměňovací návrh 130
Bod odůvodnění  24

požadavky na získávání údajů o látkách 
musí být uspořádány podle výrobního nebo 
dovozního objemu látky, neboť toto 
představuje informaci o možnosti kontaktu 
člověka a životního prostředí s látkami a 
mělo by být detailně popsáno.

požadavky na získávání údajů o látkách 
musí být uspořádány podle výrobního nebo 
dovozního objemu látky, neboť toto 
představuje informaci o možnosti kontaktu 
člověka a životního prostředí s látkami a 
mělo by být detailně popsáno.

Pokud existují posouzení rizik zakládající 
se na praktickém použití příslušné látky, 
měla by být brána v úvahu.

Or. sv

Odůvodnění

Je důležité brát v úvahu zkušenosti získané za staletí, po nichž se chemikálie používají.
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Pozměňovací návrh, který předložili Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer. 

Pozměňovací návrh 131
Bod odůvodnění 24 a (nový)

(24a) požadavek oznamovat přítomnost 
látek ve velmi malém množství je vhodný 
proto, aby bylo známo, jaké látky se ve 
skutečnosti vyrábějí a co se o nich ví.

Or. en

Odůvodnění

Požadavek oznamovat látky mezi 10 kg a 1 tunou za rok, by měl být do REACH zahrnut, 
abychom si konečně mohli udělat představu o celkovém množství existujících látek, které se ve 
skutečnosti vyrábějí, a o tom, co je o nich známo. Podle REACH v jeho současné podobě 
bychom věděli zhruba o 30 000 látkách, které se vyrábějí v množství přesahujícím 1 tunu. 
EINECS však uvádí více než 100 000 existujících látek.

Pozměňovací návrh, který předložil Guido Sacconi

Pozměňovací návrh 132
Bod odůvodnění 26 a (nový)

(26a) s ohledem na konkrétní situaci 
malých a středních podniků by měly 
členské státy přijmout opatření k zajištění 
zvláštní – a bude-li třeba i finanční –
pomoci těmto podnikům pro provádění  
testů potřebných k získávání informací 
podle tohoto nařízení.

Or. it

Odůvodnění

Členské státy by měly počítat s možností poskytnout malým a středním podnikům zvláštní 
pomoc, a to i  finanční, bude-li to nutné.

Pozměňovací návrh, který předložili Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer. 

Pozměňovací návrh 133
Bod odůvodnění 31

(31) v zájmu vytvoření harmonizovaného a 
jednoduchého systému veškeré registrace by 

(31) v zájmu vytvoření harmonizovaného a 
jednoduchého systému veškeré registrace by 
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měly být předkládány Agentuře. Pro 
zajištění důsledného postupu a efektivního 
využití prostředků by měla provádět 
kontrolu úplnosti všech registrací a převzít 
zodpovědnost za jakákoli konečná zamítnutí 
registrací.

měly být předkládány Agentuře. Pro 
zajištění toho, že předložené materiály 
budou důsledné, úplné a v dobré kvalitě, 
měly by před tím, než budou předloženy 
Agentuře, projít kontrolou. Agentura by 
měla převzít zodpovědnost za jakákoli 
konečná zamítnutí registrací.

Or. en

Odůvodnění

V současnosti neexistuje povinnost vyhodnocení kvality a obsahu registračních materiálů, 
jelikož Agentura kontroluje pouze úplnost (čl. 18 odst. 2). Vzhledem k tomu, že v rámci 
nedávného hodnocení členských států bylo zjištěno, že pouze 31% bezpečnostních listů bylo 
zcela přesných, je důležité, aby byla před předložením materiálů provedena nezávislá 
kontrola, která usnadní úkol Agentury.

Pozměňovací návrh, který předložil Chris Davies

Pozměňovací návrh 134
Bod odůvodnění 33 a (nový)

(33a) sdílení a/nebo společné předkládání 
údajů odvozených z testování na 
obratlovcích a dalších informací, které by 
umožnily vyloučit testování na zvířatech, by 
mělo být povinné, aby bylo zajištěno, že 
nebude docházet k duplikaci testů na 
zvířatech.

Or. en

Odůvodnění

Sdílení údajů odvozených z testování na zvířatech a dalších informací, které by umožnily 
vyloučit testování na zvířatech v rámci předkládání požadovaných údajů podle tohoto  
nařízení, by mělo být povinné, aby bylo zajištěno, že nebude docházet k duplikaci testování na 
zvířatech. Tím bude zajištěn soulad s čl. 24 odst. 5 druhý pododstavec (pro nezavedené látky) 
a prohlášením, že „sdílení údajů“ týkajících se testování na zvířatech „bude povinné“ na 
straně 10 vysvětlujícího memoranda.
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Pozměňovací návrh, který předložili Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 135
Bod odůvodnění 34 a (nový)

(34a) k podpoře testování bez pokusných 
zvířat by měly Komise, členské státy a 
průmyslový sektor vyčlenit více zdrojů na 
rozvoj, validaci a zavádění testování bez 
pokusných zvířat. K těmto účelům by měla 
být vyčleněna část poplatků zaplacených 
Agentuře.

Or. en

Odůvodnění

Vysvětlující memorandum jmenuje„podporu testování bez pokusných zvířat“ jako jeden z cílů 
návrhu, text však nezahrnuje žádná opatření k dosažení tohoto cíle. Zejména zde není žádný 
odkaz na navýšení finančních zdrojů určených na projekty k nahrazení testování na zvířatech.

Pozměňovací návrh, který předložili Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Erna Hennicot-
Schoepges

Pozměňovací návrh 136
Bod odůvodnění 34 a (nový)

(34a) v souladu s cílem podporovat metody 
testování bez pokusných zvířat by měly 
Komise, členské státy a průmyslový sektor 
zvýšit zdroje a zesílit úsilí o urychlení 
rozvoje a validace takových alternativních 
metod. 

Or. de

Odůvodnění

Cíl stanovený tímto nařízením – podpora metod testování bez pokusných zvířat – by se měla 
v textu nařízení odrazit zejména s ohledem na stávající nedostatek zdrojů a úsilí v této oblasti 
a pomalý postup rozvoje a schvalování alternativních metod. 

Pozměňovací návrh, který předložil Chris Davies

Pozměňovací návrh 137
Bod odůvodnění 37 a (nový) 
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(37a) v zájmu posílení  
konkurenceschopnosti průmyslového 
sektoru Společenství a v zájmu zajištění 
toho, aby toto nařízení bylo uplatňováno 
s nejvyšší možnou účinností, je vhodné 
zajistit sdílení údajů mezi žadateli o 
registraci na základě spravedlivých 
kompenzací.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Chris Davies

Pozměňovací návrh 138
Bod odůvodnění 39 a (nový)

(39a) jestliže potenciální žadatel / žadatelé o 
registraci a/nebo účastník / účastníci v 
SIEF nezaplatí svůj podíl na nákladech 
spojených se studií zahrnujících testování 
na obratlovcích nebo jiné studii, která může 
vyloučit testování na zvířatech, neměla by 
jim být dána možnost, aby svou látku 
zaregistrovali. 

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zajištění souladu s povinností sdílet údaje odvozené z testování na zvířatech a 
vyloučení duplicitních testů nesmí být potenciálnímu žadateli / potenciálním žadatelům o 
registraci a/nebo účastníkovi / účastníkům v SIEF dovoleno, aby zaplatil / zaplatili svůj podíl 
na nákladech a následně prováděl(i) testování na zvířatech. 

Pozměňovací návrh, který předložil Chris Davies

Pozměňovací návrh 139
Bod odůvodnění 40 a (nový)

(40a) jestliže držitel studie zahrnující testy  
na obratlovcích nebo jiné studie, která 
může vyloučit testování na zvířatech,  
nezpřístupní svou studii Agentuře a/nebo 
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jiným potenciálním žadatelům o registraci, 
neměla by mu být dána možnost, aby svou 
látku zaregistroval.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zajištění souladu s povinností sdílet údaje odvozené z testování na zvířatech a 
vyloučení duplicitních testů nesmí mít držitel studie možnost odmítnout poskytnout studii 
dalšímu účastníkovi /ostatním účastníkům v SIEF, a získat tak konkurenční výhodu.

Pozměňovací návrh, který předložili Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 140
Bod odůvodnění 40 a (nový)

(40a) jestliže držitel / držitelé studie 
zahrnující testy na obratlovcích nebo jiné 
studie, která může vyloučit testování na 
zvířatech, nezpřístupní svou studii 
Agentuře a/nebo jiným potenciálním 
žadatelům o registraci, neměla by mu / jim  
následkem toho být dána možnost, aby 
příslušnou látku zaregistroval/ i. 

Or. en

Odůvodnění

Povinné sdílení údajů odvozených z testů na zvířatech by mělo být spojeno s tresty. V případě 
odmítnutí sdílení údajů určených k vyloučení duplicitních testů na zvířatech žadatelé o 
registraci a/nebo potenciální žadatelé o registraci, kteří odmítnou sdílet studii, která může 
vyloučit testování na zvířatech, s Agenturou a/nebo s ostatními žadateli o registraci, by 
neměli obdržet schválení k registraci příslušné látky.

Pozměňovací návrh, který předložili Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav 
Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, Péter Olajos, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate 

Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Pozměňovací návrh 141
Bod odůvodnění 41

(41) součástí povinností v rámci řízení rizik 
látek je sdělování informací o těchto látkách 

(41) součástí povinností v rámci řízení rizik 
látek je sdělování informací o těchto látkách 
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ostatním odborníkům a totéž musejí v rámci 
plnění svých povinností činit i oni.

ostatním odborníkům a neodborníkům co 
nejvhodnějším způsobem a totéž musejí 
v rámci plnění svých povinností v rámci  
řízení rizik a používání těchto látek a 
přípravků činit i oni.

Or. en

Odůvodnění

Vhodný a konzistentní systém komunikace zaměřený na rizika poskytne spotřebitelům 
nezbytné informace a poradenství, které jim umožní bezpečně a účinně zvládat rizika spojená 
s používáním látek či přípravků obsahujících chemikálie.

Souvisí s pozměňovacími návrhy k bodům odůvodnění 16, 42 a 43.

Pozměňovací návrh, který předložil Frédérique Ries

Pozměňovací návrh 142
Bod odůvodnění  41

(41) součástí povinností v rámci řízení rizik 
látek je sdělování informací o těchto látkách 
ostatním odborníkům a totéž musejí v rámci 
plnění svých povinností činit i oni.

(41) součástí povinností v rámci řízení rizik 
látek je sdělování informací o těchto látkách 
ostatním odborníkům a neodborníkům co 
nejvhodnějším způsobem a totéž musejí 
v rámci plnění svých povinností činit i tito 
profesionálové s ohledem na použití látek a 
přípravků a řízení či odstraňování rizik.

Or. fr

Odůvodnění

Vhodný a soudržný systém komunikace zaměřený na rizika a nebezpečí poskytne 
spotřebitelům informace a poradenství, které potřebují k tomu, aby zcela bezpečně a účinně 
zvládali rizika spojená s látkou či přípravkem.

Pozměňovací návrh, který předložil Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, 

Pozměňovací návrh 143
Bod odůvodnění 41 a (nový)

(41a) vývoj vhodného a soudržného 
systému komunikace poskytne 
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spotřebitelům informace a poradenství, 
umožňující jim bezpečně a účinně řídit 
rizika spojená s používáním výrobků 
obsahujících chemické látky. Dále by také 
měla být posouzena možnost poskytování 
dodatečných informací prostřednictvím 
internetu s cílem zajistit uplatnění práva 
spotřebitelů na informovanost o výrobcích, 
které používají. 

Or. en

Odůvodnění

Částečně revidované znění pozměňovacího návrhu 9 předlohy zprávy.

Pozměňovací návrh, který předložili Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav 
Mikolášik, Péter Olajos, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, Erna 

Hennicot-Schoepges

Pozměňovací návrh 144
Bod odůvodnění 41 a (nový)

(41a) sdělování údajů o riziku je důležitou 
součástí procesu informování a poradenství 
ohledně řízení potencionálních rizik, a tím i 
bezpečného a účinného používání látek a 
přípravků. Sdělování údajů o riziku 
vyžaduje, aby výrobci rozuměli potřebám 
informací ze strany uživatelů a také tyto 
informace, poradenství a pomoc následně 
poskytovali a napomáhali tak bezpečnému 
používání látky či přípravku konečným 
uživatelem. Měl by být uskutečněn vývoj 
příslušného systému komunikace 
zaměřeného na rizika, včetně zajištění 
dodatečných informací například 
prostřednictvím internetu a vzdělávacích 
kampaní, s cílem zajistit uplatnění práva 
spotřebitelů na informovanost o látkách a 
přípravcích, které používají. Tím se zvýší 
bezpečnost používání látek a přípravků a 
důvěra spotřebitelů ohledně používání 
těchto látek a přípravků. Takový systém 
napomůže spotřebitelským organizacím při 
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vytváření rámce, který prostřednictvím 
REACH pojmenuje oblasti závažné pro 
spotřebitele a pomůže průmyslovému 
sektoru při vytváření důvěry spotřebitele 
v používání látek a přípravků obsahujících 
chemikálie.

Or. en

Odůvodnění

Vhodný a konzistentní systém komunikace zaměřený na rizika poskytne spotřebitelům 
nezbytné informace a poradenství, které jim umožní bezpečně a účinně zvládat rizika spojená 
s používáním látek či přípravků obsahujících chemikálie.

Souvisí s pozměňovacími návrhy k bodům odůvodnění 69 a 70 a k článku 73-2i a.

Pozměňovací návrh, který předložili Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav 
Mikolášik, Péter Olajos, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, Erna 

Hennicot-Schoepges

Pozměňovací návrh 145
Bod odůvodnění 42

(42) vzhledem k tomu, že stávající 
bezpečnostní listy jsou již používány jako 
informační nástroj v rámci zásobovacího 
řetězce látek a přípravků, je žádoucí jejich 
další doplnění, aby se mohly stát integrální 
částí systému vytvořeného tímto nařízením.

(42) vzhledem k tomu, že stávající 
bezpečnostní listy jsou již používány jako 
informační nástroj v rámci zásobovacího 
řetězce látek a přípravků, je žádoucí jejich 
další doplnění, aby se mohly stát integrální 
částí systému vytvořeného tímto nařízením. 
Měly by však být zváženy i jiné metody 
sdělování informací o rizicích a bezpečném 
používání látek a přípravků.

Or. en

Odůvodnění

Souvisí s pozměňovacími návrhy k bodům odůvodnění 16, 41 a 43.
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Pozměňovací návrh, který předložili Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav 
Mikolášik, Péter Olajos, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, Erna 

Hennicot-Schoepges

Pozměňovací návrh 146
Bod odůvodnění 43

(43) v zájmu provázanosti povinností by 
měli následní uživatelé odpovídat za 
posouzení rizik vyplývajících z jejich 
vlastního použití látek, nejsou-li tato použití 
zahrnuta do bezpečnostního listu dodaného 
jejich dodavatelem, pokud následný uživatel 
nečiní ochranná opatření vyššího stupně než 
jsou opatření doporučená jeho dodavatelem, 
nebo pokud od jeho dodavatele nebylo 
požadováno posouzení těchto rizik nebo 
poskytnutí informací o těchto rizicích, a ze 
stejného důvodu by měli následní uživatelé 
řídit rizika vyplývající z jejich použití látek. 

(43) v zájmu provázanosti povinností by 
měli následní uživatelé odpovídat za 
posouzení rizik vyplývajících z jejich 
vlastního použití látek, nejsou-li tato použití 
zahrnuta do bezpečnostního listu dodaného 
jejich dodavatelem, pokud následný uživatel 
nečiní ochranná opatření vyššího stupně než 
jsou opatření doporučená jeho dodavatelem, 
nebo pokud od jeho dodavatele nebylo 
požadováno posouzení těchto rizik nebo 
poskytnutí informací o těchto rizicích, a ze 
stejného důvodu by měli následní uživatelé 
řídit rizika vyplývající z jejich použití látek 
a předat informace o jejich bezpečném 
používání prostřednictvím zásobovacího 
řetězce až k poslednímu uživateli -
spotřebiteli.

Or. en

Odůvodnění

Souvisí s pozměňovacími návrhy k bodům odůvodnění 16, 41 a 42.

Pozměňovací návrh, který předložili John Bowis, Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 147
Bod odůvodnění 44

(44) požadavky pro posouzení chemické 
bezpečnosti následnými uživateli by měly 
být detailně popsány, aby tito mohli splnit 
své povinnosti.

(44) požadavky pro posouzení chemické 
bezpečnosti následnými uživateli by měly 
být detailně popsány, aby tito mohli splnit 
své povinnosti. Následní uživatelé podají 
zprávu o rizicích, v souladu s posouzením 
chemické bezpečnosti, nejúčinnějšími a pro 
uživatele látky či preparátu nejvhodnějšími 
prostředky, jaké přicházejí v úvahu na 
daném stupni zásobovacího řetězce / 
životního cyklu, a zajistí poradenství o 
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bezpečném užívání pro spotřebitele.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zajištění, že budou ke sdělování údajů o rizicích použity nejvhodnější prostředky 
(označování, internet, bezpečnostní listy, atd.) v nejvhodnější dobu – např. při výrobě, 
distribuci, používání či zneškodňování.

Pozměňovací návrh, který předložil Chris Davies

Pozměňovací návrh 148
Bod odůvodnění 47

(47)  značný počet zvířat by musel být 
použit pro testování s cílem splnit 
náročnější požadavky na informace týkající 
se určitých látek, pokud by takové 
informační požadavky byly aplikovány 
automaticky. Pokusy mohou pro podniky 
představovat značné náklady. Je proto 
nezbytné, aby získávání takových informací 
bylo přesně upraveno podle skutečných 
informačních potřeb, a proto by se pro účely 
vyhodnocení od členských států mělo 
vyžadovat, aby připravily rozhodnutí, a od 
Agentury, aby rozhodla o testovacích 
programech navržených pro tyto látky
výrobci a dovozci. Členský stát, ve kterém 
probíhá výroba nebo kde sídlí dovozce, by 
měl zodpovídat za vyhodnocení návrhů na 
testování. 

(47)  značný počet zvířat by musel být 
použit pro testování s cílem splnit 
požadavky na informace v přílohách V až 
VIII, pokud by takové informační 
požadavky byly aplikovány automaticky. 
Pokusy mohou pro podniky představovat 
značné náklady. Je proto nezbytné, aby 
získávání takových informací bylo přesně 
upraveno podle skutečných informačních 
potřeb, a proto by se pro účely vyhodnocení 
od členských států mělo vyžadovat, aby 
připravily rozhodnutí, a od Agentury, aby 
rozhodla o testovacích programech 
navržených výrobci a dovozci. Členský stát, 
ve kterém probíhá výroba nebo kde sídlí 
dovozce, by měl zodpovídat za vyhodnocení 
návrhů na testování.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu vyloučení testování na zvířatech, jakož i z důvodů úspory nákladů v průmyslovém 
sektoru, a také vzhledem k tomu, že testování na zvířatech má být prováděno jen tehdy, kdy je 
to nutné pro posouzení bezpečnosti některé látky, měly by být k plnění požadavků na 
informace v přílohách V až VIII u všech látek hodnoceny návrhy testů, které zahrnují 
testování na obratlovcích.
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Pozměňovací návrh, který předložil Chris Davies

Pozměňovací návrh 149
Bod odůvodnění 47 a (nový)

(47a) v zájmu vyloučení testování na 
zvířatech veškeré návrhy testů zahrnujících 
testování na obratlovcích, prováděné za 
účelem získání údajů požadovaných tímto 
nařízením, musí být vystaveny 
připomínkám zainteresovaných stran po 
dobu 90 dnů. Odpovědné orgány musí při 
prověřování návrhů testů a přípravě svého 
rozhodnutí brát v úvahu veškeré 
připomínky, které obdrží. 

Or. en

Odůvodnění

Zkušenosti Programu velkoobjemové výroby chemikálií ve Spojených státech ukázaly, že 
takový postup významně napomáhá vylučovat testování na zvířatech. 

Pozměňovací návrh, který předložili Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 150
Bod odůvodnění 47 a (nový)

(47a) v zájmu vyloučení testování na 
zvířatech veškeré návrhy testů zahrnujících 
testování na obratlovcích musí být 
vystaveny připomínkám zainteresovaných 
stran po dobu 90 dnů. Odpovědné orgány 
musí brát v úvahu veškeré připomínky, 
které obdrží. 

Or. en

Odůvodnění

Program velkoobjemové výroby chemikálií (HPV) ve Spojených státech prokázal pozitivní 
dopad, jaký může připomínková doba zainteresovaných stran mít jak na vyloučení testování 
na zvířatech, tak z hlediska úspory nákladů.
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Pozměňovací návrh, který předložili Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 151
Bod odůvodnění 47 b (nový)

(47b) v zájmu vyloučení testování na 
zvířatech a dosažení úspor nákladů by se 
měly odpovědné orgány při zvažování 
návrhů testů zahrnujících testování na 
obratlovcích poradit s Evropským 
střediskem pro validaci alternativních 
metod (ECVAM).

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k rychlému rozvoji na poli vědy by měly mít odpovědné orgány při vyhodnocování 
návrhů testů k dispozici nejmodernější odborné poznatky, zkušenosti a informace o rozvoji 
alternativních testů.

Pozměňovací návrh, který předložil Chris Davies

Pozměňovací návrh 152
Bod odůvodnění 47 b (nový)

(47b) v zájmu vyloučení testování na 
zvířatech by se měly odpovědné orgány při 
přípravě svých rozhodnutí o návrzích testů, 
zahrnujících testování na obratlovcích 
předkládaných žadatelem / žadateli o 
registraci, poradit s Evropským střediskem 
pro validaci alternativních metod 
(ECVAM). 

Or. en

Odůvodnění

S ohledem na pokračující rozvoj na poli alternativních testovacích metod by se měly 
odpovědné orgány ohledně alternativních testů radit s odborníky vybavenými 
nejmodernějšími odbornými poznatky, zkušenostmi a informacemi.
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Pozměňovací návrh, který předložila Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 153
Bod odůvodnění   49

(49) agentura by měla být rovněž zmocněna 
k vyžádání dalších informací od výrobců, 
dovozců nebo následných uživatelů látek, 
existuje-li podezření na riziko vůči zdraví 
nebo životnímu prostředí, včetně důvodu 
přítomnosti těchto látek na vnitřním trhu ve 
vysokém množství, na základě vyhodnocení 
provedeného orgány členského státu. 
Členské státy by měly plánovat a poskytovat 
prostředky pro tento účel prostřednictvím 
postupových plánů. Pokud z použití 
izolovaných meziproduktů na místě vyplývá 
riziko odpovídající svojí úrovní použití 
látek, pro které je vyžadováno povolení, 
měly by členské státy být rovněž oprávněny 
k vyžádání dalších informací, je-li to 
odůvodněné.

(49) agentura by měla být rovněž zmocněna 
k vyžádání dalších informací od výrobců, 
dovozců nebo následných uživatelů látek, 
existuje-li podezření na riziko vůči zdraví 
nebo životnímu prostředí, včetně důvodu 
přítomnosti těchto látek na vnitřním trhu ve 
vysokém množství, na základě vyhodnocení 
provedeného Agenturou. Agentura by měla 
plánovat a poskytovat prostředky pro tento 
účel prostřednictvím postupových plánů. 
Pokud z použití izolovaných meziproduktů 
na místě vyplývá riziko odpovídající svojí 
úrovní použití látek, pro které je vyžadováno 
povolení, měly by členské státy být rovněž 
oprávněny k vyžádání dalších informací, je-
li to odůvodněné. 

Or. de

Odůvodnění

Souvisí s pozměňovacím návrhem k článku 38.

Pozměňovací návrh, který předložili Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter

Pozměňovací návrh 154
Bod odůvodnění 50

(50) kolektivní smlouva mezi orgány
členských států o provádění návrhů
poskytuje základ pro efektivní systém 
zachovávající zásadu subsidiarity za 
současného zachování vnitřního trhu. Pokud 
jeden nebo více členských států nebo 
Agentura nesouhlasí s návrhem, měl by být 
podroben centralizovanému postupu. 
Agentura by měla přijmout rozhodnutí 
vyplývající z použití těchto postupů. 

(50) smlouva ve výboru Agentury pro 
členské státy o provedení návrhu poskytuje 
základ pro efektivní systém zachovávající 
zásadu subsidiarity za současného zachování 
vnitřního trhu. Pokud jeden nebo více 
členských států nebo Agentura nesouhlasí 
s návrhem, měl by být podroben 
centralizovanému postupu. Agentura by 
měla přijmout rozhodnutí vyplývající 
z použití těchto postupů. 
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Or. en

Odůvodnění

Revidované znění pozměňovacího návrhu 11 předlohy zprávy.

Pozměňovací návrh, který předložila Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 155
Bod odůvodnění 52

(52) v zájmu zajištění dostatečně vysoké 
úrovně ochrany lidského zdraví a životního 
prostředí mělo by být s látkami velmi 
vysoké závažnosti zacházeno preventivním 
způsobem, což vyžaduje od podniků, které 
je používají, aby předvedly udílejícímu 
orgánu, že rizika jsou odpovídajícím 
způsobem omezena; pokud tomu tak není, 
použití může být i přesto schváleno, doloží-
li podnik, že užitek pro společnost plynoucí 
z použití převyšuje rizika související 
s použitím a že nejsou k dispozici žádné 
alternativní látky nebo technologie. Udílející 
orgán by měl poté pomocí schvalovacího 
řízení ověřit, že tyto požadavky jsou splněny 
na základě žádostí ze strany podniků. Jelikož 
povolení by mělo zajišťovat vysokou úroveň 
v rámci celého vnitřního trhu, je proto 
žádoucí, aby udílejícím orgánem byla 
Komise. 

(52) v zájmu zajištění dostatečně vysoké 
úrovně ochrany lidského zdraví a životního 
prostředí by měly být látky velmi vysoké 
závažnosti nahrazeny látkami, které 
nepředstavují riziko pro lidské zdraví a  
životní prostředí. Pokud tomu tak není, 
použití látek velmi vysoké závažnosti může 
být schváleno jen na omezenou dobu, 
nepřekračující dobu 3 měsíců, doloží-li 
podnik, že užitek pro společnost plynoucí 
z použití převyšuje rizika související 
s použitím a že nejsou k dispozici žádné 
alternativní látky nebo technologie. Udílející 
orgán by měl poté pomocí schvalovacího 
řízení ověřit, že tyto požadavky jsou splněny 
na základě žádostí ze strany podniků. Jelikož 
povolení by mělo zajišťovat vysokou úroveň 
v rámci celého vnitřního trhu, je proto 
žádoucí, aby udílejícím orgánem byla 
Komise.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu podpory nahrazování by měla být jasná pravidla jak pro podniky, tak pro uživatele. 

Pozměňovací návrh, který předložili Frédérique Ries, Chris Davies

Pozměňovací návrh 156
Bod odůvodnění 52

(52) v zájmu zajištění dostatečně vysoké (52) v zájmu zajištění dostatečně vysoké 
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úrovně ochrany lidského zdraví a životního 
prostředí mělo by být s látkami velmi 
vysoké závažnosti zacházeno preventivním 
způsobem, což vyžaduje od podniků, které 
je používají, aby předvedly udílejícímu 
orgánu, že rizika jsou odpovídajícím 
způsobem omezena; pokud tomu tak není, 
použití může být i přesto schváleno, doloží-
li podnik, že užitek pro společnost plynoucí 
z použití převyšuje rizika související 
s použitím a že nejsou k dispozici žádné 
alternativní látky nebo technologie. Udílející 
orgán by měl poté pomocí schvalovacího 
řízení ověřit, že tyto požadavky jsou splněny 
na základě žádostí ze strany podniků. Jelikož 
povolení by mělo zajišťovat vysokou úroveň 
v rámci celého vnitřního trhu, je proto 
žádoucí, aby udílejícím orgánem byla 
Komise. 

úrovně ochrany lidského zdraví, zejména u 
zranitelných skupin obyvatelstva, a 
životního prostředí mělo by být s látkami 
velmi vysoké závažnosti zacházeno 
preventivním způsobem a měly by být 
schvalovány jen tehdy, doloží-li podnik, že 
užitek pro společnost plynoucí z použití 
převyšuje rizika související s použitím a že 
nejsou k dispozici žádné alternativní látky 
nebo technologie. Udílející orgán by měl 
poté pomocí schvalovacího řízení ověřit, že 
tyto požadavky jsou splněny na základě 
žádostí ze strany podniků. Jelikož povolení 
by mělo zajišťovat vysokou úroveň v rámci 
celého vnitřního trhu, je proto žádoucí, aby 
udílejícím orgánem byla Komise.

Or. en

Odůvodnění

Zvláštní pozornost by při schvalování měla být věnována zranitelným skupinám obyvatelstva. 
Schvalovací postupy navíc zajistí požadovanou vysokou úroveň ochrany jen tehdy, nahradí-li, 
kdekoli to bude možné, látky velmi vysoké závažnosti bezpečnějšími alternativními látkami 
nebo technologiemi . 

Pozměňovací návrh, který předložili Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 157
Bod odůvodnění 52

(52) v zájmu zajištění dostatečně vysoké 
úrovně ochrany lidského zdraví a životního 
prostředí mělo by být s látkami velmi 
vysoké závažnosti zacházeno preventivním 
způsobem, což vyžaduje od podniků, které 
je používají, aby předvedly udílejícímu 
orgánu, že rizika jsou odpovídajícím 
způsobem omezena; pokud tomu tak není, 
použití může být i přesto schváleno, doloží-
li podnik, že užitek pro společnost plynoucí 
z použití převyšuje rizika související 
s použitím a že nejsou k dispozici žádné 

(52) v zájmu zajištění dostatečně vysoké 
úrovně ochrany lidského zdraví, zejména 
zranitelných skupin obyvatelstva, a 
životního prostředí měly by být látky velmi 
vysoké závažnosti schvalovány jen tehdy, 
doloží-li podnik, že užitek pro společnost 
plynoucí z použití převyšuje rizika 
související s použitím a že nejsou k dispozici 
žádné alternativní látky nebo technologie. 
Udílející orgán by měl poté pomocí 
schvalovacího řízení ověřit, že tyto 
požadavky jsou splněny na základě žádostí 
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alternativní látky nebo technologie. Udílející 
orgán by měl poté pomocí schvalovacího 
řízení ověřit, že tyto požadavky jsou splněny 
na základě žádostí ze strany podniků. Jelikož 
povolení by mělo zajišťovat vysokou úroveň 
v rámci celého vnitřního trhu, je proto 
žádoucí, aby udílejícím orgánem byla 
Komise.

ze strany podniků. Jelikož povolení by mělo 
zajišťovat vysokou úroveň v rámci celého 
vnitřního trhu, je proto žádoucí, aby 
udílejícím orgánem byla Komise.

Or. en

Odůvodnění

Zvláštní pozornost by při schvalování měla být věnována zranitelným skupinám obyvatelstva. 

Schvalovací postupy navíc zajistí požadovanou vysokou úroveň ochrany jen tehdy, nahradí-li, 
kdekoli to bude možné, látky velmi vysoké závažnosti bezpečnějšími alternativními látkami 
nebo technologiemi. To je v souladu s podobnou legislativou Společenství (např. pesticidy, 
nebezpečné látky v elektrických a elektronických zařízeních, legislativou týkající se zdraví 
pracovníků). Zachování alternativního cíle “odpovídajícího omezení” rizik by znamenalo 
schvalovat pokračující používání a vypouštění látek velmi vysoké závažnosti i v případě, že 
jsou k dispozici bezpečnější alternativy. 

Pozměňovací návrh, který předložili Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller

Pozměňovací návrh 158
Bod odůvodnění 52

(52) v zájmu zajištění dostatečně vysoké 
úrovně ochrany lidského zdraví a životního 
prostředí mělo by být s látkami velmi 
vysoké závažnosti zacházeno preventivním 
způsobem, což vyžaduje od podniků, které je 
používají, aby předvedly udílejícímu orgánu, 
že rizika jsou odpovídajícím způsobem 
omezena; pokud tomu tak není, použití může 
být i přesto schváleno, doloží-li podnik, že 
užitek pro společnost plynoucí z použití 
převyšuje rizika související s použitím a že 
nejsou k dispozici žádné alternativní látky 
nebo technologie. Udílející orgán by měl 
poté pomocí schvalovacího řízení ověřit, že 
tyto požadavky jsou splněny na základě 
žádostí ze strany podniků. Jelikož povolení 
by mělo zajišťovat vysokou úroveň v rámci 

(52) v zájmu zajištění dostatečně vysoké 
úrovně ochrany lidského zdraví, zejména 
zranitelných skupin obyvatelstva, a 
životního prostředí mělo by být s látkami 
velmi vysoké závažnosti zacházeno 
preventivním způsobem, což vyžaduje od 
podniků, které je používají, aby předvedly 
udílejícímu orgánu, že rizika jsou 
odpovídajícím způsobem omezena; pokud 
tomu tak není, použití může být i přesto 
schváleno, doloží-li podnik, že užitek pro 
společnost plynoucí z použití převyšuje 
rizika související s použitím a že nejsou 
k dispozici žádné alternativní látky nebo 
technologie. Udílející orgán by měl poté 
pomocí schvalovacího řízení ověřit, že tyto 
požadavky jsou splněny na základě žádostí 
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celého vnitřního trhu, je proto žádoucí, aby 
udílejícím orgánem byla Komise.

ze strany podniků. Jelikož povolení by mělo 
zajišťovat vysokou úroveň v rámci celého 
vnitřního trhu, je proto žádoucí, aby 
udílejícím orgánem byla Komise. 

Or. en

Odůvodnění

Evropský parlament již dříve vyjádřil názor, že „ochrana zdraví dětí proti nemocem 
způsobeným vlivy životního prostředí je nezbytnou investicí v zájmu zajištění odpovídajícího 
lidského a ekonomického rozvoje“ (Zpráva o evropské strategii pro životní prostředí a zdraví 
A5-0193/2004 Marit Paulsen).

Pozměňovací návrh, který předložila Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 159
Bod odůvodnění 53 a (nový)

(53a) základní podmínkou pro schválení 
nebezpečné látky je, že neexistuje žádná 
bezpečnější alternativa. Schválení by mělo 
být časově omezeno a působit jako pobídka 
k vývoji bezpečnějších alternativ a podnět 
k inovaci. 

Or. en

Odůvodnění

REACH by mělo být pobídkou k trvalé inovaci v oblasti životního prostředí pomocí rozvoje 
bezpečnějších alternativ.

Pozměňovací návrh, který předložila Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 160
Bod odůvodnění 61 a (nový)

(61a) toto nařízení by mělo přispívat 
k ochraně před nemocemi z povolání 
způsobenými v důsledku kontaktu a 
používání chemikálií. Evropská unie by 
měla investovat do detoxikačních metod 
používaných při léčbě nemocí z povolání 
způsobených vlivem chemikálií. 
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Or. en

Odůvodnění

REACH bude muset vést k lepší ochraně pracovníků. 

Pozměňovací návrh, který předložili Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav 
Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, Péter Olajos, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate 

Sommer, Erna Hennicot-Schoepges 

Pozměňovací návrh 161
Bod odůvodnění 69

(69) agentura by měla hrát centrální úlohu 
v zajištění, že zákony týkající se chemikálií, 
rozhodovací procesy a podpůrný vědecký 
základ budou důvěryhodně přijímány všemi 
zúčastněnými stranami i veřejností. 
Důvěryhodnost Agentury ze strany institucí 
Společenství, členských států, obecné 
veřejnosti a zúčastněných stran je proto 
zásadní. Z tohoto důvodu je nezbytné zajistit 
její nezávislost, vysokou vědeckou, 
technickou a legislativní kapacitu, 
transparentnost a efektivitu.

(69) agentura by měla hrát centrální úlohu 
v zajištění, že zákony týkající se chemikálií, 
rozhodovací procesy a podpůrný vědecký 
základ budou důvěryhodně přijímány všemi 
zúčastněnými stranami i veřejností tak, aby 
obecná veřejnost a všechny zúčastněné 
strany měly důvěru v bezpečnost 
chemických látek a přípravků, které 
používají. Rovněž by měla hrát ústřední roli 
při koordinaci komunikace o REACH, jeho 
plnění a komunikace o rizicích.  
Důvěryhodnost Agentury ze strany institucí 
Společenství, členských států, obecné 
veřejnosti a zúčastněných stran je proto 
zásadní. Z tohoto důvodu je nezbytné zajistit 
její nezávislost, vysokou vědeckou, 
technickou a legislativní kapacitu, 
komunikační odbornost, transparentnost a 
efektivitu.

Or. en

Odůvodnění

Souvisí s pozměňovacími návrhy k bodům odůvodnění 41a  a 70 a článkem 73-2i a (nový).

Pozměňovací návrh, který předložil Frédérique Ries

Pozměňovací návrh 162
Bod odůvodnění 69

(69) agentura by měla hrát centrální úlohu 
v zajištění, že zákony týkající se chemikálií, 

(69) agentura by měla hrát centrální úlohu 
v zajištění, že zákony týkající se chemikálií, 
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rozhodovací procesy a podpůrný vědecký 
základ budou důvěryhodně přijímány všemi 
zúčastněnými stranami i veřejností. 
Důvěryhodnost Agentury ze strany institucí 
Společenství, členských států, obecné 
veřejnosti a zúčastněných stran je proto 
zásadní. Z tohoto důvodu je nezbytné zajistit 
její nezávislost, vysokou vědeckou, 
technickou a legislativní kapacitu, 
transparentnost a efektivitu.

rozhodovací procesy a podpůrný vědecký 
základ budou důvěryhodně přijímány všemi 
zúčastněnými stranami i veřejností tak, aby 
veřejnost a všechny zúčastněné strany měly 
důvěru v bezpečnost látek a přípravků, 
které používají. Rovněž by měla hrát 
klíčovou roli v koordinaci komunikace 
v souvislosti s REACH a jeho plněním. 
Důvěryhodnost Agentury ze strany institucí 
Společenství, členských států, obecné 
veřejnosti a zúčastněných stran je proto 
zásadní. Z tohoto důvodu je nezbytné zajistit 
její nezávislost, vysokou vědeckou, 
technickou a legislativní kapacitu a 
komunikační odbornost, transparentnost a 
efektivitu.

Or. fr

Odůvodnění

Vhodný a soudržný systém komunikace zaměřený na objektivitu a vědeckou relevantnost 
poskytovaných informací poskytne spotřebitelům nezbytné informace a poradenství, které jim 
umožní bezpečně a účinně zvládat rizika spojená s látkami či přípravky obsahujícími 
chemikálie. 

Souvisí s pozměňovacím návrhem k bodu odůvodnění 41.

Pozměňovací návrh, který předložil Frédérique Ries

Pozměňovací návrh 163
Bod odůvodnění 70

(70) struktura Agentury by měla odpovídat 
úkolům, které má plnit. Zkušenosti 
s obdobnými agenturami v rámci 
Společenství poskytují určitá vodítka 
v tomto směru, ale struktura by měla být 
přizpůsobena tak, aby vyhovovala 
specifickým potřebám tohoto nařízení.

(70) struktura Agentury by měla odpovídat 
úkolům, které má plnit. Zkušenosti 
s obdobnými agenturami v rámci 
Společenství poskytují určitá vodítka 
v tomto směru, ale struktura by měla být 
přizpůsobena tak, aby vyhovovala 
specifickým potřebám tohoto nařízení. Za
tímto účelem by mělo být v rámci Agentury 
založeno centrum excelence na komunikaci 
rizik a hrozeb spojených s určitými látkami 
a přípravky.  

Or. fr
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Odůvodnění

Je důležité učinit opatření, aby v rámci Agentury vzniklo centrum, které se bude specializovat 
na komunikaci rizik a hrozeb spojených s určitými látkami a přípravky.

Souvisí s pozměňovacími návrhy k bodům odůvodnění 41 a 69. 

Pozměňovací návrh, který předložili Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav 
Mikolášik, Françoise Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Péter Olajos, Bogusław Sonik, Antonios 

Trakatellis, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Pozměňovací návrh 164
Bod odůvodnění 70

(70) struktura Agentury by měla odpovídat 
úkolům, které má plnit. Zkušenosti 
s obdobnými agenturami v rámci 
Společenství poskytují určitá vodítka 
v tomto směru, ale struktura by měla být 
přizpůsobena tak, aby vyhovovala 
specifickým potřebám tohoto nařízení.

(70) struktura Agentury by měla odpovídat 
úkolům, které má plnit. Zkušenosti 
s obdobnými agenturami v rámci 
Společenství poskytují určitá vodítka 
v tomto směru, ale struktura by měla být 
přizpůsobena tak, aby vyhovovala 
specifickým potřebám tohoto nařízení. To by 
mělo například zahrnovat vytvoření centra 
excelence na komunikaci rizika hrozeb v 
rámci Agentury.

Or. en

Odůvodnění

Souvisí s pozměňovacími návrhy k bodům odůvodnění 41a a  69 a článkem 73-2i a.

Pozměňovací návrh, který předložil Chris Davies

Pozměňovací návrh 165
Bod odůvodnění 73

(73) správní rada by měla disponovat 
nezbytnou pravomocí pro vytvoření 
rozpočtu, kontrolu jeho provádění, stanovení 
struktury a částek poplatků, stanovení 
vnitřních pravidel, změny ve finančních 
nařízeních a pro jmenování výkonného 
ředitele. 

(73) správní rada by měla disponovat 
nezbytnou pravomocí pro vytvoření 
rozpočtu, kontrolu jeho provádění, stanovení 
struktury a částek poplatků, stanovení 
vnitřních pravidel, změny ve finančních 
nařízeních a pro jmenování výkonného 
ředitele. V souladu s cílem podporovat 
testování bez pokusných zvířat by měla být 
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část poplatků vyčleněna na rozvoj metod 
testování bez pokusných zvířat.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu dosažení cíle tohoto nařízení, kterým je testování bez pokusných zvířat, je nutné 
zpřístupnit více zdrojů určených na rozvoj pokusných metod bez pokusných zvířat, které 
mohou být použity k plnění požadavku na informace stanovené v tomto nařízení.

Pozměňovací návrh, který předložili Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Pozměňovací návrh 166
Bod odůvodnění 73

(73) správní rada by měla disponovat 
nezbytnou pravomocí pro vytvoření 
rozpočtu, kontrolu jeho provádění, stanovení 
struktury a částek poplatků, stanovení 
vnitřních pravidel, změny ve finančních 
nařízeních a pro jmenování výkonného 
ředitele.

(73) správní rada by měla disponovat 
nezbytnou pravomocí pro vytvoření 
rozpočtu, kontrolu jeho provádění, stanovení 
struktury a částek poplatků, stanovení 
vnitřních pravidel, změny ve finančních 
nařízeních a pro jmenování výkonného 
ředitele. V souladu s cílem podporovat 
testování bez pokusných zvířat by měly být 
v rámci výzkumného rámcového programu 
pro rozvoj alternativních metod vyčleněny 
odpovídající zdroje.

Or. de

Odůvodnění

V zájmu podpory testování bez pokusných zvířat by měly být v rámci sedmého výzkumného 
rámcového programu pro rozvoj alternativních metod vyčleněny odpovídající zdroje, které by 
mohly být použity k plnění požadavku na informace stanovené v tomto nařízení.

Pozměňovací návrh, který předložil Chris Davies

Pozměňovací návrh 167
Bod odůvodnění 77 a (nový)

(77a) v zájmu podpory testování bez 
pokusných zvířat by měla mít Agentura 
mandát vytvářet a zavádět politiku pro 
rozvoj, validaci a právní přijetí pokusných 
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metod bez pokusných zvířat a měla by 
zajišťovat jejich používání v inteligentním a 
postupném posuzování rizik pro splnění 
požadavků tohoto nařízení. Aby toho bylo 
dosaženo, měla by Agentura vytvořit Výbor 
pro alternativní testovací metody, složený 
z odborníků z Evropského střediska pro 
validaci alternativních metod (ECVAM), 
organizací na ochranu zvířat a dalších 
příslušných zainteresovaných stran, který 
bude zárukou nejširší možné vědecké i 
technické odbornosti, jaká je v rámci 
Společenství dosažitelná.   

Or. en

Odůvodnění

Cíl tohoto nařízení – podporovat testování bez pokusných zvířat – by měl být zahrnut do 
mandátu a práce Agentury, aby bylo zajištěno jeho účinné naplňování. V rámci Agentury by 
měl být proto vytvořen výbor složený z příslušných odborníků, který bude plnit úkoly spojené 
s vývojem alternativních testovacích metod a jejich aplikací. 

Pozměňovací návrh, který předložili Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 168
Bod odůvodnění 89

(89) prostředky by měly být zaměřeny na 
látky nejvyšší závažnosti. Látka by měla být 
zahrnuta do přílohy I směrnice 
67/548/EHS pouze tehdy, splňuje-li kritéria 
pro klasifikaci jako karcinogenní, 
mutagenní nebo toxická pro reprodukci 
kategorie 1, 2 nebo 3 nebo jako 
senzibilizátor dýchacích cest. Měla by být 
přijata ustanovení pro předložení návrhů 
Agentuře příslušnými orgány. Agentura by 
měla vydat své stanovisko k návrhu, zatímco 
zúčastněné strany by měly mít příležitost 
k podání připomínek. Komise by měla 
následně vydat rozhodnutí.

(89) aby mohly členské státy předkládat 
návrhy na harmonizovanou klasifikaci 
látek v příloze I směrnice 67/548/EHS nebo 
v příloze I směrnice 1999/45/ES, musejí 
vypracovat dokumentaci v souladu 
s podrobnými požadavky. Tato 
dokumentace musí obsahovat odůvodnění 
pro akci na úrovni Společenství. Agentura 
by měla vydat své stanovisko k návrhu, 
zatímco zúčastněné strany by měly mít 
příležitost k podání připomínek. Komise by 
měla následně vydat rozhodnutí.

Or. en
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Odůvodnění

Redukovat harmonizovanou klasifikaci na karcinogeny, mutageny, látky toxické pro 
reprodukční systém a senzibilizátory dýchacích cest je příliš omezené. Existuje řada 
významných vlivů na lidské zdraví a životní prostředí. Klasifikace se ukázala být velmi 
kontroverzní, příliš kontroverzní na to, aby byla ponechána na samotném průmyslovém 
sektoru. Harmonizovaná klasifikace umožňuje řešení konfliktů bez pomoci soudů a šetří proto 
zdroje.

Pozměňovací návrh, který předložili Frédérique Ries, Chris Davies

Pozměňovací návrh 169
Bod odůvodnění 89

(89) prostředky by měly být zaměřeny na 
látky nejvyšší závažnosti. Látka by měla být 
zahrnuta do přílohy I směrnice 67/548/EHS 
pouze tehdy, splňuje-li kritéria pro 
klasifikaci jako karcinogenní, mutagenní 
nebo toxická pro reprodukci kategorie 1, 2 
nebo 3 nebo jako senzibilizátor dýchacích 
cest. Měla by být přijata ustanovení pro 
předložení návrhů Agentuře příslušnými 
orgány. Agentura by měla vydat své 
stanovisko k návrhu, zatímco zúčastněné 
strany by měly mít příležitost k podání 
připomínek. Komise by měla následně vydat 
rozhodnutí.

(89) prostředky by měly být zaměřeny na 
látky nejvyšší závažnosti. Látka by měla být 
zahrnuta do přílohy I směrnice 67/548/EHS, 
splňuje-li kritéria pro klasifikaci jako 
karcinogenní, mutagenní nebo toxická pro 
reprodukci kategorie 1, 2 nebo 3, jako 
senzibilizátor dýchacích cest, nebo je-li 
směrodatnými vědeckými studiemi 
považována za hrozbu lidskému zdraví a 
životnímu prostředí. Měla by být přijata 
ustanovení pro předložení návrhů Agentuře 
příslušnými orgány. Agentura by měla vydat 
své stanovisko k návrhu, zatímco zúčastněné 
strany by měly mít příležitost k podání 
připomínek. Komise by měla následně vydat 
rozhodnutí. 

Or. en

Odůvodnění

Mnohé koncové body v oblasti zdraví nebyly v současnosti plně identifikovány anebo nemají 
vědecký protokol k testům na nestandardní účinky, například na mnohé neurovývojové 
poruchy. Možnost doplňovat látky, které jsou považovány za hrozbu pro lidské zdraví, musí 
být trvale otevřená.    

Pozměňovací návrh, který předložila Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 170
Bod odůvodnění 90 a (nový)

(90a) REACH by měl dát občanům, 
pracovníkům a spotřebitelům možnost 
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důvěřovat, že každý výrobek, který se ve 
Společenství dostane na trh, je bezpečný, a 
že neexistuje riziko, že se dostanou do 
kontaktu s chemikáliemi v množství či 
směsích, které představují riziko pro jejich 
zdraví nebo pro životní prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Výrobky, které jsou v prodeji, musejí být pro spotřebitele bezpečné. Tuto záruku musí REACH 
zajistit.

Pozměňovací návrh, který předložily Frederika Brepoels, Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 171
Bod odůvodnění 91

(91) občané Společenství by měli mít přístup 
k informacím o chemikáliích, se kterými 
mohou přijít do styku, aby mohli činit 
informovaná rozhodnutí o použití 
chemikálií. Transparentní způsob, jak toho 
docílit, je umožnit jim neplacený a 
jednoduchý přístup k základním 
nedůvěrným údajům obsaženým v databázi 
Agentury, včetně stručných profilů 
nebezpečných vlastností, požadavků pro 
značení a související legislativy 
Společenství, včetně schválených použití a 
opatření pro řízení rizik.

(91) občané Společenství by měli mít přístup 
k informacím o chemikáliích, se kterými 
mohou přijít do styku, aby mohli činit 
informovaná rozhodnutí o použití 
chemikálií. Transparentní způsob, jak toho 
docílit, je umožnit jim neplacený a 
jednoduchý přístup k základním 
nedůvěrným údajům obsaženým v databázi 
Agentury ve vlastním jazyce (za 
předpokladu, že se jedná o úřední jazyk 
EU) včetně stručných profilů nebezpečných 
vlastností, požadavků pro značení a 
související legislativy Společenství, včetně 
schválených použití a opatření pro řízení 
rizik.

Or. nl

Odůvodnění

Mezi záměry REACH patří ochrana lidského zdraví a životního prostředí. Je nesmírně 
důležité, aby příslušníci veřejnosti měli možnost získat informace o chemikáliích v jim 
srozumitelném jazyce.
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Pozměňovací návrh, který předložil Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Pozměňovací návrh 172
Bod odůvodnění 91

(91) občané Společenství by měli mít přístup 
k informacím o chemikáliích, se kterými 
mohou přijít do styku, aby mohli činit 
informovaná rozhodnutí o použití 
chemikálií. Transparentní způsob, jak toho 
docílit, je umožnit jim neplacený a 
jednoduchý přístup k základním 
nedůvěrným údajům obsaženým v databázi 
Agentury, včetně stručných profilů 
nebezpečných vlastností, požadavků pro 
značení a související legislativy 
Společenství, včetně schválených použití a 
opatření pro řízení rizik.

(91) občané Společenství by měli mít přístup 
k informacím o chemikáliích, se kterými 
mohou přijít do styku, aby mohli činit 
informovaná rozhodnutí o použití 
chemikálií. Transparentní způsob, jak toho 
docílit, je umožnit jim neplacený a 
jednoduchý přístup k základním 
nedůvěrným údajům obsaženým v databázi 
Agentury, včetně stručných profilů 
nebezpečných vlastností, požadavků pro 
značení a související legislativy 
Společenství, včetně schválených použití a 
opatření pro řízení rizik. Podle  směrnice  
2003/4/ES a nařízení (ES) 1049/2001 o 
přístupu veřejnosti k informacím týkajících 
se životního prostředí a podle úmluvy OSN 
a EHS o přístupu k informacím, účasti 
veřejnosti v rozhodování a přístupu k 
právní ochraně v záležitostech životního 
prostředí („Aarhuská úmluva“), jejímž 
signatářem Evropské společenství je, musí 
Agentura i členské státy umožňovat přístup 
k informacím.

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předložili Guido Sacconi a Chris Davies

Pozměňovací návrh 173
Bod odůvodnění  100 a (nový)

(100a) odpad, jak jej definuje směrnice   
75/442/EHS a její úpravy, není látkou, 
přípravkem ani výrobkem ve smyslu článku 
3 tohoto nařízení.

Or. xm

Odůvodnění

Objasňuje, že odpad nespadá do rozsahu působnosti nařízení  REACH. (Guido Sacconi)
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Odpad je definicí vyňat z REACH, neboť se nejedná ani o látku ani o přípravek. (Chris 
Davies)

Pozměňovací návrh, který předložili Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Christofer Fjellner, 
Anders Wijkman, Miroslav Ouzký

Pozměňovací návrh 174
Bod odůvodnění 104 a (nový)

(104a) z důvodů proveditelnosti by měly být 
vyňaty odpady a materiály, které se 
používají jako druhotné suroviny, nebo 
jako zdroj energie. Zhodnocování 
(„využívání“) odpadů a/nebo materiálů 
používaných jako druhotné suroviny nebo 
jako zdroj energie v rámci procesu 
využívání přispívá k cíli  EU udržitelného 
rozvoje. REACH by neměl zavádět 
požadavky, které by mohly potenciálně 
ohrozit recyklaci  a využívání odpadů a 
zvyšovat tak spotřebu neobnovitelných 
zdrojů.

Or. en

Odůvodnění

Zahrnutí odpadu a druhotných surovin do rozsahu působnosti REACH by kladlo nepřiměřené 
požadavky na recyklaci a využívání odpadů, aniž by představovalo přínos pro lidské zdraví 
nebo životní prostředí. Navíc odpady a materiály používané jako druhotné suroviny by měly 
být z REACH vyňaty, protože jsou již náležitě řízeny legislativou ES o odpadech a byly by 
v rozporu s jejími cíly v oblasti životního prostředí.

Pozměňovací návrh, který předložil Liam Aylward

Pozměňovací návrh 175
hlava I, kapitola 1, článek 1, odstavec 1

(1) Toto nařízení ukládá ustanovení o 
látkách ve smyslu článku 3 odst. 1. Tato 
ustanovení se vztahují na výrobu, dovoz, 
uvádění na trh nebo používání těchto látek 
samotných, v přípravcích nebo ve výrobcích, 

(1) Toto nařízení ukládá ustanovení o 
látkách ve smyslu článku 3 odst. 1. Tato 
ustanovení se vztahují na dovoz a uvádění 
na trh těchto látek samotných nebo
v přípravcích, je-li tak uvedeno, nebo ve 
výrobcích, jestliže požadovaná funkce 
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je-li tak uvedeno. výrobku vyžaduje uvolňování těchto látek. 
Kromě výjimek stanovených v článku 6, se 
tato ustanovení nevztahují na výrobky, jak 
je definuje článek 3 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Vhodnější a vymahatelnější legislativa pro látky vyrobené, nikoli však uvedené na trh (pouze 
vyvážené, určené pro vnitřní použití ve výzkumu a vývoji, některé meziprodukty): je třeba se 
vyvarovat administrativní zátěži spojené s registrací z důvodu zajištění konkurenceschopnosti 
sektoru průmyslu EU. Vyráběné a používané látky jsou regulovány odpovídající legislativou 
týkající se zdraví, bezpečnosti potravin a životního prostředí, např. legislativa v oblasti 
chemických činitelů pro výrobu / a integrované prevence a omezování znečištění. Nezbytné 
informace z hlediska ochrany pracovníků a životního prostředí musejí být proto k dispozici na 
místě a na požádání předloženy k inspekci příslušným orgánům.

REACH výrobky nepokrývá, protože REACH se soustřeďuje na látky. Aby však nedošlo 
k nedorozumění, mělo by být výslovně zmíněno, že výrobky jako takové jsou mimo rozsah 
působnosti REACH, s výjimkou článku 6. Výrobky (jako vyráběné produkty) již rozsáhle a 
vyčerpávajícím způsobem pokrývá jiná legislativa EU (jako Směrnice o všeobecné 
bezpečnosti výrobků, Směrnice o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku a 
legislativa týkající se ochrany pracovníků). Navíc látky, které jsou uváděny na trh EU proto, 
aby byly začleněny či zahrnuty do výrobků, zůstanou samozřejmě v rozsahu působnosti 
REACH.

Pozměňovací návrh, který předložily Dorette Corbey a Anne Ferreira, Marie-Noëlle 
Lienemann

Pozměňovací návrh 176
Hlava I, kapitola 1, článek 1, odstavec 2 

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

2. Účelem tohoto nařízení je zajistit volný 
oběh těchto látek na vnitřním trhu v souladu 
s povinností ochrany.

Or. xm

Odůvodnění

Vzhledem ke značnému množství chemikálií a použití, které nebudou pokryty ustanoveními 



AM\565896CS.doc 41/90 PE 357.816v01-00
Externí překlad

CS

REACH – včetně přibližně  70 000 látek, kterých se vyrábí méně než 1 tuna za rok – je 
zapotřebí obecné zásady povinnosti ochrany, která by definovala odpovědnosti průmyslového 
sektoru za bezpečnou manipulaci a používání VEŠKERÝCH chemikálií. Je zamýšlena pro 
všechny látky (bez ohledu na objem výroby), což naznačuje, že od průmyslového sektoru se 
očekává nejen, že bude vykonávat konkrétní povinnosti stanovené v rámci REACH, ale že 
bude také plnit základní povinnosti podnikání v oblastech sociální, ekonomické a v oblasti 
ochrany životního prostředí. Tato specifická ustanovení rovněž zajistí právní jistotu pro 
podniky při plnění povinnosti ochrany. Souvisí s pozměňovacím návrhem k bodu odůvodnění 
20. (Corbey) 

Souvisí se znovuzavedením povinnosti ochrany. Režim REACH nezahrnuje všechny chemické 
látky. Přibližně 70 000 je z rozsahu působnosti tohoto nařízení potenciálně vyňato (neboť se 
pohybují pod hranicí 1 tuny). Z toho vyplývá, že převažující potřeba ochrany lidského zdraví 
a životního prostředí ukládá, aby byla pro výrobce chemických výrobků a jejich následné 
uživatele zavedena obecná povinnost ochrany, která s sebou ponese povinnost prokazovat 
bezpečnost použití. (Ferreira a další)

Pozměňovací návrh, který předložili Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller

Pozměňovací návrh 177
hlava I, kapitola 1, článek 1, odstavec 3

3. Toto nařízení je založeno na zásadě, že je 
zodpovědností výrobců, dovozců a 
následných uživatelů zajistit, aby vyráběli, 
uváděli na trh, dováželi nebo používali 
takové látky, které nepůsobí nežádoucím 
způsobem na lidské zdraví nebo životní 
prostředí. Ustanovení tohoto nařízení se 
opírají o zásadu předběžné opatrnosti.

3. Výrobci, dovozci a následní uživatelé 
mají zajistit, aby látky nepříznivě 
neovlivňovaly lidské zdraví nebo životní
prostředí tím, že poskytnou potřebné údaje 
a zavedou potřebná opatření, pro každý 
případ samostatně, od výroby, dovozu, 
umístění na trh nebo používání látek 
samotných, v přípravcích nebo ve 
výrobcích. Tato opatření se mají opírat o 
zásadu předběžné opatrnosti a při volbě 
látek pro výrobu a použití, výrobci, dovozci 
a následní uživatelé mají volit 
nejbezpečnější dostupné látky.
Povinnosti v odstavci 1 se uplatňují v 
rozsahu, který není při zvážení přínosu 
daného kroku pro zdraví a životní prostředí 
v porovnání s náklady vynaloženými na 
tento krok považován za neopodstatněný.
Výrobci, dovozci a následní uživatelé mají 
uchovávat takové záznamy o používání 
svých chemikálií, jaké vyplývají z jejich 
povinnosti ochrany. Takové záznamy mají 
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být uchovány a sdělovány transparentním 
způsobem, dokud je látka vyráběna, 
uváděna na trh nebo používána.  

Or. en

Odůvodnění

REACH se zabývá jen některými chemikáliemi a některými použitími. Z toho důvodu je 
důležité, aby byla pro všechny výrobce chemikálií i jejich uživatele zavedena všeobecná 
povinnost ochrany. Tím se pouze kodifikují dobrovolné závazky chemického průmyslu (např. 
program odpovědné ochrany).

Prohlášení čl. 1 odst. 3 návrhu REACH by mohlo být odvozeno od již existující legislativy 
týkající se chemikálií, avšak REACH také zavádí nové prvky, které představují přesun 
odpovědností na průmyslový sektor, zejména ve vztahu k požadavkům na údaje týkající se  
existujících chemikálií, zprávy o chemické bezpečnosti, schvalování a soupisů klasifikace a 
označování. Čl. 1 odst. 3 je proto správně chápán jako prohlášení, nejedná se však o 
povinnost ochrany, která by cokoli přidávala k ostatním požadavkům REACH.

Pozměňovací návrh, který předložila Dorette Corbey 

Pozměňovací návrh 178
hlava I, kapitola 1, článek 1, odstavec 3

3. Toto nařízení je založeno na zásadě, že je 
zodpovědností výrobců, dovozců a 
následných uživatelů zajistit, aby vyráběli, 
uváděli na trh, dováželi nebo používali 
takové látky, které nepůsobí nežádoucím 
způsobem na lidské zdraví nebo životní 
prostředí. Ustanovení tohoto nařízení se 
opírají o zásadu předběžné opatrnosti. 

3. Výrobci, dovozci a následní uživatelé 
některé látky v její základní formě nebo 
jako součásti přípravku nebo výrobku 
musejí vyrábět, dovážet či používat takovou 
látku anebo uvádět tuto látku na trh 
takovým způsobem, aby bylo zaručeno, že 
za podmínek, které lze rozumně předvídat, 
nezpůsobí žádnou škodu lidskému zdraví 
nebo životnímu prostředí. 

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o požadavek a nikoli zásadu. Každá firma by měla nést odpovědnost za výrobky, 
které vyrábí nebo uvádí na trh. Jelikož v tomto nařízení jsou rizika určena jen pro 10 000 ze 
100 000 zavedených látek, měla by existovat zásada zajišťující, že bude věnována dostatečná 
péče posouzení rizik ostatních látek..

Pozměňovací návrh, který předložili Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav 
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Mikolášik, Françoise Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, 
Antonios Trakatellis, María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, Renate 

Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Pozměňovací návrh 179
hlava I, kapitola 1, článek 1, odstavec 3

3. Toto nařízení je založeno na zásadě, že je 
zodpovědností výrobců, dovozců a 
následných uživatelů zajistit, aby vyráběli, 
uváděli na trh, dováželi nebo používali 
takové látky, které nepůsobí nežádoucím 
způsobem na lidské zdraví nebo životní 
prostředí. Ustanovení tohoto nařízení se 
opírají o zásadu předběžné opatrnosti.

3. Toto nařízení je založeno na zásadě, že je 
zodpovědností výrobců, dovozců a 
následných uživatelů zajistit, aby vyráběli, 
uváděli na trh, dováželi nebo používali 
takové látky, které nepůsobí nežádoucím 
způsobem na lidské zdraví nebo životní 
prostředí při normálním a rozumně 
předvídatelném používání. Ustanovení 
tohoto nařízení se opírají o zásadu předběžné 
opatrnosti.

Or. en

Odůvodnění

To je v souladu s definicí „bezpečného výrobku“, jak jej definuje Směrnice o všeobecné 
bezpečnosti výrobků (2001/95/ES) a je zapotřebí k definování rámce a mezí předmětu tohoto 
nařízení.

Pozměňovací návrh, který předložil Jonas Sjöstedt

Pozměňovací návrh 180
hlava I, kapitola 1, článek 1, odstavec 3a (nový)

(3a). Toto nařízení je zaměřeno na vysokou 
úroveň ochrany a je založeno na zásadách 
prevence, nápravy ohrožení životního 
prostředí především u zdroje a na zásadě 
náhrady škody znečišťovatelem.

Or. en

Odůvodnění

Tento text je podobný textu, který se nachází ve Smlouvě o založení Evropského společenství, 
čl. 174 odst. 2, kde jsou stanoveny základní zásady legislativy v oblasti životního prostředí. 
REACH tvoří důležitou součást této legislativy.
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Pozměňovací návrh, který předložili Ria Oomen-Ruijten,Guido Sacconi,a Chris Davies, Carl 
Schlyter, María Sornosa Martínez, María Isabel Salinas García

Pozměňovací návrh 181
hlava I, kapitola 1, článek 1, odstavec 3a a 3 b (nový)

3a. Každý výrobce, dovozce a následný 
uživatel, který provádí nebo má v úmyslu 
provést operace zahrnující některou látku 
nebo přípravek nebo výrobky obsahující 
takové látky nebo přípravky, včetně jejich 
výroby, dovozu a aplikace, o nichž ví nebo 
může rozumně předvídat, že tyto činnosti 
mohou mít nepříznivý vliv na lidské zdraví 
nebo životní prostředí, by měl vyvinout 
veškeré úsilí v míře, v jaké o to může být 
rozumně žádán, aby takové vlivy vyloučil, 
nebo je omezil či napravil.
3b. Každý výrobce, dovozce a následný 
uživatel, který zajišťuje v rámci své profese 
či obchodu látky nebo přípravky nebo 
výrobky obsahující takové látky nebo 
přípravky pro výrobce, dovozce a následné 
uživatele, by měl v rozsahu, který od něj 
může být rozumně požadován, zajistit 
vhodné sdělování a výměnu informací, 
včetně informací o tom, kde je možné nalézt 
technickou pomoc, a to v míře rozumně 
potřebné k vyloučení, omezení či nápravě 
nepříznivých vlivů na lidské zdraví nebo na 
životní prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Zavádí zásadu povinnosti ochrany.
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Pozměňovací návrh, který předložily Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Pozměňovací návrh 182
hlava I, kapitola 1, článek 1, odstavec 3 a (nový)

3a. Každý výrobce, dovozce nebo následný 
uživatel má používat informace, které má 
k dispozici, nebo informace, o nichž lze 
rozumně předpokládat, že je má k dispozici, 
ke splnění závazků vyplývajících z výše 
uvedených ustanovení. Výměna informací 
a výše zmíněné komunikace musí vždy 
zahrnovat následující údaje: 
(i) informace potřebné za účelem souladu 
s tímto nařízením; 

(ii) popis minimálních opatření potřebných 
k vyloučení nebo omezení škodlivých 
účinků na lidské zdraví a životní prostředí 
s ohledem na operace, které mohou být 
rozumně předvídány a které zahrnují látky, 
přípravky nebo výrobky obsahující 
některou látku nebo přípravek.
(iii) všichni výrobci, dovozci a následní 
uživatelé mají vést aktualizované záznamy 
obsahující údaje uvedené v odstavci 1, 
včetně obchodních názvů látek, přípravků 
nebo výrobků obsahujících některou látku 
či přípravek, údaje o chemické identitě 
látky, složení přípravků, kde se to vyžaduje, 
zprávu o chemické bezpečnosti a veškeré 
ostatní údaje potřebné pro splnění 
povinností stanovených v tomto nařízení.
Všichni výrobci, dovozci a následní 
uživatelé mají na požádání odpovědných 
orgánů členského státu, ve kterém sídlí, 
umožnit těmto orgánům přístup 
k záznamům, o nichž hovoří odstavec (iii) 
tohoto článku.

Or. fr

Odůvodnění

Přiměřené vedení záznamů ze strany podniků podílejících se na výrobě chemických látek a 
jejich uvádění na trh má zásadní význam pro plnění a verifikaci souladu s požadavky režimu 
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REACH. Tato věta pouze zveřejňuje požadavky dobré praxe a nepředstavuje pro průmysl 
žádné další náklady.

Pozměňovací návrh, který předložily Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Pozměňovací návrh 183
hlava I, kapitola 1, článek 1, odstavec 3 b (nový)

3b. Toto nařízení ukládá výrobcům, 
dovozcům a následným uživatelům 
povinnost poskytovat, v zájmu legitimní 
důvěry uživatelů, dostatečné informace, 
založené na nejnovějších vědeckých 
poznatcích v době, kdy je látka, přípravek 
nebo výrobek uveden na trh, a šířit je po 
zásobovacím řetězci.
Z tohoto důvodu mají výrobci, dovozci a 
následní uživatelé přijmout potřebné kroky 
zabraňující výrobě, dovozu, uvádění na trh 
nebo používání přípravků nebo výrobků 
obsahující látky škodlivé lidskému zdraví 
nebo životnímu prostředí. Výběr látek pro 
výrobu nebo použití ze strany výrobců a 
následných uživatelů se má zakládat na 
nejbezpečnější dostupné alternativě při 
zohlednění nákladů a požadovaného 
výkonu.

Or. fr

Odůvodnění

Jelikož návrh REACH nezahrnuje všechny chemické látky (například látky vyráběné 
v množstvím menším než 1 tuna za rok), uplatňuje se zásada předběžné opatrnosti – jak 
z důvodu vyvážení nedostatku informací, tak z důvodů opatření omezujících riziko. Zásada 
předběžné opatrnosti zajišťuje, že výrobci chemických látek vypracují a zpřístupní základní 
bezpečnostní údaje o všech používaných chemických látkách bez ohledu na to, zda se to od 
nich vyžaduje či nikoli. Tento pozměňovací návrh posílí dobrovolné záruky ze strany 
chemického průmyslu. 

Pozměňovací návrh, který předložili Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 184
hlava I, kapitola 1, článek 1, odstavec 3 a (nový)

3a. Výrobci, dovozci a následní uživatelé 
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mají zajistit získání potřebných informací a 
přijetí  potřebných opatření v zájmu 
vyloučení  poškození lidského zdraví nebo 
životního prostředí, způsobených výrobou, 
dovozem, uvedením na trh nebo 
používáním látek samotných, v přípravcích 
nebo výrobcích za podmínek, které lze 
rozumně předvídat. 
3b. Výrobci, dovozci a následní uživatelé 
mají uchovávat záznamy potřebné pro 
splnění požadavků odstavce 3 písm. a). Tyto 
záznamy by měly být na požádání 
předloženy příslušným orgánům a 
Agentuře.

Or. en

Odůvodnění

REACH se nezabývá všemi chemikáliemi. Až 70 000 jich může být z REACH vyňato (ty, jichž 
se vyrábí méně než 1 tuna). V zájmu ochrany lidského zdraví a životního prostředí je nezbytné 
uložit výrobcům a následným uživatelům chemikálií povinnost ochrany zdokumentovat 
bezpečné používání. To předvídala už Bílá kniha i návrh předložený ke konzultaci na 
internetu, a podporuje to jak Rada, tak Parlament. V REACH však byla povinnost ochrany 
redukována z právního závazku na nevymahatelnou zásadu. Tento pozměňovací návrh se 
snaží toto právně závazné ustanovení obnovit.

Pozměňovací návrh, který předložili María Sornosa Martínez, María Isabel Salinas García, 
Inés Ayala Sender

Pozměňovací návrh 185
hlava I, kapitola 1, článek 1, odstavec 3 a (nový)

(3a) Plnění a účinnost ustanovení tohoto 
nařízení nesmí v žádném případě 
představovat nárůst byrokratické a 
administrativní zátěže pro malé a střední 
podniky.

Or. es

Odůvodnění

Nárůst byrokracie pro malé a střední podniky spojený s plněním tohoto nařízení musí být 
omezen na minimum.
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Pozměňovací návrh, který předložili María Sornosa Martínez, María Isabel Salinas García, 
Inés Ayala Sender

Pozměňovací návrh 186
hlava I, kapitola 1, článek 1, odstavec 3 b (nový)

(3b) Při plnění tohoto nařízení musí 
Evropská unie vytvořit mechanismy, které 
budou zajišťovat pomoc a podporu malým 
a středním podnikům.

Or. es

Odůvodnění

V zájmu usnadnění plnění ustanovení tohoto nařízení a vzhledem k jeho složitosti je třeba 
počítat s mechanismy na pomoc a podporu malých a středních podniků, aby bylo umožněno 
jeho používání v praxi.

Pozměňovací návrh, který předložila Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 187
hlava I, kapitola 1, článek 1 a (nový)

Článek 1 a (nový)
Povinnost ochrany 

1. Každý výrobce, dovozce a následný 
uživatel, který provádí nebo má v úmyslu 
provést činnosti zahrnující některou látku 
nebo přípravek nebo výrobky obsahující 
takové látky nebo přípravky, včetně jejich 
výroby, dovozu a aplikace, o nichž ví nebo 
může rozumně předvídat, že tyto činnosti 
mohou mít nepříznivý vliv na lidské zdraví 
nebo životní prostředí, by měl přijmout 
veškerá nutná opatření k vyloučení škod na 
zdraví a na životním prostředí.

2. Každý výrobce, dovozce a následný 
uživatel, který zajišťuje látky nebo 
přípravky nebo výrobky obsahující takové 
látky nebo přípravky pro výrobce, dovozce a 
následné uživatele, by měl v zájmu 
k vyloučení škod na zdraví a na životním 
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prostředí zajistit vhodné sdělování a 
výměnu informací, včetně informací o tom, 
kde je možné nalézt technickou pomoc. 

3. Vedení záznamů:
a) Všichni výrobci, dovozci a následní uživatelé
mají používat informace, které mají nebo o 
nichž se mohou rozumně domnívat, že je 
mají, aby vyhověli požadavkům na 
informace podle odstavce 2. 
V tomto ohledu má výměna a sdělování 
informací, o němž se hovoří v odstavci 2, 
v každém případě zahrnovat následující 
údaje:
i) údaje, které jsou v rozumné míře 
potřebné k vyhovění závazkům plynoucím 
z tohoto nařízení;
ii) popis opatření, o nichž se předpokládá, 
že jsou minimem potřebným k vyloučení 
nebo omezení nepříznivých vlivů na lidské 
zdraví a životní prostředí s ohledem na 
operace, které mohou být rozumně 
předvídány a zahrnují látky, přípravky nebo 
výrobky obsahující některou látku nebo 
přípravek.  

b) Všichni výrobci, dovozci a následní 
uživatelé mají vést aktualizované záznamy 
obsahující údaje uvedené v odstavci 1, 
včetně obchodních názvů látek, přípravků 
nebo výrobků obsahujících některou látku 
či přípravek, údaje o chemické identitě 
látky, složení přípravků, kde se to vyžaduje, 
zprávu o chemické bezpečnosti a veškeré 
ostatní údaje potřebné pro splnění 
povinností stanovených v tomto nařízení.
c) Všichni výrobci, dovozci a následní 
uživatelé mají na požádání odpovědných 
orgánů členského státu, ve kterém sídlí, 
umožnit těmto orgánům přístup 
k záznamům, o nichž hovoří odstavec 2 
tohoto článku.

Or. en
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Odůvodnění

Vzhledem ke značnému množství chemikálií a použití, které nebudou pokryty ustanoveními 
REACH – včetně přibližně 70 000 látek, kterých se vyrábí méně než 1 tuna za rok – je třeba 
obecné zásady povinnosti ochrany, která by definovala odpovědnosti průmyslového sektoru za 
bezpečnou manipulaci a používání VEŠKERÝCH chemikálií. Je zamýšlena pro všechny látky 
(bez ohledu na objem výroby), což naznačuje, že od průmyslového sektoru se očekává nejen, 
že bude vykonávat konkrétní povinnosti stanovené v rámci REACH, ale že bude také plnit 
základní povinnosti podnikání v oblastech sociální, ekonomické a v oblasti ochrany životního 
prostředí. Tato specifická ustanovení rovněž zajistí právní jistotu pro podniky při plnění 
povinnosti ochrany.

Pozměňovací návrh, který předložil Liam Aylward

Pozměňovací návrh 188
hlava I, kapitola 1, článek 2, odstavec 1, písmeno (c)

1. Toto nařízení se nevztahuje na: 1. Toto nařízení se nevztahuje na: 

(c) neizolované meziprodukty (c) meziprodukty 

Or. en

Odůvodnění

Veškeré meziprodukty by měly být z rozsahu působnosti  REACH vyňaty. Meziprodukty jsou 
vyráběny výhradně pro průmyslové použití a v této oblasti již existuje zvláštní legislativa 
zabývající se životním prostředím a vlivy jejich výroby na zdraví veřejnosti a pracovníků i 
jejich kontrolou: 

• Směrnice Rady 98/24/ES ze dne 7. dubna 1998 o bezpečnosti a ochraně zdraví 
zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli při práci (čtrnáctá 
samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS); 

• Směrnice 96/82/ES o kontrole rizika závažných havárií s nebezpečnými látkami;
• Mezinárodní nařízení / nařízení ES týkající se přepravy nebezpečného zboží. 

Souvisí s pozměňovacími návrhy k článkům 14, 15, 16 a 18 stejného autora.

Pozměňovací návrh, který předložila Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 189
hlava I, kapitola 1, článek 2, odstavec 1, písm. (ca) a (cb) (nový)

(ca) odpad, jak jej definují směrnice č. 
75/442/EHS a 91/689/EHS
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(cb) potraviny a krmiva, jak je definuje 
nařízení (ES) č. 178/2002

Or. en

Odůvodnění

Mnohé odpady jsou důležitou surovinou v řadě průmyslových odvětví. Zahrnutí odpadů do 
REACH může představovat vážné ohrožení recyklace.
Rovněž potraviny a krmiva by měly být z REACH vyňaty, jelikož jejich bezpečnost je již 
zaručena stávající legislativou Společenství.

Pozměňovací návrh, který předložili Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana 
Muscardini, Sergio Berlato

Pozměňovací návrh 190
hlava I, kapitola 1, článek 2, odstavec 1, písmeno (ca) (nový)

(ca) látky používané pro výzkum a vývoj 
orientovaný na výrobky a procesy na všech 
úrovních zásobovacího řetězce.

Or. en

Odůvodnění

Od vývozců a dovozců se v současnosti nevyžaduje, aby registrovali látky používané pro 
výzkum a vývoj.
To by mělo být rozšířeno i na následné uživatele látek. 
Vědecký výzkum a vývoj by měl být zcela vyňat z REACH v celém návrhu a na všech úrovních 
zásobovacího řetězce v zájmu podpory inovace v Evropě.

Pozměňovací návrh, který předložili Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana 
Muscardini, Sergio Berlato

Pozměňovací návrh 191
hlava I, kapitola 1, článek 2, odstavec 1, písmeno (cb) (nový)

(cb) látky používané jako samotné, 
v přípravcích nebo výrobcích, jejichž 
aspekty týkající se životního prostředí nebo 
lidského zdraví pokrývá legislativa uvedená 
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příloze Ic;

Or. en

Odůvodnění

V zájmu omezení nákladů spojených s dvojími postupy a dvojím ohlašováním musí být rozsah 
působnosti REACH zřetelně oddělen od regulačních oblastí, které již dostatečně a náležitě 
pokrývá specifická legislativa Společenství. Jen taková použití a takové dopady na lidské 
zdraví a životní prostředí, které náležitě pokrývá jiná specifická legislativa Společenství, mají 
být vyňaty z celkového rozsahu působnosti REACH.

Pozměňovací návrh, který předložili Philippe Busquin a Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, 
Miroslav Mikolášik, Péter Olajos, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, Erna Hennicot-

Schoepges

Pozměňovací návrh 192
hlava I, kapitola 1, článek 2, odstavec 1, písmeno (ca) (nový)

(ca) odpady pro recyklaci, jak je definuje 
směrnice 91/156/EHS, příloha IIB

Or. en

Odůvodnění

Odpad je už omezován a řízen prostřednictvím jiné legislativy EU i v rámci mezinárodní 
legislativy. Zahrnutí odpadu určeného k recyklaci do nákladných procesů testování a 
registrace by mohlo představovat vážnou hrozbu pro odvětví recyklace a odrazovat od vývozu 
a používání například železného šrotu. Je proto v rozporu se závazkem Komise vůči 
udržitelnému rozvoji a optimálnímu využívání zdrojů.

Pozměňovací návrh, který předložili Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Christofer Fjellner, 
Anders Wijkman, Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, 

Miroslav Ouzký a Horst Schnellhardt a Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana 
Muscardini, Sergio Berlato  a Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 

Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik

Pozměňovací návrh 193
hlava I, kapitola 1, článek 2, odstavec 1, písmeno (ca) (nový)

(ca) látky, přípravky nebo výrobky, které 
jsou odpadem podle definice směrnice Rady 
91/156/EHS ze dne 18. března 19911,

kterou se mění směrnice 75/442/EHS o 
odpadech, nebo které jsou druhotnou 
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surovinou získanou z odpadu pro proces 
využití nebo jako zdroj energie v souladu 
s čl. 3 odst. 1 písm. b) ve směrnici Rady 
91/156/EHS ze dne 18. března 1991.
1Úř. Věst. č.  L 78, 26. 3. 1991, s. 32

Or. xm

Odůvodnění

Zahrnutí odpadu a druhotných surovin do rozsahu působnosti REACH by kladlo nepřiměřené 
požadavky na recyklaci a využívání odpadů, aniž by představovalo přínos pro lidské zdraví 
nebo životní prostředí. Navíc odpady a materiály používané jako druhotné suroviny by měly 
být z REACH vyňaty, protože jsou již náležitě řízeny legislativou ES o odpadech a byly by 
v rozporu s jejími cíly v oblasti životního prostředí. (Sonik a další)

Odpad a materiály používané jako druhotné suroviny jako zdroj energie v procesu využití 
odpadů, jak je definuje Rámcová směrnice o odpadech nebo podle evropských norem, by měly 
být z rozsahu působnosti REACH vyňaty, protože je náležitě pokrývá legislativa Společenství 
k odpadům.

Navíc rizika pro lidské zdraví a životní prostředí vyplývající z procesů využití, jak je definuje 
příloha IIA Rámcové směrnice o odpadech, jsou náležitě omezena směrnicí Rady č. 1996/61 o 
Ochraně a omezení integrovaného znečištění, která požaduje, aby tato zařízení musela 
obdržet provozní povolení. Směrnice 91/156/EHS zavádí pojem „druhotných surovin 
získaných z dopadů. (Foglietta a další a  Schnellhardt)

Zabraňuje duplicitní legislativě ve stejné oblasti a odrazování od recyklace a využívání 
odpadu. Legislativa o odpadech v tomto sektoru je v souladu s ustanoveními REACH v oblasti 
ochrany lidského zdraví a životního prostředí. Odpady jsou navíc vyňaty ze schvalování a 
omezení, ale nikoli z registrace. Registrace odpadu neslouží žádnému účelu a měly by být 
vyňaty z rozsahu působnosti  REACH. Rovněž druhotné suroviny jsou již řízeny směrnicí 
91/156/EHS. Tento pozměňovací návrh souvisí s jinými pozměňovacími návrhy k článkům 
v hlavě I: Obecná část (Vernola a další)

Pozměňovací návrh, který předložili Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Christofer Fjellner, 
Anders Wijkman, Miroslav Ouzký 

Pozměňovací návrh 194
hlava I, kapitola 1, článek 2, odstavec 1, písmeno  (ca) (nový) 

(ca) látky, které zůstávají v přípravcích a 
výrobcích vyrobených z recyklovaných 
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přípravků a výrobků.

Or. en

Odůvodnění

Uložení požadavků REACH na recyklovaný papír by mohlo ohrozit snahy ES o zvýšení 
recyklace papíru. Navíc látky, které zůstávají v recyklovaném papíru (po recyklaci) pocházejí 
z výroby a konverze prvotního papíru. Z toho důvodu tyto látky již podléhají požadavkům 
REACH během první výrobní operace / konverze a byly posouzeny pro použití při výrobě a 
konverzi papíru. Opětovná analýza, registrace, posouzení a sdělování informací o těchto 
látkách pro v podstatě podobné použití by představovalo nadbytečnou zátěž. 

Pozměňovací návrh, který předložily Dagmar Roth-Behrendt a Anne Laperrouze 

Pozměňovací návrh 195
hlava I, kapitola 1, článek 2, odstavec 1, písmeno ca) (nový)

(ca) látky, přípravky nebo výrobky, které 
jsou odpadem, jak ho definuje směrnice 
75/442/EHS. 

Or. xm 

Odůvodnění 

Odpad by měl být z rozsahu působnosti REACH vyňat, protože jej již pokrývají konkrétní části 
legislativy Společenství. Tím se však neodstraňuje požadavek na výrobce či dovozce některé 
látky, aby v posouzení chemické bezpečnosti zvážil i stádium odpadu (viz pozměňovací návrh 
4 k příloze  I, odstavec 0.2). (Dagmar Roth-Behrendt)

Zabraňuje duplicitní legislativě ve stejné oblasti a odrazování od recyklace a využívání 
odpadu. Legislativa o odpadech v tomto sektoru je v souladu s ustanoveními REACH v oblasti 
ochrany lidského zdraví a životního prostředí. Odpady jsou navíc vyňaty ze schvalování a 
omezení, ale nikoli z registrace. Registrace odpadu neslouží žádnému účelu a měly by být 
vyňaty z rozsahu působnosti REACH. (Anne Laperrouze)

Pozměňovací návrh, který předložil Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Pozměňovací návrh 196
hlava I, kapitola 1, článek 2, odstavec 1, písm. (ca) (nový) a (cb) (nový) 

(ca) látky, které jsou odpadem, jak ho 
definuje směrnice 75/442/EHS
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(cb) látky, vyráběné nebo dovážené 
v množství menším než 10 tun za rok na 
výrobce nebo dovozce.

Or. de

Odůvodnění

1. Duplication of provisions should be avoided.  The specific regulation on waste is 
commensurate with the REACH provisions in respect of the protection of human health and 
the environment. Waste should therefore be excluded from the whole of the REACH system. 

2. Substances in quantities below a threshold of 10 tonnes per year may be completely 
excluded from the scope of the REACH requirements. This will alleviate the burden on SMEs 
and focus rules on substantial flow volumes.

Pozměňovací návrh, který předložil Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 197
hlava I, kapitola 1, článek 2, odstavec 1, písmeno (ca) (nový) 

(ca) suroviny vyskytující se v přírodě, 
s nimiž se veřejně neobchoduje a které jsou 
používány jen ve specializovaných 
zařízeních podle směrnice 96/61/ES;

Or. de

Odůvodnění

Organic and anorganic primary raw materials contain, in their natural form, CMR 
substances. These highly variable materials are solely used for professional applications in 
the production of substances or preparations. Furthermore, rules on the installations 
concerned are laid down in the legislation on integrated pollution prevention and control 
(Directive 96/61/EC) together with the relevant EU legislation in the fields of health and 
safety at work and the environment. Reservations about the use of natural primary raw 
materials are therefore adequately taken into account in existing legislation.

Pozměňovací návrh, který předložila Dagmar Roth-Behrendt

Pozměňovací návrh 198
hlava I, kapitola 1, článek 2, odstavec 1, písmeno (ca) (nový)
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(ca) přepravy látek a přípravků po železnici, 
po silnici, po vnitrozemských vodních 
cestách, po moři či letecky. 

Or. en

Odůvodnění

V oblasti přepravy již existuje značné množství legislativy a ta by neměla být duplikována 
REACH. Záměrem REACH nebylo nikdy měnit žádná pravidla v odvětví dopravy  - v souladu 
s tím by měla být v zájmu srozumitelnosti doprava vyňata.

Pozměňovací návrh, který předložil Robert Sturdy

Pozměňovací návrh 199
hlava I, kapitola 1, článek 2, odstavec 1, písmeno (ca) (nový)

(ca) odpad pro konečné odstranění, jak ho 
definuje směrnice 91/156/EHS, příloha IIA 

Or. en

Odůvodnění

Zahrnutí  druhotných surovin do rozsahu působnosti REACH by mohlo odrazovat od 
recyklace některých kovových slitin. REACH by měl jasně stanovit, že materiály definované 
jako odpady by měly být z rozsahu působnosti REACH vyňaty. Rovněž se tím vyloučí 
duplicitní snahy v oblasti legislativy k odpadům.

Pozměňovací návrh, který předložili Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 200
hlava I, kapitola 1, článek 2, odstavec 1, písmena (ca), (cb), (cc) a (cd) (nový)

(ca) potraviny a krmivo podle nařízení (ES) 
č. 178/2002
(cb) potravinářské přídatné látky podle 
89/107/EHS
(cc) látky určené k aromatizaci podle 
směrnice 88/388/EHS
(cd) doplňkové látky v krmivech podle 
nařízení (ES) č. 1831/2003
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Or. de

Odůvodnění

By incorporating this exemption from the scope of REACH, it is possible to dispense with all 
of the various exemptions in the chapters on registration and authorisation.

Pozměňovací návrh, který předložili Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Pozměňovací návrh 201
hlava I, kapitola 1, článek 2, odstavec 1, písmeno (ca) (nový) 

(ca) látky používané v reakci na 
nepředvídatelné problémy, které by mohly 
mít za následek zhoršení kvality nebo 
zastavení výroby pod podmínkou, že: 
i) z důvodu naléhavosti nebyla předchozí 
registrace možná, a 
ii) dojde k následné registraci, jestliže je 
pravděpodobné opakování této látky, a 
iii) nepředvídatelné použití dodržuje 
stávající legislativu týkající se bezpečnosti 
práce.

Or. en

Odůvodnění

Nepředvídané problémy při procesu zpracování chemikálií mohou vyžadovat bezprostřední 
reakci zabraňující omezení či dokonce zastavení výroby („odhalování a odstraňování 
nedostatků“). Předchozí registrace pro použití látek může být dodržena jen za předpokladu, 
že by veškeré možné problémy a potřebné reakce byli předvídatelné. Tak tomu však není. 
Proto je potřebná výjimka pro „odhalování a odstraňování nedostatků“, která však musí být 
přesně vymezena, aby v režimu REACH nevznikla skulina. Uvedené tři narůstající podmínky 
by to měly zaručit. 
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Pozměňovací návrh, který předložili Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav 
Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Antonios Trakatellis, Renate 

Sommer, Erna Hennicot-Schoepges a Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 
Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav 

Mikolášik a Anne Laperrouze

Pozměňovací návrh 202
hlava I, kapitola 1, článek 2, odstavec 1 a (nový) 

(1a) toto nařízení se nevztahuje na látky, 
které se používají:
- v léčivech určených k použití v humánní i 
veterinární medicíně v rozsahu působnosti 
nařízení Rady (EHS) č. 2309/931, nařízení
(ES) č. 726/2004 Evropského parlamentu a 
Rady, směrnice 2001/82/ES Evropského 
parlamentu a Rady 2 a směrnice 
2001/83/ES Evropského parlamentu a 
Rady3;
- v potravinách v rozsahu působnosti 
nařízení 178/2002/ES a směrnice Rady 
88/388/EHS ze dne 22. června 1988 o 
sbližování zákonů členských států v oblasti 
látek určených k aromatizaci potravin a v 
základních surovinách k jejich výrobě, 
včetně přídatných látek v rozsahu 
působnosti směrnice Rady 89/107/EHS a 
potravinářské přídatné látky v rozsahu 
působnosti, jak je definuje rozhodnutí 
Komise 1999/217/ES. 
- v krmivech v rozsahu působnosti nařízení 
Rady 1831/2003, včetně doplňkových látek 
v rozsahu působnosti směrnice Rady 
70/524/EHS
- ve výživě zvířat v rozsahu působnosti 
směrnice Rady 82/471/EHS4
- ve zdravotnických prostředcích
- v materiálech ve styku s potravinami 
v rozsahu působnosti směrnice Rady 
89/109/EHS
- v přípravcích na ochranu rostlin 
v rozsahu působnosti směrnice Rady 
91/414/EHS
- v pesticidech v rozsahu působnosti 
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směrnice Rady 98/8/ES
1 Úř. Věst. č. 214, 24. 8. 1993, s. 1.
2 Úř. Věst. č. 311, 28. 11. 2001, s. 1.
3 Úř. Věst. č. 311, 28. 11. 2001, s. 67.
4 Úř. Věst. č. 213, 21. 7. 1982, s. 8.

Or. xm

Odůvodnění

Za účelem zjednodušení a konsolidace by mělo jedno ustanovení uvádět veškeré výjimky 
z rozsahu působnosti. Tyto výjimky se většinou vyskytují v textu (viz články 4, 8 a 53) a 
částečně jsou úzce spojeny se zprošťujícími ustanoveními (například potravina je přípravek 
zhotovený z potravinových složek a přídatných látek. Přídatné látky do potravin jsou vyňaty z 
registrace, potravinové složky nebo činidla však nikoli. Není důvod uplatňovat na ně rozdílná 
pravidla).

Souvisí s pozměňovacími návrhy k článkům 4, 8 a 53-5. (Oomen-Ruijten a další a Anne 
Laperrouze)

Substances already regulated by the respective, and duly integrated, vertical regulations 
should be excluded from the scope of the REACH Directive. This amendment is linked to the 
other amendments to Articles under Title I: General Issues (Vernola and others)

Pozměňovací návrh, který předložil Martin Callanan 

Pozměňovací návrh 203
hlava I, kapitola 1, článek 2, odstavec 1 a, 1 b, 1 c (nový)

1a Ustanovení hlav II, III, V a VI nemají 
být uplatňována tehdy, kdy je látka  
vyráběná nebo dovážená pro použití 
v následných konečných výrobcích, nebo 
tehdy, kdy je látka v těchto výrobcích 
použita:
(a) léčiva určená k použití v humánní i 
veterinární medicíně v rozsahu působnosti 
nařízení (ES) č. 726/2004, směrnice 
2001/82/ES a směrnice 2001/83/ES;
(b) potraviny, jak je definuje nařízení (ES) 
č.  178/2002 včetně:
(i) potravinářské přídatné látky v rozsahu 
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působnosti směrnice 89/107/EHS;
(ii) látky určené k aromatizaci potravin v 
rozsahu působnosti rozhodnutí Komise 
1999/217/ES;
(c) krmiva; včetně
(i) doplňkové látky v krmivech v rozsahu 
působnosti nařízení (ES) č. 1831/2003 o 
doplňkových látkách užívaných ve výživě 
zvířat; a
(ii) výživa zvířat v rozsahu působnosti 
směrnice 82/471/EHS;
(d) materiály ve styku s potravinami v 
rozsahu působnosti směrnice (ES) č. 
2004/1935;
(e) kosmetické výrobky v rozsahu 
působnosti směrnice 76/768/EHS;
(f) zdravotnické prostředky v rozsahu 
působnosti směrnice 90/358/EHS, 
93/42/EHS nebo 98/79/EHS;
(g) přípravky na ochranu rostlin v rozsahu 
působnosti směrnice 91/414/EHS;
(h) pesticidy v rozsahu působnosti směrnice 
98/8/ES;
1b. Ustanovení v hlavě VII se nevztahují na 
použití látek uvedená v odstavci 2a (nový) a 
také na tato použití:
(a) použití jako izolované meziprodukty, 
které neopouštějí lokalitu, nebo 
přepravované izolované meziprodukty;
(b) použití jako motorových paliv podle 
směrnice 98/70/ES;
(c) použití jako palivo pro mobilní nebo 
fixované zařízení pro spalování produktů 
z minerálního oleje a použití jako paliva 
v uzavřených systémech.
1c. Ustanovení hlav IV a X se nemají 
vztahovat na přípravky uvedené v písm. a) 
až f) odstavce 2a ani látky v těchto 
přípravcích. 

Or. en
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Odůvodnění

Řadě látek, které jsou již řízeny jinou legislativou Společenství, jsou dány výjimky z různých 
požadavků REACH. Například kosmetické výrobky, materiály ve styku s potravinami, 
pesticidy a látky na ochranu rostlin a zdravotnické prostředky jsou již řízeny konkrétní 
legislativou Společenství a měly by být proto vyňaty z povinnosti registrace. V současnosti 
jsou výjimky z různých požadavků rozptýleny v textu a to zejména:
• v hlavě II, kapitole 1, článku 4, odstavci 1
• v hlavě VII, kapitole 1, článku 53, odstavcích 5 a 6
V důsledku toho je obtížné stanovit rozsah působnosti, výjimky jsou někdy nejasné.  
Předkládaný pozměňovací návrh, navržený Výborem pro průmysl, výzkum a energetiku 
shromažduje veškeré výjimky na jedno místo do nového hlava I, kapitola I, článku 2. Tato 
konsolidace a objasnění:
• zabraňuje zbytečné administrativě tím, že zajišťuje, že REACH neduplikuje stávající 

legislativu;
• zlepšuje proveditelnost tím, že usnadňuje výrobcům a dovozcům stanovit, co je do REACH 

zahrnuto a zabraňuje možnému nedorozumění či chybám. 

Pozměňovací návrh, který předložila Dagmar Roth-Behrendt

Pozměňovací návrh 204
hlava 1, kapitola 1, článek 2, odstavec 1 a, 1 b (nový)

1a. Ustanovení hlav tohoto nařízení o 
registraci, vyhodnocování, sdílení údajů, 
informování zásobovacího řetězce,  
následných uživatelích a schvalování se 
nemají vztahovat na látky, které se 
používají v / jako:
(a) léčivech určených / léčiva určená k 
použití v humánní i veterinární medicíně v 
rozsahu působnosti nařízení (EHS) č. 
2309/93, směrnice 2001/82/ES Evropského 

parlamentu a Rady a směrnice 2001/83/ES 
Evropského parlamentu a Rady;
(b) potravinách / potraviny podle nařízení 
(ES) č. 178/2002, včetně látek používaných 
v:
- jako potravinářská přídatná látka 
v potravinách v rozsahu působnosti 
směrnice Rady 89/107/EHS a v
- jako příchuť do potravin v rozsahu 
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působnosti rozhodnutí Komise 
1999/217/ES;
(c) krmivech/ krmiv, včetně látek 
používaných: 
- jako přísada do krmiv v rozsahu 
působnosti nařízení (ES) č. 1831/2003 o 
doplňkových látkách užívaných ve výživě 
zvířat; a
- jako výživa zvířat v rozsahu působnosti 
směrnice 82/471/ES;
(d) přípravcích / přípravky na ochranu 
rostlin v rozsahu působnosti směrnice 
91/414;
(e) pesticidech / pesticidy v rozsahu 
působnosti směrnice 98/8/ES;
(f) zdravotnických prostředcích / 
zdravotnické prostředky v rozsahu 
působnosti směrnice 90/385/EHS, 
93/42/EHS nebo 98/79/ES;
(g) materiálech / materiály ve styku s 
potravinami v rozsahu působnosti Nařízení 
2004/1935/ES.
1b. Toto nařízení se použije, aniž by byla 
dotčena legislativa Společenství v oblasti 
pracovišť.

Or. en

Odůvodnění

Veškeré výjimky z rozsahu tohoto nařízení by měly být soustředěny v článku 2, aby podniky, 
na které se REACH nevztahuje, nemusely prostudovat celý návrh, ale byly rychle schopny 
posoudit, zda se na ně vztahují nějaké povinnosti. 

V zájmu vyloučení duplicitní práce pro podniky i odpovědné orgány by veškeré látky 
používané ve výrobcích, které jsou řízeny specifickou legislativou Společenství (jako pesticidy,  
zdravotnické prostředky a materiály ve styku s potravinami), měly být vyňaty z rozsahu 
působnosti hlav o registraci, vyhodnocování, schvalování, informování zásobovacího řetězce 
a následných uživatelích. 

Namísto odkazů na jednotlivé směrnice týkající se legislativy k pracovištím je lépe ujistit 
pomocí obecného odkazu, že veškerá stávající legislativa v této oblasti převládá.
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Pozměňovací návrh, který předložili Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis 

Pozměňovací návrh 205
hlava I, kapitola 1, článek 2, odstavec 2 

2. Toto nařízení se použije, aniž by byly 
dotčeny:

vypouští se

a) směrnice Rady 89/391/EHS;

b) směrnice 90/394/EHS;
c) směrnice Rady 98/24/ES;
d) legislativa Společenství k přepravě 
nebezpečných látek a nebezpečných látek 
v přípravcích na železnici, silnici, po 
vnitrozemských vodních tocích, na moři a 
ve vzduchu.

Or. de

Odůvodnění

Intended to ensure that provisions in two areas (health and safety at work and transport law) 
are not to be applied in parallel. The proposal for a regulation requires that provisions are 
simultaneously applied to the same matter.

Pozměňovací návrh, který předložila Dagmar Roth-Behrendt

Pozměňovací návrh 206
hlava I, kapitola 1, článek 2, odstavec 2 písmeno (d)

(d) legislativa Společenství k přepravě 
nebezpečných látek a nebezpečných látek 
v přípravcích na železnici, silnici, po 
vnitrozemských vodních tocích, na moři a 
ve vzduchu.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Důsledek pozměňovacího návrhu k článku 2, odstavec 1, písmeno (ca) nový.
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Pozměňovací návrh, který předložil Jonas Sjöstedt

Pozměňovací návrh 207
hlava I, kapitola 1, článek 2, odstavec 2, písmeno (d) a (nový) 

(da) legislativa Společenství k  životnímu 
prostředí.

Or. en

Odůvodnění

REACH se nezaměřuje na harmonizaci ustanovení týkajících se ochrany pracovníků (viz 
písm. (a), (b) a (c)) a legislativu Společenství k přepravě nebezpečných látek. REACH nabízí 
údaje o látkách, které budou podporovat fungování ochrany pracovníků a legislativy 
k přepravě, které účinkují beze změny. Totéž platí pro legislativu k  životnímu prostředí, která 
by proto měla být přidána. 

Pozměňovací návrh, který předložili Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav 
Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Antonios Trakatellis, Renate 

Sommer, Erna Hennicot-Schoepges a Anne Laperrouze

Pozměňovací návrh 208
hlava I, kapitola 1, článek 2, odstavec 2 a (nový) 

2a. Jiné látky než látky, které jsou vyňaty  
z rozsahu působnosti nařízení podle článku 
2 tohoto nařízení, jsou vyňaty z rozsahu 
působnosti hlav II, VI, VII a VIII, jak je 
stanoveno v každé z hlav, jelikož jejich 
dopad na lidské zdraví a životní prostředí je 
náležitě řešen jinou legislativou 
Společenství. Seznam látek, které jsou takto 
vyňaty, může být přezkoumán rozhodnutím 
Komise, přijatým v souladu s postupem, o 
němž hovoří čl. 130 odst. 3, na základě 
doporučení Agentury nebo z iniciativy 
Komise.

Or. en

Odůvodnění

Toto obecné ustanovení stanoví (1) kritéria výjimky („přiměřenost“, jak se často označuje ve 
vysvětlujícím memorandu) a (2) mechanismus snadného přijímání seznamu výjimek k těmto 
kritériím (k řešení rozporů mezi REACH a legislativou k jednotlivým odvětvím, které se 
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mohou objevit později, a aby bylo možné brát v úvahu vývoj legislativy EU k jednotlivým 
odvětvím). Stejný přístup zvolila i směrnice Rady 92/32/EHS (sedmý pozměňovací návrh 
směrnice o nebezpečných látkách).

Pozměňovací návrh, který předložili Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana 
Muscardini, Sergio Berlato

Pozměňovací návrh 209
hlava I, kapitola 1, článek 2, odstavec 2 a (nový) 

(2a) Toto nařízení se vztahuje na všechny 
látky, výrobky a přípravky, které se dovážejí 
do Evropské unie.
Toto nařízení se uplatňuje na základě 
poctivé a rovné soutěže mezi subjekty 
vyrábějícími látky, výrobky a přípravky 
v členských státech a subjekty, které 
vyrábějí látky, výrobky a přípravky ve 
třetích zemích a dovážejí je jakýmkoli 
způsobem do Evropské unie. 
Pokud bude uplatnění tohoto nařízení 
vytvářet příznivější podmínky pro dovoz než 
pro látky, přípravky nebo výrobky vyráběné 
v Evropské unii, Komise přijme příslušná 
opatření, aby opět nastolila rovné 
zacházení.

Or. it

Odůvodnění

There is a risk that the REACH system, in the form proposed by the Commission, will favour 
the importation of certain articles, substances and preparations that are not subject to the 
rules with which the equivalent products manufactured in the European Union have to 
comply. The less comprehensive controls required on imported products makes them cheaper, 
allows a wider range of raw materials to be used and provides no guarantee as to the 
protection of health and the environment.
Current EU rules set parameters that are far stricter for European producers of chemical 
substances. Importers of articles into the European Union should be subject to the same rules 
that apply to European producers.
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Pozměňovací návrh, který předložil Guido Sacconi 

Pozměňovací návrh 210
hlava I, kapitola 1, článek 2, odstavec 2 a (nový)

(2a) Toto nařízení se nedotýká zákazů a 
omezení stanovených ve směrnici Rady 
76/768/EHS v platném znění v oblasti: 
a) zákazů testování hotových kosmetických 
výrobků nebo jejich složek nebo kombinace 
jejich složek na zvířatech; a 
b) uvádění na trh kosmetických výrobků, 
jejichž některé složky nebo konečné složení 
bylo testováno na zvířatech.
Pokud jsou látky používané jen jako složky 
kosmetických výrobků zahrnuty do tohoto 
nařízení, není v souvislosti s touto látkou 
dovoleno žádné testování na zvířatech za 
účelem jakéhokoli posouzení požadovaného 
tímto nařízením. 

Or. en

Odůvodnění

Nahrazuje pozměňovací návrh 18 zpravodaje jasným prohlášením, že účelem je vyloučit, aby 
REACH opět zavedlo testování kosmetických výrobků na zvířatech, které bylo zakázáno 
sedmou úpravou směrnice o kosmetických prostředcích.

Pozměňovací návrh, který předložili Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 
Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav 

Mikolášik

Pozměňovací návrh 211
hlava I, kapitola 1, článek 2, odstavec 2 a (nový)

(2a) Toto nařízení se vztahuje na všechny 
látky, výrobky a přípravky, které se dovážejí 
do Evropské unie.
Toto nařízení nesmí za žádných okolností 
umožnit rozdílné zacházení mezi látkami, 
výrobky a přípravky vyráběnými v Evropské 
unii a látkami, výrobky a přípravky 
vyráběnými ve třetích zemích, avšak 
dováženými do Evropské unie.
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Evropská komise vypracuje pokyny 
zajištující naplňování této směrnice.

Or. it

Odůvodnění

The REACH system in the form proposed by the Commission offers limited protection for 
European production against unfair competition from non-European countries. Current EU 
rules set parameters that are far stricter for European producers of chemical substances. 
Importers of articles into the European Union should be subject to the same rules that apply 
to European producers.  This amendment calls for a balanced regulatory framework to be 
established for both European and non-European producers.

Pozměňovací návrh, který předložili Dagmar Roth-Behrendt a Chris Davies

Pozměňovací návrh 212
hlava I, kapitola 1, článek 2, odstavec 2 a (nový)

2a. Toto nařízení se nedotýká zákazů a 
omezení stanovených ve směrnici Rady 
76/768 v platném znění v oblasti:
(a) testování konečného složení 
kosmetických výrobků nebo některých či 
všech jejich složek na zvířatech; a  
(b) uvádění na trh kosmetických výrobků, 
jejichž některé nebo všechny složky nebo 
konečné složení bylo testováno na 
zvířatech.
Pokud jsou látky používané jen jako složky 
kosmetických výrobků zahrnuty do tohoto 
nařízení, není v souvislosti s touto látkou 
dovoleno žádné testování na zvířatech za 
účelem jakéhokoli posouzení požadovaného 
tímto nařízením.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je zaměřen na ochranu sedmého pozměňovacího návrhu směrnice o 
kosmetických prostředcích a jejich ustanovení o zákazu testování na zvířatech a uvádění na 
trh výrobků, vyvinutých na základě testů na zvířatech.
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Pozměňovací návrh, který předložili Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Christofer Fjellner, 
Anders Wijkman, Miroslav Ouzký

Pozměňovací návrh 213
hlava I, kapitola 2, článek 3, odstavec 1

1. „látkou“ rozumí chemický prvek a jeho 
sloučeniny v přírodním stavu nebo získané 
výrobním postupem, včetně jakékoli příměsi 
nezbytné pro zachování stability a jakékoli 
nečistoty vzniklé v důsledku použitého 
procesu, ale vyjma jakéhokoli rozpouštědla, 
které lze separovat bez účinku na stabilitu 
látky a beze změny jejího složení;

1. „látkou“ rozumí chemický prvek a jeho 
sloučeniny v přírodním stavu nebo získané 
výrobním postupem, včetně jakékoli příměsi 
nezbytné pro zachování stability a jakékoli 
nečistoty přítomné po dokončení použitého 
procesu nebo vyskytující se v přírodě a 
získané jako součást této látky, ale vyjma 
jakéhokoli rozpouštědla, které lze separovat 
bez účinku na stabilitu látky a beze změny 
jejího složení;

Or. en

Odůvodnění

Tento návrh používá definice látky, která se opírá o legislativu zaměřující se především na 
řízení umělých chemikálií. Definice látky tohoto návrhu proto vyjímá ze svých požadavků 
nečistoty „vzniklé v důsledku použitého procesu“. Mělo by být zřejmé, že toto vynětí se 
vztahuje i na nečistoty vyskytující se v přírodě.

V praxi by bylo nesmírně obtížné pro výrobce papíru a papírových kapesníků, aby vyhověli 
požadavkům navrhovaného nařízení  REACH v ohledu každé a veškerých přírodních nečistot, 
které jsou získány ze dřeva spolu s celulózou.

Pozměňovací návrh, který předložil Jonas Sjöstedt

Pozměňovací návrh 214
hlava I, kapitola 2, článek 3, odstavec 1

1. „látkou“  rozumí chemický prvek a jeho 
sloučeniny v přírodním stavu nebo získané 
výrobním postupem, včetně jakékoli příměsi 
nezbytné pro zachování stability a jakékoli 
nečistoty vzniklé v důsledku použitého 
procesu, ale vyjma jakéhokoli rozpouštědla, 
které lze separovat bez účinku na stabilitu 

1. „látkou“ rozumí chemický prvek a jeho 
sloučeniny v přírodním stavu nebo získané 
výrobním postupem, včetně jakékoli příměsi 
nezbytné pro zachování stability a jakékoli 
nečistoty vzniklé v důsledku použitého 
procesu, ale vyjma jakéhokoli rozpouštědla, 
které lze separovat bez účinku na stabilitu 
látky a beze změny jejího složení. Látka by 
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látky a beze změny jejího složení; měla zahrnovat i výrobky obsahující buď 
látku samotnou nebo v přípravcích, kde se 
počítá s jejím uvolněním z výrobku za 
normálních nebo rozumně předvídatelných 
podmínek používání;

Or. en

Odůvodnění

Výrobek, který záměrně uvolňuje látku, jako inkoustové kazety nebo hasicí přístroje, musí 
podléhat odpovídajícím požadavkům. Na tyto látky by se měla vztahovat stejná ustanovení bez 
ohledu na skutečnost, jestli jsou v nádobě či zabaleny, a pak uvolněny. Pokud by toto nebylo 
upraveno, podléhala by tato kategorie nižším nárokům než jiné výrobky.

Pozměňovací návrh, který předložili Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav 
Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, Erna 

Hennicot-Schoepges, Philippe Busquin a Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Pozměňovací návrh 215
hlava I, kapitola 2, článek 3, odstavec 2

2. „přípravkem“ rozumí směs nebo roztok 
tvořený dvěma nebo více látkami;

2. „přípravkem“ rozumí směs nebo roztok 
tvořený dvěma nebo více látkami; kovové 
slitiny jsou zvláštním druhem přípravků, 
které musejí být posuzovány na základě 
svých vlastních specifických  vlastností;

Or. xm

Odůvodnění

Kovové slitiny jsou současnou legislativou EU považovány za „přípravky“, jelikož jsou 
složeny ze dvou či více látek (kovů). Jednotlivé látky se však slijí dohromady a vytvoří slitinu 
s novou krystalickou strukturou, ze které již nemohou být mechanicky odděleny, a jejíž 
vlastnosti se naprosto liší od vlastností původních látek. Když se slitina zchladí na pokojovou 
teplotu, udrží si svou novou krystalickou strukturu i specifické vlastnosti.

Slitiny jako přípravky nemusejí být registrovány, ale bezpečnost použití kovů ve slitinách 
(zdaleka nejčastější použití kovů) musí být posouzena. V zájmu správného stanovení 
potenciálních rizik při nakládání se slitinami by měly být slitiny hodnoceny na základě svých 
nových vlastností a nikoli podle potenciálních rizik jednotlivých látek, z nichž se skládají. 
Z tohoto důvodu byla evropská komise požádána ve směrnici o nebezpečných přípravcích 
(1999/45/ES), aby prošetřila potřebu specifických metod klasifikace slitin s ohledem na jejich 
zvláštní chemické vlastnosti.
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I když v příloze I REACH byl přijat názor, že slitiny jsou „zvláštní přípravky“, není to 
uvedeno v legislativní části navrhovaného textu. Bez uznání, že se jedná o zvláštní přípravky, 
by téměř 30 000 komerčních slitin bylo nesprávně hodnoceno, protože by byly posuzovány na 
základě vlastností jednotlivých složek. V důsledku toho by se v zásobovacím řetězci předávaly 
nesprávné informace. Vývoj a sdělování přesných informací o rizicích látek a přípravků je 
jedním z hlavních cílů návrhu REACH a je nezbytný pro postupy povinnosti ochrany slitin. 
(Oomen-Ruijten a další)

In the Commission proposal on REACH as it now stands, metal alloys are treated as 
'preparations', as they consist of two or more substances (metals). However, in an alloy the 
individual substances melt together to form a new, indivisible crystal lattice, from which they 
can no longer be separated by mechanical means and which has completely different 
properties to the original substances. The process of cooling to room temperature lastingly 
establishes the new structure and specific properties of the alloy (Krahmer a další)

Pozměňovací návrh, který předložili Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav 
Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, Erna 

Hennicot-Schoepges, Philippe Busquin

Pozměňovací návrh 216
hlava I, kapitola 2, článek 3, odstavec 2 a (nový)

2a. „kovovou slitinou“ rozumí kovový 
materiál, který je v makroskopickém 
měřítku homogenní, složený se ze dvou či 
více prvků takovým způsobem, že nemohou 
být od sebe mechanicky snadno odděleny;

Or. en

Odůvodnění

OSN schválila definici kovových slitin v rámci kontextu Globálně harmonizovaného systému 
pro chemickou klasifikaci a označování (GHS) schváleného Odborným podvýborem 
Hospodářské a sociální rady OSN o GHS v prosinci 2002 a publikovaného v březnu 2003. 
Tato definice by měla být v REACH zahrnuta jako nová definice.
Komise schválila potřebu, aby průmyslový sektor ve spolupráci s Komisí a členskými státy 
vypracoval Technické pokyny (TGD) pro posuzování „kovů“, tj. kovů, slitin a anorganických 
kovových složek. V legislativě nemohou být odkazy na TGD, měla by však existovat zřetelná 
vazba mezi legislativou a matriály, na něž se TGD vztahuje. Anorganické kovové složky a 
kovy jsou „látky“, jak je definuje článek 3, slitiny však definovány nejsou.
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Pozměňovací návrh, který předložil Robert Sturdy

Pozměňovací návrh 217
hlava I, kapitola 2, článek 3, odstavec 2 a (nový)

(2a ) „přirozeně se vyskytující látkou“ 
rozumí látky vyskytující se v přírodě, které 
nejsou zpracovány, jsou zpracovány pouze 
ručně, gravitací, nebo mechanickými 
prostředky, nebo rozpuštěním ve vodě, nebo 
proudem vody, nebo jsou zahřáty jen za 
účelem odpaření vody, nebo jsou získány 
jakýmkoli prostředkem ze vzduchu, aniž by 
byla látka chemicky změněna.

Or. en

Odůvodnění

Za účelem zlepšení proveditelnosti by měl REACH rovněž zahrnovat definici „přirozeně se 
vyskytující látky“.

Pozměňovací návrh, který předložili Liam Aylward a Avril Doyle

Pozměňovací návrh 218
hlava I, kapitola 2, článek 3, odstavec 3

3. „výrobkem“ rozumí předmět tvořený 
jednou nebo více látkami nebo přípravky, 
kterému je během výroby dán určitý tvar, 
povrch nebo vzhled určující jeho konečné 
funkční použití ve vyšší míře než určuje 
jeho chemické složení;

3. „výrobkem“ rozumí uměle vyrobený 
předmět obsahující nebo tvořený látkou / 
látkami a/nebo přípravkem / přípravky,
kterému je během výroby dán určitý tvar, 
povrch nebo vzhled významný pro jeho 
konečné funkční použití;

Or. en

Odůvodnění

Definice, kterou navrhuje Komise, představuje významný odklon od definice, kterou EU dříve 
uplatňovala jako definici výrobku. Je nezbytné spolehlivě rozlišovat mezi látkami / přípravky 
a hotovými výrobky, v současnosti navrhovaný obrat „určující jeho konečné funkční použití 
ve vyšší míře než určuje jeho chemické složení“ by mohl způsobit nedorozumění. 
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Pozměňovací návrh by lépe odrážel, co se rozumí výrobkem v kontextu tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh, který předložili Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Pozměňovací návrh 219
hlava I, kapitola 2, článek 3, odstavec 3

3. „výrobkem“ rozumí předmět tvořený 
jednou nebo více látkami nebo přípravky, 
kterému je během výroby dán určitý tvar, 
povrch nebo vzhled určující jeho konečné 
funkční použití ve vyšší míře než určuje jeho 
chemické složení;

3. „výrobkem“ rozumí předmět, tvořený 
jednou nebo více látkami nebo přípravky, 
kterému je během výroby dán určitý tvar, 
povrch nebo vzhled určující jeho konečné 
funkční použití ve vyšší míře, než určuje 
jeho chemické složení. Komplexní výrobky 
složené z více než jednoho výrobku jsou 
souborem výrobků. Povinnosti týkající se 
výrobků na základě tohoto nařízení se 
vztahují na výrobky, jestliže jsou prodávány 
mezi samostatnými právními subjekty;

Or. en

Odůvodnění

Musí být zřejmé, co představuje výrobek, zejména pokud se týká komplexních výrobků, které 
jsou ve skutečnosti souborem výrobků. Navrhované objasnění by zajistilo, že v zásobovacím 
řetězci budou co nejdříve přijata opatření, která zajistí, aby byly vyřešeny povinnosti, které 
stanoví REACH, a aby se zabránilo tomu, že tyto povinnosti budou přenášeny na následné 
uživatele.

Pozměňovací návrh, který předložili Chris Davies, Frédérique Ries

Pozměňovací návrh 220
hlava I, kapitola 2, článek 3, odstavec 8 a (nový)

“výrobcem výrobku” rozumí fyzický nebo 
právní subjekt

- který vyrábí a prodává pod vlastním 
obchodním názvem

- prodává pod vlastním obchodním názvem 
výrobek, vyrobený jiným dodavatelem, tento 
další prodejce není považován za výrobce, 
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jestliže se na výrobku objeví obchodní 
název výrobce

- který dováží na trh Společenství v rámci 
svého podnikání

Or. en

Odůvodnění

REACH pracuje s definicemi pro výrobce / dovozce a následné uživatele chemických látek. Je 
zapotřebí mít rovněž proveditelné definice pro dovozce a výrobce výrobků, které se budou 
rovněž zabývat skutečnostmi povinností  REACH pro výrobce, kteří prodávají výrobky pod 
vlastní značkou. V zájmu proveditelnosti by měla být definice výrobce založena na znění 
používaném ve stávajících směrnicích EU.

Pozměňovací návrh, který předložili Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 221
hlava I, kapitola 2, článek 3, odstavec 12

12. „použitím“ rozumí jakékoli zpracování, 
přidání do směsi, spotřeba, skladování, 
udržování, úprava, plnění do zásobníků, 
přenos z jednoho zásobníku do jiného, 
míchání, výroba výrobku nebo jakékoli jiné 
využití;

12. „použitím“ rozumí jakékoli zpracování, 
přidání do směsi, spotřeba, skladování, 
udržování, úprava, plnění do zásobníků, 
přenos z jednoho zásobníku do jiného, 
míchání, výroba výrobku nebo jakékoli jiné 
dostatečně definované využití;

Or. de

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh, který předložili Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 222
hlava I, kapitola 2, článek 3, odstavec 13 a (nový)
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13a. „kategorií expozice“ rozumí roztřídění 
scénářů expozice do kategorií, které se 
stanovují na základě vlastností látek a 
údajů o expozici.

Or. de

Odůvodnění

The introduction of exposure categories enables obligations on downstream users to be 
lightened. Possible criteria for categorisation involve bringing together uses of substances 
with comparable exposure patterns (level, frequency, duration and route of exposure). With 
the help of exposure categories, individual uses may be assigned to groups for which a 
standard exposure assessment is possible. This means that assessment of individual phases in 
the life cycle of a product may be dispensed with, as only actual exposure is a crucial factor 
in risk evaluation.

Pozměňovací návrh, který předložil Holger Krahmer

Pozměňovací návrh 223
hlava I, kapitola 2, článek 3, odstavec 13 a (nový)

13a. „kategorií expozice“ rozumí rozdělení 
do kategorií podle skupin použití. Kategorie 
expozice zahrnuje tato kritéria:

• druh expozice: orální, dermální, 
inhalace, v životním prostředí, v 
uzavřených systémech

• trvání expozice: ojedinělá – výjimečná, 
častá – trvalá

• uživatelé: odborníci, konečný 
spotřebitel;

Or. de

Odůvodnění

Without exposure categories that have been clearly defined and laid down, downstream users 
of chemicals will have no legal certainty and will be unable to plan with confidence. The 
regulation should therefore contain a list of exposure categories spanning all sectors, which 
covers all uses. This would not only increase the practicability of the system, but would also 
give downstream users legal certainty and to a very great extent solve the problems of 
protection of know-how.
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Pozměňovací návrh, který předložil Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 224
hlava I, kapitola 2, článek 3, odstavec 14, úvodní část

14. „meziproduktem“ rozumí látka, která je 
vyráběna a spotřebována nebo používána 
pro účely chemické výroby, aby byla 
transformována na jinou látku (dále jen 
„syntéza“):

14. „meziproduktem“ rozumí látka, která je 
vyráběna a spotřebována nebo používána 
pro účely chemické výroby, aby byla 
transformována na jinou látku (dále jen
„syntéza“) ať už výrobcem nebo jeho 
zástupcem nebo jiným výrobcem 
chemikálií, který meziprodukt za tímto 
účelem koupí. Objem látky použité jako 
meziprodukt má podléhat ustanovením 
hlavy IV a objem prodaný k jiným 
specifickým účelům má podléhat 
ustanovením hlavy II.

Or. en

Odůvodnění

Mnohé látky se používají výhradně nebo převážně jako meziprodukty při výrobě jiných 
chemických látek nebo polymerů. Chemické meziprodukty může používat stejný právní 
subjekt, který je odpovědný za jejich výrobu, a mohou být rovněž prodány třetí straně jako 
surovina za účelem přeměny v jejím zařízení. V obou případech je látka, která je užívaná jako 
meziprodukt, používaná chemickým průmyslem v podmínkách dobré výrobní praxe zajištující 
bezpečnost lidí i životního prostředí.

Pozměňovací návrh, který předložil Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 225
hlava I, kapitola 2, článek 3, odstavec 14 (c)

14 (c) „přepravovaným izolovaným 
meziproduktem“ se rozumí meziprodukt, 
který nesplňuje kritéria neizolovaného 
meziproduktu a je přepravován nebo 
dodáván na jiná místa;

14 (c) „přepravovaným izolovaným 
meziproduktem“ se rozumí meziprodukt, 
který nesplňuje kritéria neizolovaného 
meziproduktu a je přepravován nebo 
dodáván na jiná místa; aťuž je vlastnictví 
meziproduktu převáděno na jiný právní 
subjekt či nikoli;

Or. en



PE 357.816v01-00 76/90 AM\565896CS.doc
Externí překlad

CS 

Odůvodnění

Články 3.14 (i) a (ii) nabízejí definice izolovaných meziproduktů, které neopouštějí lokalitu, a 
přepravovaných izolovaných meziproduktů. Článek 3.15 definuje „místo“ jako jedinou 
lokalitu, ve které je sdílena určitá infrastruktura a zařízení. Ani 3.14(ii) ani (iii) neobjasňují, 
zda je dovolen převod vlastnictví meziproduktů mezi právními subjekty. Jestliže tomu tak není, 
je pravděpodobné, že meziprodukt, který je používán v rámci jednoho právního subjektu, 
podléhá ustanovením hlavy IV, zatímco stejný meziprodukt, který byl prodán jinému právnímu 
subjektu, ať už na stejném místě nebo na místě vzdáleném, podléhá ustanovením hlavy II.

Pozměňovací návrh, který předložili Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Christofer Fjellner, 
Anders Wijkman, Miroslav Ouzký

Pozměňovací návrh 226
hlava I, kapitola 2, článek 3, odstavec 14 a (nový)

14a. „chemicky nepozměněnou látkou“ 
rozumí látka, jejíž chemická struktura 
zůstala nezměněná i přesto, že prošla 
chemickým procesem – například, když 
byla látka chemicky upravena za účelem 
odstranění nečistot;

Or. en

Odůvodnění

Návrh vyjímá z registrace látky „vyskytující se v přírodě, za předpokladu, že nejsou během 
výroby chemicky pozměněny“. Základní surovina, používaná pro výrobu papíru a lepenky, 
celulózová drť, která je přírodního původu. Část této celulózové drtě může být získána 
rozpouštěním či změkčováním pryskyřičných látek mezi vlákny, čímž se dosáhne jejich 
oddělení. REACH by měl jasně stanovit, že tento chemický proces celulózovou drť chemicky 
nepozměňuje.

Pozměňovací návrh, který předložil Werner Langen

Pozměňovací návrh 227
hlava I, kapitola 2, článek 3, odstavec 19

19. „příslušným orgánem“ rozumí orgán 
nebo orgány zřízené členskými státy pro 
vykonávání úkolů vyplývajících z tohoto 
nařízení; 

19. „příslušným orgánem“ rozumí ústřední 
agentura zřízená pro vykonávání úkolů 
vyplývajících z tohoto nařízení; 
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Or. de

Odůvodnění

In order to avoid distortion of competition in the internal market, all REACH procedures 
should be carried out by the central Chemicals Agency.

Pozměňovací návrh, který předložili Guido Sacconi a Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, 
Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate 

Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Pozměňovací návrh 228
hlava 1, kapitola 2, článek 3, odstavec 20, úvodní část

20. „zavedenou látkou“ rozumí látka, která 
již po dobu 15 let před vstupem tohoto 
nařízení v platnost splňuje alespoň jedno 
z následujících kritérií:

20. „zavedenou látkou“ rozumí látka, která 
v době od 18. září 1981 do data vstupu
tohoto nařízení v platnost splňuje alespoň 
jedno z následujících kritérií:

Or. it

Odůvodnění

EINECS lists the substances on the market on 18 September 1981. Taking that date as a 
reference point would avoid producers having to prove that the substance was actually on the 
market 15 years prior to the entry into force of this Regulation.

Pozměňovací návrh, který předložila Dagmar Roth-Behrendt

Pozměňovací návrh 229
hlava 1, kapitola 2, článek 3, odstavec 22

22. „výzkumem a vývojem orientovaným na 
produkty a procesy“rozumí jakýkoli vědecký 
vývoj týkající se vývoje výrobků a dalšího 
vývoje látek, během kterého se využívají 
poloprovozní nebo provozní zkoušky za 
účelem vývoje výrobního procesu a/nebo 
testování oblastí využití látky;

22. „výzkumem a vývojem orientovaným na
produkty a procesy“ rozumí jakýkoli 
vědecký vývoj týkající se vývoje výrobků a 
dalšího vývoje látek samotných, 
v přípravcích nebo výrobcích, během 
kterého se využívají poloprovozní nebo 
provozní zkoušky za účelem vývoje 
výrobního procesu a/nebo testování oblastí 
využití látky;

Or. en
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh objasňuje, že výzkum a vývoj orientovaný na produkty a procesy 
může zahrnovat látky samotné i látky v přípravcích a výrobcích. Souvisí s pozměňovacími 
návrhy k čl. 4a, čl. 7 a čl. 34 odst. 4.

Pozměňovací návrh, který předložil Guido Sacconi

Pozměňovací návrh 230
hlava 1, kapitola 2, článek 3, odstavec 22

22. „výzkumem a vývojem orientovaným na 
produkty a procesy“ rozumí jakýkoli 
vědecký vývoj týkající se vývoje výrobků a 
dalšího vývoje látek, během kterého se 
využívají poloprovozní nebo provozní 
zkoušky za účelem vývoje výrobního 
procesu a/nebo testování oblastí využití 
látky;

22. „výzkumem a vývojem orientovaným na 
produkty a procesy“ rozumí jakýkoli 
vědecký vývoj (včetně přípravků a výrobků 
používaných při pilotních testech za 
skutečných podmínek) týkající se vývoje 
výrobků a dalšího vývoje látek, během 
kterého se využívají poloprovozní nebo 
provozní zkoušky za účelem vývoje 
výrobního procesu a/nebo testování oblastí 
využití látky;

Or. it

Odůvodnění

The proposed changes specify more clearly that product development also includes 
preparations and articles used in pilot tests under real conditions.

Pozměňovací návrh, který předložil Werner Langen

Pozměňovací návrh 231
hlava I, kapitola 2, článek 3, odstavec 23

23. „vědeckým výzkumem a vývojem“ 
rozumí jakékoli vědecké experimentování, 
analýza nebo chemický výzkum prováděný 
za řízených podmínek v množství nižším než 
1 tuna za rok.

23. „vědeckým výzkumem a vývojem“ 
rozumí jakékoli vědecké experimentování, 
analýza nebo chemický výzkum prováděný 
za řízených podmínek;

Or. de

Odůvodnění

The ceiling of one tonne unduly restricts freedom in the area of science and research.
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Pozměňovací návrh, který předložil Holger Krahmer

Pozměňovací návrh 232
hlava I, kapitola 2, článek 3, odstavec 24

24. „vlastním použitím žadatele o registraci“ 
rozumí jakékoli průmyslové nebo odborné 
použití žadatelem o registraci;

24. „vlastním použitím žadatele o registraci“ 
rozumí kategorie expozice, která zahrnuje 
průmyslové nebo odborné použití žadatelem 
o registraci;

Or. de

Odůvodnění

See justification to the amendment proposed to Article 3(13a).

Pozměňovací návrh, který předložili Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 
Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav 

Mikolášik

Pozměňovací návrh 233
hlava 1, kapitola 2, článek 3, odstavec 25

25. „identifikovaným použitím“ rozumí 
použití látky samotné nebo v přípravku nebo 
použití přípravku zamýšlené účastníkem 
zásobovacího řetězce, včetně jeho vlastního 
použití, nebo které je mu písemně sděleno 
bezprostředně následným uživatelem a které 
je zahrnuto v bezpečnostním listu předaném 
danému následnému uživateli;

25. „identifikovaným použitím“ rozumí 
použití látky samotné, definované na 
základě vlastností samotné látky, nebo 
v přípravku nebo použití přípravku 
zamýšlené účastníkem zásobovacího řetězce
(vypouští se) nebo které je mu písemně 
sděleno bezprostředně následným 
uživatelem a které je zahrnuto 
v bezpečnostním listu předaném danému 
následnému uživateli;

Or. it

Odůvodnění

The definition of identified use should not include 'own use' since the obligation on notifying a 
specific use often entails revealing a technical strategy and unfair exposure to competition. 
This obstacle is overcome through the reference to intrinsic properties. This amendment is 
linked to the other amendments to the Articles under Title I: General Issues.
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Pozměňovací návrh, který předložil Guido Sacconi

Pozměňovací návrh 234
Horizontální pozměňovací návrh

Nežádoucí použití Nepodporované použití
(Budou-li tyto dodatky přijaty, týká se tento 
pozměňovací návrh celého legislativního 
textu; přijetí tohoto pozměňovacího návrhu 
vyžaduje technické úpravy celého textu)

Or. it

Odůvodnění

Replaces the concept of 'undesirable use', which is legally very unclear, with that of 
'unsupported use'. Linked to the amendment to Article 2(26) by the same author.

Pozměňovací návrh, který předložil Guido Sacconi

Pozměňovací návrh 235
hlava 1, kapitola 2, článek 3, odstavec 26

26. „nežádoucím použitím“ rozumí použití 
následným uživatelem, které žadatel o 
registraci nedoporučuje;

26. „nepodporovaným použitím“ rozumí
použití, které je omezeno ve smyslu hlavy 
VIII nebo rozhodnutím o nezahrnutí mezi 
určená použití v důsledku rizika expozice. 
Výrobce a/nebo dovozce uvědomí o tomto 
rozhodnutí předchozího uživatele a o 
důvodech, které k němu vedly, nejméně 18 
měsíců před uplynutím termínů 
stanovených v čl. 21 odst. 1) a 2);

Or. it

Odůvodnění

Associates the decision not to support a use with a risk-based approach and not to economic 
factors. The new definition is essential to ensuring that all the safe and identified uses of a 
substance are registered.
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Pozměňovací návrh, který předložili Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav 
Mikolášik, Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, Erna 

Hennicot-Schoepges

Pozměňovací návrh 236
hlava I, kapitola 2, článek 3, odstavec 26

26. „nežádoucím použitím“ rozumí použití 
následným uživatelem, které žadatel o 
registraci nedoporučuje;

26. „nepodporovaným použitím“ rozumí 
použití následným uživatelem, které žadatel 
o registraci oprávněně nedoporučuje,
protože je nepovažuje za bezpečné či 
ekonomicky udržitelné; 

Or. en

Odůvodnění

Slova „nežádoucí použití“ mají spíše emocionální než vědecký a právní význam. Žadatelé o 
registraci by měli mít právo nedoporučit použití, které nepovažují za bezpečné nebo 
ekonomicky udržitelné, nikoli však použití, které si jen nepřejí zaregistrovat.

Pozměňovací návrh, který předložila Dagmar Roth-Behrendt

Pozměňovací návrh 237
hlava 1, kapitola 2, článek 3, odstavec 26

26. „nežádoucím použitím“ rozumí použití 
následným uživatelem, které žadatel o 
registraci nedoporučuje;

26. „nežádoucím použitím“ rozumí použití 
následným uživatelem, které žadatel o 
registraci nedoporučuje poskytnutím 
vědecky podložených argumentů proti 
bezpečnosti tohoto použití;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh posílí pozici následných uživatelů v zásobovacím řetězci. Jasně 
stanoví, že mohou omezit použití látky ze strany následných uživatelů, jestliže k tomu existují 
vědecké důvody – konkrétně s ohledem na lidské zdraví a ochranu životního prostředí.

Pozměňovací návrh, který předložil Holger Krahmer

Pozměňovací návrh 238
hlava I, kapitola 2, článek 3, odstavec 26
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26. „nežádoucím použitím“ rozumí použití 
následným uživatelem, které žadatel o 
registraci nedoporučuje;

26. „nežádoucí kategorii“ expozice rozumí 
kategorie expozice pro použití následným 
uživatelem, které žadatel o registraci 
nedoporučuje;

Or. de

Odůvodnění

See justification to the amendment proposed to Article 3(13a).

Pozměňovací návrh, který předložil Guido Sacconi

Pozměňovací návrh 239
hlava 1, kapitola 2, článek 3, odstavec 28

28. „za rok“ rozumí za kalendářní rok, 
pokud není uvedeno jinak;

28. „za rok“ rozumí za kalendářní rok.
S výjimkou nových látek a pokud není 
uvedeno jinak, množství „za rok“ se má 
vypočítávat z průměrného objemu za rok ve 
třech bezprostředně předcházejících 
kalendářních rocích, v nichž výrobce 
skutečně tuto látku vyráběl;

Or. it

Odůvodnění

The aim is to introduce flexibility into the REACH system to take into account fluctuations in 
production volumes. The amendment also eliminates the risk of a company suddenly having to 
fulfil more stringent or less stringent requirements  resulting from these fluctuations in 
demand. For substances not previously manufactured, only the current year would have to be 
taken into account.

Pozměňovací návrh, který předložil Robert Sturdy

Pozměňovací návrh 240
hlava 1, kapitola 2, článek 3, odstavec 29 a (nový)

29a. „ekvivalentem tonáže expozice“
rozumí odhad expozice látce, které bude 
vystaven spotřebitel (nezávisle na expozici, 
které jsou vystaveni  pracovníci podílející se 
na produkci, výrobě a převozu) a 
vypočítává se vynásobením tonáže látky 



AM\565896CS.doc 83/90 PE 357.816v01-00
Externí překlad

CS

vyrobené nebo dovezené za rok na výrobce 
nebo dovozce procentem roční tonáže, která 
povede k expozici spotřebitele této látce.   

Or. en

Odůvodnění

Současná priorita založená výhradně na objemu nemůže být považována za správný ukazatel  
naléhavosti ani potenciálního rizika. Řada nerostů, rud a dalších produktů získávaných 
v přírodě zahltí celý systém během první fáze registrace. Zakládat proto rozvrh registrací 
striktně na tonáži roční výroby nebo dovozu bude mít podle všeho za následek zpoždění 
testování uměle vyrobených chemikálií, které má  REACH v úmyslu zahrnout. Je zapotřebí 
definice TEE,  jako je tomu v článku 21.

Pozměňovací návrh, který předložil Robert Sturdy

Pozměňovací návrh 241
hlava I, kapitola 2, článek 3, odstavec 29 a (nový)

29a. „odpadem“ rozumí každá látka, 
přípravek nebo výrobek, které jsou 
zahrnuty do směrnice Rady 75/442/EHS.

Or. en

Odůvodnění

Definice odpadu by měla být zahrnuta v zájmu větší jasnosti.

Pozměňovací návrh, který předložil Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 242
hlava 1, kapitola 2, článek 3, odstavec 29 a (nový)

29a. „chemickým odpadem“ rozumí látka 
nebo přípravek vznikající během výroby 
chemikálií, pro které neexistuje žádné 
užitečné použití a které musejí být odborně 
likvidovány v zařízeních na zpracování 
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regulovaného odpadu v souladu 
s podmínkami stanovenými jinou 
legislativou. Chemický odpad, jak je výše 
definován, by měl být vyňat z ustanovení 
tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Na rozdíl od současné legislativy návrhy REACH nepředkládají obecnou výjimku pro odpady. 
Přesto je nezbytné objasnit status odpadu v tomto nařízení a definice odpadu je potřebná.

Pozměňovací návrh, který předložili Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 
Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav 
Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González a Alessandro 

Foglietta. Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato

Pozměňovací návrh 243
hlava 1, kapitola 2, článek 3, odstavec 29 a (nový)

(29a) „malými a středními podniky“ rozumí 
podniky, jak je definuje doporučení 
2003/361/ES ze dne 6. května 2003.

Or. it

Odůvodnění

In the interests of a correct application of the rules, a definition of Small- and Medium-Sized 
Enterprises needs to be included since they are particularly vulnerable participants in the 
procedure. This amendment is linked to the other amendments to the Articles under Title I: 
General Issues.(Vernola and others)

Small- and Medium-Sized Enterprises are liable to be penalised by the REACH System. An ad 
hoc procedure applicable to such entities should therefore be included, and it follows that the 
definitions should include a description of the term that will be used.
This amendment is linked to the amendment introducing a new Article35a. (Foglietta and 
others). 

Pozměňovací návrh, který předložil Liam Aylward

Pozměňovací návrh 244
hlava 1, kapitola 2, článek 3, odstavec 29 a (nový)
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29a „průmyslovým použitím s nízkým 
rizikem / s nízkou expozicí“ rozumí 
průmyslové použití, u něhož bylo prokázáno 
ke spokojenosti příslušných orgánů 
členského státu, na jehož území k tomuto 
průmyslovému použití dochází, že vystavuje 
pracovníky tak nízké úrovni expozice látce 
a vypouští, uvolňuje nebo jiným způsobem 
vylučuje tak malé množství látky, jak je to 
z technického hlediska možné, aniž by 
přitom představovalo významné riziko pro 
pracovníky, veřejnost či životní prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Jasná definice průmyslového použití s nízkým rizikem / s nízkou expozicí je potřebná 
k zajištění toho, že bude jasně a konzistentně uplatňována na ustanovení týkající se látek 
průmyslového použití s nízkým rizikem / nízkou expozicí  v článku 57, který zahrnuje  
udělování schválení. To napomůže jasné a průhledné aplikaci tohoto nařízení tak, aby 
schvalování látek bylo prováděno na základě posuzování rizik pro lidské zdraví a životní 
prostředí.

Pozměňovací návrh, který předložili Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 245
hlava 1, kapitola 2, článek 3, odstavec 29 a (nový)

29a. „seznamem látek“ rozumí seznam 
vypracovaný Agenturou, který obsahuje 
údaje o každé předregistrované látce; 
výňatky z tohoto seznamu, týkající se látky 
a jejího použití, jsou uveřejňovány na 
internetu.

Or. de

Odůvodnění

In order to avoid unnecessary, duplicate expenditure, particularly for small and medium-
sized companies, the Agency should bring together data relating to a substance in a substance 
list and, where necessary, request further data.
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Pozměňovací návrh, který předložili Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 246
hlava 1, kapitola 2, článek 3, odstavec 29 b (nový)

29b. „úrovní priority“ rozumí jedna ze tří 
úrovní, do níž je každá látka zařazena 
v rámci předregistrace a registrace na 
základě kritérií toxicity, tonáže a použití 
podle přílohy IVa a která představuje 
rozhodující faktor při rozhodování o 
časovém rámci pro postup na základě rizik 
a objem požadovaných údajů.

Or. de

Odůvodnění

In order, in the context of registration and more particularly pre-registration, to enable 
priority lists to be drawn up on the basis of risk, toxicity and exposure should, in addition to 
total volume, be assessed in accordance with a new Annex IVa.

Pozměňovací návrh, který předložili Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 247
hlava 1, kapitola 2, článek 3, odstavec 29 c (nový)

29c. „kategorií použití a expozice“ rozumí 
kombinovaná kategorizace použití podle 
toho, zda se jedná o použití průmyslové, 
odborné nebo spotřebitelské, a expozice 
podle způsobu, jímž se dostávají látky do 
těla člověka nebo do životního prostředí, a 
podle trvání a frekvence expozice podle 
přílohy Iaa. 

Or. de

Odůvodnění

In order to enable a risk-based approach to be taken rather than merely referring to volume, 
use and exposure categories are introduced in accordance with Annex Iaa.



AM\565896CS.doc 87/90 PE 357.816v01-00
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh, který předložili Frédérique Ries, Chris Davies

Pozměňovací návrh 248
hlava I, kapitola 2, článek 3, odstavec 29 a (nový)

29a. „zranitelnými skupinami obyvatelstva“
rozumí osoby náchylné vůči vnějším 
vlivům, včetně novorozenců, nemluvňat, 
dětí, těhotných žen, kojících matek, lidí 
nemohoucích a osob s oslabeným 
imunitním systémem, starších osob, osob 
s individuálními genetickými 
predispozicemi a dalších známých 
dotčených skupin.

Or. en

Odůvodnění 

Definice zranitelných skupin obyvatelstva je nezbytná k zajištění toho, aby byly vymezeny 
skupiny obyvatelstva náchylné vůči vnějším vlivům a aby mohla být přijata odpovídající 
opatření k omezení rizik a expozic pro tyto skupiny obyvatelstva.

Pozměňovací návrh, který předložili Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 249
hlava I, kapitola 2, článek 3, odstavec 29 a (nový)

29a. „zranitelnými skupinami obyvatelstva“
rozumí osoby náchylné vůči vnějším 
vlivům, včetně novorozenců, nemluvňat, 
dětí, těhotných žen, kojících matek a 
starších osob.

Or. en

Odůvodnění

Definice zranitelných skupin obyvatelstva je nezbytná k zajištění toho, aby byly vymezeny 
skupiny obyvatelstva náchylné vůči vnějším vlivům a aby mohla být přijata odpovídající 
opatření k omezení rizik a expozic pro tyto skupiny obyvatelstva. Tato definice se opírá o 
vysoce ohrožené skupiny obyvatelstva, jak je používá nedávné usnesení Evropského 
parlamentu o Evropském akčním plánu pro životní prostředí a zdraví (Riesova zpráva).
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Pozměňovací návrh, který předložil Richard Seeber

Pozměňovací návrh 250
hlava I, kapitola 2, článek 3, odstavec 29 a (nový)

29a. „expozicí“ rozumí kontakt člověka 
nebo životního prostředí s látkami 
v důsledku jejich uvolňování za normálních 
a rozumně předvídatelných podmínek 
použití. Pro posouzení expozice by měly být 
expozice nejlépe seskupeny do kategorií, jež 
budou brát v úvahu různá použití a jim 
odpovídající opatření řízení rizik. Kde je
zapotřebí posoudit expozice řádně, mohou 
být tyto kategorie podrobněji vymezeny 
konkrétnějšími scénáři; 

Or. en

Odůvodnění

Kromě vlastností látek patří ke klíčovým prvkům REACH také použití a expozice těchto látek. 
Zatímco definice použití již byla v návrhu předložena, definice expozice tu chybí.

Pozměňovací návrh, který předložil Richard Seeber

Pozměňovací návrh 251
hlava I, kapitola 2, článek 3, odstavec 29 b (nový)

29b. „kategorií expozice“ rozumí způsoby 
expozice rozlišené podle toho, jak vnikají 
do člověka (ústy, kůží, inhalací), do 
životního prostředí (vzduchem, vodou, 
půdou, prostřednictvím živočichů a rostlin), 
podle úrovně možnosti stanovit vůči  
expozici omezující opatření (průmyslová, 
odborná, soukromá) a podle možné 
expozice z hlediska trvání, frekvence a 
rozsahu, jak je popisuje příloha 1c. 

Or. en

Odůvodnění

V zájmu možnosti provedení posouzení expozice pro různá použití se tu rovněž uvádí definice 
kategorií expozic a scénářů expozic. Používání kategorií expozic a/nebo scénářů expozic 
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může významně zjednodušit posouzení expozic (viz přiložený pracovní dokument jako 
vysvětlení). Abychom mohli dosáhnout obecného porozumění a obecných struktur těchto 
kategorií (zejména u malých a středních podniků), je nezbytné je popsat – alespoň v zásadě –
v příloze k REACH a nespokojit se pouze s popisem v orientačním dokumentu, jak měla 
v úmyslu Komise. 

Pozměňovací návrh, který předložil Richard Seeber

Pozměňovací návrh 252
hlava I, kapitola 2, článek 3, odstavec 29 c (nový)

29c. „scénářem expozice“ rozumí popis 
konkrétní expozice plynoucí z určitého 
použití látky.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k novému bodu 29b stejného autora.

Pozměňovací návrh, který předložil Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 253
hlava 1, kapitola 2, článek 3, odstavec 29 a (nový)

29a. „rostlinným výrobkem“ rozumí 
komplexní látka získaná zpracováním  
celku nebo části rostliny fyzikálními 
procesy jako extrakce, destilace, lisování, 
frakcionací, čištěním, koncentrací nebo 
fermentací, jejíž složení se liší v závislosti 
na typu a druhu rostliny, podmínkách, v 
nichž jsou tyto rostliny pěstovány a 
sklízeny, a použité metodě zpracování.

Or. fr

Odůvodnění

It seems important to include a precise definition of plant-based product in order to outline a 
framework for exemption and ensure legal certainty.
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Plant-base products are not products in chemical terms as specified in the Commission 
proposal, and a distinction should therefore be drawn between them and the other substances 
covered by REACH.


