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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 403-593 ČÁST II (Hlava II)

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 pro 
chemické látky a kterým se mění směrnice 1999/45/ES a nařízení (ES) č. …/… o 
perzistentních organických znečišťujících látkách

Návrh nařízení (KOM(2003)0644 – C5-0531/2003 – 2003/0531(COD))

Text navrhovaný Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh, který předložili Jonas Sjöstedt a Alessandro Foglietta, Adriana Poli 
Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato a Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, 
Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Antonios Trakatellis, 
Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges a Dagmar Roth-Behrendt

Pozměňovací návrh 403
Čl. 4 odstavec 1

1. Ustanovení této hlavy neplatí pro látky, 
které se používají:

vypuštěno

(a) v léčebných přípravcích pro humánní 
nebo veterinární medicínu v rozsahu 
Nařízení (EHS) č. 2309/93, Směrnice 
2001/82/ES Evropského parlamentu a Rady 
a Směrnice 2001/83/ES Evropského 
parlamentu a Rady;
(b) jako přídatné látky potravin v rozsahu 
Směrnice Rady 89/107/EHS;
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(c) jako příchutě do potravin v rozsahu 
Rozhodnutí Komise 1999/217/ES;
(d) jako přídatné látky do krmiv v rozsahu 
Směrnice Rady 70/524/EHS;
(e) pro výživu zvířat v rozsahu Směrnice
Rady 82/471/EHS.

Or. en

Odůvodnění

Ve zmíněných oblastech existuje sice legislativa Evropské unie, ale tato legislativa nebere 
dostatečně v úvahu aspekty životního prostředí. Proto není přijatelné vyjmout tyto oblasti 
z povinnosti registrace (Sjöstedt).

Tato ustanovení jsou nyní zahrnuta v článku 2 odstavec 1 cb (nový) a v příloze I ba (nové) 
(Foglietta a jiní).

Z důvodů zjednodušení a konsolidace by měly všechny výjimky z tohoto rozsahu být uvedeny 
v jednom ustanovení. Všechny výjimky by proto měny být uvedeny v článku 2 (viz 
Pozměňovací návrh k článku 2).
Souvisí s pozměňovacími návrhy k článkům 2, 8 a 53-5 (Oomen-Ruijten a jiní).

Důsledky nového článku 2 (Roth-Behrendt).

Pozměňovací návrh, který předložil Robert Sturdy

Pozměňovací návrh 404
Čl. 4 odstavec 1, bod  (e a) (nový)

(ea) v produktech pro ochranu rostlin 
v rozsahu Směrnice Rady 91/414/EHS1

1Úř. Věst. L 230, 19.8.1991, s. 1

Or. en

Odůvodnění

Aby bylo zamezeno dvojí regulaci látek používaných v pesticidech podle Nařízení  REACH a 
podle Směrnice 91/414/EHS bez vynětí produkty ochrany rostlin z celkového rozsahu Nařízení 
REACH.
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Pozměňovací návrh, který předložili Holger Krahmer a Jorgo Chatzimarkakis

Pozměňovací návrh 405
Čl. 4 odstavec 1, pododstavec (e a) (nový)

(ea) ve výzkumu a vývoji, včetně 
akademického výzkumu a výzkumu 
orientovaného na produkty a procesy.

Or. de

Odůvodnění

Výzkum a technologický vývoj jsou základními kameny konkurenceschopnosti Evropské unie. 
Prvořadá důležitost výzkumu a technologického vývoje pro Evropu odůvodňuje vynětí této 
oblasti z požadavku registrace podle REACH.

Pozměňovací návrh, který předložila Dagmar Roth-Behrendt

Pozměňovací návrh 406
Čl. 4 odstavec 2, bod (c a) nový

(ca) látky samotné nebo jako součást 
přípravků, které byly registrovány podle 
této hlavy výrobcem nebo dovozcem a které 
jsou recyklovány ve Společenství jiným 
výrobcem nebo dovozcem, který prokáže, 
že:
(i) látka, která je výsledkem procesu 
recyklace, je tatáž jako látka, která již 
byla registrována; a
(ii) obdržel informace podle článku 29 a 30 
týkající se této registrované látky.

Or. en

Odůvodnění

Některé látky, které vznikají při specifických recyklačních procesech, by také měly být vyňaty 
z registrační povinnosti, pokud podnik provádějící proces recyklace obdržel o této látce 
odpovídající informace.
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Pozměňovací návrh, který předložil Jonas Sjöstedt

Pozměňovací návrh 407
Čl. 4 odstavec 3

3. Izolované meziprodukty na místě nebo 
přepravované izolované meziprodukty 
budou vyjmuty z hlavy 2 a 3, aniž by byly 
dotčeny hlavy 4, 5 a 6.

3. Izolované meziprodukty na místě nebo 
přepravované izolované meziprodukty 
budou vyjmuty z hlavy 3, aniž by byly 
dotčeny hlavy 4, 5 a 6.

Or. en

Odůvodnění

Meziprodukty by neměly být vyňaty z registrační povinnosti.

Pozměňovací návrh, který předložila Dagmar Roth-Behrendt

Pozměňovací návrh 408
Čl. 4 a (nový)

Čl. 4 a
Výjimky z registrační povinnosti pro 

výzkum a vývoj orientovaný na produkty a 
procesy (PPORD)

1. Látka vyrobená ve Společenství nebo 
dovezená za účelem výzkumu a vývoje 
orientovaného na produkty a procesy bude 
vyňata z registrační povinnosti stanovené 
články 5, 6, 15, 16, a 19 na období pěti let, 
pokud výrobce  nebo dovozce oznámí 
Agentuře tyto informace ve formátu 
určeném Agenturou podle článku 108:
(a) totožnost výrobce nebo dovozce;
(b) totožnost látky;
(c) klasifikace látky, pokud existuje;
(d) odhadované množství; a
(e) seznam zákazníků, pokud existuje.
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Taková látka nebude nikdy dána k dispozici 
široké veřejnosti, ani samotná, ani jako 
součást přípravku nebo zboží. Personál 
zákazníka (zákazníků) nebo autora 
oznámení bude s látkou manipulovat za 
podmínek kontrolovaných odpovídajícím 
způsobem. Zbývající množství látky, které 
nebude spotřebováno, bude shromážděno 
za účelem likvidace po skončení platnosti 
výjimky nebo na konci prováděného 
výzkumu, podle toho, co nastane dříve. 
2. Agentura přiřadí oznámení číslo a 
datum, kdy jej obdržela, a toto číslo a 
datum sdělí příslušnému výrobci nebo 
dovozci a kompetentním úřadům 
jednotlivých členských států, ve kterých tato 
látka je vyráběna, dovážena nebo 
používána pro účely výzkumu a vývoje 
zaměřeného na produkty a procesy. 
3. Agentura může pětileté období výjimky 
prodloužit na dalších maximálně 10 let na 
žádost výrobce nebo dovozce, pokud bude 
schopen prokázat, že takové prodloužení je 
odůvodnitelné výzkumným a vývojovým 
programem. Autor oznámení se může proti 
jakémukoliv zápornému rozhodnutí v této 
věci odvolat podle článků 87 až 89.
4. Agentura a kompetentní úřady 
jednotlivých členských států budou 
zachovávat důvěrnost informací 
předložených jim podle odstavce 1. 

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh podporuje výzkum a vývoj zaměřený na produkty a procesy 
zjednodušením požadavků stanovených v návrhu a vytvořením příležitostí pro následné 
uživatele při zachování možnosti zásahu úřadů. Mělo by být dostatečné vědět, kde je výzkum a 
vývoj zaměřený na produkty a procesy prováděn, aby v případě vzniku obav úřady věděly, na 
koho se obrátit, a mohly jednat rychle. Podmínky, které budou muset být splněny při 
provádění výzkumu a vývoje, musí zajistit ochranu lidského zdraví a životního prostředí. 

Tato ustanovení o výzkumu a vývoji zaměřeném na produkty a procesy by měl být zařazeno na 
začátek hlavy III jako nový Čl. 4a, protože obsahují  obecnou výjimku z registrační povinnosti 
(související s pozměňovacími návrhy k článku 3(22), 7 a 34(4)).
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Pozměňovací návrh, který předložil Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 409
Čl. 4 a (nový)

Čl. 4a
Oznámení látek samotných nebo 

v přípravcích
1. Pokud není v tomto nařízení uvedeno 
jinak, každý výrobce, který vyrábí nějakou 
látku v množství 1 tuna nebo více ročně, 
nebo vyrábí látku, která splňuje jedno 
z kritérií uvedených v bodech (a) až (c), 
musí předložit oznámení Agentuře.
Pokud není v tomto nařízení uvedeno jinak, 
každý dovozce, který dováží nějakou látku 
v množství 1 tuna nebo více ročně, nebo 
dováží látku, která splňuje jedno z kritérií 
uvedených v bodech (a) až (c), musí 
předložit oznámení Agentuře.
(a) látky, které podle Směrnice 67/548/EHS 
splňují kritéria klasifikace jako 
karcinogenní, kategorie 1 nebo 2;
(b) látky, které podle Směrnice 67/548/EHS 
splňují kritéria klasifikace jako mutagenní, 
kategorie 1 nebo 2;
(c) látky, které podle Směrnice 67/548/EHS 
splňují kritéria klasifikace z hlediska 
reprodukční toxicity, kategorie 1 nebo 2.
2. Každý výrobce nebo dovozce polymeru 
předloží oznámení Agentuře týkající se 
všech monomerů nebo jiných 
neregistrovaných látek, které splňují 
kritéria uvedená v článku 4 a novém (1), 
body (a) až (c), nebo pokud jsou splněny 
obě tyto podmínky:
(a) polymer je tvořen alespoň 2 váhovými % 
(g/g) těchto monomerů nebo jiných látek;
(b) celkové množství těchto monomerů 
nebo jiných látek je 1 tuna ročně nebo více.
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3. Po předložení oznámení musí jeho autor 
zaplatit Agentuře poplatek, který Agentura 
určí.

Or. nl

Odůvodnění

Aby byla zjištěna míra oba, které by látka mohla vyvolat, je nutno předložit oznámení pro 
účely registrace. Na základě těchto informací může být látka klasifikována podle stupně obav, 
které vzbuzuje (prioritní návrh Blokland).

Pozměňovací návrh, který předložil Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 410
Čl. 4 b (nový)

Čl. 4b
Oznámení látek ve zboží

Každý dovozce nebo výrobce zboží předloží 
Agentuře oznámení pro každou látku 
obsaženou v tomto zboží, která splňuje 
jedno z kritérií uvedených v článku 4 a 
novém (1), body (a) až (c).

Or. nl

Odůvodnění

Aby byla zjištěna míra oba, které by látka mohla vyvolat, je nutno předložit oznámení pro 
účely registrace. Na základě těchto informací může být látka klasifikována podle stupně obav, 
které vzbuzuje (prioritní návrh Blokland). 

Pozměňovací návrh, který předložil Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 411
Čl. 4 c (nový)

Čl. 4c
Informace, které musejí být předloženy 

s oznámením
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1. Společně s oznámením požadovaným 
podle článku 4 a nového odstavec 1, musí 
být předloženy tyto informace ve formátu 
určeném Agenturou podle článku 108:
(a) totožnost výrobce nebo dovozce podle 
bodu 1.1 přílohy IV;
(b) totožnost látky podle bodů 2.1 a 2.2 
přílohy IV;
(c) informace o výrobě látky podle bodu 3.1 
přílohy IV; tyto informace musejí 
zahrnovat  každé identifikované použití 
autorem oznámení;
(d) klasifikace a označení látky podle bodu 
4.1 přílohy IV;
(e) stupeň odolnosti podle přílohy XII a 
nové;
(f) bio-akumulační informace podle přílohy 
XII a nové;
(g) informace o (eko)toxicitě podle přílohy 
XII a nové.
Informace o vnitřních vlastnostech látky 
musejí splňovat kritéria stanovená v článku 
12.
2. Toto oznámení musí být učiněno do 18 
měsíců od data, kdy toto nařízení vejde 
v platnost.

Or. nl

Odůvodnění

Kromě obecných informací o autorovi oznámení musí oznámení zahrnovat informace o 
odolnosti, biologické akumulaci a ekologické toxicitě dotčené látky. Na základě těchto údajů 
bude látka klasifikována podle stupně obav, které vzbuzuje (prioritní návrh Blokland).

Pozměňovací návrh, který předložil Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 412
Čl. 4 d (nový)
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Čl. 4 d
Výjimky z oznamovací povinnosti

1. Čl. 4 a odstavec 1, se nevztahuje na látky 
uvedené v článku 8.
2. Čl. 4 a odstavec 1, se nevztahuje na 
monomery, které se používají jako 
meziprodukty izolované na místě nebo 
přepravované izolované meziprodukty.
3. Čl. 4 a odstavec 1, se nevztahuje na 
polymery.

Or. nl

Odůvodnění

Látky, které byly vyňaty z registrační povinnosti podle návrhu REACH není třeba ani 
oznamovat (prioritní návrh Blokland).

Pozměňovací návrh, který předložil Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 413
Čl. 4 e (nový)

Čl. 4 e
Klasifikace látek podle stupně obav, které 

vzbuzují
1. Látky budou klasifikovány podle stupně 
obav do těchto čtyř kategorií:
(a) velmi vysoká míra obav
(b) vysoká míra obav
(c) obavy
(d) nízká míra obav. 
2. Pokud jde o odolnost, bude se používat 
klasifikace „v zásadě biologicky 
nerozložitelná“, „pomalu biologicky 
rozložitelná“, „přizpůsobivá nebo neúplně 
biologicky rozložitelná“ nebo „dobře 
biologicky rozložitelná“.
3. Pro biologickou akumulaci se bude 
využívat hodnoty BCF.
4. Pro (eko)toxicitu se bude používat 
NOEC.
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5. Látky vzbuzující velmi vysokou míru 
obav
Jako látky vzbuzující velmi vysokou míru 
obav budou klasifikovány látky splňující 
jedno z níže uvedených kritérií:
(a) Látky, které nejsou v zásadě biologicky 
rozložitelné a jejichž hodnota BCF ≥ 5000,
(b) Látky, které nejsou v zásadě biologicky 
rozložitelné a jejichž hodnota BCF  ≥ 2000 
a NOEC  ≤ 0,1 mg/L.
6. Látky vzbuzující vysokou míru obav
Jako látky vzbuzující vysokou míru obav 
budou klasifikovány látky splňující jedno 
z níže uvedených kritérií:
(a) Látky, které nejsou v zásadě biologicky 
rozložitelné a jejichž hodnota BCF  < 2000 
a NOEC  ≤ 0,01 mg/L,
(b) Látky, které nejsou v zásadě biologicky 
rozložitelné a jejichž hodnota BCF  se 
pohybuje mezi 500 a 1999 a NOEC ≤ 0,1 
mg/L,
(c) Látky, které nejsou v zásadě biologicky 
rozložitelné a jejichž hodnota BCF  se 
pohybuje mezi  2000 a 4999  a NOEC > 0,1 
mg/L a  ≤ 1,0 mg/L,
(d) Látky, které jsou pomalu biologicky 
rozložitelné a jejichž hodnota BCF  ≥ 500 a 
NOEC  ≤ 0,1 mg/L,
(e) Látky, které jsou přizpůsobivé nebo 
neúplně biologicky rozložitelné a jejichž 
hodnota BCF ≥ 2000 a NOEC ≤ 0,01 mg/L,
(f) Látky, které jsou biologicky rozložitelné 
a jejichž hodnota BCF ≥ 2000 a NOEC ≤ 
0,01 mg/L.
7. Látky vzbuzující obavy
Jako látky vzbuzující obavy budou 
klasifikovány látky splňující jedno z níže 
uvedených kritérií:
(a) Látky, které nejsou v zásadě biologicky 
rozložitelné a jejichž hodnota BCF < 500 a 
NOEC  > 0,01 mg/L  a  ≤ 0,1 mg/L,
(b) Látky, které nejsou v zásadě biologicky 
rozložitelné a jejichž hodnota  BCF < 2000 
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a NOEC  > 0,1 mg/L a  ≤ 1,0 mg/L,
(c) Látky, které nejsou v zásadě biologicky 
rozložitelné a jejichž hodnota BCF se 
pohybuje mezi 2000 a 4999 a NOEC  > 1,0 
mg/L,
(d) Látky, které jsou pomalu biologicky 
rozložitelné a jejichž hodnota BCF < 500 a 
NOEC  ≤ 0,1 mg/L,
(e) Látky, které jsou pomalu biologicky 
rozložitelné a jejichž hodnota  NOEC  > 0,1 
mg/L a ≤ 1,0 mg/L ,
(f) Látky, které jsou pomalu biologicky 
rozložitelné a jejichž hodnota BCF ≥ 2000  
a NOEC > 1,0 mg/L,
(g) Látky, které jsou přizpůsobivé nebo 
neúplně biologicky rozložitelné a jejichž 
hodnota BCF ≥ 2000 a NOEC ≤ 0,01 mg/L,
(h) Látky, které jsou přizpůsobivé nebo 
neúplně biologicky rozložitelné a jejichž 
hodnota NOEC > 0,01 mg/L a ≤ 1,0 mg/L,
(i) Látky, které jsou biologicky rozložitelné 
a jejichž hodnota BCF < 2000 a NOEC  ≤ 
0,01 mg/L,
(j) Látky, které jsou biologicky rozložitelné 
a jejichž hodnota NOEC > 0,01 mg/L a  ≤ 
0,1 mg/L,
(k) Látky, které jsou biologicky rozložitelné 
a jejichž hodnota BCF  ≥ 100 a NOEC > 
0,1 mg/L a  ≤ 1,0 mg/L.
8. Látky vzbuzující nízkou míru obav
Jako látky vzbuzující nízkou míru obav 
budou klasifikovány látky splňující jedno 
z níže uvedených kritérií:
(a) Látky, které nejsou v zásadě biologicky 
rozložitelné a jejichž hodnota BCF < 2000 
a NOEC  > 1,0 mg/L,
(b) Látky, které jsou pomalu biologicky 
rozložitelné a jejichž hodnota BCF < 2000 
a NOEC  > 1,0 mg/L,
(c) ) Látky, které jsou přizpůsobivé nebo 
neúplně biologicky rozložitelné a jejichž 
hodnota NOEC  > 1,0 mg/L,
(d) Látky, které jsou biologicky rozložitelné 
a jejichž hodnota BCF < 100 a NOEC > 0,1 
mg/L a ≤ 1,0 mg/L,
(e) Látky, které jsou biologicky rozložitelné 
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a jejichž hodnota NOEC  > 1,0 mg/L.

Or. nl

Odůvodnění

Látky musejí být klasifikovány podle stupně obav, které vzbuzují, na základě jejich odolnosti 
proti biologickému rozkladu, jejich biologické kumulativnosti a (ekologické) toxicity (prioritní 
návrh Blokland).

Pozměňovací návrh, který předložil Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 414
Čl. 5 odstavec 1

1. Pokud toto ustanovení neuvádí jinak, 
kterýkoli výrobce látky v množství 1 tuny 
nebo více za rok předloží Agentuře 
registraci.

1. Pokud toto ustanovení neuvádí jinak, 
kterýkoli výrobce látky vzbuzující velmi 
vysokou míro obav, bez ohledu na její 
objem, nebo jiné látky v množství 1 tuny 
nebo více za rok předloží Agentuře 
registraci.

Pokud toto ustanovení neuvádí jinak, 
kterýkoli dovozce látky, samotné nebo 
v přípravku, v množství 1 tuny nebo více za 
rok předloží Agentuře registraci.

Pokud toto ustanovení neuvádí jinak, 
kterýkoli dovozce látky, samotné nebo 
v přípravku, vzbuzující velmi vysokou míro 
obav, bez ohledu na její objem, nebo jiné 
látky v množství 1 tuny nebo více za rok 
předloží Agentuře registraci.

Or. nl

Odůvodnění

Riziko představované látkami vzbuzujícími velmi vysokou míru obav musí být posouzeno i 
v případě objemů menších než 1 tuna ročně. Tyto látky vzbuzující velmi vysokou míru obav 
mohou způsobit značné poškození životního prostředí a lidského zdraví i v malém množství 
(prioritní návrh Blokland).



AM\565897CS.doc 13/146 PE 357.817v01-00

Externí překlad CS

Pozměňovací návrh, který předložil Richard Seeber

Pozměňovací návrh 415
Čl. 5 odstavec 1

1. Pokud toto ustanovení neuvádí jinak, 
kterýkoli výrobce látky v množství 1 tuny 
nebo více za rok předloží Agentuře 
registraci.

1. Pokud toto ustanovení neuvádí jinak, 
kterýkoli výrobce látky v množství 1 tuny 
nebo více za rok předloží Agentuře žádost o 
registraci.

1. Pokud toto ustanovení neuvádí jinak, 
kterýkoli dovozce látky v množství 1 tuny 
nebo více za rok předloží Agentuře 
registraci.

1. Pokud toto ustanovení neuvádí jinak, 
kterýkoli dovozce látky v množství 1 tuny 
nebo více za rok předloží Agentuře žádost o 
registraci společně se všemi dostupnými 
informacemi.

Or. de

Odůvodnění

I případě dodržování přístupu „jedna látka – jedna registrace“ by údaje týkající se látek 
neměly být tříděny a ukládány podle výrobců/dovozců, ale spíše podle látek. V zásadě by 
žadatel o registraci měl předložit všechny informace, které má k dispozici, avšak pokud má 
být látka registrována, musí tato žádost obsahovat všechny požadované základní informace

Pozměňovací návrh, který předložili Holger Krahmer a Jorgo Chatzimarkakis

Pozměňovací návrh 416
Čl. 5 odstavec 1

1. Pokud toto ustanovení neuvádí jinak, 
kterýkoli výrobce látky v množství 1 tuny
nebo více za rok předloží Agentuře 
registraci..

1. Pokud toto ustanovení neuvádí jinak, 
kterýkoli výrobce látky v množství 10 tun
nebo více za rok předloží Agentuře 
registraci..

1. Pokud toto ustanovení neuvádí jinak, 
kterýkoli dovozce látky v množství 1 tuny
nebo více za rok předloží Agentuře 
registraci..

1. Pokud toto ustanovení neuvádí jinak, 
kterýkoli dovozce látky v množství 10 tun
nebo více za rok předloží Agentuře 
registraci..

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění pro pozměňovací návrh k článku 2(1).
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Pozměňovací návrh, který předložili Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 417
Čl. 5 odstavec 1, pododstavec 2

Pokud toto ustanovení neuvádí jinak, 
kterýkoli dovozce látky, samotné nebo 
v přípravku, v množství 1 tuny nebo více za 
rok předloží Agentuře registraci.

Pokud toto ustanovení neuvádí jinak, 
kterýkoli dovozce látky, samotné nebo 
v přípravku nebo ve zboží v množství 1 tuny 
nebo více za rok předloží Agentuře 
registraci.

Or. en

Odůvodnění

Zboží představuje hlavní zdroj účinků chemických látek. Většina zboží prodávaného 
v Evropské unii je dovážena. Zatímco použití  látek ve zboží vyráběném v Evropské unii 
podléhá obecným požadavkům registrace, v případě dováženého zboží tomu tak není. 
Neexistuje důvod omezení registrace jen na látky dovážené samostatně nebo v přípravcích. 
Dovozci zboží musejí zajistit, aby látky, které jsou ve zboží obsaženy, splňovaly požadavky 
platné pro látky používané pro výrobu zboží v Evropské unii. Tak vznikne stejné hrací pole 
pro výrobce Evropské unie a dovozce..

Pozměňovací návrh, který předložil Jonas Sjöstedt

Pozměňovací návrh 418
Čl. 5 odstavec 1, pododstavec 2 a (nový)

Pokud toto ustanovení neuvádí jinak, 
kterýkoliv výrobce nebo dovozce zboží 
obsahujícího látku, buď samotnou nebo 
v přípravku, v množství 1 tuny nebo více za 
rok, pokud se tato látka bude uvolňovat za 
předpokládaných nebo normálních 
podmínek používání daného zboží,  musí 
předložit Agentuře registraci.

Or. en

Odůvodnění

Zboží, které zjevně uvolňuje látku, jako je například inkoustová náplň do tiskárny nebo hasicí 
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přístroj, musí podléhat odpovídajícím požadavkům. Pro tyto látky by měla v každém případě 
platit stejná ustanovení, i když jsou v obalu a pak se z něj uvolní. Pokud tento pozměňovací 
návrh nebude přijat, pak tato kategorie výrobků bude podléhat mírnějším požadavkům než 
jiné zboží.

Pozměňovací návrh, který předložila Dagmar Roth-Behrendt

Pozměňovací návrh 419
Čl. 5 odstavec 1 a (nový)

1a. Odstavec 1 se netýká látky, která je 
přítomna v přípravku v koncentraci 0,1% 
nebo méně.

Or. en

Odůvodnění

Proveditelnost návrhu REACH musí být usnadněna dovozcům, kteří by mohli mít vážné potíže 
při získávání informací o látkách, které jsou pro daný přípravek nevýznamné a znamenaly by 
neúměrné náklady. Dovozci mohou být také výrobci Evropské unie nebo uživatelé EU, kteří 
přípravek potřebují jako klíčový vstup pro svou výrobu.

Pozměňovací návrh, který předložili Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav 
Mikolášik, Françoise Grossetête, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Renate Sommer, Erna 

Hennicot-Schoepges

Pozměňovací návrh 420
Čl. 5 odstavec 1 a (nový)

1a. Registrace podle odstavce 1 nebude 
prováděna pro látku, která je v přípravku 
přítomna v koncentraci nižší než je nejnižší 
z níže uvedeného:
a) Příslušné koncentrace určené tabulkou 
článku 3 (3) směrnice 1999/45/ES;
b) Limity koncentrací uvedené v příloze I 
ke směrnici 67/548/EHS;
c) Limity koncentrací uvedené v části B 
přílohy II ke směrnici 1999/45/ES;
d) limity koncentrací  uvedené v části B 
přílohy III ke směrnici 1999/45/ES;
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e) Limity koncentrací uvedené v dohodnuté 
vložce do seznamu klasifikací a označení 
v hlave X;
f) 0,1 %, pokud látka splňuje kritéria 
přílohy XII.

Or. en

Odůvodnění

1. Z důvodu souladu se stejným požadavkem článku 13 (2) týkajícím se chemické bezpečnosti 
látek přítomných v přípravcích.

2.  Při absenci takových limitů, které vedou ke klasifikaci přípravku jako nebezpečné látky, by 
dovozci museli analyzovat každý přípravek nebo získat příslušné údaje ze svého zásobovacího 
řetězci pro nízké hladiny potenciálně nekonečného seznamu látek.

Pozměňovací návrh, který předložili Holger Krahmer a Jorgo Chatzimarkakis

Pozměňovací návrh 421
Čl. 5 odstavec 1 a (nový)

1a. Registrace podle odstavce 1 nebude 
prováděna pro látku, která je v přípravku 
přítomna v koncentraci nižší než je nejnižší 
z níže uvedeného:
(a) Příslušné koncentrace určené tabulkou 
článku 3 (3) směrnice 1999/45/ES; 
(b) Limity koncentrací uvedené v příloze I 
ke směrnici 67/548/EHS;
(c) 00,1 %, pokud látka splňuje kritéria 
přílohy XII.

Or. de

Odůvodnění

Zahrnutí limitních hodnot stanovených pro látky a přípravky v článku 13. Bez takových 
limitních hodnot i sebemenší stopové obsahy chemických látek, které nepředstavují žádné 
riziko pro zdraví a životní prostředí, by musely být registrovány. To je disproporce. Je třeba 



AM\565897CS.doc 17/146 PE 357.817v01-00

Externí překlad CS

přijmout opatření, aby se zajistilo, že pouze látky, které jsou v přípravcích přítomny ve 
vyšších než výše uvedených koncentracích, vyžadovaly registraci.

Pozměňovací návrh, který předložila Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 422
Čl. 5 odstavec 3, pododstavec 1

3. Jakýkoli výrobce nebo dovozce předloží 
Agentuře registraci pro neregistrovaný 
monomer nebo jinou neregistrovanou 
monomerní látku, jsou-li splněny obě 
následující podmínky:

3. Jakýkoli výrobce nebo dovozce předloží 
Agentuře registraci pro neregistrovaný 
monomer nebo jinou neregistrovanou 
monomerní látku, jsou-li splněny obě 
následující podmínky, pokud tyto 
monomery nebudou vytvořeny během 
syntézy a bude nemožno je izolovat:

Or. fr

Odůvodnění

Některé monomery vznikají tímto způsobem, a proto je nelze izolovat. .

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

Mikolášik

Pozměňovací návrh 423
Čl. 5 odstavec 3

Jakýkoli výrobce nebo dovozce předloží 
Agentuře registraci pro neregistrovaný 
monomer nebo jinou neregistrovanou 
monomerní látku, jsou-li splněny obě 
následující podmínky:

Jakýkoli výrobce nebo dovozce předloží 
Agentuře registraci pro neregistrovaný 
monomer nebo jinou neregistrovanou 
monomerní látku, pokud tento monomer 
nevznikl během syntézy a je proto nemožné 
jej izolovat, jsou-li splněny obě následující 
podmínky:

(a) polymer obsahuje 2 % hmot. takové 
monomerní látky nebo jiné látky;

(a) polymer obsahuje 2 % hmot. takové 
monomerní látky nebo jiné látky;

(bcelkové množství takové monomerní látky 
nebo jiné látky činí 1 tunu nebo více za rok.

(b) celkové množství takové monomerní 
látky nebo jiné látky činí 1 tunu nebo více za 
rok.

Neregistrované monomerní látky nebo jiné 
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neregistrované látky jsou látky, která 
nebyly registrovány výrobcem, který tuto 
látku dodal výrobci polymeru.
Avšak pokud monomerní nebo jiné látky 
byly registrovány jejich původním 
výrobcem nebo jeho určeným zástupcem, 
může výrobce polymeru této registrace 
využít, pokud držitel registrace zmiňuje, že 
se jedná o  látku určenou k výrobě 
polymerů.

Or. it

Odůvodnění

Tato ustanovení jasně rozlišují mezi registrovanými a neregistrovanými polymery a jejich 
použití ve výrobě polymerů. Tento pozměňovací návrh je vázán na ostatní pozměňovací 
návrhy uvedené v tabulkách v hlave II: Registrace látek.

Pozměňovací návrh, který předložili Holger Krahmer a Jorgo Chatzimarkakis

Pozměňovací návrh 424
Čl. 5 odstavec 3, pododstavec (b)

(b) celkové množství takové monomerní 
látky nebo jiné látky činí 1 tunu nebo více 
za rok.

b) celkové množství takové monomerní 
látky nebo jiné látky činí 10 tun nebo více 
za rok..

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění pro pozměňovací návrh k článku 2(1).

Pozměňovací návrh, který předložili Werner Langen a Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 425
Čl. 5 odstavec 3 a (nový)
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3a. Polymery, které již byly registrovány 
podle směrnice 67/548/EHS budou 
považovány za registrované ve smyslu této 
hlavy. Agentura jim přidělí registrační číslo 
do jednoho roku od data, kdy toto nařízení 
vstoupí v platnost. 

Or. de

Odůvodnění

Na ochranu nových polymerů, které již byly registrovány (Langen).

Registrace látek, které již byly oznámeny, zůstane v platnosti a pravidla pro stanovení výjimek 
pro meziprodukty mohou být použita pro neregistrované monomery nebo jiné neregistrované 
látky obsahující tyto polymery (Grossetête).

Pozměňovací návrh, který předložil Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 426
Čl. 5 odstavec 3 b (nový)

3b. Kterýkoliv výrobce nebo dovozce 
polymery předloží registraci Agentuře také 
tehdy, pokud neregistrovaný monomer 
nebo jiná neregistrovaná látka představuje 
velmi vysokou míru obav.

Or. nl

Odůvodnění

Riziko látek, které vzbuzují vysokou míru obav, je třeba posoudit i v případě objemů nižších 
než 1 tuna za rok. Tyto látky mohou způsobit značné poškození životního prostředí a lidského 
zdraví i v malém množství (prioritní návrh Blokland).

Pozměňovací návrh, který předložila Dagmar Roth-Behrendt

Pozměňovací návrh 427
Čl. 5 odstavec 4

4. Předložení žádosti o registraci bude 
spojeno s poplatkem stanoveným 

4. Předložení žádosti o registraci bude 
spojeno s poplatkem stanoveným 
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Agenturou. Agenturou. Za registraci látek v objemu 1 
až 10 tun, pro které dokumentace rizik 
obsahuje veškeré informace  uvedené v 
příloze V, není třeba platit registrační 
poplatek.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh podporuje předkládání úplných údajů stanovených pro látky 
v objemu 1 až 10 tun.
Jedná se o první z celé skupiny pozměňovacích návrhů stanovících pružnější systém pro látky, 
které budou registrovány v množství 1 až 10 tun. Tento systém bude určovat prioritní látky, 
pro které bude požadováno více informací, než je uvedeno v návrhu Komise, ve prospěch 
životního prostředí a lidského zdraví, a současně sníží celkové náklady malých a středních 
podniků, které se stanou přiměřenějšími. 

Navrhovaný systém pro 1 až 10 tun začíná ve fázi registrace shromážděním veškerých 
dostupných informací o rizicích a některých základních informací o riziku vystavení 
příslušným látkám na základě kategorií rizik vystavení nebezpečným látkám. Tyto dva prvky 
registrační dokumentace:

– Zaprvé povedou firmy k tomu, aby používaly údaje, které mají k dispozici, kontrolovaly je 
a vyvozovaly z nich odpovídající závěry pro řízení rizik, které by vedly ke zvýšení kvality 
bezpečnostních informací o látkách klasifikovaných jako nebezpečné a informací pro 
bezpečné používání látek, které nejsou klasifikovány jako nebezpečné. To zvýší ochranu 
lidského zdraví a životního prostředí v porovnání se situací dnes,

– Zadruhé pomohou Agentuře provádět šetření pro identifikaci látek, které by mohly 
představovat vysoké riziko pro lidské zdraví a životní prostředí, pro které bude potřeba 
zajistit více informací.

Na podporu předložení všech dostupných informací bude zrušen registrační poplatek pro 
předkladatele, kteří dodají kompletní informace o rizicích, jak jsou určeny v upravené příloze 
V, včetně informací o akutní toxicitě a biologické degradaci, které podle návrhu Komise 
nejsou požadovány. 

V druhé fázi navrhovaného systému pro 1 až 10 tun provede Agentura prošetření předložené 
registrační dokumentace, pro kterou nejsou k dispozici všechny informace stanovené 
v upravené příloze V, aby určila látky, které představují vysoké riziko. Kritéria tohoto šetření 
jsou stanovena v těchto pozměňovacích návrzích a další mohu být doplněna Agenturou 
později. Pro látky, které budou určeny na základě tohoto šetření, bude potřeba dát dohromady 
chybějící informace o rizicích podle datového souboru přílohy V a předložit je Agentuře. 
Pokud bude více než jeden podnik vyrábět nebo dovážet tutéž látku, bude požadován jen jeden 
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soubor dat a podniky se mohou podělit o náklady na jeho sestavení. Pro látky, které šetření 
neurčí, tyto informace nebudou požadovány.

Tak bude systém poskytovat více informací pro vysoce rizikové látky a zamezí plýtvání zdroji 
na jiné látky, které nevzbuzují zdaleka tak velké obavy. Tak budou zdroje zacíleny daleko 
užitečněji. 

Tyto pozměňovací návrhy byly inspirovány hlavními myšlenkami návrhu vytvořeného Maltou 
a Slovinskem, a je třeba je vidět v souvislosti s přístupem navrhovaným pro objemy od 10 do 
100 tun v rámci celkového cíle trvale udržitelného rozvoje.

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

Mikolášik, Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini a Sergio Berlato

Pozměňovací návrh 428
Čl. 5 odstavec 4, pododstavec 1 a (nový)

Poplatek by měl odpovídat typu registrační 
dokumentace.

Or. it

Odůvodnění

Aby byla tato záležitost zjednodušena pro malé a střední podniky, měl by registrační poplatek 
určený Agenturou odpovídat informacím dodaným za účelem registrace látkyTento 
pozměňovací návrh je vázán na ostatní pozměňovací návrhy uvedené v tabulkách v hlave II: 
Registrace látek.

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

Pozměňovací návrh 429
Čl. 5 odstavec 4 a (nový)

4a. Všechny materiály předložené k 
registraci by měly být před předložením 
Agentuře podrobeny nezávislému auditu a 
auditorská zpráva by měla být předložena 
Agentuře společně s žádostí o registraci. 
Tento audit by měl ověřit, zda je registrační 
dokumentace kompletní a v dobré kvalitě. 
Audit by měla provádět organizace 
nezávislá ve vztahu k předkladateli žádosti 
o registraci, ačkoliv náklady na audit by 
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měl hradit žadatel o registraci.  Agentura 
zformuluje pokyny pro tyto audity kvality.

Or. en

Odůvodnění

Momentálně neexistuje povinné hodnocení kvality a obsahu registrační dokumentace, protože 
Agentura kontroluje jen úplnost (Čl. 18(2)). Pokud nedávná hodnocení kompetentními úřady 
členských států zjistila, že jen 31% bezpečnostních listů bylo zcela přesných, považujeme za 
zásadní, aby byl požadován nezávislý audit před předložením registračních dokumentů 
Agentuře, aby byla zajištěna přesnost této dokumentace.

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

Pozměňovací návrh 430
Čl. 5 a (nový)

Čl. 5 a
Oznámení látek o nízkém objemu

1. Kterýkoliv výrobce nebo dovozce látky 
v množství od 10 kg do 1 tuny za rok pošle 
oznámení o této látce Agentuře. 
2. Oznámení o látce v množství mezi 10 kg 
a 1 tunou za rok bude zahrnovat všechny 
dále uvedené informace ve formátu 
určeném Agenturou podle článku 108 do té 
míry, pokud výrobce bude schopen tyto 
informace předložit bez potřeby dalšího 
testování:
(a) totožnost výrobce podle části 1 přílohy 
IV;
(b) totožnost látky podle části 2.1 
přílohy IV ;
(c) klasifikace látky;
(d) veškeré dostupní informace o fyzikálně-
chemických vlastnostech látky a jejích a 
rizicích pro lidské zdraví a životní prostředí.

Or. en
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Odůvodnění

požadavkům REACH by mělo být připojeno jednoduché oznámení pro látky v množství mezi 
10 kg a 1 tunou za rok, aby existoval celkový přehled o stávajících látkách, které jsou 
skutečně vyráběny, a byly o nich k dispozici potřebné vědomosti. Podle REACH v jeho 
současné podobě bychom věděli pouze o asi 30 000 látkách, které jsou vyráběny v množství 
nad 1 tunu ročně. Avšak EINECS uvádí více než 100 000 existujících látek.

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

Pozměňovací návrh 431
Čl. 6

Čl. 6 Tento článek se vypouští

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je vázán na pozměňovací návrh vkládající články do článku 5(1) od 
stejných autorů. 
Ustanovení navrhovaná v článku 6 jsou de facto relevantní pouze pro dovážené zboží, protože 
používání látek pro výrobky vyráběné v Evropské unii je již pokryto obecnými registračními 
požadavky. Avšak ustanovení pro dovozce jsou velmi neurčitá, nejasná a vytvářejí 
nerovnocenné hrací pole pro dovozce a výrobce EU, protože dovozci mohou využívat 
registrace výrobci EU a o novou musejí žádat teprve po 11 letech. Tento článek by proto měl 
být vypuštěn po zařazení obecného požadavku registrace látek ve zboží.

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

Mikolášik

Pozměňovací návrh 432
Čl. 6

1. Jakýkoli výrobce nebo dovozce výrobků 
předloží Agentuře registraci pro jakoukoli 
látku obsaženou v těchto výrobcích, jsou-li 
splněny všechny následující podmínky:

1. Jakýkoli výrobce nebo dovozce výrobků 
předloží Agentuře registraci pro jakoukoli 
látku obsaženou v těchto výrobcích, jsou-li 
splněny všechny následující podmínky:

(a) látka je v těchto výrobcích obsažena 
v množství, které celkově přesahuje 1 tunu 
na výrobce za rok, přičemž každý typ 

(a) množství této látky v každém výrobku 
přesahuje 1 tunu na výrobce za rok;
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výrobku se posuzuje samostatně;
(b) látka splňuje kritéria klasifikace jako 
nebezpečná podle směrnice 67/548/EHS;

(b) koncentrace látky přesahuje 0,1 
váhového procenta pro každou složku 
každého výrobku;

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

(c) látka není vyňata z požadavku na 
registraci.

2. Každý výrobce nebo dovozce zboží 
oznámí Agentuře každou látku obsaženou 
v tomto zboží podle odstavce 3, pokud 
budou splněny všechny následující 
podmínky:

2. Odstavec 1 se nebude vztahovat na látky 
již registrované pro použití ve výrobě zboží 
předchozím článkem dodavatelského 
řetězce.

(a) látka je v tomto zboží přítomna 
v množství celkově přesahujícím 1 tunu na 
výrobce nebo dovozce za rok;
(b) látka splňuje kritéria klasifikace jako 
nebezpečná podle směrnice 67/548/EHS;
(c) výrobce nebo dovozce ví nebo mu bylo 
sděleno, že za normálních a 
předvídatelných podmínek se příslušná 
látka bude pravděpodobně uvolňovat, 
ačkoliv toto uvolňování není zamýšlenou 
funkcí výrobku;
(d) množství uvolňované látky může 
nepříznivě ovlivnit lidské zdraví nebo 
životní prostředí.
3. Pokud budou splněny podmínky odstavce 
2, informace, které budou sděleny, budou 
obsahovat následující fakta ve formátu 
určeném Agenturou podle článku 108:

3. Látky, přípravky a zboží, které nebudou 
splňovat ustanovení odstavce 1, nesmějí být 
vyráběny ani dováženy.

(a) totožnost a kontaktní informace výrobce 
nebo dovozce;
(b) registrační číslo zmíněné v článku 
18 (1), pokud bylo přiděleno;
(c) totožnost látky podle části 2 přílohy IV;
(d) klasifikaci látky;
(e) stručný popis způsobu používání 
výrobku;
(f) množství vyráběné látky, jako například 
1 – 10 tun, 10 – 100 tun apod.
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4. Agentura může učinit rozhodnutí 
požadující od výrobce nebo dovozce 
registraci podle této hlavy pro jakoukoliv 
látku obsaženou ve výrobcích a oznámenou 
podle odstavce 3. 

4. Časová období stanovená v článku 21(1) 
až (3) se vztahují i na odstavec 1 tohoto 
článku.

5. Odstavce 1 až 4 se nevztahují na látky, 
které již byly registrovány pro tento druh 
použití předchozím článkem 
dodavatelského řetězce.

5. Ustanovení pro uplatňování odstavce 1 
budou přijata podle postupu stanoveného 
v článku 130(3).

6. Odstavce 1 až 4 budou platit 3 měsíce po 
termínu určeném v článku 21(3).
7. Veškerá opatření pro uplatňování 
odstavců 1 až 6 budou přijata podle 
postupu stanoveného v článku  130(3).

Or. it

Odůvodnění

Návrh Komise poskytuje evropským výrobkům mizivou ochranu před nekalou soutěží zemí 
mimo EU. Dovoz některých výrobků a látek, které nepodléhají pravidlům, která musejí 
splňovat tytéž výrobky a látky vyráběné v EU, by byl upřednostňován, protože výrobek 
podléhající menšímu počtu kontrol je levnější a lze je vyrábět z většího výběru materiálů. 
Proto „skryté“ látky ve výrobcích by měly být regulovány stejně jako oznámené látky, což 
znamená, že by měly existovat informace o jejich množství v každém druhu zboží a o kritériu 
0,1%. 
Navíc by REACH neměl být omezen jen na látky klasifikované jako nebezpeční podle 
směrnice 67/548/EHS a na látky uvolňující se za „předvídatelných okolností“.

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

Pozměňovací návrh 433
Čl. 6

1. Jakýkoli výrobce nebo dovozce výrobků 
předloží Agentuře registraci pro jakoukoli 
látku obsaženou v těchto výrobcích, jsou-li 
splněny všechny následující podmínky:

1. Jakýkoli výrobce nebo dovozce výrobků 
předloží Agentuře registraci pro jakoukoli 
látku obsaženou v těchto výrobcích, jsou-li 
splněny všechny následující podmínky:

(a) látka je v těchto výrobcích obsažena 
v množství, které celkově přesahuje 1 tunu 
na výrobce za rok, přičemž každý typ 
výrobku se posuzuje samostatně;

(a) množství této látky v každém výrobku 
přesahuje 1 tunu na výrobce za rok;

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

(b) koncentrace látky přesahuje 0,1 
váhového procenta pro každou složku 
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každého výrobku;
(c) za běžných a důvodně předpokládaných 
podmínek používání se počítá s uvolňováním 
látky.

(c) látka není vyňata z požadavku na 
registraci.

2. Každý výrobce nebo dovozce zboží oznámí 
Agentuře každou látku obsaženou v tomto 
zboží podle odstavce 3, pokud budou 
splněny všechny následující podmínky:
(a) látka je v tomto zboží přítomna 
v množství celkově přesahujícím 1 tunu na 
výrobce nebo dovozce za rok;
(b) látka splňuje kritéria klasifikace jako 
nebezpečná podle směrnice 67/548/EHS;
(c) výrobce nebo dovozce ví nebo mu bylo 
sděleno, že za normálních a 
předvídatelných podmínek se příslušná 
látka bude pravděpodobně uvolňovat, 
ačkoliv toto uvolňování není zamýšlenou 
funkcí výrobku;
(d) množství uvolňované látky může 
nepříznivě ovlivnit lidské zdraví nebo životní 
prostředí.
3. Pokud budou splněny podmínky odstavce 
2, informace, které budou sděleny, budou 
obsahovat následující fakta ve formátu 
určeném Agenturou podle článku 108:
(a) totožnost a kontaktní informace výrobce 
nebo dovozce;
(b) registrační číslo zmíněné v článku 
18 (1), pokud bylo přiděleno;
(c) totožnost látky podle části 2 přílohy IV;
(d) klasifikaci látky;
(e) stručný popis způsobu používání 
výrobku;
(f) množství vyráběné látky, jako například 
1 – 10 tun, 10 – 100 tun apod.
4. Agentura může učinit rozhodnutí 
požadující od výrobce nebo dovozce 
registraci podle této hlavy pro jakoukoliv 
látku obsaženou ve výrobcích a oznámenou 
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podle odstavce 3. 
5. Odstavce 1 až 4 se nevztahují na látky, 
které již jsou registrovány pro toto použití 
účastníkem proti směru zásobovacího 
řetězce.

5. Odstavec 1se nevztahuje na látky, které 
již jsou registrovány pro použití ve výrobě 
zboží účastníkem proti směru zásobovacího 
řetězce.

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

3. Látky, přípravky a zboží, které nebudou 
splňovat ustanovení odstavce 1, nesmějí být 
vyráběny ani dováženy.

7. Jakákoli opatření pro provádění odstavců 
1 až 6 budou přijata v souladu s postupem 
uvedeným v čl. 130 odst. 3.

4. Časová období stanovená v článku 21(1) 
až (3) se nevztahují  na odstavec 1.

Or. de

Odůvodnění

Verze předložená Komisí v článku 6 poskytuje evropským výrobkům mizivou ochranu před 
nekalou soutěží zemí mimo EU. Protože ekvivalentní dovážený výrobek nemusí splňovat tak 
přísné podmínky, je levnější a navíc jej lze vyrábět z většího výběru materiálů. 
Tento pozměňovací návrh vytváří spravedlivé obchodní prostředí pro podniky v rámci a mimo 
EU a zaručuje největší možný stupeň ochrany lidského zdraví a životního prostředí.

Pozměňovací návrh, který předložil Liam Aylward

Pozměňovací návrh 434
Čl. 6

1. Jakýkoli výrobce nebo dovozce výrobků 
předloží Agentuře registraci pro jakoukoli 
látku obsaženou v těchto výrobcích, jsou-li 
splněny všechny následující podmínky:

1. Jakýkoli výrobce nebo dovozce výrobků 
předloží Agentuře registraci pro jakoukoli 
látku obsaženou v těchto výrobcích,

(a) látka je v těchto výrobcích obsažena 
v množství, které celkově přesahuje 1 tunu 
na výrobce za rok, přičemž každý typ 
výrobku se posuzuje samostatně;

(a) pokud je v těchto výrobcích obsažena 
v množství, které celkově přesahuje 1 tunu 
na výrobce za rok, a

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

(b) pokud splňuje kritéria klasifikace jako 
nebezpečná podle směrnice 67/548/EHS; a

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

(c) aby byl tento článek platný, musí se tato 
látka z výrobku uvolňovat.

2. Každý výrobce nebo dovozce zboží 
oznámí Agentuře každou látku obsaženou 
v tomto zboží podle odstavce 3, pokud 
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budou splněny všechny následující 
podmínky:
(a) látka je v tomto zboží přítomna 
v množství celkově přesahujícím 1 tunu na 
výrobce nebo dovozce za rok;
(b) látka splňuje kritéria klasifikace jako 
nebezpečná podle směrnice 67/548/EHS;
(c) výrobce nebo dovozce ví nebo mu bylo 
sděleno, že za normálních a 
předvídatelných podmínek se příslušná 
látka bude pravděpodobně uvolňovat, 
ačkoliv toto uvolňování není zamýšlenou 
funkcí výrobku;
(d) množství uvolňované látky může 
nepříznivě ovlivnit lidské zdraví nebo 
životní prostředí.
3. Pokud budou splněny podmínky odstavce 
2, informace, které budou sděleny, budou 
obsahovat následující fakta ve formátu 
určeném Agenturou podle článku 108:
(a) totožnost a kontaktní informace výrobce 
nebo dovozce;
(b) registrační číslo zmíněné v článku 
18 (1), pokud bylo přiděleno;
(c) totožnost látky podle části 2 přílohy IV;
(d) klasifikaci látky;
(e) stručný popis způsobu používání 
výrobku;
(f) množství vyráběné látky, jako například 
1 – 10 tun, 10 – 100 tun apod.
4. Agentura může učinit rozhodnutí 
požadující od výrobce nebo dovozce 
registraci podle této hlavy pro jakoukoliv 
látku obsaženou ve výrobcích a oznámenou 
podle odstavce 3. 
5. Odstavce 1 až 4 se nevztahují na látky, 
které již jsou registrovány pro toto použití 
účastníkem proti směru zásobovacího 
řetězce.

2. Odstavec 1 se netýká látek řádně 
registrovaných pro toto použití.

6. Odstavce 1 až 4 se použijí 3 měsíce po 3. Odstavec 1 použije 3 měsíce po termínu 
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termínu určeném v čl. 21 odst. 3. určeném v čl. 21 odst. 3.
7. Jakákoli opatření pro provádění odstavců 
1 až 6 budou přijata v souladu s postupem 
uvedeným v čl. 130 odst. 3.

4. Jakákoli opatření pro provádění odstavců 
1 až 3 budou přijata v souladu s postupem 
uvedeným v čl. 130 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Závazek výrobce nebo dovozce zboží musí být vyjasněn tak, aby byly určeny okolnosti, za 
kterých je uvolňování látky „považováno“ za zřejmé. Definice „použití“ v návrhu nařízení je 
tak široká, že v podstatě každá činnost související s výrobkem, jako je konečná likvidace, 
zneužití výrobku, opravy a použití, před kterými je uživatel varován, může být vzat v úvahu, 
pokud bude zachováno znění „za normálních a předvídatelných podmínek“ Část 6(2) 
vyžaduje oznámení nezamýšlených úniků látek z výrobků za splnění jistých podmínek. 
Strašidlo nechtěného úniku spustí rozsáhlé, časově náročné a nákladné analýzy s malým 
skutečným dopadem na ochranu zdraví a životního prostředí.

Pozměňovací návrh, který předložil Richard Seeber

Pozměňovací návrh 435
Čl. 6

Obecná povinnost registrace látek ve 
výrobcích

Obecná povinnost registrace látek ve 
výrobcích

1. Jakýkoli výrobce nebo dovozce výrobků 
předloží Agentuře registraci pro jakoukoli 
látku obsaženou v těchto výrobcích, jsou-li 
splněny všechny následující podmínky:

Požadavek na poskytování informací o 
jistých látkách se bude týkat výrobků 
uvedených v příloze XX. Informace budou 
muset být předkládány pouze pro ty látky, 
které jsou uvedeny v příloze YY. Pokud to 
bude nutné, informace o těchto 
specifických látkách budou dodány všem 
členům  dodavatelského řetězce a veřejnosti 
prostřednictvím internetu nebo označení na 
příslušném výrobku. 

(a) látka je v těchto výrobcích obsažena 
v množství, které celkově přesahuje 1 tunu 
na výrobce za rok, přičemž každý typ 
výrobku se posuzuje samostatně;
(b) látka splňuje kritéria klasifikace jako 
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nebezpečná podle směrnice 67/548/EHS;
(c) za běžných a důvodně předpokládaných 
podmínek používání se počítá 
s uvolňováním látky. 
2. Každý výrobce nebo dovozce zboží 
oznámí Agentuře každou látku obsaženou 
v tomto zboží podle odstavce 3, pokud 
budou splněny všechny následující 
podmínky:
(a) látka je v tomto zboží přítomna 
v množství celkově přesahujícím 1 tunu na 
výrobce nebo dovozce za rok;
(b) látka splňuje kritéria klasifikace jako 
nebezpečná podle směrnice 67/548/EHS;
(c) výrobce nebo dovozce ví nebo mu bylo 
sděleno, že za normálních a 
předvídatelných podmínek se příslušná 
látka bude pravděpodobně uvolňovat, 
ačkoliv toto uvolňování není zamýšlenou 
funkcí výrobku;
(d) množství uvolňované látky může 
nepříznivě ovlivnit lidské zdraví nebo 
životní prostředí.
3. Pokud budou splněny podmínky odstavce 
2, informace, které budou sděleny, budou 
obsahovat následující fakta ve formátu 
určeném Agenturou podle článku 108:
(a) totožnost a kontaktní informace výrobce 
nebo dovozce;
(b) registrační číslo zmíněné v článku 
18 (1), pokud bylo přiděleno;
(c) totožnost látky podle části 2 přílohy IV;
(d) klasifikaci látky;
(e) stručný popis způsobu používání 
výrobku;
(f) množství vyráběné látky, jako například 
1 – 10 tun, 10 – 100 tun apod.
4. Agentura může učinit rozhodnutí 
požadující od výrobce nebo dovozce 
registraci podle této hlavy pro jakoukoliv 
látku obsaženou ve výrobcích a oznámenou 
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podle odstavce 3. 
5. Odstavce 1 až 4 se nevztahují na látky, 
které již jsou registrovány pro toto použití 
účastníkem proti směru zásobovacího 
řetězce.
6. Odstavce 1 až 4 se použijí 3 měsíce po 
termínu určeném v čl. 21 odst. 3.
7. Jakákoli opatření pro provádění 
odstavců 1 až 6 budou přijata v souladu 
s postupem uvedeným v čl. 130 odst. 3.

Or. de

Odůvodnění

Nákladné a se vší pravděpodobností neúčinné registrační postupy pro některé látky ve zboží 
by měly být nahrazeny požadavkem označení nebo publikace, a to pouze pro některé druhy 
zboží a pro některé látky. 

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

Pozměňovací návrh 436
Čl. 6

1. Jakýkoli výrobce nebo dovozce výrobků 
předloží Agentuře registraci pro jakoukoli 
látku obsaženou v těchto výrobcích, jsou-li 
splněny všechny následující podmínky:

1. Jakýkoli výrobce nebo dovozce výrobků 
předloží Agentuře registraci pro jakoukoli 
látku obsaženou v těchto výrobcích, jsou-li 
splněny všechny následující podmínky:

(a) látka je v těchto výrobcích obsažena 
v množství, které celkově přesahuje 1 tunu 
na výrobce za rok, přičemž každý typ 
výrobku se posuzuje samostatně;

(a) látka je v těchto výrobcích obsažena 
v množství, které celkově přesahuje 1 tunu 
na výrobce za rok;

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

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

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

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

(ca)  látka je přítomna ve výrobku 
v koncentracích překračujících nejnižší 
z níže uvedených limitů koncentrací:
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(i) příslušné koncentrace uvedené v tabulce 
článku 3(3) směrnice 1999/45/ES;
(ii) limity koncentrací uvedené v příloze I 
směrnice 67/548/ES;
(iii) limity koncentrací uvedené v části  B 

přílohy II směrnice 1999/45/ES;
(iv) hodnoty koncentrací uvedené v části B 
přílohy III směrnice 1999/45/ES;
(v) Limity koncentrací uvedené 
v dohodnuté vložce do seznamu klasifikací 
a označení v hlave X;
(vi) 0,1 %, pokud látka splňuje kritéria 
přílohy XII.

2. Každý výrobce nebo dovozce zboží 
oznámí Agentuře každou látku obsaženou 
v tomto zboží podle odstavce 3, pokud 
budou splněny všechny následující 
podmínky:
(a) látka je v tomto zboží přítomna 
v množství celkově přesahujícím 1 tunu na 
výrobce nebo dovozce za rok;
(b) látka splňuje kritéria klasifikace jako 
nebezpečná podle směrnice 67/548/EHS;
(c) výrobce nebo dovozce ví nebo mu bylo 
sděleno, že za normálních a 
předvídatelných podmínek se příslušná 
látka bude pravděpodobně uvolňovat, 
ačkoliv toto uvolňování není zamýšlenou 
funkcí výrobku;
(d) množství uvolňované látky může 
nepříznivě ovlivnit lidské zdraví nebo 
životní prostředí.
3. Pokud budou splněny podmínky odstavce 
2, informace, které budou sděleny, budou 
obsahovat následující fakta ve formátu 
určeném Agenturou podle článku 108:
(a) totožnost a kontaktní informace výrobce 
nebo dovozce;
(b) registrační číslo zmíněné v článku 
18 (1), pokud bylo přiděleno;
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(c) totožnost látky podle části 2 přílohy IV;
(d) klasifikaci látky;
(e) stručný popis způsobu používání 
výrobku;
(f) množství vyráběné látky, jako například 
1 – 10 tun, 10 – 100 tun apod.
4. Agentura může učinit rozhodnutí 
požadující od výrobce nebo dovozce 
registraci podle této hlavy pro jakoukoliv 
látku obsaženou ve výrobcích a oznámenou 
podle odstavce 3. 

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

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

3. Odstavce 1 a 2 se použijí 3 měsíce po 
termínu určeném v čl. 21 odst. 3.

6. Odstavce 1 až 4 se použijí 3 měsíce po 
termínu určeném v čl. 21 odst. 3.
7. Jakákoli opatření pro provádění odstavců 
1 až 6 budou přijata v souladu s postupem 
uvedeným v čl. 130 odst. 3.

4. Jakákoli opatření pro provádění odstavců 
1 až 3 budou přijata v souladu s postupem 
uvedeným v čl. 130 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

ustanovení týkající se látek v hotových výrobcích jsou důležitým problémem, protože budou 
mít zásadní dopad na konkurenceschopnosti evropského průmyslu, který je používá. V zájmu 
dodržování Lisabonského programu EU a zajištění vysokého stupně ochrany životního 
prostředí je třeba článek 6 změnit.
Návrh Komise má významný dopad na obchod a představuje silnou pobídku pro výrobu zboží 
mimo EU. 
Tento pozměňovací návrh uvádí ustanovení článku 6 do souladu s požadavky na látky a látky 
v přípravcích (článek 13.7) a s registračními požadavky (článek 53.7) REACH, stejně jako 
s prahovými hodnotami zařazenými do jiné legislativy Společenství, kde jsou uplatňovány 
podobné prahy (67/548/EHS, 1999/45/ES).

Pozměňovací návrh, který předložila Lena Ek

Pozměňovací návrh 437
Čl. 6

1. Jakýkoli výrobce nebo dovozce výrobků 
předloží Agentuře registraci pro jakoukoli 

1. Jakýkoli výrobce nebo dovozce výrobků 
předloží Agentuře registraci pro jakoukoli 
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látku obsaženou v těchto výrobcích, jsou-li 
splněny všechny následující podmínky:

látku v těchto výrobcích, jsou-li splněny 
všechny následující podmínky:

(a) látka je v těchto výrobcích obsažena 
v množství, které celkově přesahuje 1 tunu 
na výrobce za rok, přičemž každý typ 
výrobku se posuzuje samostatně;

(a) látka je v těchto výrobcích obsažena 
v množství, které celkově přesahuje 1 tunu 
na výrobce za rok;

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

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

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

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

(ca)látka nebyla pro tyto účely registrována  
žádným členem zásobovacího řetězce.

2. Každý výrobce nebo dovozce zboží 
oznámí Agentuře každou látku obsaženou 
v tomto zboží podle odstavce 3, pokud budou 
splněny všechny následující podmínky:

2. Agentura může učinit rozhodnutí 
vyžadující od výrobce nebo dovozce, aby 
předložil registraci podle této hlavy pro 
každou látku obsaženou v těchto výrobcích, 
pokud budou splněny všechny následující 
podmínky:

(a) látka je v tomto zboží přítomna 
v množství celkově přesahujícím 1 tunu na 
výrobce nebo dovozce za rok;

(a) látka je v tomto zboží přítomna 
v množství celkově přesahujícím 1 tunu na 
výrobce nebo dovozce za rok;

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

(b) Agentura má důvodné podezření, že:

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

(c) výrobce nebo dovozce ví nebo mu bylo 
sděleno, že za normálních a 
předvídatelných podmínek se příslušná 
látka bude pravděpodobně uvolňovat, 
ačkoliv toto uvolňování není zamýšlenou 
funkcí výrobku;

(c) látka nebyla pro daný způsob použití 
registrována.

(d) množství uvolňované látky může 
nepříznivě ovlivnit lidské zdraví nebo 
životní prostředí.
3. Pokud budou splněny podmínky odstavce 
2, informace, které budou sděleny, budou 
obsahovat následující fakta ve formátu 
určeném Agenturou podle článku 108:
(a) totožnost a kontaktní informace výrobce 
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nebo dovozce;
b) registrační číslo zmíněné v článku 18 (1), 
pokud bylo přiděleno;
(c) totožnost látky podle části 2 přílohy IV;
(d) klasifikaci látky;
(e) stručný popis způsobu používání 
výrobku;
(f) množství vyráběné látky, jako například 
1 – 10 tun, 10 – 100 tun apod.
4. Agentura může učinit rozhodnutí 
požadující od výrobce nebo dovozce 
registraci podle této hlavy pro jakoukoliv 
látku obsaženou ve výrobcích a oznámenou 
podle odstavce 3. 
5. Odstavce 1 až 4 se nevztahují na látky, 
které již jsou registrovány pro toto použití 
účastníkem proti směru zásobovacího 
řetězce.
6. Odstavce 1 až 4 se použijí 3 měsíce po 
termínu určeném v čl. 21 odst. 3.

3. Odstavce 1 a 2 se použijí 3 měsíce po 
termínu určeném v čl. 21 odst. 3.

7. Jakákoli opatření pro provádění odstavců 
1 až 6 budou přijata v souladu s postupem 
uvedeným v čl. 130 odst. 3.

4. Jakákoli opatření pro provádění odstavců 
1 až 4 budou přijata v souladu s postupem 
uvedeným v čl. 130 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Znění je nejasné tam, kde se říká, že výrobek „obsahuje“ danou látku nebo látka „je 
přítomna“ ve výrobku. Znění by mělo být totožné, takže vypuštění výrazu „obsaženou“ slouží 
k vyjasnění. Výraz „typ výrobku“ není v návrhu definován, a proto by měl být vypuštěn, aby 
nedošlo k právní nejasnosti. Doplněk článku 6.1 vysvětluje,že informace o látkách ve 
výrobcích jsou sdělovány po celém dodavatelském řetězci směrem dolů, pokud je zamýšleným 
použitím výroba zboží. To by mělo být uvedeno v článku 6.1 spíše než v článku 6.5.

Čl. 6.2 se týká látek, které se z výrobků uvolňují neúmyslně. Návrh Komise podmiňuje 
rozhodnutí Agentury požadovat registraci, a tedy vyjasnit sporný případ, !stížností“ výrobce 
nebo dovozce na zboží podle článku 6.2.Agentura by měla mít pravomoc požadovat informace 
při podezření na riziko (to je také v souladu ustanoveními Světové obchodní organizace).Krok 
oznámení je v těchto situacích nadbytečný. 
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Pozměňovací návrh, který předložil Christofer Fjellner

Pozměňovací návrh 438
Čl. 6 odstavec 1

1. Jakýkoli výrobce nebo dovozce výrobků 
předloží Agentuře registraci pro jakoukoli 
látku obsaženou v těchto výrobcích, jsou-li 
splněny všechny následující podmínky:

1. Agentura může učinit rozhodnutí 
vyžadující od výrobce nebo dovozce 
registraci všech látek obsažených v těchto 
výrobcích podle této hlavy, pokud budou 
splněny všechny následující podmínky:

(a) látka je v těchto výrobcích obsažena 
v množství, které celkově přesahuje 1 tunu 
na výrobce za rok, přičemž každý typ 
výrobku se posuzuje samostatně;

(a) látka je v těchto výrobcích obsažena 
v množství, které celkově přesahuje 1 tunu 
na výrobce za rok,

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

b) Agentura má důvodné podezření, že:
i) látka se z výrobku uvolňuje, a
ii) látka uvolňovaná z výrobku představuje 
riziko pro lidské zdraví nebo životní 
prostředí.

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

c) látka nebyla pro daný způsob použití 
registrována.

Or. sv

Odůvodnění

Na základě vědomostí, které Agentura nyní shromažďuje, je účinnější, když Agentura posoudí 
sama, které zboží by mělo podléhat registraci. Navíc svalením důkazního břemene na 
Agenturu bychom měli být schopni splnit naše povinnosti v rámci Světové obchodní 
organizace.

Pozměňovací návrh, který předložili Chris Davies, Frédérique Ries

Pozměňovací návrh 439
Čl. 6 odstavec 1

Obecná povinnost registrace látek ve 
výrobcích

Obecná povinnost oznámení 
registrovaných chemických látek ve 
výrobcích

1. Jakýkoli výrobce nebo dovozce výrobků
předloží Agentuře registraci pro jakoukoli 

1. Jakýkoliv výrobce typu zboží oznámí
Agentuře podle odstavce 2 všechny látky 
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látku obsaženou v těchto výrobcích, jsou-li 
splněny všechny následující podmínky:

obsažené v těchto výrobcích v množství 
přesahujícím minimální hladinu 
koncentrace, pokud splňují kritéria 
uvedená v článku 54 (a-e) nebo byly 
identifikovány podle článku 54 (f ).

(a) látka je v těchto výrobcích obsažena 
v množství, které celkově přesahuje 1 tunu 
na výrobce za rok, přičemž každý typ 
výrobku se posuzuje samostatně;
(b) látka splňuje kritéria klasifikace jako 
nebezpečná podle směrnice 67/548/EHS;
(c) za běžných a důvodně předpokládaných 
podmínek používání se počítá 
s uvolňováním látky. 

Or. en

Odůvodnění

Čl. 6 by měl poskytovat právní rámec pro vývoj fungujících nástrojů pro řízení používání  
vysoce rizikových chemických látek ve spotřebním zboží.  Spíše než na určování, zda a do jaké 
míry se chemická látka splňující kritéria článku 54 uvolňují nebo jaká je pravděpodobnost 
jejich uvolňování a nepříznivého vlivu na lidské zdraví a životní prostředí, by se REACH měl 
zaměřit na řízení používání těchto chemických látek obsažených ve spotřebních zboží bez 
ohledu na jejich obsah a na to, odkud výrobek a jeho suroviny pochází. Oznamovací proces 
bude povinný 6 let po vstupu REACH v platnost a bude založen na pokynech, které budou 
dobrovolně zařazeny 3 roky po vstoupení dokumentu v platnost. Typ zboží a minimální 
hladiny koncentrace  by v pokynech měly být zmíněny a definovány. Tyto pokyny a 
oznamovací proces mají za cíl zaplnit momentální mezeru ve znalostech (momentálně je 
v zásobovacím řetězci k dispozici jen velmi málo informací)  a vytvořit přehled vysoce 
rizikových chemických látek, které se vyskytují ve výrobcích, v třídění podle kategorií 
výrobků.

Pozměňovací návrh, který předložil Satu Hassi

Pozměňovací návrh 440
Čl. 6 odstavec 1

1. Jakýkoli výrobce nebo dovozce výrobků 
předloží Agentuře registraci pro jakoukoli 
látku obsaženou v těchto výrobcích, jsou-li 
splněny všechny následující podmínky:

1. Jakýkoli výrobce nebo dovozce výrobků 
předloží Agentuře registraci pro jakoukoli 
látku obsaženou v těchto výrobcích, jsou-li 
splněny všechny následující podmínky:

(a) látka je v těchto výrobcích obsažena (a) látka je v těchto výrobcích obsažena 
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v množství, které celkově přesahuje 1 tunu 
na výrobce za rok, přičemž každý typ 
výrobku se posuzuje samostatně;

v množství, které celkově přesahuje 1 tunu 
na výrobce za rok;

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

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

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

(c) látka je v těchto výrobcích nebo 
v homogenních materiálech těchto výrobků 
přítomna v koncentracích vyšších než 0,1%.

Or. en

Odůvodnění

Zboží představuje primární zdroj vystavení chemickým látkám. Použití nebezpečných látek ve 
výrobcích by mělo být předmětem registračních požadavků. Odkaz na „typ výrobku“ není 
přijatelný, protože je zcela nejasný (například židle a křeslo je jeden typ výrobku nebo dva?). 
Celkové množství dováženého zboží představuje jedinou jasnou referenci. Tento základ byl 
také zvolen pro látky a přípravky. Omezení registrace na nebezpečné látky ve výrobcích, které 
se pravděpodobně budou uvolňovat, je příliš velkým omezením, protože tuto podmínku 
nesplňuje skoro žádný výrobek. Všechny nebezpečné látky přítomné ve výrobcích 
v koncentracích překračujících jistý limit koncentrace by měly podléhat registraci. 

Pozměňovací návrh, který předložil Jonas Sjöstedt

Pozměňovací návrh 441
Čl. 6 odstavec 1

1. Jakýkoli výrobce nebo dovozce výrobků 
předloží Agentuře registraci pro jakoukoli 
látku obsaženou v těchto výrobcích, jsou-li 
splněny všechny následující podmínky:

1. Jakýkoli výrobce nebo dovozce výrobků 
předloží Agentuře registraci pro jakoukoli 
látku obsaženou v těchto výrobcích, jsou-li 
splněny všechny následující podmínky:

(a) látka je v těchto výrobcích obsažena 
v množství, které celkově přesahuje 1 tunu 
na výrobce za rok, přičemž každý typ 
výrobku se posuzuje samostatně;

(a) látka je v těchto výrobcích obsažena 
v množství, které celkově přesahuje 1 tunu 
na výrobce za rok;

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

(b) látka splňuje kritéria uvedená v článku 
54 (a-e) nebo byla určena podle článku 54 
(f);

(c) za běžných a důvodně předpokládaných 
podmínek používání se počítá 
s uvolňováním látky. 
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Or. en

Odůvodnění

Aby se zamezilo situaci, kdy výrobci zboží v rámci EU budou trpět značnou konkurenční 
nevýhodou ve vztahu k dovozcům zboží do EU, je nezbytné zavést omezené registrační 
požadavky REACH pro látky obsažené ve výrobcích.

Pozměňovací návrh, který předložili Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller a Anne 
Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann,

Pozměňovací návrh 442
Čl. 6 odstavec 1

1. Jakýkoli výrobce nebo dovozce výrobků 
předloží Agentuře registraci pro jakoukoli 
látku obsaženou v těchto výrobcích, jsou-li 
splněny všechny následující podmínky:

1. Jakýkoli výrobce nebo dovozce výrobků 
předloží Agentuře registraci pro jakoukoli 
látku obsaženou v těchto výrobcích, pokud 
je látka v těchto výrobcích obsažena 
v celkovém množství, které přesahuje 1 tunu 
na výrobce za rok.

(a) látka je v těchto výrobcích obsažena 
v množství, které celkově přesahuje 1 tunu 
na výrobce za rok, přičemž každý typ 
výrobku se posuzuje samostatně;

(b) látka splňuje kritéria klasifikace jako 
nebezpečná podle směrnice 67/548/EHS;
(c) za běžných a důvodně předpokládaných 
podmínek používání se počítá 
s uvolňováním látky. 

Or. en

Odůvodnění

Nejslabším článkem je váhový limit 1 tuny chemická látka na typ výrobku. Z toho vznikne 
právní noční můra, jakmile se začne usilovat o zavedení tohoto ustanovení, protože dovozci 
budou moci rozdělit svůj dovoz na různé typy výrobků (červené židle, modré židle) a 
argumentovat, že žádný jednotlivý typ tento stanovený práh 1 tuny nepřekračuje. Domníváme 
se, že zdraví veřejnosti a životní prostředí by byly lépe chráněny, kdyby se registrační práh 
obsahu chemických látek v dováženém zboží počítal na jednotlivého dovozce spíše než na typ 
zboží, podobně jako je tomu u látek a přípravků (Jørgensen a jiní) .

Zdraví a životní prostředí budou lépe chráněny, pokud bude registrační práh stanoven na 
základě kumulativního množství dováženého jednotlivými dovozci spíše než na základě 
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množství pojednotlivé typy výrobků. Vypuštění podmínky týkající se uvolňování látky 
výrobkem usnadní uplatňování tohoto ustanovení a zvýší právní bezpečnost. A konečně rozsah 
ustanovení stanovících registraci látek v dovážených výrobcích musí být podobný jako rozsah 
použitelný pro látky vyráběné v Evropské unii (Ferreira a jiní).

Pozměňovací návrh, který předložila Evangelia Tzampazi

Pozměňovací návrh 443
Čl. 6 odstavec 1

1. Jakýkoli výrobce nebo dovozce výrobků 
předloží Agentuře registraci pro jakoukoli 
látku obsaženou v těchto výrobcích, jsou-li 
splněny všechny následující podmínky:

1. Jakýkoli výrobce nebo dovozce výrobků 
předloží Agentuře registraci pro jakoukoli 
látku obsaženou v těchto výrobcích, jsou-li 
splněny všechny následující podmínky:

(a) látka je v těchto výrobcích obsažena 
v množství, které celkově přesahuje 1 tunu 
na výrobce za rok, přičemž každý typ 
výrobku se posuzuje samostatně;

(a) látka je v těchto výrobcích obsažena 
v množství, které kumulativně přesahuje 1 
tunu na výrobce za rok, přičemž každý typ 
výrobku se posuzuje samostatně;

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

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

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

Or. el

Odůvodnění

Tento návrh pokrývá samostatný dovoz malého množství a vyhýbá se nesprávné interpretaci 
pojmů.

Pozměňovací návrh, který předložili Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav 
Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Renate Sommer

Pozměňovací návrh 444
Čl. 6 odstavec 1

1. Jakýkoli výrobce nebo dovozce výrobků 
předloží Agentuře registraci pro jakoukoli 
látku obsaženou v těchto výrobcích, jsou-li 
splněny všechny následující podmínky:

1. Jakýkoli výrobce nebo dovozce výrobků 
předloží Agentuře registraci pro jakoukoli 
látku obsaženou v těchto výrobcích, jsou-li 
splněny všechny následující podmínky:

(a) látka je v těchto výrobcích obsažena (a) látka je v těchto výrobcích obsažena 
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v množství, které celkově přesahuje 1 tunu 
na výrobce za rok, přičemž každý typ 
výrobku se posuzuje samostatně;

v množství, které celkově přesahuje 1 tunu 
na výrobce za rok, a

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

(b) látka splňuje kritéria klasifikace jako 
nebezpečná podle směrnice 67/548/EHS; a

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

(c) za běžných a důvodně předpokládaných 
podmínek používání je uvolňování látek 
zvlášť určenou funkcí výrobku; a
(ca) látky jsou ve výrobku přítomny 
v koncentracích rovnajících se nebo 
překračujících některou z dále uvedených 
hodnot:
(i) koncentrace určené v příloze I směrnice 
67/548/ES, nebo
(ii) koncentrace určené v části A a B 
přílohy II směrnice 1999/45/ES, pokud 
není stanoven limit koncentrace této látky 
obsažené ve výrobku v příloze I směrnice 
67/548/ES.
(iii) 0,1% pokud látka splňuje kritéria 
přílohy XII.

Or. en

Odůvodnění

1(a) Protože definice typu výrobku chybí, způsobuje užití tohoto termínu jen právní nejistotu. 
1 (c) Jiné znění daleko jasněji definuje rozsah ustanovení. 
1(ca) nedostatek jakéhokoliv kvantitativního kritéria naznačuje, že přítomnost i stopového 
množství klasifikované látky musí být uvažována. Výrobce/dovozce by v takovém případě 
musel znát všechny látky, které by teoreticky mohly i v sebemenší koncentraci být ve výrobku 
přítomny. To by učinilo článek 6 zcela nepoužitelným, protože výrobci/dovozci by tyto 
informace neměli a úřady nemohou zkoumat stopová množství látek v milionech výrobků, 
které jsou do EU dováženy. Zavedení prahu je proto nutností, má-li být ustanovení použitelné. 
Prohlášení pak budou omezena na látky, jejichž koncentrace překračuje stanovený práh. To je 
v souladu se stávající směrnicí pro přípravky (1999/45/ES) a se samotným projektem REACH 
(článek 13.2 a článek 53.7) pro látky v přípravcích (jejich registraci) a látky představující 
vysokou míru obav (jejich povolení), článek 13.2 a 53.7 již navrhované prahy používá ke 
stanovení, že látka nedosahující těchto limitů není již nebezpečná (proč by totéž nemělo platit 
pro zboží?).
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Pozměňovací návrh, který předložili Holger Krahmer a Jorgo Chatzimarkakis

Pozměňovací návrh 445
Čl. 6 odstavec 1, pododstavec (a)

(a) látka je v těchto výrobcích obsažena 
v množství, které celkově přesahuje 1 tunu
na výrobce za rok, přičemž každý typ 
výrobku se posuzuje samostatně;

(a) látka je v těchto výrobcích obsažena 
v množství, které celkově přesahuje 10 tun
na výrobce za rok, přičemž každý typ 
výrobku se posuzuje samostatně; výrobky, 
které jsou si podobné vlastnostmi látek, 
které obsahují, mohou být v registrační 
dokumentaci posuzovány společně;

Or. de

Odůvodnění

1. Viz odůvodnění pro pozměňovací návrh k článku 2(1).
2.Místo zavedení nového nejasného pojmu (typ výrobku) by pro účely normalizace  mělo být 
vytvořeno ustanovení o společném posuzování podobných látek v registrační dokumentaci. 

Pozměňovací návrh, který předložil Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 446
Čl. 6 odstavec 1, pododstavec (a)

(a) látka je přítomna v těchto výrobcích 
v množství celkem více než 1 tuna na 
výrobce nebo dovozce za rok, přičemž každý 
druh výrobku se bude zvažovat odděleně;

(a) látka je přítomna v těchto výrobcích 
v množství celkem více než 1 tuna na 
výrobce nebo dovozce za rok, nebo je 
využíváno látky,která vzbuzuje vysokou 
míru obav, přičemž každý druh výrobku se 
bude zvažovat odděleně;

Or. nl

Odůvodnění

Obecný požadavek registrace také platí pro látky obsažené ve výrobcích, které vzbuzují 
vysokou míro obav. Také míru obav je třeba sdělovat (prioritní návrh Blokland).
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Pozměňovací návrh, který předložili Karl-Heinz Florenz, Ria Oomen-Ruijten, Avril Doyle, 
Françoise Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Anders Wijkman

Pozměňovací návrh 447
Čl. 6 odstavec 1 a (nový)

1a. Odstavec 1, písmeno (a) se nebude 
vztahovat na látky, které jsou přísadami 
tabákových výrobků ve smyslu článku 2 
odstavec 1, a článku 2 odstavec 5, směrnice 
2001/37/ES o sbližování zákonů, nařízení a 
administrativních opatření členských států 
týkajících se výroby, propagování a prodeje 
tabákových výrobků.

Or. en

Odůvodnění

Obvyklé množstevní omezení na 1 tunu pro chemická látka by se nemělo vztahovat na látky, 
které se přidávají do tabáku. Jinak by výrobci tabáku mohli registrační závazek obcházet 
přizpůsobením svého výrobního systému  a používáním pouze takových chemických látek a 
jejich odvozenin, jejichž objem nedosahuje 1 tuny. Scénář ohrožení škodlivými účinky těchto 
chemických látek odůvodňuje zrušení množstevního omezení pro látky přidávané do tabáku a 
tabákových výrobků. 

Pozměňovací návrh, který předložili Miroslav Ouzký a Chris Davies, Frédérique Ries 
aEvangelia Tzampazi a Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller a  Christofer Fjellner a 
Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann a Satu Hassi a Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, 
Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-

Schoepges 

Pozměňovací návrh 448
Čl. 6 odstavec 2

2. Každý výrobce nebo dovozce zboží 
oznámí Agentuře každou látku obsaženou 
v tomto zboží podle odstavce 3, pokud 
budou splněny všechny následující 
podmínky:

Vypouští se

(a) látka je v tomto zboží přítomna 
v množství celkově přesahujícím 1 tunu na 
výrobce nebo dovozce za rok;
(b) látka splňuje kritéria klasifikace jako 
nebezpečná podle směrnice 67/548/EHS;
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(c) výrobce nebo dovozce ví nebo mu bylo 
sděleno, že za normálních a 
předvídatelných podmínek se příslušná 
látka bude pravděpodobně uvolňovat, 
ačkoliv toto uvolňování není zamýšlenou 
funkcí výrobku;
(d) množství uvolňované látky může 
nepříznivě ovlivnit lidské zdraví nebo 
životní prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Papír a jeho recyklace nebudou schopny splnit požadavky  článku 6(2) pro všechny možné 
látky, které zůstanou v papíře, protože by pak každý balík sběrového papíru musel být 
testován a musela by být zjišťována přítomnost všech druhů nečistot, které by mohly splňovat 
kritéria článku 6(2). To není ekonomicky ani technicky proveditelné. V důsledku toho se zdá, 
že nařízení REACH předpokládá, že výrobci zboží budou zacházet se standardizovanými 
výrobky (jak naznačuje odkaz na „typ výrobku“ v článku 6(1)). Výrobky z papíru se však svým 
složením obvykle liší (Ouzky).

Tento návrh vyplývá z pozměňovacího návrhu k článku 6 (1) (Davies, Ries).

Tato formulace je matoucí a činí definice nesrozumitelnými. (Tzampazi).

Na základě vědomostí, které Agentura nyní shromažďuje, je účinnější, když Agentura posoudí 
sama, které zboží by mělo podléhat registraci. Navíc svalením důkazního břemene na 
Agenturu bychom měli být schopni splnit naše povinnosti v rámci Světové obchodní 
organizace. (Fjellner).

Pro dovozce a výrobce bude snazší uplatňovat ustanovení o registraci látek v dovážených 
výrobcích, pokud bude zrušen rozdíl mezi výrobky obsahujícími „látky, které se 
pravděpodobně budou uvolňovat“ a výrobky obsahujícími látky, v souvislosti s nimiž 
„výrobce nebo dovozce ví nebo mu bylo sděleno, že tato látka se pravděpodobně bude 
uvolňovat". Výrobci, dovozci, distributoři a maloobchodníci budou z této zvýšené právní 
jistoty mít společný prospěch (Ferreira, Lienemann).

Mnoho výrobků uvolňuje nebezpečné chemická látka. Avšak stávající ustanovení REACH pro 
tyto výrobky jsou velmi neurčitá – téměř se rovnají formulaci „pokud existují vážné důvody 
pro omezení, dejte nám prosím vědět“. Tohle není formulace, která by zajišťovala 
dostatečnou ochranu lidského zdraví a životního prostředí. Navíc podmínka potenciálního 
nežádoucího účinku je příliš subjektivní a rozporuplná na to, aby mohla být užitečná.Výrobky 
představují primární zdroj ohrožení uvolňovanými chemikáliemi.Používání nebezpečných 
látek pro výrobu zboží by mělo podléhat registračním požadavkům uvedeným v 
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pozměňovacím návrhu k článku 6(1) (Hassi).

Odstavce 2 až 4 nejsou ani vymahatelné, ani proveditelné. Požadavky jsou příliš neurčité 
(například „bylo mu sděleno“ nebo „bude se pravděpodobně uvolňovat“) (Oomen-Ruijten a 
jiní).

Pozměňovací návrh, který předložil Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 449
Čl. 6 odstavec 2, pododstavec (a)

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

(a) látka je přítomna v těchto výrobcích 
v množství celkem více než 1 tuna na 
výrobce nebo dovozce za rok nebo se v nich 
používá látka, která vzbuzuje vysokou míru 
obav;

Or. nl

Odůvodnění

Obecný požadavek registrace také platí pro látky obsažené ve výrobcích, které vzbuzují 
vysokou míro obav. Také míru obav je třeba sdělovat (prioritní návrh Blokland).

Pozměňovací návrh, který předložil Jonas Sjöstedt

Pozměňovací návrh 450
Čl. 6 odstavec 2, písmena (c) a (d)

(c) výrobce nebo dovozce si je vědom nebo 
je mu dáno na vědomí, že látka se bude 
pravděpodobně uvolňovat za běžných a 
důvodně předpokládaných podmínek 
použití, ačkoli tento únik není zamýšlenou 
funkcí výrobku;

(c) výrobce nebo dovozce si je vědom nebo 
je mu dáno na vědomí, že látka se bude 
pravděpodobně uvolňovat, ačkoli tento únik 
není zamýšlenou funkcí výrobku;

(d) množství uvolněné látky může mít 
nežádoucí účinky na lidské zdraví nebo 
životní prostředí.

Or. en
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Odůvodnění

Poslední podmínku není možno uplatnit v praxi a proto by měla být vypuštěna. Není logické 
předpokládat, že dovozce bude schopen posoudit, zda uvolňované množství bude mít 
nežádoucí účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí.

Pozměňovací návrh, který předložili Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller a Satu Hassi 
a Evangelia Tzampazi a Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann a  Ria Oomen-Ruijten, 

Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Renate Sommer, 
Erna Hennicot-Schoepges

Pozměňovací návrh 451
Čl. 6 odstavec 3

3. Pokud budou splněny podmínky odstavce 
2, informace, které budou sděleny, budou 
obsahovat následující fakta ve formátu 
určeném Agenturou podle článku 108:

Vypouští se

(a) totožnost a kontaktní informace výrobce 
nebo dovozce;
(b) registrační číslo zmíněné v článku 
18 (1), pokud bylo přiděleno;
(c) totožnost látky podle části 2 přílohy IV;
(d) klasifikaci látky;
(e) stručný popis způsobu používání 
výrobku;
(f) množství vyráběné látky, jako například 
1 – 10 tun, 10 – 100 tun apod.

Or. en

Odůvodnění

Protože použití nebezpečných látek ve výrobcích by mělo být předmětem registrace, jak se 
uvádí v pozměňovacím návrhu k článku 6(1), toto ustanovení je zbytečné (Hassi).

Tato formulace je matoucí a činí definice nesrozumitelnými. (Tzampazi).
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V souladu s pozměňovacím návrhem k článku 6(2)(Ferreira, Lienemann).

Odstavce 2 až 4 nejsou ani vymahatelné, ani proveditelné. Požadavky jsou příliš neurčité 
(například „bylo mu sděleno“ nebo „bude se pravděpodobně uvolňovat“) (Oomen-Ruijten a 
jiní).

Pozměňovací návrh, který předložili Chris Davies a Frédérique Ries

Pozměňovací návrh 452
Čl. 6 odstavec 3, úvodní věta a písmeno (a)

3. Jsou-li splněny podmínky v odstavci 2, 
informace, které mají být oznámeny ve 
formátu určeném Agenturou v souladu 
s článkem 108, zahrnují následující:

3. Jsou-li splněny podmínky v odstavci 1, 
informace, které mají být oznámeny ve 
formátu určeném Agenturou v souladu 
s článkem 108, zahrnují následující:

(a) totožnost a kontaktní údaje výrobce nebo 
dovozce;

(a) jeho totožnost a kontaktní údaje;

Or. en

Odůvodnění

Z pozměňovacího návrhu k článku 6 (1) plyne, že REACH by měl mít za cíl vytvoření rámce 
řízení používání chemických látek obsažených ve výrobcích vyráběných nebo dovážených pro 
trh Společenství, který by splňoval kritéria uvedená v REACH, článek 54 (a-e) nebo určená 
podle článku 54  (f).

Pozměňovací návrh, který předložil Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 453
Čl. 6 odstavec 3, pododstavec (f)

(f) tonážní rozsah látky, např. 1-10 tun, 10-
100 tun, atd.

(f) tonážní rozsah látky, např. 0-1 tuna, 1-10 
tun, 10-100 tun, a více než 1000 tun.

Or. nl

Odůvodnění

Tato formulace je úplnější, protože obsahuje všechny tonážní rozsahy (prioritní návrh 
Blokland).
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Pozměňovací návrh, který předložil Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 454
Čl. 6 odstavec 3, pododstavec (f) a (nový)

(fa) míru obav.

Or. nl

Odůvodnění

Agentura musí být také informována o míře obav, které látka vzbuzuje (prioritní návrh 
Blokland).

Pozměňovací návrh, který předložili Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann a Evangelia 
Tzampazi a Satu Hassi a Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta 

Korhola, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Pozměňovací návrh 455
Čl. 6 odstavec 4

4. Agentura může rozhodnout, že výrobci 
nebo dovozci výrobků musí registrovat 
podle této hlavy jakoukoli látku obsaženou 
v těchto výrobcích a ohlášenou v souladu 
s odstavcem 3.

vypuštěno

Or. en

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacím návrhem k článku 6(2)(Ferreira, Lienemann).

Tato formulace je matoucí a činí definice nesrozumitelnými. (Tzampazi).

Protože použití nebezpečných látek ve výrobcích by mělo být předmětem registrace, jak se 
uvádí v pozměňovacím návrhu k článku 6(1), toto ustanovení je zbytečné (Hassi).

Odstavce 2 až 4 nejsou ani vymahatelné, ani proveditelné. Požadavky jsou příliš neurčité 
(například „bylo mu sděleno“ nebo „bude se pravděpodobně uvolňovat“) (Oomen-Ruijten a 
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jiní).

Pozměňovací návrh, který předložili Chris Davies, Frédérique Ries

Pozměňovací návrh 456
Čl. 6 odstavec 4

4. Agentura může rozhodnout, že výrobci 
nebo dovozci výrobků musí registrovat 
podle této hlavy jakoukoli látku obsaženou 
v těchto výrobcích a ohlášenou v souladu 
s odstavcem 3.

4. Agentura může rozhodnout, že výrobci 
nebo dovozci výrobků musí registrovat 
podle této hlavy jakoukoli látku obsaženou 
v těchto výrobcích, pokud budou splněny 
následující podmínky: 
a) látka je ve výrobku obsažena
b) Agentura má důvodné podezření, že:

(i) splňuje kritéria klasifikace jako 
nebezpečná podle směrnice 67/548/EHS,
(ii) uvolňuje se z výrobku,
(iii) uvolňovaná látka představuje riziko 
pro zdraví nebo životní prostředí;

(c) látka nebyla pro daný způsob použití 
registrována.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh bude fungovat jako bezpečnostní ustanovení, které zajistí, aby 
Agentura byla kompetentní požadovat informace a registraci používání neregistrované látky 
ve výrobku, která je klasifikována jako nebezpečná a představuje riziko pro zdraví nebo 
životní prostředí, pokud se z výrobku uvolňuje.

Pozměňovací návrh, který předložili Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav 
Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Renate Sommer

Pozměňovací návrh 457
Čl. 6 odstavec 5

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

5. Odstavce 1 až 4 se nevztahují na látky, 
které již jsou registrovány pro toto použití 
účastníkem proti směru zásobovacího 
řetězce nebo jsou vyňaty z povinnosti 
registrace podle přílohy III.

Or. en
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Odůvodnění

Uvádí ustanovení v soulad s registračními požadavky na látky a látky v přípravcích, které se 
vztahují na výrobce zboží v EU. Souvisí s pozměňovacím návrhem k článku 6(1).

Pozměňovací návrh, který předložili Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann a Satu Hassi

Pozměňovací návrh 458
Čl. 6 odstavec 5

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

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

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je v souladu s pozměňovacím návrhem k článku 6, odstavce 2 až 4 
(Ferreira and Lienemann).

Tato formulace zajišťuje soulad s pozměňovacími návrhy navrhujícími vypuštění odstavců 2, 
3 a 4 (Hassi).

Pozměňovací návrh, který předložili Chris Davies, Frédérique Ries

Pozměňovací návrh 459
Čl. 6 odstavec 5

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

5. Odstavce 1 až 3 se nevztahují na látky, 
které již jsou oznámeny pro toto použití 
účastníkem proti směru zásobovacího 
řetězce.

Or. en
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Odůvodnění

Tato formulace plyne z předcházejícího pozměňovacího návrhu k článku 6 (1).

Pozměňovací návrh, který předložili Chris Davies, Frédérique Ries

Pozměňovací návrh 460
Čl. 6 odstavec 6

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

6. Odstavce 1 až 3 se použijí 3 měsíce po 
termínu určeném v čl. 21 odst. 4. Specifické 
pokyny pro jednotlivé sektory budou 
dobrovolně zařazeny 3 roky po vstoupení 
odstavců 1 až 3 v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Pro zavedení fungujícího systému řízení používání povolených chemických látek 
v dodavatelském řetězci je nutno postupovat krok po kroku. Informace shromážděné během 
vytváření specifických pokynů pro jednotlivé sektory a jejich zavádění bude užitečným 
základem pro další vývoj ve složité oblasti používání chemických látek ve spotřebním zboží. 
Tento pozměňovací návrh zajišťuje, že specifické pokyny pro jednotlivé sektory budou 
dobrovolně zařazeny 3 roky po vstoupení článku 6 v platnost.

Pozměňovací návrh, který předložil Satu Hassi

Pozměňovací návrh 461
Čl. 6 odstavec 6

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

6. Odstavec 1 se použije rok po termínech
určených v čl. 21.

Or. en

Odůvodnění

Není přijatelné vyjmout dovážené výrobky z registračních požadavků na látky v nich obsažené 
na dobu 11 let a 3 měsíce. Nebezpečné látky v dovážených výrobcích by měly být registrovány 
nejpozději rok po registraci těchto látek ve výrobcích EU. 
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Pozměňovací návrh, který předložily Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Pozměňovací návrh 462
Čl. 6 odstavec 6

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

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

Or. en

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacím návrhem k článku 6(2) až (4).

Pozměňovací návrh, který předložili Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann a Satu Hassi

Pozměňovací návrh 463
Čl. 6 odstavec 7

7. Jakákoli opatření pro provádění odstavců 
1 až 6 budou přijata v souladu s postupem 
uvedeným v čl. 130 odst. 3.

7. Jakákoli opatření pro provádění odstavců 
1 až 3 budou přijata v souladu s postupem 
uvedeným v čl. 130 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Tato formulace zajišťuje soulad s pozměňovacími návrhy navrhujícími vypuštění odstavců 2, 
3 a 4 (Hassi).

V souladu s pozměňovacím návrhem k článku 6(2) až (4) (Ferreira, Lienemann).

Pozměňovací návrh, který předložili Chris Davies, Frédérique Ries

Pozměňovací návrh 464
Čl. 6 odstavec 7

7. Jakákoli opatření pro provádění odstavců 
1 až 6 budou přijata v souladu s postupem 

7. Legislativa pro provádění tohoto článku 
bude přijata v souladu s postupem uvedeným 
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uvedeným v čl. 130 odst. 3. v čl. 130 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Tato formulace zajišťuje, že bude zavedena realizační legislativa, která učiní celý článek 6 
proveditelným. 

Pozměňovací návrh, který předložili Chris Davies, Frédérique Ries a Mary Honeyball

Pozměňovací návrh 465
Čl. 6 odstavec 7 a (nový)

7a. Realizační opatření uvedené v odstavci 
7 bude v souladu se specifickými pokyny 
pro jednotlivé sektory vytvořenými podle 
článku 73 odstavec 2 (ia) 

Or. en

Odůvodnění

Základem pro fungující rámec je určení kategorií výrobků a použití chemických látek, které by 
splňovaly kritéria uvedená v REACH, článek 54 (a-e), nebo určená podle článku 54  (f). 
Vytvoření specifických pokynů pro jednotlivé sektory bude založeno na těchto dvou prvcích a 
realizační opatření by měla být v souladu s tímto vývojem, aby byla zajištěna shoda a právní 
jistota. 

Pozměňovací návrh, který předložila Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 466
Čl. 6 odstavec 7 a (nový)

7a. Agentura poskytne návod, který by 
pomohl jak výrobcům a dovozcům zboží, 
tak kompetentním úřadům. 

Or. fr
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Pozměňovací návrh, který předložili Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav 
Mikolášik, Françoise Grossetête, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, 

Erna Hennicot-Schoepges

Pozměňovací návrh 467
Čl. 6 a a (nový)

Čl. 6 aa
Převádění a dělení registrací, „skupinové 

registrace“
1. Zákonné oprávnění získané na základě 
registrace bude jak převoditelné, tak 
dělitelné. Pokud bude společnost převedena 
na nového majitele, tento nový majitel bude 
musel splnit povinnosti podle článku 20. 
Pokud bude převedena část společnosti 
vlastnící rozhodnutí o registraci, například 
prodejem jednoho výrobního závodu, který 
vyrábí registrovanou látku, přidělí agentura 
novému majiteli nové registrační číslo.
2. Pokud bude výrobce filiálkou ovládanou 
jinou právnickou osobou (tzv. mateřskou 
společností, může tato mateřská společnost 
registrovat a vlastnit rozhodnutí o registraci 
jménem své filiálky. Naopak filiálka může 
získat a vlastnit registraci jménem své 
mateřské společnosti nebo jiných filiálek. 
V takových případech je požadována jen 
jedna registrace. Právnická osoba 
jmenovaná jako držitel skupinové 
registrace nese odpovědnost za splnění 
všech povinností podle tohoto nařízení.
Odstavec 2 bude také platit v případě, že 
mateřská společnost nebo filiálka nemají 
sídlo v EU. Držitel registrace však sídlo 
v EU mít musí. 

Or. en
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Odůvodnění

Návrh na řešení v těchto případech:
V rámci skupin společností jsou výrobky dodávány zákazníkům z různých výrobních závodů 
v EU, které mohou patřit jiným pobočkám společnosti. Distribuce výrobků v rámci skupiny je 
obvykle řízena jednou jednotkou skupiny, která může být součástí mateřské společnosti nebo 
jiné společnosti skupiny. Skupinová registrace je vhodným řešením, které v těchto případech 
snižuje náklady a administrativní zátěž. 
Pokud držitel registrace prodá jen jeden z několika výrobních podniků, které vyrábějí 
registrovanou látku, nová registrace kupujícím není nutná.

Pozměňovací návrh, který předložil Werner Langen

Pozměňovací návrh 468
Čl. 6 a a (nový)

Čl. 6aa
1. Zákonné oprávnění získané na základě 
registrace bude jak převoditelné, tak 
dělitelné. Nový majitel převezme práva a 
povinnosti původního držitele registrace. 
Pokud bude registrace rozdělena, přidělí 
agentura novému majiteli nové registrační 
číslo.
2. Pokud bude výrobce dceřinou společností 
jiné právnické osoby (tzv. mateřskou 
společností, může tato mateřská společnost 
požádat o registraci a vlastnit rozhodnutí o 
registraci jménem své dceřiné společnosti.
Naopak dceřiná společnost může požádat o 
registraci a vlastnit ji jménem své mateřské 
společnosti nebo jiných dceřiných 
společností. V takových případech je 
požadována jen jedna registrace. Právnická 
osoba jmenovaná jako držitel skupinové 
registrace nese odpovědnost za splnění 
všech povinností podle tohoto nařízení. 
Právnická osoba, jíž byla registrace 
udělena, musí mít sídlo v EU.

Or. de
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Odůvodnění

Pokud  si držitel registrace již dále nepřeje registrace využívat, musí mít možnost příslušná 
práva převést. 

V rámci koncernů jsou výrobky dodávány koncovým uživatelům z různých výrobních závodů 
v EU, které mohou patřit jiným dceřiným společnostem skupiny. Dodávka výrobků v rámci 
skupiny je obvykle řízena jednou jednotkou skupiny, která může být součástí mateřské nebo 
dceřiné společnosti. Navrhovaná skupinová registrace je vhodným řešením, které v těchto 
případech snižuje náklady a administrativní zátěž.

Pozměňovací návrh, který předložila Dagmar Roth-Behrendt

Pozměňovací návrh 469
Čl. 7

Čl. 7 Tento článek se vypouští

Or. en

Odůvodnění

Toto vypuštění bylo navrženo v důsledku existence pozměňovacího návrhu, který navrhuje 
nový Čl. 4 (a) (spojený s články 3(22), 4a a 34(4).

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

Pozměňovací návrh 470
Čl. 7

1. Články 5 a 19 se nebudou vztahovat po 
dobu 5 let na látku vyrobenou uvnitř 
Společenství nebo dovezenou pro účely 
výzkumu a vývoje orientovaného na 
produkty a procesy pro stanovený počet 
zákazníků na seznamu a v množství, které 
je omezeno pro účely tohoto výzkumu a 
vývoje orientovaného na produkty a 
procesy.

Výzkum a vývoj budou definovány jako 
systematické a často také náhodné 
získávání nových vědomostí. Celkově bude 
učiněn rozdíl mezi základním výzkumem, tj. 
výzkumem bez specifických omezení nebo 
účelu, a aplikovaným výzkumem, tj. 
výzkumem, který řeší specifický problém a 
často souvisí s hospodářským 
uplatněním,které je jeho cílem.
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2. Pro účely odstavce 1 oznámí výrobce 
nebo dovozce Agentuře ve formátu 
určeném Agenturou a v souladu s článkem 
108 tyto informace:

Látky a směsi látek používané za přísných 
podmínek v laboratořích pro výzkum a 
vývoj nebudou podléhat ustanoveném 
tohoto nařízení. 

(a) totožnost výrobce nebo dovozce;
(b) identifikace látky;
(c) klasifikace látky, pokud existuje;
d) odhadnuté množství; 
(e) seznam zákazníků uvedený v odstavci 1; 
a 
(f) dostatečné informace o výzkumném a 
vývojovém programu, aby Agentura mohla 
učinit informované rozhodnutí podle 
článků 4 a 7.
Časové období stanovené v článku 1 začne, 
jakmile Agentura obdrží oznámení.
3. Agentura přiřadí k oznámení číslo a 
datum oznámení, kterým bude den obdržení 
oznámení Agenturou a neprodleně sdělí 
toto číslo a datum výrobci nebo dovozci. 
4. Agentura zkontroluje úplnost informací 
předaných oznamovatelem. Může 
rozhodnout o stanovení podmínek s cílem 
zajistit, aby látka nebo přípravek nebo 
výrobek, ve kterých je látka obsažena, byly 
používány pouze zaměstnanci zákazníků na 
seznamu uvedeném v odst. 2 písm. e) za 
přiměřeně řízených podmínek a aby nebyly 
dostupné obecné veřejnosti po žádnou 
dobu, ať samotné či v přípravcích, a že 
zbylé množství bude shromážděno po 
uplynutí období udělené výjimky pro 
likvidaci.
5. Pokud není shledáno opačně, výrobce 
nebo dovozce látky smí vyrobit nebo dovézt 
látku ne dříve než čtyři týdny po oznámení.
6. Výrobce nebo dovozce musí splnit 
jakékoli podmínky stanovené Agenturou 
v souladu s odstavcem 4.
7. Agentura může rozhodnout o 
prodloužení pětiletého období udělení 
výjimky o dalších 5 let nebo v případě látek 
používaných výhradně pro výzkum léčivých 
přípravků pro humánní nebo veterinární 
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použití na požádání maximálně o dalších 
10 let, může-li výrobce nebo dovozce 
doložit, že takové prodloužení je 
odůvodněno výzkumným a vývojovým 
programem.
8. Agentura neprodleně sdělí jakákoli 
navržená rozhodnutí příslušným orgánům 
každého členského státu, ve kterém probíhá 
výroba, dovoz nebo výzkum orientovaný na 
produkty a procesy. 
Během rozhodování podle odstavců 4 a 7 
Agentura přihlédne k jakýmkoli 
připomínkám učiněným těmito příslušnými 
orgány.
9. Agentura a příslušné orgány členských 
států  budou vždy držet informace 
předložené v souladu s odstavci 1 až 8 jako 
důvěrné.
10. Jakékoli odvolání proti rozhodnutím 
Agentury učiněným podle odstavců 4 a 7 
může být  podáno v souladu s články 87, 88 
a 89.

Or. de

Odůvodnění

Vyloučení těchto látek z rozsahu tohoto nařízení vytvoří příležitosti pro výzkum a vývoj, 
rovněž v souvislosti s látkami, které představují nízké riziko. 

Pozměňovací návrh, který předložili Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav 
Mikolášik, Françoise Grossetête, Péter Olajos, Renate Sommer

Pozměňovací návrh 471
Čl. 7

1. Články 5 a 19 se nebudou vztahovat po 
dobu 5 let na látku vyrobenou uvnitř 
Společenství nebo dovezenou pro účely 
výzkumu a vývoje orientovaného na 
produkty a procesy pro stanovený počet 
zákazníků na seznamu a v množství, které je 

1. Články 5 a 19 se nebudou vztahovat na 
látku vyrobenou uvnitř Společenství nebo 
dovezenou pro účely výzkumu a vývoje 
orientovaného na produkty a procesy pro 
stanovený počet zákazníků na seznamu a 
v množství, které je omezeno pro účely 
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omezeno pro účely tohoto výzkumu a vývoje 
orientovaného na produkty a procesy.

tohoto výzkumu a vývoje orientovaného na 
produkty a procesy.

2. Pro účely odstavce 1 oznámí výrobce 
nebo dovozce Agentuře ve formátu určeném 
Agenturou a v souladu s článkem 108 tyto 
informace:

2. Pro účely odstavce 1 oznámí výrobce 
nebo dovozce Agentuře ve formátu určeném 
Agenturou a v souladu s článkem 108 tyto 
informace:

(a) totožnost výrobce nebo dovozce; (a) totožnost výrobce nebo dovozce;
(b) identifikace látky; (b) identifikace látky;

(c) klasifikace látky, pokud existuje; (c) klasifikace látky, pokud existuje;
d) odhadnuté množství; d) odhadnuté množství; 

(e) seznam zákazníků uvedený v odstavci 1; 
a 

(e) seznam zákazníků uvedený v odstavci 1; 
a 

(f) dostatečné informace o výzkumném a 
vývojovém programu, aby Agentura mohla 
učinit informované rozhodnutí podle článků 
4 a 7.

(f) dostatečné informace o výzkumném a 
vývojovém programu, aby Agentura mohla 
učinit informované rozhodnutí podle článků 
4 a 7.

Časové období stanovené v článku 1 začne, 
jakmile Agentura obdrží oznámení.
3. Agentura přiřadí k oznámení číslo a 
datum oznámení, kterým bude den obdržení 
oznámení Agenturou a neprodleně sdělí toto 
číslo a datum výrobci nebo dovozci. 

3. Agentura přiřadí k oznámení číslo a
datum oznámení, kterým bude den obdržení 
oznámení Agenturou a neprodleně sdělí toto 
číslo a datum výrobci nebo dovozci. 

4. Agentura zkontroluje úplnost informací 
předaných oznamovatelem. Může 
rozhodnout o stanovení podmínek s cílem 
zajistit, aby látka nebo přípravek nebo 
výrobek, ve kterých je látka obsažena, byly 
používány pouze zaměstnanci zákazníků na 
seznamu uvedeném v odst. 2 písm. e) za 
přiměřeně řízených podmínek a aby nebyly 
dostupné obecné veřejnosti po žádnou dobu, 
ať samotné či v přípravcích, a že zbylé 
množství bude shromážděno po uplynutí 
období udělené výjimky pro likvidaci.

4. Agentura zkontroluje úplnost informací 
předaných oznamovatelem. Může 
rozhodnout o stanovení podmínek s cílem 
zajistit, aby látka nebo přípravek nebo 
výrobek, ve kterých je látka obsažena, byly 
používány pouze zaměstnanci zákazníků na 
seznamu uvedeném v odst. 2 písm. e) za 
přiměřeně řízených podmínek a aby nebyly 
dostupné obecné veřejnosti po žádnou dobu, 
ať samotné či v přípravcích, a že zbylé 
množství bude shromážděno po uplynutí 
období výzkumu a vývoje pro likvidaci.

5. Pokud není shledáno opačně, výrobce 
nebo dovozce látky smí vyrobit nebo dovézt 
látku ne dříve než čtyři týdny po oznámení.

5. Pokud není shledáno opačně, výrobce 
nebo dovozce látky smí vyrobit nebo dovézt 
látku ne dříve než čtyři týdny po oznámení.

6. Výrobce nebo dovozce musí splnit 
jakékoli podmínky stanovené Agenturou 
v souladu s odstavcem 4.

6. Výrobce nebo dovozce musí splnit 
jakékoli podmínky stanovené Agenturou 
v souladu s odstavcem 4.

7. Agentura může rozhodnout o 
prodloužení pětiletého období udělení 
výjimky o dalších 5 let nebo v případě látek 
používaných výhradně pro výzkum léčivých 
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přípravků pro humánní nebo veterinární 
použití na požádání maximálně o dalších 
10 let, může-li výrobce nebo dovozce 
doložit, že takové prodloužení je 
odůvodněno výzkumným a vývojovým 
programem.
8. Agentura neprodleně sdělí jakákoli 
navržená rozhodnutí příslušným orgánům 
každého členského státu, ve kterém probíhá 
výroba, dovoz nebo výzkum orientovaný na 
produkty a procesy. 

8. Agentura neprodleně sdělí jakákoli 
navržená rozhodnutí příslušným orgánům 
každého členského státu, ve kterém probíhá 
výroba, dovoz nebo výzkum orientovaný na 
produkty a procesy. 

Během rozhodování podle odstavců 4 a 7
Agentura přihlédne k jakýmkoli 
připomínkám učiněným těmito příslušnými 
orgány.

Během rozhodování podle odstavce 4
Agentura přihlédne k jakýmkoli 
připomínkám učiněným těmito příslušnými 
orgány.

9. Agentura a příslušné orgány členských 
států  budou vždy držet informace 
předložené v souladu s odstavci 1 až 8 jako 
důvěrné.

9. Agentura a příslušné orgány členských 
států  budou vždy držet informace 
předložené v souladu s odstavci 1 až 8 jako 
důvěrné.

10. Jakékoli odvolání proti rozhodnutím 
Agentury učiněným podle odstavců 4 a 7
může být  podáno v souladu s články 87, 88 
a 89.

10. Jakékoli odvolání proti rozhodnutím 
Agentury učiněným podle odstavce 4 může 
být podáno v souladu s články 87, 88 a 89.

Or. en

Odůvodnění

Neměl by být určován žádný časový rámec.

Pozměňovací návrh, který předložili Holger Krahmer a Jorgo Chatzimarkakis

Pozměňovací návrh 472
Čl. 7 odstavec 1

1. Články 5 a 19 se nebudou vztahovat po 
dobu 5 let na látku vyrobenou uvnitř 
Společenství nebo dovezenou pro účely 
výzkumu a vývoje orientovaného na 
produkty a procesy pro stanovený počet 
zákazníků na seznamu a v množství, které je 
omezeno pro účely tohoto výzkumu a vývoje 

1. Články 5 a 19 se nebudou vztahovat na 
látku vyrobenou uvnitř Společenství nebo 
dovezenou pro účely výzkumu a vývoje 
orientovaného na produkty a procesy pro 
stanovený počet zákazníků na seznamu a 
v množství, které je omezeno pro účely 
tohoto výzkumu a vývoje orientovaného na 
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orientovaného na produkty a procesy. produkty a procesy.

Or. de

Odůvodnění

Zavedení časového limitu pro látky používané pro výzkum a vývoj orientovaný na produkty a 
procesy negativně ovlivní inovaci. Existuje riziko, že výzkumné projekty budou přemístěny 
mimo EU, což by připravilo o práci řadu vysoce kvalifikovaných pracovníků. 

Pozměňovací návrh, který předložila Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 473
Čl. 7 odstavec 1

1. Články 5 a 19 se nebudou vztahovat po 
dobu 5 let na látku vyrobenou uvnitř 
Společenství nebo dovezenou pro účely 
výzkumu a vývoje orientovaného na 
produkty a procesy pro stanovený počet 
zákazníků na seznamu a v množství, které je 
omezeno pro účely tohoto výzkumu a vývoje 
orientovaného na produkty a procesy.

1. Články 5 a 19 se nebudou vztahovat po 
dobu 10 let na látku vyrobenou uvnitř 
Společenství nebo dovezenou pro účely 
výzkumu a vývoje orientovaného na 
produkty a procesy pro stanovený počet 
zákazníků na seznamu a v množství, které je 
omezeno pro účely tohoto výzkumu a vývoje 
orientovaného na produkty a procesy.

Or. de

Odůvodnění

Pro optimalizaci vývoje produktu nebo procesu spojeného s určitou látkou jsou často potřeba 
opakované cykly výzkumu a vývoje, pro které mohou být počáteční kritéria určena teprve až 
po dokončení předcházejícího cyklu. Tyto výzkumné a vývojové cykly mohou být velmi časově 
náročné. Udělení pětileté výjimky z ustanovení článků 5 a 19 pro látky vyráběné ve 
Společenství nebo dovezené pro účely výzkumu a vývoje orientovaného na prokury nebo 
procesy představuje příliš krátké období a mělo by být prodlouženo na 10 let.

Pozměňovací návrh, který předložili Martin Callanan a Lena Ek

Pozměňovací návrh 474
Čl. 7 odstavec 2, bod (f)

(f) dostatečné informace o výzkumném a 
vývojovém programu, aby Agentura mohla 

vypuštěno
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učinit informované rozhodnutí podle 
článků 4 a 7.

Or. en

Odůvodnění

Informace o výzkumu produktů a procesů jsou z komerčních důvodů často přísně důvěrné. 
Potřeba vysvětlit výzkumný program agentuře vytváří riziko porušení této důvěrnosti. Navíc 
podrobné informace o činnostech V&V nejsou pro agenturu nezbytné, má-li určit ekologická 
rizika chemická látka, která se při výzkumu používá. 
Během programu výzkumu a vývoje produktu nebo procesu nebudou ani lidé ani životní 
prostředí vystaveni výraznému riziku této látky, přípravku nebo výrobku a Agentura může 
vždycky formulovat bezpečnostní podmínky podle článků 7.4 a 7.6 na základě totožnosti dané 
látky. 
Tento pozměňovací návrh:
– Zajišťuje ochranu inovací před nežádoucím odhalováním důvěrných obchodních 

informací;
– Minimalizuje administrativní zátěž výzkumu přestavovanou programem REACH. 

(Callanan)

Ve většině případů Agentura tyto přísně důvěrné informace nepotřebuje. Během programu 
výzkumu a vývoje produktu nebo procesu nebudou ani lidé ani životní prostředí vystaveni 
výraznému riziku této látky, přípravku nebo výrobku a Agentura může vždycky formulovat 
bezpečnostní podmínky podle článků 7.4 a 7.6 na základě totožnosti dané látky. Podrobné 
informace o činnostech V&V by proto neměly být standardním požadavkem (Ek).

Pozměňovací návrh, který předložil Jonas Sjöstedt

Pozměňovací návrh 475
Čl. 7 odstavec 4

4. Agentura zkontroluje úplnost informací 
předaných oznamovatelem. Může 
rozhodnout o stanovení podmínek s cílem 
zajistit, aby látka nebo přípravek nebo 
výrobek, ve kterých je látka obsažena, byly 
používány pouze zaměstnanci zákazníků na 
seznamu uvedeném v odst. 2 písm. e) za 
přiměřeně řízených podmínek a aby nebyly 
dostupné obecné veřejnosti po žádnou dobu, 
ať samotné či v přípravcích, a že zbylé 
množství bude shromážděno po uplynutí 

4. Agentura zkontroluje úplnost informací 
předaných oznamovatelem. Může 
rozhodnout o stanovení podmínek s cílem 
zajistit, aby látka nebo přípravek nebo 
výrobek, ve kterých je látka obsažena, byly 
používány pouze zaměstnanci zákazníků na 
seznamu uvedeném v odst. 2 písm. e) za 
přiměřeně řízených podmínek a aby nebyly 
dostupné obecné veřejnosti po žádnou dobu, 
ať samotné či v přípravcích, a že zbylé 
množství bude shromážděno po uplynutí 
období udělené výjimky pro likvidaci a že 
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období udělené výjimky pro likvidaci. potenciální rizika pro zdraví anebo životní 
prostředí  budou přiměřeně pod kontrolou. 

Or. en

Odůvodnění

Pro podporu výzkumu a vývoje je vhodné vyjmout látky, které se pro výzkum a vývoj 
používají. Je však nutno přidat kritéria týkající se potenciálních rizik pro zdraví a životní
prostředí.

Pozměňovací návrh, který předložila Karin Scheele

Pozměňovací návrh 476
Čl. 7 odstavec 4

4. Agentura zkontroluje úplnost informací 
předaných oznamovatelem. Může 
rozhodnout o stanovení podmínek s cílem 
zajistit, aby látka nebo přípravek nebo 
výrobek, ve kterých je látka obsažena, byly 
používány pouze zaměstnanci zákazníků na 
seznamu uvedeném v odst. 2 písm. e) za 
přiměřeně řízených podmínek a aby nebyly 
dostupné obecné veřejnosti po žádnou dobu, 
ať samotné či v přípravcích, a že zbylé 
množství bude shromážděno po uplynutí 
období udělené výjimky pro likvidaci.

4. Agentura zkontroluje úplnost informací 
předaných oznamovatelem. Rozhodne o 
podmínkách, které musejí být splněny, aby 
bylo zajištěno, že výroba a používání látky 
nebo přípravku, ve kterém je tato látka 
obsažena, bude představovat co nejmenší 
riziko, především pokud jde o neznámá 
rizika a jejich charakteristiky. V této 
souvislosti může například stanovit, že látka 
nebo přípravek nebo výrobek, ve kterých je 
látka obsažena, budou používány pouze 
zaměstnanci zákazníků na seznamu 
uvedeném v odst. 2 písm. e) za přiměřeně 
řízených podmínek a nebudou dostupné 
obecné veřejnosti po žádnou dobu, ať 
samotné či v přípravcích, a že zbylé 
množství bude shromážděno po uplynutí 
období udělené výjimky pro likvidaci.

Or. de

Odůvodnění

Aby bylo zajištěno, že v důsledku nedostatečných znalostí o látkách používaných pro výzkum a 
vývoj orientovaný na produkty a procesy nevznikne žádné nepřijatelné riziko spojené 
s výrobou nebo používáním těchto látek, měla by Agentura v každém jednotlivém případě 
rozhodnout o podmínkách, které musejí být splněny. Přísnost těchto podmínek bude určena 
mírou, ve které bude žadatel schopen prokázat, že příslušná rizika má pod kontrolou. To také 
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zajistí ve spojení s odstavcem 8, že kompetentní úřady členských států budou v každém 
jednotlivém případě informovány o plánech výzkumu a vývoje. 

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

Schoepges

Pozměňovací návrh 477
Čl. 7 odstavec 8, pododstavec 2

Během rozhodování podle odstavců 4 a 7 
Agentura přihlédne k jakýmkoli 
připomínkám učiněným těmito příslušnými 
orgány.

Během rozhodování podle odstavců 4 a 7 
Agentura přihlédne k jakýmkoli 
připomínkám učiněným příslušnými orgány 
každého členského státu, ve kterém probíhá 
výroba, dovoz, nebo výzkum orientovaný na 
produkt nebo proces. 

Or. en

Odůvodnění

Toto je skutečný postup stanovený Směrnicí Rady 92/32/EHS, který prokázal funkčnost, a 
proto nebude nahrazen nařízením REACH.

Pozměňovací návrh, který předložili Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav 
Mikolášik, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges  a 

Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato a Dagmar 
Roth-Behrendt

Pozměňovací návrh 478
Čl. 8

Čl. 8 Tento článek se vypouští

Or. en

Odůvodnění

Aby se zamezilo dvojí legislaci (viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k článku 2). 
S vazbou na pozměňovací návrhy k článkům 2, 4 a 53-5 (Oomen-Ruijten a jiní).
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Tato ustanovení jsou nyní zahrnuta do článku 2 odstavec 1f nový a příloha Ic (Foglietta a 
jiní).
V důsledku nového článku 2 (Roth Behrendt).

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

Pozměňovací návrh 479
Čl. 9

Registrace vyžadovaná podle čl. 5 nebo 6, 
odst. 1 nebo 4 musí obsahovat veškeré 
následující informace ve formátu 
specifikovaném Agenturou v souladu 
s článkem 108:

Registrace vyžadovaná podle čl. 5 odst. 1 
nebo 4 musí obsahovat veškeré následující 
informace ve formátu specifikovaném 
Agenturou v souladu s článkem 108:

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

(i) totožnost výrobce(ů) nebo dovozce(ů) 
podle oddílu 1 přílohy IV;

(i) totožnost výrobce(ů) nebo dovozce(ů) 
podle oddílu 1 přílohy IV;

(ii) identifikaci látky(látek) podle oddílu 2 
přílohy IV;

(ii) identifikaci látky(látek) podle oddílu 2 
přílohy IV;

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

(iii) informace o výrobě a použití látky podle 
oddílu 3 přílohy IV; tyto informace 
představují veškerá ohlášená použití žadatele 
o registraci a příslušná navrhovaná výrobní 
nebo dovozní množství, pokud celkově 
dosáhnou 1 tuny ročně nebo více, 
zaokrouhlená  nahoru nebo dolů na 
nejbližší hodnotu celé tuny v každém 
jednotlivém případě;

(iii a) informace o výrobě a používání látky 
a klasifikaci určených aplikací  na základě 
kategorií použití a vystavení účinkům látky 
podle přílohy I aa;

(iv) klasifikaci a značení látky podle oddílu 
4 přílohy IV;

(iv) klasifikaci a značení látky podle oddílu 
4 přílohy IV;

(v) pokyny pro bezpečné používání látky 
podle oddílu 5 přílohy IV;
(vi) souhrny informací odvozených z použití 
příloh V až IX;

(vi) souhrny informací odvozených z použití 
příloh V až IX;

(vii) souhrn hloubkové studie informací 
odvozených z použití příloh V až IX, pokud 
jsou vyžadovány podle přílohy I;

(vii) souhrn hloubkové studie informací 
odvozených z použití příloh V až IX, pokud 
jsou vyžadovány podle přílohy I;

(viii) prohlášení o tom, zda údaje byly či 
nebyly získány z testů na obratlovcích; 

(viii) prohlášení o tom, zda údaje byly či 
nebyly získány z testů na obratlovcích; 
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(ix) návrhy pro testování, jsou-li vyžadovány 
z použití příloh V až IX; 

(ix) návrhy pro testování, jsou-li vyžadovány 
z použití příloh V až IX; 

(x) prohlášení o tom, zda výrobce či dovozce 
souhlasí s tím, aby jeho souhrny a souhrny 
hloubkových studií informací získaných 
z použití příloh V až VIII a týkající se testů 
bez použití obratlovců mohly být sdíleny za 
poplatek s dalšími žadateli o registraci;

(x) prohlášení o tom, zda výrobce či dovozce 
souhlasí s tím, aby jeho souhrny a souhrny 
hloubkových studií informací získaných 
z použití příloh V až VIII a týkající se testů 
bez použití obratlovců mohly být sdíleny za 
poplatek s dalšími žadateli o registraci;

(aa) aktualizovaný bezpečnostní list podle 
definice v příloze 1a;

(b) zprávu o bezpečnosti chemických látek, 
je-li vyžadována podle článku 13.

(b) zprávu o bezpečnosti chemických látek, 
je-li vyžadována podle článku 13.

(ba) prohlášení žadatele o registraci týkající 
se jeho klasifikace látky podle rizikových 
priorit 1 až 3, jak jsou definovány v příloze 
IVa. První věta se neuplatňuje, pokud byl 
proveden před-registrační postup podle 
článků 26 a násl.

Or. de

Odůvodnění

Při dodržení přístupu „jedna látka – jedna registrace“ stanoví tento pozměňovací návrh 
opatření pro zavedení požadavku informace o rizicích. Podle této zásady by měly informace 
týkající se navrhovaného použití látky také být poskytovány na základě kategorií užití a 
vystavení rizikům. To také usnadní poskytování informací všem článkům zásobovacího 
řetězce. Totéž platí pro bezpečností listy. Vlastní klasifikace podle úrovně priority je základní 
podmínkou splnění dalších požadavků informace o rizicích stanovených v článku 11 a bude 
kontrolována jako součást posouzení žádosti o registraci. 

Pozměňovací návrh, který předložila Dagmar Roth-Behrendt

Pozměňovací návrh 480
Čl. 9

Registrace vyžadovaná podle čl. 5 nebo 6, 
odst. 1 nebo 4 musí obsahovat veškeré 
následující informace ve formátu 
specifikovaném Agenturou v souladu 

Registrační dokumentace, která bude 
předložena Agentuře podle čl. 5 nebo 6, 
musí obsahovat veškeré následující 
informace ve formátu specifikovaném 
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s článkem 108: Agenturou v souladu s článkem 108:
(a) technickou dokumentaci obsahující: (a) individuální dokumentaci 

(i) totožnost výrobce(ů) nebo dovozce(ů) 
podle oddílu 1 přílohy IV;

(i) totožnost výrobce(ů) nebo dovozce(ů) 
podle oddílu 1 přílohy IV;

(ii) identifikaci látky(látek) podle oddílu 2 
přílohy IV;

(ii) identifikaci látky(látek) podle oddílu 2 
přílohy IV;

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

(iii) informace o výrobě a použití látky podle 
oddílu 3 přílohy IV; tyto informace zahrnují
veškerá ohlášená použití žadatele o registraci 
a především použití, před kterými varuje;

(iv) klasifikaci a značení látky podle oddílu 
4 přílohy IV;
(v) pokyny pro bezpečné používání látky 
podle oddílu 5 přílohy IV;
(vi) souhrny informací odvozených z použití 
příloh V až IX;

(aa) dokumentaci rizik obsahující:

(vii) souhrn hloubkové studie informací 
odvozených z použití příloh V až IX, pokud 
jsou vyžadovány podle přílohy I;

(i) souhrn hloubkové studie 
informací odvozených z použití 
článků 11 až 13;

(viii) prohlášení o tom, zda údaje byly či 
nebyly získány z testů na obratlovcích; 

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

(ix) návrhy pro testování, jsou-li vyžadovány 
z použití příloh V až IX; 

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

(iv)       prohlášení, zda byly informace 
získány testováním obratlovců;

(x) prohlášení o tom, zda výrobce či dovozce 
souhlasí s tím, aby jeho souhrny a souhrny 
hloubkových studií informací získaných 
z použití příloh V až VIII a týkající se testů 
bez použití obratlovců mohly být sdíleny za 
poplatek s dalšími žadateli o registraci;

(v) prohlášení o tom, zda souhrny a 
souhrny hloubkových studií 
informací získaných z použití 
článku 11 a týkající se testů bez 
použití obratlovců mohly být 
sdíleny za poplatek s dalšími 
žadateli o registraci do 10 let po 
jejich předložení;

(b) zprávu o bezpečnosti chemických látek, 
je-li vyžadována podle článku 13.

b) klasifikaci rizik látky podle definice v 
části 4 přílohy IV;

ba) pro látky v množství od 1 do 10 tun 
informace o rizicích vystavení účinkům 
této látky podle části 5 přílohy IV;

bb) nebo pro látky v množství 10 tun a více 
zprávu o bezpečnosti chemických látek
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podle článku 13;
(bc) bezpečnostní list, pokud je požadován 

podle článku 29 nebo pokyny pro 
bezpečné používání podle části 5 přílohy 
IV/ IC (nová); včetně označení 
informací, které žadatel o registraci 
považuje za důvěrné. 

Or. en

(Body (a) (viiii) v textu Komise se staly bodem (b) (iv) pozměňovacího návrhu Parlamentu.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh stanoví informace, které mají být předkládány pro účely obecné 
registrace v pořadí informace o rizicích, informace o účincích vystavení látce, a informace o 
řízení rizik:

1. Individuální dokumentace není v porovnání s návrhem Komise nic nového, pouze 
shrnuje informace o totožnosti podniku, látek a jejich použití.

2. Dokumentace rizik shrnuje všechny informace o vlastnostech látky a její obsah je 
určen v článku 11 ve spojení s testovacími přílohami.

3. Klasifikace a označování nebezpečné látky bude podobně jako v návrhu Komise 
samostatná položka registrační dokumentace. 

4. Pro látky v množství od 1 do 10 tun ročně  bude potřeba předložit základní informace 
o účincích vystavení této látce, kdežto pro látky  v množství 10 tun nebo více bude 
stejně jako v návrhu Komise požadován bezpečnostní list chemická látka.

Informace o účincích vystavení látce budou co nejjednodušší, aby pro firmy nebylo 
neproveditelné tyto informace poskytnout. Tyto informace mají dvě funkce: zaprvé 
pomoci firmám vytvářet bezpečnostní listy/pokyny pro bezpečné použití, a zadruhé 
pomoci Agentuře kontrolovat předloženou registrační dokumentaci za účelem určení 
prioritních látek, pro které bude požadováno více informací. 

5. A konečně informace o řízení rizik jsou součástí registrace. Pro látky, které jsou 
klasifikovány jako nebezpečné, bude třeba předložit bezpečnostní list. Bezpečnostní 
listy musejí být sestavovány již dnes a jsou požadovány článkem 29 návrhu REACH 
pro látky klasifikované jako nebezpečné. Nejedná se tedy o žádnou další zátěž pro 
podniky. Pro látky, které nejsou klasifikovány jako nebezpečné, stačí k registraci 
předložit pokyny pro bezpečné používání. Tyto pokyny jsou již uvedeny v části 5 
přílohy IV návrhu Komise a jsou tvořeny 8 z celkového počtu 16 hlav bezpečnostního 
listu, které se týkají řízení rizik. Tím se zamezí zdvojování informací (tento 
pozměňovací návrh souvisí s pozměňovacím návrhem k článku 5(4)).
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Pozměňovací návrh, který předložil Richard Seeber

Pozměňovací návrh 481
Čl. 9, úvod

Registrace vyžadovaná podle čl. 5 nebo 6, 
odst. 1 nebo 4 musí obsahovat veškeré
následující informace ve formátu 
specifikovaném Agenturou v souladu 
s článkem 108:

K žádosti o registraci podle článku 5 je 
potřeba připojit veškeré informace týkající 
se látky, které jsou žadateli známy. 
V každém případě bude žádost o registraci 
odmítnuta, pokud nebude obsahovat 
alespoň následující informace ve formátu 
specifikovaném Agenturou v souladu 
s článkem 108:

Or. de

Odůvodnění

V souladu se zásadou jedna látka – jedna registrace by údaje týkající se látek neměly být 
shromažďovány pro jednotlivé výrobce nebo dovozce, ale spíše pro jednotlivé látky. V zásadě 
musí žadatel o registraci předložit všechny informace, které jsou mu známy, ale aby mu 
registrace byla udělena, musí to být minimálně uvedené základní informace.

Pozměňovací návrh, který předložil Liam Aylward

Pozměňovací návrh 482
Čl. 9, úvod

Registrace vyžadovaná podle čl. 5 nebo 6, 
odst. 1 nebo 4 musí obsahovat veškeré 
následující informace ve formátu 
specifikovaném Agenturou v souladu 
s článkem 108:

Registrace vyžadovaná podle čl. 5 nebo 6, 
odst. 1 pro jednu látku nebo skupinu látek 
musí obsahovat veškeré následující 
informace ve formátu specifikovaném 
Agenturou v souladu s článkem 108:

Or. en

Odůvodnění

Tato formulace má usnadnit vytvoření přehledu látek a zajistit soulad s ustanoveními přílohy 
IX, část 1.5: Látky, o kterých se dá předpokládat, že jejichž fyzikálně-chemické, toxikologické 
a ekotoxikologické vlastnosti budou podobné nebo se budou řídit pravidelným vzorcem 
v důsledku strukturní podobnosti mohou být posuzovány jako skupina nebo „kategorie“ látek. 
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Uplatnění skupinové koncepce vyžaduje, aby fyzikálně-chemické vlastnosti, účinky na lidské 
zdraví a životní prostředí nebo jeho osud byly předvídatelné podle údajů referenční látky 
v rámci skupiny interpolací na jiné látky ve skupině (přístup přehlednosti). Tím nebude 
potřeba každou látku testovat pro ověření každé její vlastnosti.

Pozměňovací návrh, který předložili Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav 
Mikolášik, Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges 

Pozměňovací návrh 483
Čl. 9, úvod

Registrace vyžadovaná podle čl. 5 nebo 6, 
odst. 1 nebo 4 musí obsahovat veškeré 
následující informace ve formátu 
specifikovaném Agenturou v souladu 
s článkem 108:

Registrace vyžadovaná podle čl. 5 nebo 6, 
odst. 1 nebo 4 pro jednu látku nebo 
kategorii podobných látek musí obsahovat 
veškeré následující informace ve formátu 
specifikovaném Agenturou v souladu 
s článkem 108:

Or. en

Odůvodnění

Uznává koncepci, že kategorie látek se stejnými nebo podobnými vlastnostmi může být 
předmětem jedné registrace, aby se minimalizovaly objemy registrační dokumentace.

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

Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges  

Pozměňovací návrh 484
Čl. 9, bod (a)

Registrace vyžadovaná podle čl. 5 nebo 6, 
odst. 1 nebo 4 musí obsahovat veškeré 
následující informace ve formátu 
specifikovaném Agenturou v souladu 
s článkem 108:

Registrace vyžadovaná podle čl. 5 nebo 6, 
odst. 1 nebo 4 musí obsahovat veškeré 
následující informace ve formátu 
specifikovaném Agenturou v souladu 
s článkem 108:

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

(i) totožnost výrobce(ů) nebo dovozce(ů) 
podle oddílu 1 přílohy IV;

(i) totožnost výrobce(ů) nebo dovozce(ů) 
podle oddílu 1 přílohy IV;

(ii) identifikaci látky(látek) podle oddílu 2 (ii) identifikaci látky(látek) podle oddílu 2 
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přílohy IV; přílohy IV;
(iii) informace o výrobě a použití látky podle 
oddílu 3 přílohy IV; tyto informace 
představují veškerá ohlášená použití žadatele 
o registraci;

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

(iv) klasifikaci a značení látky podle oddílu 
4 přílohy IV;

(iv) klasifikaci a značení látky podle oddílu 
4 přílohy IV;

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

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

(vi) souhrny informací odvozených z použití 
příloh V až IX;

(vi)       pro látky vyráběné nebo 
dovážené v množství nad 10 tun a 
pro látky vyráběné nebo dovážené 
v množství od 1 do 10 tun, pokud 
jsou považovány za potenciálně 
vysoce rizikové podle priorit 
určených v článku 20 a, souhrny 
informací odvozených z použití 
přílohy IVa (souhrn informací), 
a souhrny všech dalších 
dostupných informací, které jsou 
pro danou látku relevantní a 
které žadatel o registraci bude 
považovat za významné pro 
posouzení rizika. 

(vii) souhrn hloubkové studie informací 
odvozených z použití příloh V až IX, pokud 
jsou vyžadovány podle přílohy I;

vii)  pro látky vyráběné nebo 
dovážené v množství nad 10 tun a 
pro látky vyráběné nebo dovážené 
v množství od 1 do 10 tun, pokud 
jsou považovány za potenciálně 
vysoce rizikové podle priorit 
určených v článku 21(a) 2, 
zprávy o původních studiích nebo
souhrn hloubkové studie 
informací odvozených z použití 
přílohy IVa (souhrn informací), 
a souhrny všech dalších 
dostupných informací, které jsou 
pro danou látku relevantní a 
které žadatel o registraci bude 
považovat za významné pro 
posouzení rizika;

(viii) prohlášení o tom, zda údaje byly či 
nebyly získány z testů na obratlovcích; 

(viii) prohlášení o tom, zda údaje byly 
či nebyly získány z testů na 
obratlovcích;

(ix) návrhy pro testování, jsou-li vyžadovány 
z použití příloh V až IX; 

(ix)       návrh na předložení informací 
odvozených od použití příloh VII 
a VIII při zvážení přílohy IX, 
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pokud závěry zprávy o chemické 
bezpečnosti (CSR) naznačují 
potřebu dalších informací;

(x) prohlášení o tom, zda výrobce či dovozce 
souhlasí s tím, aby jeho souhrny a souhrny 
hloubkových studií informací získaných 
z použití příloh V až VIII a týkající se testů 
bez použití obratlovců mohly být sdíleny za 
poplatek s dalšími žadateli o registraci;

(x) prohlášení o tom, zda výrobce či 
dovozce souhlasí s tím, aby jeho 
souhrny a souhrny hloubkových 
studií informací získaných 
z použití příloh V až VIII a 
týkající se testů bez použití 
obratlovců mohly být sdíleny za 
poplatek s dalšími žadateli o 
registraci; 

(xa)      písemné prohlášení, že žadatel o 
registraci má přístup ke všem 
původním studiím, ze kterých 
byly zpracovány předložené 
souhrnné informace nebo 
souhrny hloubkových studií.Na 
žádost Agentury musí žadatel 
předložit důkaz o tom, že je 
vlastníkem těchto studií nebo že 
k nim má povolen zákonný 
přístup;

Or. en

Odůvodnění

Uznává koncepci, že kategorie látek se stejnými nebo podobnými vlastnostmi může být 
předmětem jedné registrace, aby se minimalizovaly objemy registrační dokumentace.

“Hloubkový souhrn” je třeba pečlivě definovat, protože se jedná o termín používaný dalšími 
iniciativami, jako je například program OECD HPV. Všechny budoucí změny požadavků 
OECD by mohly potenciálně ovlivnit požadavky na registrační dokumentaci. To není příliš 
praktické. Aby se zamezilo zbytečnému administrativnímu úsilí a možným chybám, mělo by 
být umožněno předložit zprávu o studii místo přepracovávání jejího přehledu. To by výrazně 
snížilo administrativní zátěž a bylo by to proveditelnější. 

2. Registrace zahrnující priority týkající se rizik: Nikoliv samotný roční objem, ale existující 
riziko je vhodné kritérium pro určení látek, které vzbuzují vysokou míru obav.  Proto by 
registrační proces měl zahrnovat systém priorit látek podle rizik. Tvoření konsorcií pro účely 
před-registrace se doporučuje, ale zůstává nepovinné. Sdílení výsledků studií na obratlovcích 
je povinné. 
Nový návrh CEFIC zahrnuje:
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- Povinnou před-registraci 30 000 látek během 18 měsíců.
- Informační list pro všechny látky nad 10 tun, který by se stal východiskem strukturovaného 
hodnocení rizik a stanovení priorit (pro látky pod 10 tun je potřeba předložit jen související 
informace).Tento informační list bude zaslán Agentuře do 5 let od vstupu REACH v platnost.
- Registraci látek nad 1000 tun & CMR do pěti let.
- Stanovení priorit pro registraci látek v rozmezí mezi 1000 – 1 t a jejich zaslání Agentuře do 
pěti let.
- Registrace:
Do sedmi let od vstupu REACH v platnost: látky v rozmezí mezi 1000 – 1 t a látky pod 100 t, 

které vzbuzují vysokou míru obav;
9 let: látky v rozmezí mezi 100 – 1 t s nízkou mírou obav;
11 let: látky pod 10 tun s nízkou mírou obav.

Integrální součástí registrační dokumentace by mělo být prohlášení žadatele o registraci, že 
má přístup k původním studiím, které byly základem hloubkových souhrnů. Tento přístup 
může zahrnovat: skutečné vlastnictví studie žadatelem o registraci; smlouvu o přístupu nebo 
veřejnou publikaci studie (v Úředním věstníku nebo ve vědeckém časopise apod..). Jinak 
budou společnosti, které předložily hloubkové souhrny na základě programů publikace těchto 
hloubkových souhrnů  (např. Program týkající se chemických látek OECD HPV, program 
Výzva EPA) penalizovány. Je to proto, že kdokoliv mohl volně využívat těchto souhrnů bez 
finančního příspěvku k provedení studií pro svou registraci. 

Souvisí s pozměňovacími návrhy k článku 20a a 21.

Pozměňovací návrh, který předložil Holger Krahmer

Pozměňovací návrh 485
Čl. 9 odstavec (a), pododstavec (iii)

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

(iii) informace o výrobě a kategoriích rizik 
vystavení látce při jejím použití podle 
oddílu 3 přílohy IV; tyto informace 
představují vešker kategorie rizik vystavení 
látce při jejím použití. Tyto informace 
musejí umožnit uživatelům, kteří sami 
nejsou výrobci ani dovozci, používat látku 
bezpečně v rámci určených kategorií 
vystavení jejím účinkům, aniž by museli 
provádět další testy a opatření pro řízení 
rizik;

Or. de
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Odůvodnění

Bez předem stanovených jasně definovaných kategorií vystavení účinkům látky nelze zajistit 
právní a plánovanou bezpečnost uživatelů chemických látek. Proto by v návrhu nařízení měl 
být obsažen společný katalog kategorií rizik vystavení látkám pro všechny sektory. Tím by se 
celý systém stal nejen funkčnějším, ale také by zajistil uživatelům právní bezpečí a v zásadě 
vyřešil jejich problémy týkající se příslušného know-how.

Pozměňovací návrh, který předložil Guido Sacconi

Pozměňovací návrh 486
Čl. 9 odstavec (a), pododstavec (vi)

(vi) souhrny informací odvozených z použití 
příloh V až IX;

vi) souhrny informací odvozených z použití 
příloh V až IX, nebo souhrny 
ekvivalentních informací již získaných pro 
tyto látky podle jiných nařízení EU. 
Agentura vytvoří a bude pravidelně 
aktualizovat seznam informací získaných o 
látkách podle jiných nařízení EU, které 
budou považovány za ekvivalentní 
informacím požadovaným podle tohoto 
nařízení;

Or. it

Odůvodnění

Mělo by být možné používat již získané informace o látkách podle jiných nařízení Společenství 
bez nutnosti jejich obměny/přeformulování.

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

Pozměňovací návrh 487
Čl. 9 odstavec (a), pododstavce (vi) a (vii)

(vi) souhrny informací odvozených z použití 
příloh V až IX;

(vi) pro látky vyráběné nebo dovážené 
v množství nad 10 tun a pro látky vyráběné 
nebo dovážené v množství od 1 do 10 tun, 
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pokud jsou považovány za potenciálně 
vysoce rizikové podle priorit určených v 
článku 21 a (2), souhrny informací 
odvozených z použití přílohy IVa (souhrn 
informací), a souhrny všech dalších 
dostupných informací, které jsou pro danou 
látku relevantní a které žadatel o registraci 
bude považovat za významné pro posouzení 
rizika;

(vii) souhrn hloubkové studie informací 
odvozených z použití příloh V až IX, pokud 
jsou vyžadovány podle přílohy I;

(vii) pro látky vyráběné nebo dovážené 
v množství nad 10 tun a pro látky vyráběné 
nebo dovážené v množství od 1 do 10 tun, 
pokud jsou považovány za potenciálně 
vysoce rizikové podle priorit určených v 
článku 21(a) 2, zprávy o původních 
studiích nebo souhrn hloubkové studie 
informací odvozených z použití přílohy IV 
(souhrn informací), a souhrny všech 
dalších dostupných informací, které jsou 
pro danou látku relevantní a které žadatel 
o registraci bude považovat za významné 
pro posouzení rizika;

Or. it

Odůvodnění

“Hloubkový souhrn” je třeba pečlivě definovat, protože se jedná o termín používaný dalšími 
iniciativami, jako je například program OECD HPV. Všechny budoucí změny požadavků 
OECD by mohly potenciálně ovlivnit požadavky na registrační dokumentaci. To není příliš 
praktické. Aby se zamezilo zbytečnému administrativnímu úsilí a možným chybám, mělo by 
být umožněno předložit zprávu o studii místo přepracovávání jejího přehledu. To by výrazně 
snížilo administrativní zátěž a bylo by to proveditelnější.

Pozměňovací návrh, který předložil Guido Sacconi

Pozměňovací návrh 488
Čl. 9 odstavec (a), pododstavec (vii)

(vii) souhrn hloubkové studie informací 
odvozených z použití příloh V až IX, pokud 
jsou vyžadovány podle přílohy I;

vii) souhrn hloubkové studie informací 
odvozených z použití příloh V až IX, pokud 
jsou vyžadovány podle přílohy I, nebo 
ekvivalentní souhrny hloubkových studií, 
které již byly sestaveny podle jiných 
nařízení Evropské unie;
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Or. it

Odůvodnění

Mělo by být možné používat již získané informace o látkách podle jiných nařízení Společenství 
bez nutnosti jejich obměny/přeformulování. Souvisí s pozměňovacím návrhem pro článek 
9(a)(vi).

Pozměňovací návrh, který předložil Chris Davies

Pozměňovací návrh 489
Čl. 9,bod (a) (viii)

(viii) prohlášení o tom, zda údaje byly či 
nebyly získány z testů na obratlovcích;

(viii) prohlášení o tom, zda údaje byly či 
nebyly získány z testů na obratlovcích, 
včetně informace, které testy na 
obratlovcích byly provedeny a na jakém 
počtu zvířat;

Or. en

Odůvodnění

S ohledem na cíl podpory zrušení testů na zvířatech a používání obratlovců pro účely tohoto 
nařízení by měly být předloženy informace o testech na zvířatech, které byly provedeny, a 
počtech zvířat, která byla pro tyto testy použita. 

Pozměňovací návrh, který předložil Richard Seeber

Pozměňovací návrh 490
Čl. 9 odstavec (a), pododstavec (ix)

(ix) návrhy pro testování, jsou-li vyžadovány 
z použití příloh V až IX; 

(x) návrhy pro testování, jsou-li vyžadovány 
z použití příloh VII až IX; 

Or. de
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Odůvodnění

Čl. 9(a)(ix) je v rozporu s přílohou IV, krok 4:
Podle článku 9 musí technická dokumentace zahrnovat návrhy na testy, kde to vyžaduje 
použití příloh V až IX. Avšak příloha IV stanoví, že údaje požadované z použití příloh V a VI 
musejí být uvedeny dokonce i tehdy, pokud není předkládán žádný návrh:

'KROK 4- ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ÚDAJŮ/NAVRŽENÍ TESTOVACÍ strategie

V některých případech nebude nutné vytvářet nové údaje. Avšak tam, kde je v informacích 
mezera, musejí být nová data zařazena (přílohy V a VI), nebo je třeba navrhnout testovací 
strategii (přílohy VII a VIII)'.

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

Pozměňovací návrh 491
Čl. 9 odstavec (a), pododstavce (ix) - (x a) (nové)

(ix) návrhy pro testování, jsou-li 
vyžadovány z použití příloh V až IX; 

(ix) návrh na předložení informací 
odvozených z použití příloh VII a VIII a 
z pozorování uvedených v příloze IX, pokud 
závěr zprávy o chemické analýze (CSR) 
naznačuje, že by další informace mohly být 
potřeba;

(x) prohlášení o tom, zda výrobce či dovozce 
souhlasí s tím, aby jeho souhrny a souhrny 
hloubkových studií informací získaných 
z použití příloh V až VIII a týkající se testů 
bez použití obratlovců mohly být sdíleny za 
poplatek s dalšími žadateli o registraci;

(x) prohlášení o tom, zda výrobce či dovozce 
souhlasí s tím, aby jeho souhrny a souhrny 
hloubkových studií informací získaných 
z použití příloh V až VIII a týkající se testů 
bez použití obratlovců mohly být sdíleny za 
poplatek s dalšími žadateli o registraci;

(xa) písemné prohlášení ve smyslu, že 
žadatel má přístup ke všem původním 
studiím, z nichž byl sestaven souhrn nebo 
hloubkový souhrn; pokud o to Agentura 
požádá, žadatel musí předložit důkaz o tom, 
že je vlastníkem těchto studií nebo k nim 
má povolen zákonný přístup;

Or. it
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Odůvodnění

Jak integrální součást registrační dokumentace se požaduje, aby žadatel prokázal, že má 
přístup ke všem původním studiím, které se staly základem pro hloubkový souhrn. Je třeba 
zkontrolovat, zda (a) je žadatel vlastníkem studie; (b) má smlouvu o přístupu k této studii; 
nebo (c) původní studie byla veřejně publikována. Tento pozměňovací návrh chce zabránit 
tomu, aby kdokoliv mohl finančně těžit z neregulovaného přístupu ke studiím.

Pozměňovací návrh, který předložili Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter, Jonas Sjöstedt a Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 

Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik a  
Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato

Pozměňovací návrh 492
Čl. 9, bod (a) (x)

(x) prohlášení o tom, zda výrobce či 
dovozce souhlasí s tím, aby jeho souhrny a 
souhrny hloubkových studií informací 
získaných z použití příloh V až VIII a 
týkající se testů bez použití obratlovců 
mohly být sdíleny za poplatek s dalšími 
žadateli o registraci;

vypuštěno

Or. en

Odůvodnění

Následný pozměňovací návrh, který je součástí návrhu OSOR (Sacconi a jiní).

Tento pozměňovací návrh zajišťuje, aby povinné sdílení údajů bylo rozšířeno i na informace 
získané z testování jinak než na zvířatech. (Davies).

Účelem vypuštění bodu (x) článku 9(a) je zrušit možnost držitelů práv k výsledkům studií 
udělovat nebo neudělovat přístup k údajům testů na bezobratlých zvířatech. Vypuštění tohoto 
ustanovení má zásadní význam pro zavedení zásady povinného přístupu ke všem údajům za 
odpovídající poplatek (i když zatím nebyla učiněna žádná dohoda o tom, jaký poplatek by 
osoba požadující přístup k údajům  měla držiteli práv zaplatit). Tato otázka je především 
důležitá pro malé a střední podniky, protože významně sníží náklady, které musejí vynakládat 
v souvislosti s opatřeními programu REACH. Tento pozměňovací návrh souvisí s ostatními 
pozměňovacími návrhy uvedenými v tabulce k článkům v hlave II: Registrace látek (Vernola a 
jiní).
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Vypuštění bodu (x) článku 9(a) usiluje o připravení cesty pro zavedení zásady povinného 
přístupu ke všem údajům. Tento pozměňovací návrh souvisí s pozměňovacím návrhem k 
článku 23(4) (Foglietta a jiní).

Pozměňovací návrh, který předložil Jonas Sjöstedt

Pozměňovací návrh 493
Čl. 9, bod (a) (x a) (nový)

(xa) posouzení, zda jsou splněna kritéria 
přílohy XII související s identifikací 
odolných, biologicky kumulativních a 
toxických látek nebo velmi odolných a 
velmi biologicky kumulativních látek, 
pokud není požadováno článkem 13.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací zvyšuje úroveň požadovaných informací.

Pozměňovací návrh, který předložil Mojca Drčar Murko

Pozměňovací návrh 494
Čl. 9, bod (a) (x a) a (x b) (nový)

(xa) pro látky v množství od 1 do 10 tun 
informace o vystavení jejich účinům podle 
části 6 přílohy IV (nové);
(xb) kopii bezpečnostního listu materiálu 
v případě klasifikovaných látek;

Or. en

Odůvodnění

Aby byl umožněn předběžný průzkum látek o nízkém objemu na základě možných rizik, jsou 
potřeba základní informace o rizicích vystavení účinkům těchto látek. Tak by bylo možno 
udělit vyšší prioritu informacím o těch látkách, o kterých se předpokládá vysoká míra jejich 
působení na lidi a prostředí nebo kde je míru vystavení těmto látkám těžko odhadnout, a 
současně předběžně zvážit možná rizika. Pro usnadnění oficiálního sledování by databáze 
Agentury měla také obsahovat zásobu bezpečnostních listů materiálů.
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Pozměňovací návrh, který předložila Karin Scheele

Pozměňovací návrh 495
Čl. 9 odstavec (b)

(b) zprávu o bezpečnosti chemických látek, 
je-li vyžadována podle článku 13.

(b) zprávu o bezpečnosti chemických látek.

Or. de

Odůvodnění

Souvisí s pozměňovacím návrhem k prvnímu pododstavci článku 13(1).

Pozměňovací návrh, který předložil Guido Sacconi

Pozměňovací návrh 496
Čl. 9 odstavec 1 a (nový)

Žadatel si v okamžiku předkládání 
informací potřebných pro registraci podle 
podmínek uvedených pod písmeny (a) a (b) 
může vybrat, které zvlášť určené 
dokumenty nebo jejich části mají být 
považovány za důvěrné. Žadatel musí uvést 
důvody pro tento požadavek. Úřad, který 
informace přijímá, musí s řádným zvážením 
článku 116 rozhodnout o informacích, 
jejichž důvěrnost bude zachována.

Or. it

Odůvodnění

Další odkaz na článek 116 o důvěrnosti vedle pozměňovacího návrhu 21 téhož zpravodajce.
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Pozměňovací návrh, který předložili Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav 
Mikolášik, Anja Weisgerber, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges 

Pozměňovací návrh 497
Čl. 9, pododstavec 1 a (nový)

Informace požadované podle odstavce 1 a 
pocházející z naplnění jiných nařízení EU 
nebo z mezinárodní legislativy a chemické 
programy mohou být předkládány v jejich 
původním formátu. 

Or. en

Odůvodnění

Pro údaje již shromážděné nebo zprávy již sestavené na základě jiných mezinárodních 
programů nebo zákonů nebo programů či zákonů EU by mělo být povoleno jejich předkládání 
v takové podobě, v jaké existují, bez potřeby jejich úpravy nebo zbytečného přepisování. 
Příklady takových programů zahrnují: program OECD pro sestavování mezinárodně 
schválených bezpečnostních listů  (SIDS), hodnocení chemických látek o vysokém objemu 
výroby podle Mezinárodní asociace chemických výborů (ICCA/HPV), Projekt posuzování 
rizik chemických látek používaných na domácí praní a úklid pro zdraví a životní prostředí 
(HERA), monografie Evropského toxikologického a ekotoxikologického střediska  (ECETOC) 
o jednotlivých chemikáliích.

Pozměňovací návrh, který předložili Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas 
Sjöstedt

Pozměňovací návrh 498
Čl. 10

Společné předkládání údajů členy konsorcií Společné předkládání údajů několika 
žadateli o registraci

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

1. Podle odstavce 2, pokud se počítá  
s výrobou látky uvnitř Společenství jedním
nebo více výrobci a/nebo s dovozem jedním
nebo více dovozci, platí toto:

Každý člen konsorcia předloží odděleně 
informace uvedené v čl. 9 písm. a) bodu i), 

Každý žadatel o registraci předloží odděleně 
informace uvedené v čl. 9 písm. a) bodu i), 
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ii), iii) a viii). ii), iii) a viii).

Výrobce nebo dovozce, předkládající za 
ostatní členy konsorcia, předloží informace 
uvedené v čl. 9 písm. a) bodu iv), vi), vii) a 
ix).
Členové konsorcia mohou sami rozhodovat, 
zda předložit informace uvedené 
v čl. 9 písm. a) bodu v) a v písm. b) 
odděleně nebo zda zastupující výrobce nebo 
dovozce předloží informace za ostatní.

Žadatelé o registraci mohou sami 
rozhodovat, zda předložit informace 
uvedené v čl. 9 písm. a) bodu v) a v písm. b) 
odděleně nebo zda jeden nebo více výrobců
nebo dovozců předloží informace za ostatní.

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

2. Pokud se týká informací určených v 
článku 9(a)(iv), (vi) (vii) a (ix), tyto 
informace předkládá pouze jeden nebo více 
výrobců nebo dovozců (“hlavní žadatel 
nebo žadatelé o registraci”) jednající se 
souhlasem ostatních výrobců nebo dovozců.  
Pokud některý žadatel o registraci 
nesouhlasí s názorem většiny na výběr 
informací určených v článku 9(a)(iv), (vi) 
anebo (vii), předloží vysvětlení podstaty 
neshody společně s informacemi, které on 
sám považuje za relevantní.

Or. en

Odůvodnění

Tato skupina pozměňovacích návrhů zavádí myšlenku „jedna látka – jedna registrace“ 
(OSOR) a souvisí s pozměňovacími návrhy uvedenými týmiž autory v tabulce v hlave II. Cílem 
je zajistit jednotnou sadu informací pro každou látku, alespoň pokud jde o údaje o rizicích, 
která by byla dobrým základem pro další vývoj v rámci příslušného odvětví. To zajistí 
dokonalejší vývoj řízení rizik žadateli o registraci i uživateli založeného na jednotném 
souhrnu údajů o rizicích. Případné důvěrné informace (například o způsobech použití) mohou 
být předkládány přímo Agentuře. Toto ustanovení neznamená vytváření povinných konsorcií, 
protože žadatelé mohou pružně rozhodovat o tom, kdo s kým bude spolupracovat. Navíc 
neshody při výběru údajů o látkách a jejich klasifikaci a označování lze takto snadno zjistit a 
vysvětlit.



AM\565897CS.doc 83/146 PE 357.817v01-00

Externí překlad CS

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

Pozměňovací návrh 499
Čl. 10 odstavec 1

1. Počítá-li se s výrobou látky uvnitř 
Společenství dvěma nebo více výrobci 
a/nebo s dovozem dvěma nebo více dovozci, 
mohou pro účely registrace vytvořit 
konsorcium. Části registrace budou 
předloženy jedním výrobcem nebo 
dovozcem vystupujícím v zájmu ostatních 
výrobců a/nebo dovozců na základě dohody 
s nimi takto:

1. Počítá-li se s výrobou látky uvnitř 
Společenství dvěma nebo více výrobci 
a/nebo s dovozem dvěma nebo více dovozci, 
mohou pro účely registrace vytvořit 
konsorcium. Části registrace budou 
předloženy jedním výrobcem nebo 
dovozcem nebo třetí stranou vystupující 
v zájmu ostatních výrobců a/nebo dovozců 
na základě dohody s nimi takto:

Každý člen konsorcia předloží odděleně 
informace uvedené v čl. 9 písm. a) bodu i), 
ii), iii) a viii).

Každý člen konsorcia předloží odděleně 
informace uvedené v čl. 9 písm. a) bodu i), 
ii), iii) a viii).

Výrobce nebo dovozce, předkládající za 
ostatní členy konsorcia, předloží informace 
uvedené v čl. 9 písm. a) bodu iv), vi), vii) a 
ix).

Výrobce nebo dovozce nebo třetí strana,
předkládající za ostatní členy konsorcia, 
předloží informace uvedené 
v čl. 9 písm. a) bodu iv), vi), vii) a ix).

Členové konsorcia mohou sami rozhodovat, 
zda předložit informace uvedené 
v čl. 9 písm. a) bodu v) a v písm. b) 
odděleně nebo zda zastupující výrobce nebo 
dovozce předloží informace za ostatní.

Členové konsorcia mohou sami rozhodovat, 
zda předložit informace uvedené 
v čl. 9 písm. a) bodu v) a v písm. b) 
odděleně nebo zda zastupující výrobce nebo 
dovozce nebo třetí strana předloží 
informace za ostatní.

Or. en

Odůvodnění

Uložit skupině výrobců látky povinnost sdílet informace by mohlo vést k porušení důvěrnosti a 
ohrozit společné předkládání údajů. Tomuto problému je možné se vyhnout použitím nezávislé 
organizace nebo třetí strany, která by  na smluvním základě jednala jménem konsorcia a 
zastupovala zájmy celé skupiny výrobců.

Pozměňovací návrh, který předložili Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav 
Mikolášik, Françoise Grossetête, Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna 

Hennicot-Schoepges

Pozměňovací návrh 500
Čl. 10 odstavec 1
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1. Počítá-li se s výrobou látky uvnitř 
Společenství dvěma nebo více výrobci 
a/nebo s dovozem dvěma nebo více dovozci, 
mohou pro účely registrace vytvořit 
konsorcium. Části registrace budou 
předloženy jedním výrobcem nebo 
dovozcem vystupujícím v zájmu ostatních 
výrobců a/nebo dovozců na základě dohody 
s nimi takto:

1. Počítá-li se s výrobou látky uvnitř 
Společenství dvěma nebo více výrobci 
a/nebo s dovozem dvěma nebo více dovozci, 
mohou pro účely registrace vytvořit 
konsorcium.

Každý člen konsorcia předloží odděleně 
informace uvedené v čl. 9 písm. a) bodu i), 
ii), iii) a viii).

Komise vytvoří odpovídající pokyny 
s nejvyšší právní hodnotou na pomoc 
společnostem při správném uplatňování 
soutěžního práva při tvorbě takových 
konsorcií. 

Výrobce nebo dovozce, předkládající za 
ostatní členy konsorcia, předloží informace 
uvedené v čl. 9 písm. a) bodu iv), vi), vii) a 
ix).

Výrobce nebo dovozce, předkládající za 
ostatní členy konsorcia, předloží informace 
uvedené v čl. 9 písm. a) bodu iv), vi), vii), 
(viii) a (ix).

Každé konsorcium může také společně 
předložit informace určené v článku 9 (1) 
(a) (i) až (iii).

Členové konsorcia mohou sami rozhodovat, 
zda předložit informace uvedené 
v čl. 9 písm. a) bodu v) a v písm. b) 
odděleně nebo zda zastupující výrobce nebo 
dovozce předloží informace za ostatní.

Členové konsorcia mohou sami rozhodovat, 
zda předložit informace uvedené 
v čl. 9 písm. a) bodu v) a v písm. b) 
odděleně nebo zda zastupující výrobce nebo 
dovozce předloží informace za ostatní.

Or. en

Odůvodnění

Pokyny a pravidla jsou nezbytná k tomu, aby společnosti mohyl tvořit konsorcia, řídit je a 
vyhnout se porušování soutěžního práva.

V případě společného předkládání údajů by mělo stačit, aby jeden výrobce nebo dovozce 
předkládající tyto údaje jménem ostatních učinil prohlášení ve smyslu článku 9 1(a) (viii).
Mělo by také být možné společně předkládat informace uvedené v článku 9(1)(a)(i) až (iii), 
pokud se na tom členové konsorcia dohodnou; jinak by byl smysl konsorcia omezený.
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Pozměňovací návrh, který předložili Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 
Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav 

Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines a María del Pilar Ayuso González

Pozměňovací návrh 501
Čl. 10 odstavec 1, pododstavec 1

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

Počítá-li se s výrobou látky uvnitř 
Společenství dvěma nebo více výrobci 
a/nebo s dovozem dvěma nebo více dovozci, 
mohou pro účely registrace vytvořit 
konsorcium. 
Sdílení dat bude povinné pro oba typy 
údajů jak z testů provedených na 
obratlovcích, tak ze všech ostatních testů 
požadovaných pro registrační účely. 

Bude také podporována tvorba veřejných a 
veřejno-soukromých konsorcií, aby byl 
zajištěn přístup pro malé a střední podniky 
a jejich asociace. 

Or. it

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vychází z potřeby zjednodušení registračního procesu, především 
kvůli snížení a racionalizaci nákladů malých a středních podniků, a snaží se zajistit přístup 
k tvorbě konsorcií pro malé a střední podniky a jejich asociace, nejen z důvodu zamezení 
zneužívání dominantního postavení. Souvisí s jinými pozměňovacími návrhy uvedenými 
v tabulce k článkům hlavy II: Registrace látek.

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

Pozměňovací návrh 502
Čl. 10 odstavec 1, pododstavec 1

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

Počítá-li se s výrobou látky uvnitř 
Společenství dvěma nebo více výrobci 
a/nebo s dovozem dvěma nebo více dovozci, 
mohou pro účely registrace vytvořit 
konsorcium. 
Sdílení dat bude povinné pro oba typy 
údajů jak z testů provedených na 
obratlovcích, tak ze všech ostatních testů 
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s nimi a v souladu s druhým, třetím a 
čtvrtým pododstavcem.

požadovaných pro registrační účely.

Or. it

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vychází z potřeby zjednodušení registračního procesu, především 
kvůli snížení a racionalizaci nákladů malých a středních podniků. Souvisí s jinými 
pozměňovacími návrhy uvedenými v tabulce k článkům hlavy II: Registrace látek.

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

Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines a María del Pilar Ayuso González

Pozměňovací návrh 503
Čl. 10 odstavec 2

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

2. Každý žadatel o registraci, který je členem 
konsorcia, zaplatí poměrnou část poplatku 
za registraci podle kritérií stanovených 
Agenturou.

Or. it

Odůvodnění

Agentura musí stanovit kritéria proporcionality poplatků za registraci. Tento pozměňovací 
návrh souvisí s jinými pozměňovacími návrhy uvedenými v tabulce k článkům hlavy II: 
Registrace látek.

Pozměňovací návrh, který předložil Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 504
Čl. 10 odstavec 2

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

2. žadatelé o registraci, kteří jsou členy 
konsorcia, si mezi sebou rozhodnou, kdo 
zaplatí jakou část poplatku za registraci.
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Or. nl

Odůvodnění

Žadatelé o registraci by si měli mezi sebou rozhodnout, kdo zaplatí jakou část poplatku za 
registraci. Tak bude možné dohodnout se na půdě konsorcia, že strana, která vyrábí 
registrovanou látku ve větším množství, by měla také zaplatit větší část registračního 
poplatku. To podpoří účast malých a středních podniků v konsorciu, což sníží jejich náklady.

Pozměňovací návrh, který předložil Richard Seeber

Pozměňovací návrh 505
Čl. 10 odstavec 2

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

2. Každý žadatel o registraci, který je členem 
konsorcia, zaplatí spravedlivý podíl poplatku 
za registraci.

Or. en

Odůvodnění

Omezení poplatku na jednu třetinu na každého člena konsorcia sníží iniciativu tvorby 
konsorcií na vytváření konsorcií o dvou členech. Z takového seskupení by měli prospěch 
pouze členové konsorcií o dvou členech. Spravedlivý podíl na registračním poplatku učiní 
tuto možnost přitažlivější i pro větší seskupení.

Pozměňovací návrh, který předložili Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav 
Mikolášik, Françoise Grossetête, Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, María del Pilar Ayuso 

González, Cristina Gutiérrez-Cortines, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges 

Pozměňovací návrh 506
Čl. 10 odstavec 2

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

2. Každý žadatel o registraci, který je členem 
konsorcia, zaplatí stejný podíl na poplatku 
za registraci.

Or. en
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Odůvodnění

Omezení poplatku na jednu třetinu na každého člena konsorcia sníží iniciativu tvorby 
konsorcií na vytváření konsorcií o dvou členech. Z takového seskupení by měli prospěch 
pouze členové konsorcií o dvou členech. Spravedlivý podíl na registračním poplatku učiní 
tuto možnost přitažlivější i pro větší seskupení.

Souvisí s pozměňovacími návrhy k článkům 17-2, 25,5 a 25-6.

Pozměňovací návrh, který předložili Christofer Fjellner, María del Pilar Ayuso González, 
Cristina Gutiérrez-Cortines, Antonios Trakatellis

Pozměňovací návrh 507
Čl. 10 odstavec 2

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

2. Každé konsorcium si interně rozhodne o 
rozdělení poplatku za registraci mezi 
jednotlivé členy.

Or. sv

Odůvodnění

V rámci dobrovolných seskupení by členové měli mít možnosti podělit se o náklady podle 
svého uvážení. 

Pozměňovací návrh, který předložili Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav 
Mikolášik, Anja Weisgerber, Erna Hennicot-Schoepges a Alessandro Foglietta, Adriana Poli 

Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato

Pozměňovací návrh 508
Čl. 11

Čl. 11 Tento článek se vypouští

Or. en
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Odůvodnění

Po přijetí nového systému založeného na objemu A riziku tneto článek již není relevantní 
(Oomen-Ruijten a jiní).

Předcházejícíc články jsou nahrazeny pozměňovacími návrhy k článku 21(Foglietta a jiní).

Pozměňovací návrh, který předložil Holger Krahmer

Pozměňovací návrh 509
Čl. 11

Informace předkládané v závislosti na
tonáži

Informace předkládané v závislosti na
riziku

1. Technická dokumentace uvedená 
v článku 9 písm. a) obsahuje pod body vi), 
vii) a viii) uvedeného ustanovení minimálně 
toto:

1. Technická dokumentace uvedená 
v článku 9 písm. a) obsahuje pod body vi), 
vii) a viii) uvedeného ustanovení minimálně 
toto:

(a) informace uvedené v příloze V pro látky 
vyráběné nebo dovážené v množství 1 tuna 
nebo více za rok na výrobce nebo dovozce;

(a) informace uvedené v příloze V pro látky 
rizikové kategorie 1;

(b) informace uvedené v přílohách V a VI 
pro látky vyráběné nebo dovážené 
v množství 10 tun nebo více za rok na 
výrobce nebo dovozce;

(b) informace uvedené v přílohách V a VI 
pro látky rizikové kategorie 2;

(c) informace uvedené v přílohách V a VI a 
návrhy na testování pro poskytnutí informací 
uvedených v příloze VII pro látky vyráběné 
nebo dovážené v množství  100 tun nebo 
více za rok na výrobce nebo dovozce;

(c) informace uvedené v přílohách V a VI a 
návrhy na testování pro poskytnutí informací 
uvedených v příloze VII pro látky rizikové 
kategorie 3;

(d) informace uvedené v přílohách V a VI a 
návrhy na testování pro poskytnutí informací 
uvedených v přílohách VII a VIII pro látky
vyráběné nebo dovážené v množství 
1000 tun nebo více za rok na výrobce nebo 
dovozce.

(d) informace uvedené v přílohách V a VI a 
návrhy na testování pro poskytnutí informací 
uvedených v přílohách VII a VIII pro látky
rizikové kategorie 4.

2. Jakmile množství látky, která je již 
registrována, dosáhne prahovou hodnotu 
následující tonáže, budou Agentuře 
předloženy příslušné další informace 
vyžadované podle odstavce 1 spolu 
s aktualizací dalších prvků registrace 
s ohledem na tyto další informace.
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Or. de

Odůvodnění

Přechod od kvantitativního k rizikovému přístupu: ne množství látky, ale spíše riziko, které 
tato látka představuje, musí být rozhodujícím kritériem. V této souvislosti je riziko určeno 
nebezpečností látky, jejím množstvím a účinky vystavení této látce.  V zásadě je pro hodnocení 
rizik potřeba jistý omezený rozsah informací. Přílohy uvádějí podrobnosti o rizikových 
kategoriích spojených s požadavky na informace podle článku 11. 

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

Pozměňovací návrh 510
Čl. 11

Informace předkládané v závislosti na
tonáži

Informace předkládané v závislosti na
riziku

1. Technická dokumentace uvedená 
v článku 9 písm. a) obsahuje pod body vi), 
vii) a viii) uvedeného ustanovení minimálně 
toto:

1. Technická dokumentace uvedená 
v článku 9 písm. a) obsahuje pod body vi), 
vii) a viii) uvedeného ustanovení minimálně 
toto:

(a) informace uvedené v příloze V pro látky 
vyráběné nebo dovážené v množství 1 tuna 
nebo více za rok na výrobce nebo dovozce;

(a) informace uvedené v přílohách V a VI a 
návrhy na testy pro účely poskytnutí 
informací určené v příloze VIII pro látky
klasifikované žadatelem o registraci podle 
článku 9(c) ve spojení s přílohou IV a 
úrovní priority 1;

(b) informace uvedené v přílohách V a VI 
pro látky vyráběné nebo dovážené 
v množství 10 tun nebo více za rok na 
výrobce nebo dovozce;

(b) informace uvedené v přílohách V a VI a 
v návrzích na testy pro účely poskytnutí 
informací určených v příloze VII pro látky 
klasifikované žadatelem o registraci podle 
článku 9(c) ve spojení s přílohou IV a 
úrovní priority 2;

(c) informace uvedené v přílohách V a VI a 
návrhy na testování pro poskytnutí 
informací uvedených v příloze VII pro látky
vyráběné nebo dovážené v množství  
100 tun nebo více za rok na výrobce nebo 
dovozce;

(c) informace uvedené v příloze V pro látky 
klasifikované žadatelem o registraci podle 
článku 9(c) ve spojení s přílohou I a úrovní 
priority 3.

(d) informace uvedené v přílohách V a VI a 
návrhy na testování pro poskytnutí 
informací uvedených v přílohách VII a 
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VIII pro látky vyráběné nebo dovážené 
v množství 1000 tun nebo více za rok na 
výrobce nebo dovozce.

2. Jakmile množství látky, která je již 
registrována, dosáhne prahovou hodnotu 
následující tonáže, budou Agentuře 
předloženy příslušné další informace 
vyžadované podle odstavce 1 spolu 
s aktualizací dalších prvků registrace 
s ohledem na tyto další informace.

Or. de

Odůvodnění

Informace předkládané jako součást technické dokumentace by neměly záviset jen na 
množství látky, která je vyráběna nebo dovážena, ale spíše by měly odrážet riziko přítomné při 
používání této látky. Proto je rozhodující toxicita a způsoby používání látky, společně 
s množstvím, které je vyráběno nebo dováženo. Nová příloha IVa představuje použitelný 
nástroj posuzování rizika.

Pozměňovací návrh, který předložil Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 511
Čl. 11, nadpis

Informace předkládané v závislosti na
tonáži

Informace předkládané v závislosti na
tonáži a míře obav

Or. nl

Odůvodnění

Informace musejí záviset na objemu a klasifikaci podle stupně obav, které látky vzbuzují.  
Proto jsou v tomto článku navrhované objemy spojeny s mírou obav, které používání příslušné 
látky představuje (prioritní návrh Blokland).

Pozměňovací návrh, který předložil Chris Davies

Pozměňovací návrh 512
Čl. 11 odstavec 1
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1. Technická dokumentace uvedená 
v článku 9 písm. a) obsahuje pod body vi), 
vii) a viii) uvedeného ustanovení minimálně 
toto:

1. Technická dokumentace uvedená 
v článku 9 písm. a) obsahuje pod body vi), 
vii) a viii) uvedeného ustanovení minimálně 
toto:

(a) informace uvedené v příloze V pro látky 
vyráběné nebo dovážené v množství 1 tuna 
nebo více za rok na výrobce nebo dovozce;

(a) informace uvedené v příloze V a 
testovací návrhy zahrnující testy na 
obratlovcích pro účely poskytnutí těchto 
informací pro látky vyráběné nebo dovážené 
v množství 1 tuna nebo více za rok na 
výrobce nebo dovozce;

(b) informace uvedené v přílohách V a VI 
pro látky vyráběné nebo dovážené 
v množství 10 tun nebo více za rok na 
výrobce nebo dovozce;

(b) informace uvedené v přílohách V a VI a 
testovací návrhy zahrnující testy na 
obratlovcích pro účely poskytnutí těchto 
informací pro látky vyráběné nebo dovážené 
v množství 10 tun nebo více za rok na 
výrobce nebo dovozce;

(c) informace uvedené v přílohách V a VI a 
návrhy na testování pro poskytnutí informací 
uvedených v příloze VII pro látky vyráběné 
nebo dovážené v množství  100 tun nebo 
více za rok na výrobce nebo dovozce;

(c) informace uvedené v přílohách V a VI a 
návrhy na testování včetně testů na 
obratlovcích pro poskytnutí informací 
uvedených v přílohách V až VII pro látky 
vyráběné nebo dovážené v množství  
100 tun nebo více za rok na výrobce nebo 
dovozce;

(d) informace uvedené v přílohách V a VI a 
návrhy na testování pro poskytnutí informací 
uvedených v přílohách VII a VIII pro látky 
vyráběné nebo dovážené v množství 
1000 tun nebo více za rok na výrobce nebo 
dovozce.

(d) informace uvedené v přílohách V a VI a 
návrhy na testování včetně testů na 
obratlovcích pro poskytnutí informací 
uvedených v přílohách V až VIII pro látky 
vyráběné nebo dovážené v množství 
1000 tun nebo více za rok na výrobce nebo 
dovozce.

Or. en

Odůvodnění

souvisí s pozměňovacím návrhem k bodu odůvodnění 47. Aby se předešlo testování na 
zvířatech a ušetřily se náklady odvětví, a protože údaje z testů na zvířatech by měly být 
poskytovány pouze v případech, kdy je to nutné pro posouzení bezpečnosti látky, návrhy 
zahrnující testy na obratlovcích pro účely poskytování těchto informací podle příloh V a VI by 
také měly být předloženy.
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Pozměňovací návrh, který předložila Dagmar Roth-Behrendt

Pozměňovací návrh 513
Čl. 11 odstavec 1, úvod a bod (a)

1. Technická dokumentace uvedená 
v článku 9 písm. a) obsahuje pod body vi), 
vii) a viii) uvedeného ustanovení 
minimálně toto:

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

(a) informace uvedené v příloze V pro látky 
vyráběné nebo dovážené v množství 1 tuna 
nebo více za rok na výrobce nebo dovozce;

(a) pro látky v množství 1 tuny a více za rok 
na každého výrobce  nebo dovozce veškeré 
informace o fyzikálně-chemických 
vlastnostech, vlivech na zdraví člověka a 
životní prostředí, které má výrobce nebo 
dovozce k dispozici, včetně minimálně 
informací o fyzikálně-chemických 
vlastnostech podle přílohy V; 

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh určuje, že v dokumentaci rizika pro látky vyráběné nebo dovážené 
v množství 1 a 10 tun by měly být předloženy všechny dostupné informace, včetně minimálně 
informací o fyzikálně-chemických vlastnostech podle přílohy V. 

Aby se snížily náklady, všechny informace podle přílohy V budou požadovány jen pro ty látky, 
které budou určeny šetřením (jak je navrhováno níže) jako látky, které by mohly představovat 
vysoké riziko. Pro ostatní látky budou požadovány jen informace, které budou k dispozici 
(pozměňovací návrh související s pozměňovacím návrhem k článku 5(4)).

Pozměňovací návrh, který předložil Mojca Drčar Murko

Pozměňovací návrh 514
Čl. 11 odstavec 1, bod (a)

(a) informace uvedené v příloze V pro látky 
vyráběné nebo dovážené v množství 1 tuna 
nebo více za rok na výrobce nebo dovozce;

(a) informace o fyzikálně-chemických 
vlastnostech uvedené v příloze V, bod 5a, a 
veškeré další informace o jiných fyzikálně-
chemických vlastnostech určené v příloze 
V, bod 5b, stejně jako o toxikologii a 
ekotoxikologii látky, které má výrobce nebo 
dovozce k dispozici, pro látky vyráběné nebo 
dovážené v množství 1 tuna nebo více za rok 
na výrobce nebo dovozce;

Or. en
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Odůvodnění

Jako první krok by od žadatelů o registraci látek ve skupině od 1 do 10 tun mělo být 
požadováno, aby předložili všechny relevantní informace, které mají k dispozici. Další 
informační schůzka může být pak požadována na základě provedení počátečního základního 
posouzení a stanovení priorit. Určité fyzikálně-chemické parametry (tlak páry/granulometrie, 
koeficient dělení, bod vznícení, hořlavost, výbušnost) by měly být předloženy vždy, aby bylo 
možno stanovit základní opatření pro přepravu a skladování a použít jednoduché modely 
účinků vystavení látce.

Pozměňovací návrh, který předložil Richard Seeber

Pozměňovací návrh 515
Čl. 11 odstavec 1, pododstavec (a)

(a) informace uvedené v příloze V pro látky 
vyráběné nebo dovážené v množství 1 tuna 
nebo více za rok na výrobce nebo dovozce;

(a) informace uvedené v příloze V pro látky 
vyráběné nebo dovážené v množství 1 tuna 
nebo více za rok na výrobce nebo dovozce 
nebo pokud celkové množství uvedené na 
trh dosáhne hodnoty 5 tun nebo více na 
každého výrobce nebo dovozce;

Or. de

Odůvodnění

V návrhu jsou kvantitativní požadavky založeny na objemech roční produkce (dovozu).  
V souladu se stávajícím oznamovacím systémem by měla také být věnována pozornost 
celkovému množství (např. 1 tuna za rok a 5 tun celkem). 

Pozměňovací návrh, který předložil Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 516
Čl. 11 odstavec 1, pododstavce (b), (c) a (d)

(b) informace uvedené v přílohách V a VI 
pro látky vyráběné nebo dovážené 
v množství 10 tun nebo více za rok na 
výrobce nebo dovozce;

(b) informace uvedené v přílohách V a VI 
pro látky vyráběné nebo dovážené 
v množství 100 tun nebo více za rok na 
výrobce nebo dovozce, s výjimkou látek 
vzbuzujících nízkou míru obav;
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(c) informace uvedené v přílohách V a VI a 
návrhy na testování pro poskytnutí informací 
uvedených v příloze VII pro látky vyráběné 
nebo dovážené v množství  100 tun nebo 
více za rok na výrobce nebo dovozce;

(c) informace uvedené v přílohách V a VI a 
návrhy na testování pro poskytnutí informací 
uvedených v příloze VII pro látky vyráběné 
nebo dovážené v množství  1000 tun nebo 
více za rok na výrobce nebo dovozce, 
s výjimkou látek vzbuzujících nízkou míru 
obav a obavy;

(d) informace uvedené v přílohách V a VI a 
návrhy na testování pro poskytnutí informací 
uvedených v přílohách VII a VIII pro látky 
vyráběné nebo dovážené v množství 
1000 tun nebo více za rok na výrobce nebo 
dovozce.

(d) informace uvedené v přílohách V a VI a 
návrhy na testování pro poskytnutí informací 
uvedených v přílohách VII a VIII pro látky 
vzbuzující velmi vysokou míru obav.

Or. nl

Odůvodnění

Informace musejí záviset na objemu a klasifikaci podle stupně obav, které tyto látky vzbuzují. 
Navrhované objemy jsou proto spojeny s mírou obav (prioritní návrh Blokland).

Pozměňovací návrh, který předložil Richard Seeber

Pozměňovací návrh 517
Čl. 11 odstavec 1, pododstavec (b)

(b) informace uvedené v přílohách V a VI 
pro látky vyráběné nebo dovážené 
v množství 10 tun nebo více za rok na 
výrobce nebo dovozce;

(b) informace uvedené v přílohách V a VI 
pro látky vyráběné nebo dovážené 
v množství 10 tun nebo více za rok na 
výrobce nebo dovozce nebo pokud celkové 
množství uvedené na trh dosáhne hodnoty 
50 tun nebo více na každého výrobce nebo 
dovozce;

Or. de

Odůvodnění

V návrhu jsou kvantitativní požadavky založeny na objemech roční produkce (dovozu).  
V souladu se stávajícím oznamovacím systémem by měla také být věnována pozornost 
celkovému množství (např. 1 tuna za rok a 50 tun celkem). 
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Pozměňovací návrh, který předložil Richard Seeber

Pozměňovací návrh 518
Čl. 11 odstavec 1, pododstavec (c)

(c) informace uvedené v přílohách V a VI a 
návrhy na testování pro poskytnutí informací 
uvedených v příloze VII pro látky vyráběné 
nebo dovážené v množství  100 tun nebo 
více za rok na výrobce nebo dovozce; 

(c) informace uvedené v přílohách V a VI a 
návrhy na testování pro poskytnutí informací 
uvedených v příloze VII pro látky vyráběné 
nebo dovážené v množství  100 tun nebo 
více za rok na výrobce nebo dovozce nebo 
pokud celkové množství uvedené na trh 
dosáhne hodnoty 500 tun nebo více na 
každého výrobce nebo dovozce;

Or. de

Odůvodnění

V návrhu jsou kvantitativní požadavky založeny na objemech roční produkce (dovozu).  
V souladu se stávajícím oznamovacím systémem by měla také být věnována pozornost 
celkovému množství (např. 1 tuna za rok a 500 tun celkem). 

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

Pozměňovací návrh 519
Čl. 11 odstavec 1, písmeno (c)

(c) informace uvedené v přílohách V a VI a 
návrhy na testování pro poskytnutí informací 
uvedených v příloze VII pro látky vyráběné 
nebo dovážené v množství  100 tun nebo 
více za rok na výrobce nebo dovozce;

(c) ) informace uvedené v přílohách V, VI, a 
informace určené v příloze VII, které 
nezahrnují testy na obratlovcích,a návrhy 
na testování pro poskytnutí informací 
týkajících se testování na obratlovcích
uvedených v příloze VII pro látky vyráběné 
nebo dovážené v množství  100 tun nebo 
více za rok na výrobce nebo dovozce;

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být vyjasněno, že všechny informace podle přílohy VII, které nezahrnují testy na 
obratlovcích, by měly být zahrnuty přímo do technické dokumentace. Není důvod předkládat 
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návrhy na testy pro tyto informace. 

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

Pozměňovací návrh 520
Čl. 11 odstavec 1, písmeno (d)

(d) informace uvedené v přílohách V a VI a 
návrhy na testování pro poskytnutí informací 
uvedených v přílohách VII a VIII pro látky 
vyráběné nebo dovážené v množství 
1000 tun nebo více za rok na výrobce nebo 
dovozce;

(d) informace uvedené v přílohách V, VI, a 
informace určené v přílohách VII a VIII,
které nezahrnují testy na obratlovcích a 
návrhy na testování pro poskytnutí informací 
týkajících se testování na obratlovcích
uvedených v přílohách VII a VIII pro látky 
vyráběné nebo dovážené v množství 
1000 tun nebo více za rok na výrobce nebo 
dovozce;

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být vyjasněno, že všechny informace podle přílohy VII, které nezahrnují testy na 
obratlovcích, by měly být zahrnuty přímo do technické dokumentace. Není důvod předkládat 
návrhy na testy pro tyto informace.  

Pozměňovací návrh, který předložil Richard Seeber

Pozměňovací návrh 521
Čl. 11 odstavec 1, pododstavec (d)

(d) ) informace uvedené v přílohách V a VI 
a návrhy na testování pro poskytnutí 
informací uvedených v přílohách VII a VIII 
pro látky vyráběné nebo dovážené 
v množství 1000 tun nebo více za rok na 
výrobce nebo dovozce. 

(d) ) informace uvedené v přílohách V a VI 
a návrhy na testování pro poskytnutí 
informací uvedených v přílohách VII a VIII 
pro látky vyráběné nebo dovážené 
v množství 1000 tun nebo více za rok na 
výrobce nebo dovozce nebo pokud celkové 
množství uvedené na trh dosáhne hodnoty 
5000 tun nebo více na každého výrobce 
nebo dovozce.

Or. de
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Odůvodnění

V návrhu jsou kvantitativní požadavky založeny na objemech roční produkce (dovozu).  
V souladu se stávajícím oznamovacím systémem by měla také být věnována pozornost 
celkovému množství (např. 1 tuna za rok a 5000 tun celkem).

Pozměňovací návrh, který předložili John Bowis, Ria Oomen-Ruijten a Guido Sacconi

Pozměňovací návrh 522
Čl. 11 odstavec 2

2. Jakmile množství látky, která je již 
registrována, dosáhne prahovou hodnotu 
následující tonáže, budou Agentuře 
předloženy příslušné další informace 
vyžadované podle odstavce 1 spolu 
s aktualizací dalších prvků registrace 
s ohledem na tyto další informace.

2. Jakmile množství látky, která je již 
registrována, dosáhne prahovou hodnotu 
následující tonáže, budou Agentuře 
předloženy příslušné další informace 
vyžadované podle odstavce 1 spolu 
s aktualizací dalších prvků registrace 
s ohledem na tyto další informace.  Další 
informace, které budou požadovány 
k předložení, budou Agentuře předloženy 
v časovém rámci dohodnutém mezi 
žadatelem o registraci a Agenturou a 
současně s uvedením látky na trh výrobcem 
nebo dovozcem.

Or. en

Odůvodnění

Je rozumné poskytnout Agentuře a žadateli o registraci určitou míru jistoty týkající se 
časového období, ve které m je třeba poskytnout další informace (Bowis a jiní).

Žadatel o registraci a Agentura se musejí dohodnout na dalším časovém rámci pro poskytnutí 
dalších informací (Sacconi).
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Pozměňovací návrh, který předložil Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 523
Čl. 11 odstavec 2

2. Jakmile množství látky, která je již 
registrována, dosáhne prahovou hodnotu 
následující tonáže, budou Agentuře 
předloženy příslušné další informace 
vyžadované podle odstavce 1 spolu 
s aktualizací dalších prvků registrace 
s ohledem na tyto další informace.

2. Jakmile množství látky, která je již 
registrována, dosáhne prahovou hodnotu 
následující tonáže, nebo se díky novým 
údajům změní míra obav vzbuzovaných 
danou látkou, budou Agentuře předloženy 
příslušné další informace vyžadované podle 
odstavce 1 spolu s aktualizací dalších prvků 
registrace s ohledem na tyto další informace.

Or. nl

Odůvodnění

Informace musejí záviset na objemu a klasifikaci podle stupně obav, které tyto látky vzbuzují. 
Navrhované objemy jsou proto spojeny s mírou obav (prioritní návrh Blokland).

Pozměňovací návrh, který předložili Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso 
González, Marcello Vernola a Amalia Sartori

Pozměňovací návrh 524
Čl. 11 odstavec 2 a (nový)

2a. Prioritu by měly mít metody in vitro a 
použití (kvantitativní) struktury vztahů 
aktivit ((Q)SARs). Za tímto účelem by 
Komise měla dát společnostem k dispozici 
seznam testů, databází a schválených 
modelů.

Or. es

Odůvodnění

Díky středisku v kapře je výzkumná a vývojová kapacita Komise dostatečná k sestavení 
katalogu schválených metod, které nejsou založeny na testování zvířat. Komise může 
monitorovat databáze a schválené modely (Q)SAR pomocí rejstříku. Měla by také potvrdit 
jejich správné používání reprodukcí předkládaných výsledků.
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Pozměňovací návrh, který předložil Mojca Drčar Murko

Pozměňovací návrh 525
Čl. 11 odstavec 2 a (nový)

2a. Množství látky za rok pro zařazení látky 
se bude určovat podle průměrného 
množství vyrobeného nebo dovezeného za 
poslední tři roky před předložením žádosti o 
registraci.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh, který předložili Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso 
González a Marcello Vernola,

Pozměňovací návrh 526
Čl. 12 odstavec 1

1. Informace o vlastnostech látky mohou být 
získávány i jinými způsoby než testováním, 
a to především použitím kvalitativních nebo 
kvantitativních modelů vztahů mezi  
strukturou a aktivitou nebo z údajů 
získaných ze strukturně příbuzných látek za 
předpokladu, že jsou splněny podmínky 
přílohy IX.

1. Informace o vlastnostech látky mohou být 
získávány i jinými způsoby než testováním, 
a to především použitím kvalitativních nebo 
kvantitativních modelů vztahů mezi  
strukturou a aktivitou nebo z údajů 
získaných ze strukturně příbuzných látek , 
nebo z použití schválených (Q)SARs, za
předpokladu, že jsou splněny podmínky 
přílohy IX.

Or. es

Odůvodnění

Aby byl splněn jeden z cílů Agentury.
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Pozměňovací návrh, který předložili Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis

Pozměňovací návrh 527
Čl. 12 odstavec 2, pododstavec 1 a (nový)

Tyto metody budou pravidelně revidovány a 
zdokonalovány s ohledem na snížení podílu 
experimentů na obratlovcích a počtu 
testovaných zvířat. Zejména pokud 
Evropské středisko pro validaci 
alternativních metod (ECVAM) prohlásí za 
alternativní metodu za platnou a 
připravenou pro přijetí regulatorními 
úřady, Agentura předloží do 14 dnů návrh 
rozhodnutí měnící příslušnou přílohy nebo 
přílohy k tomuto nařízení s ohledem na 
nahrazení  metody testování zvířat  
alternativní metodou.

Or. en

Odůvodnění

Nahrazuje pozměňovací návrh 22 návrhu zprávy. Testovací Metody by měly být automaticky 
aktualizovány vždy, když ECVAM vylisuje alternativní metodu.

Pozměňovací návrh, který předložili Holger Krahmer a Jorgo Chatzimarkakis

Pozměňovací návrh 528
Čl. 12 odstavec 3

3. Laboratorní testy a analýzy musí být 
prováděny v souladu se zásadami správných  
laboratorních postupů, které jsou k dispozici 
ve směrnici 87/18/EHS a s ustanoveními 
směrnice 86/609/EHS.

3. Laboratorní testy a analýzy musí být 
prováděny v souladu se zásadami správných  
laboratorních postupů, které jsou k dispozici 
ve směrnici 87/18/EHS a s ustanoveními 
směrnice 86/609/EHS. První věta se netýká 
laboratorních testů a analýz provedených 
před vstupem tohoto nařízení v platnost; 
avšak jen pokud existují důvodné 
pochybnosti o platnosti zjištění, může 
Agentura požadovat další testy nebo 
analýzy.
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Or. de

Odůvodnění

Systém REACH by měl uznávat všechny údaje, které jsou již k dispozici z minulosti, i tehdy, 
pokud tato data nebyla analyzována v souladu s GLP (dobrá laboratorní praxe). Stávající 
zákony týkající se chemických látek zajišťují, že Evropská unie má k dispozici širokou škálu 
údajů o velkém množství látek. Podniky by měly být zcela osvobozeny od požadavku dodat 
stávající údaje o látkách znovu – jednalo by se o nadbytečný a zbytečný byrokratický postup. 
Toto nařízení by také znamenalo nutnost mnoha dalších testů na zvířatech. 

Pozměňovací návrh, který předložili Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav 
Mikolášik, Anja Weisgerber, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Pozměňovací návrh 529
Čl. 12 odstavec 3

3. Laboratorní testy a analýzy musí být 
prováděny v souladu se zásadami správných  
laboratorních postupů, které jsou k dispozici 
ve směrnici 87/18/EHS a s ustanoveními 
směrnice 86/609/EHS.

3.  Nové laboratorní testy na obratlovcích a 
analýzy musí být prováděny v souladu se 
zásadami správných  laboratorních postupů, 
které jsou k dispozici ve směrnici 
87/18/EHS a s ustanoveními směrnice 
86/609/EHS. 

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh trvá na tom, že pokud by všechny testy byly prováděny v souladu 
s GLP, zbytečně by to zvýšilo náklady, protože “vlastní” testování je obvykle mnohem levnější 
než testování prováděné laboratořemi splňujícími normu GLP. Je třeba učinit výjimku pro 
testy na obratlovcích.

Pozměňovací návrh, který předložil Chris Davies

Pozměňovací návrh 530
Čl. 12 odstavec 4, pododstavec 1

4. Je-li látka již zaregistrována, dalšímu 
žadateli o registraci bude umožněno 

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

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

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zajišťuje rozšíření povinného sdílení údajů na informace odvozené 
z testů jiných než na zvířatech. 

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

Pozměňovací návrh 531
Čl. 12 odstavec 4, pododstavec 1

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

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

Or. en

Odůvodnění

V praxi je velmi obtížné docílit vždy přesně stejné čistoty látky, i v rámci jednoho výrobního 
závodu. Navíc různé společnosti mohou používat různé procesy pro výrobu téže látky, které 
budou mít za následek různé stupně čistoty a povahy nečistot, avšak které nezmění profil 
toxicity dané látky. Tento pozměňovací návrh se snaží vyhnout tomu, aby látky spadající pod 
REACH byly registrovány víckrát, což by znamenalo dvojí práci a větší počet testů na 
zvířatech. 



PE 357.817v01-00 104/146 AM\565897CS.doc
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh, který předložila Dagmar Roth-Behrendt

Pozměňovací návrh 532
Čl. 12 odstavec 4, pododstavec 1

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

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

Or. en

Odůvodnění

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

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

Mikolášik, Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini a Sergio Berlato

Pozměňovací návrh 533
Čl. 12 odstavec 4, pododstavec 1

4. Je-li látka již zaregistrována, dalšímu 
žadateli o registraci bude umožněno 
odkazovat se na studie a záznamy z testů 
(dále „studie“) pro stejnou látku již dříve 
zaregistrovanou za  předpokladu, že může 
doložit, že látka, kterou právě registruje, je 
stejná jako látka již zaregistrovaná, včetně 

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

její třídy jakosti a charakteru nečistot, a
předloží dopis předchozího žadatele o 
registraci .

Or. it

Odůvodnění

Musí být zajištěn přístup k údajům z testů, které nebyly provedeny na zvířatech, jak je již 
stanoveno ve spojení s testy na zvířatech. Tento pozměňovací návrh souvisí s ostatními 
pozměňovacími návrhy uvedenými v tabulce k článkům hlavy II: Registrace látek (Vernola a 
jiní).

Tento pozměňovací návrh usiluje o vyjasnění právního stanoviska. Původní znění by mohlo 
být matoucí (Foglietta a jiní).

Pozměňovací návrh, který předložil Werner Langen

Pozměňovací návrh 534
Čl. 12 odstavec 4, první odstavec

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

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

Agentura bude řešit otázku následného 
vhodného rozdělení nákladů.

Or. de

Odůvodnění

Dotčeným podnikatelům a spotřebitelům musí být poskytnuta právní jistota.
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Pozměňovací návrh, který předložili Karin Scheele, Carl Schlyter, Caroline Lucas a Hiltrud 
Breyer

Pozměňovací návrh 535
Čl. 13 odstavec 1, první odstavec

1. Aniž by byl dotčen článek 4 
směrnice 98/24/ES, musí být provedeno 
posuzování chemické bezpečnosti a 
připravena zpráva o chemické bezpečnosti 
pro všechny látky podléhající registraci 
v souladu s touto hlavou, vyrábí-li nebo 
dováží-li žadatel o registraci takovou látku 
v množství 10 tun nebo více za rok. 

1.   Aniž by byl dotčen článek 4 
směrnice 98/24/ES, musí být provedeno 
posuzování chemické bezpečnosti a 
připravena zpráva o chemické bezpečnosti 
pro všechny látky podléhající registraci 
v souladu s touto hlavou. 

Or. de

Odůvodnění

pokud se týká pracovníků, spotřebitelů životního prostředí, posouzení chemické bezpečnosti a 
zpráva o chemické bezpečnosti založená na tomto posouzení mají zásadní význam pro 
bezpečné používání chemických látek. Výsledná opatření pro řízení rizik (viz příloha I) mohou 
cenným způsobem přispět k bezpečnosti na pracovišti. Tento pozměňovací návrh proto 
navrhuje, aby posouzení chemické bezpečnosti a zpráva o posouzení chemické bezpečnosti 
byly povinné pro všechny látky podléhající registraci podle hlavy 2 (Scheele).

Je nepřijatelné omezit posuzování bezpečnosti na látky vyráběné nebo dovážené v množství 
nad 10 tun. To by znamenalo zaprvé, že pro dvě třetiny látek spadajících pod REACH by 
údaje předložené pro účely registrace nebyly posouzeny s ohledem na jejich dopad na lidské 
zdraví a životní prostředí. A i kdyby tyto látky byly nebezpečné, neexistoval by požadavek na 
předložení údajů o účincích vystavení těmto látkám. Bez této informace by bylo téměř 
nemožné určit vhodná opatření řízení rizik na ochrany pracovníků a spotřebitelů před 
nebezpečnými látkami (Schlyter a jiní).

Pozměňovací návrh, který předložili Mary Honeyball a Jonas Sjöstedt a Dan Jørgensen, Åsa 
Westlund, Riitta Myller a Richard Seeber

Pozměňovací návrh 536
Čl. 13 odstavec 1, pododstavec 1

1. Aniž by byl dotčen článek 4 
směrnice 98/24/ES, musí být provedeno 
posuzování chemické bezpečnosti a 
připravena zpráva o chemické bezpečnosti 

1. Aniž by byl dotčen článek 4 
směrnice 98/24/ES, musí být provedeno 
posuzování chemické bezpečnosti a 
připravena zpráva o chemické bezpečnosti 
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pro všechny látky podléhající registraci 
v souladu s touto hlavou, vyrábí-li nebo 
dováží-li žadatel o registraci takovou látku 
v množství 10 tun nebo více za rok.

pro všechny látky podléhající registraci 
v souladu s touto hlavou, vyrábí-li nebo 
dováží-li žadatel o registraci takovou látku 
v množství 1 tuna nebo více za rok.

Or. en

Odůvodnění

Informace požadované pro chemická látka vyráběné v množství 1 – 10 tun jsou nedostatečné. 
Neurčují chemické látky splňující kritéria pro látky vzbuzující velmi vysokou míru obav nebo 
představující riziko pro lidské zdraví. Po internetové konzultaci byl program REACH značně 
oslaben, 3 testy byly odstraněny a byla vypuštěna povinnost předložit zprávu o chemické 
bezpečnosti. Tento nedostatek informací vede k tomu, že REACH nepožaduje pro látky 
v kategorii 1 – 10 tun bezpečnostní list. Bez těchto základních informací bude pro uživatele 
obtížné zavádět vhodná opatření pro řízení rizik na ochranu svých zaměstnanců (Honeyball, 
Jørgensen a jiní).

Tento pozměňovací návrh zajišťuje, aby základní informace ve formě zprávy o chemické 
bezpečnosti byly předkládány výrobci chemických látek pro všechny chemická látka vyráběné 
v množství přesahujícím 1 tunu. To je nutné pro zavedení opatření řízení rizik na ochranu 
odborníků i spotřebitelů, kteří jsou s těmito chemikáliemi v přímém kontaktu, například 
pracovníci barvíren látek nebo uživatelé čistících prostředků pro domácnost (Sjöstedt) .

Sestavení zprávy o chemické bezpečnosti by mělo být povinné pro všechny látky vyráběné 
v množství 1 tuny za rok nebo větším, protože tento nový regulatorní nástroj je zásadní pro 
hodnocení rizik a strategie vyhnutí se rizikům. Mnoho například vysoce toxických látek 
představuje velké riziko již v malém množství, jistě mnohem menším než 1 tuna. Zprávy o 
chemické bezpečnosti pro látky vyráběné v množství vyšším než 1 tuna jsou nezbytné pro 
zajištění bezpečnosti na pracovištích. Opatření uvedená v návrhu Komise pro množství od 1 
do 10 tun by mohla vytvořit mezery v systému ochrany (Seeber).

Pozměňovací návrh, který předložil Holger Krahmer

Pozměňovací návrh 537
Čl. 13 odstavec 1, pododstavec 1

1. Aniž by byl dotčen článek 4 
směrnice 98/24/ES, musí být provedeno 
posuzování chemické bezpečnosti a 
připravena zpráva o chemické bezpečnosti 
pro všechny látky podléhající registraci 
v souladu s touto hlavou, vyrábí-li nebo 
dováží-li žadatel o registraci takovou látku 
v množství 10 tun nebo více za rok.

1. Aniž by byl dotčen článek 4 
směrnice 98/24/ES, musí být provedeno 
posuzování chemické bezpečnosti a 
připravena zpráva o chemické bezpečnosti 
pro všechny látky podléhající registraci 
v souladu s touto hlavou, vyrábí-li nebo 
dováží-li žadatel o registraci takovou látku 
v množství 100 tun nebo více za rok.
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Or. de

Odůvodnění

Práh určující povinnost předložení zprávy o chemické bezpečnosti by měl být 100 tun za rok. 
To by snížilo zátěž malých a středních podniků.

Pozměňovací návrh, který předložili Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Miroslav Ouzký

Pozměňovací návrh 538
Čl. 13 odstavec 2, úvod

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

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

Or. en

Odůvodnění

Limity koncentrace by měly být zahrnuty i pro látky ve výrobcích. Diskriminace látek ve 
výrobcích představovaná tímto návrhem není odůvodnitelná ani toxikologickými ani 
ekotoxikologickými kritérii. Navíc, na rozdíl od látek v přípravcích vystavení látkám ve 
výrobcích vyžaduje extrakční médium, a proto je toto vystavení dále limitováno. Tento 
pozměňovací návrh je v souladu se stávající legislativou ES pro výrobky.

Pozměňovací návrh, který předložili Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav 
Mikolášik, Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Pozměňovací návrh 539
Čl. 13 odstavec 2, úvod

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

2.  Posouzení chemické bezpečnosti 
v souladu s odstavcem 1 nemusí být 
prováděno pro látku přítomnou v přípravku, 
pokud není přípravek klasifikován jako 
nebezpečný nebo je-li koncentrace látky 



AM\565897CS.doc 109/146 PE 357.817v01-00

Externí překlad CS

v přípravku nižší než nejnižší hodnota 
z následujícího:

Or. en

Odůvodnění

Tento návrh se snaží vyhnout tomu, aby složky přípravku, které nesplňují kritéria klasifikace 
jako nebezpečné látky, byly vystaveny úplné povinnosti posuzování chemické bezpečnosti a 
vydávání zprávy o ní.

Pozměňovací návrh, který předložil Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 540
Čl. 13 odstavec 2, pododstavec (f)

(f) 0,1 %, splňuje-li látka kritéria podle 
přílohy XII.

(f) 0,1%, pokud je daná látka látkou 
vzbuzující velmi vysokou míru obav.

Or. nl

Odůvodnění

PBT a vPvB jsou látky vzbuzující velmi vysokou míru obav (prioritní návrh Blokland).

Pozměňovací návrh, který předložil Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 541
Čl. 13 odstavec 3, pododstavec (d)

(d) Posouzení PBT a vPvB . (d) Posouzení míry obav.

Or. nl

Odůvodnění

PBT a vPvB jsou látky vzbuzující velmi vysokou míru obav. Posouzení PBT a vPvB je 
nahrazeno posouzením týkajícím se míry obav (prioritní návrh Blokland).
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Pozměňovací návrh, který předložil Jonas Sjöstedt

Pozměňovací návrh 542
Čl. 13 odstavec 3, písmena (d a) nové, (d b) (nové)

(e) posouzení expozice;
(f) charakterizaci rizik.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh usiluje o zjednodušení postupu přidáním posouzení účinků 
vystavení a charakteristiky rizik do všech zpráv o chemické bezpečnosti.

Pozměňovací návrh, který předložil Jonas Sjöstedt

Pozměňovací návrh 543
Čl. 13 odstavec 4

4. Pokud výrobce nebo dovozce 
po provedení kroků (a) až (d) odstavce 3 
zjistí, že látka splňuje kritéria pro 
klasifikaci jako nebezpečná v souladu se 
směrnicí 67/548/EHS nebo, že se jedná o 
látku PBT nebo vPvB, musí posouzení 
chemické bezpečnosti zahrnout další kroky:

Vypouští se

(a) posouzení expozice;
(b) charakterizace rizik.
Posouzení expozice a charakterizace rizik 
musí zahrnovat veškerá ohlášená použití 
výrobcem nebo dovozcem.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh usiluje o zjednodušení postupu přidáním posouzení účinků 
vystavení a charakteristiky rizik do všech zpráv o chemické bezpečnosti.
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Pozměňovací návrh, který předložil Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 544
Čl. 13 odstavec 4, úvod

4. Pokud výrobce nebo dovozce 
po provedení kroků (a) až (d) odstavce 3 
zjistí, že látka splňuje kritéria pro klasifikaci 
jako nebezpečná v souladu se
směrnicí 67/548/EHS nebo, že se jedná o 
látku PBT nebo vPvB, musí posouzení 
chemické bezpečnosti zahrnout další kroky:

4. Pokud výrobce nebo dovozce 
po provedení kroků (a) až (d) odstavce 3 
zjistí, že látka splňuje kritéria pro klasifikaci 
jako nebezpečná v souladu se 
směrnicí 67/548/EHS nebo, že se jedná o 
látku vzbuzující velmi vysokou míru obav, 
musí posouzení chemické bezpečnosti 
zahrnout další kroky:

Or. nl

Odůvodnění

PBT a vPvB jsou látky vzbuzující velmi vysokou míru obav (prioritní návrh Blokland). 

Pozměňovací návrh, který předložila Dagmar Roth-Behrendt

Pozměňovací návrh 545
Čl. 13 odstavec 4, pododstavec 2

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

Posouzení expozice a charakterizace rizik 
musí zahrnovat veškerá ohlášená použití 
výrobcem nebo dovozcem v množství 1 tuna 
nebo více za rok.

Or. en

Odůvodnění

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



PE 357.817v01-00 112/146 AM\565897CS.doc
Externí překlad

CS

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

Hennicot-Schoepges 

Pozměňovací návrh 546
Čl. 13 odstavec 4 a (nový)

4a.  Zpráva o chemické bezpečnosti (CSR) 
zahrnuje výsledky posouzení, které 
pokrývá:
(a) závěr žadatele o registraci, že neexistují 
obavy a že není potřeba hodnocení, dokud 
se riziko představované  látkou nezmění na 
základě nových informací; nebo  
(b) návrh žadatele o registraci na testy pro 
získání dalších informací, pokud je to 
považováno za nutní žadatelem na základě 
použití příloh VII až IX.

Or. en

Odůvodnění

Žadatel o registraci je plně a samostatně odpovědný za provedení tohoto postupného 
posouzení rizik. Pokud dostupné informace nejsou dostatečné pro prokázání bezpečného 
používání, je žadatel o registraci odpovědný za vypracování návrhu testů, který musí předložit 
Agentuře během registračního procesu. Konečná registrační dokumentace přeložená 
Agentuře bez návrhu na testování v podstatě znamená, že „žádné obavy neexistují“. Žadatel o 
registraci je odpovědný za obsah registrační dokumentace a závěry vyvozené z těchto 
informací. Jedním závěrem by mělo být, že jisté aplikace látky žadatel nedoporučuje, protože 
mohou existovat nezvládnutá rizika.

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

Mikolášik, Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini a Sergio Berlato

Pozměňovací návrh 547
Čl. 13 odstavec 5, pododstavec (a)

(a) v materiálech ve styku s potravinami 
v rozsahu působnosti směrnice Komise 
89/109/EHS;

vypuštěno
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Or. it

Odůvodnění

Zpráva o chemické bezpečnosti tvoří součást registrační dokumentace, a proto není 
požadována pro látky, které jsou mimo rozsah registrační povinnosti. Látky, pro které již 
existují vhodně integrovaná zvláštní ustanovení, by měly zůstat mimo rámec REACH. Tento 
pozměňovací návrh souvisí s ostatními pozměňovacími návrhy uvedenými v tabulce k článkům 
hlavy II: Registrace látek.

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

Mikolášik

Pozměňovací návrh 548
Čl. 14

Polymery jsou vyňaty z registrace podle této 
hlavy.

Polymery jsou vyňaty z registrace.

Or. it

Odůvodnění

REACH by neměl polymery pokrývat vůbec. Polymery by měly být předmětem zvláštního 
nařízení. Tento pozměňovací návrh souvisí s ostatními pozměňovacími návrhy uvedenými 
v tabulce k článkům hlavy II: Registrace látek.      

Pozměňovací návrh, který předložil Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 549
Čl. 14 a (nový)

Čl. 14a
Registrace na základě míry obav

Registrace by měla být založena na míře 
obav, kterou určí Agentura, a objemu látky 
vyrobené nebo dovezené za rok.

Or. nl
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Odůvodnění

Míra obav určuje, které údaje je nutno pro registraci předložit (prioritní návrh Blokland).

Pozměňovací návrh, který předložil Liam Aylward

Pozměňovací návrh 550
Čl. 15

Čl. 15 Tento článek se vypouští

Or. en

Odůvodnění

Všechny meziprodukty by měly být z rámce REACH vyňaty. Meziprodukty jsou vyráběny 
pouze pro průmyslové účely a existuje zvláštní legislativa, která se zabývá aspekty jejich 
účinků na lidské zdraví a životní prostředí při jejich výrobě a kontrole: 

- Směrnice Rady 98/24/ES ze dne 7. dubna 1998 o ochraně zdraví a bezpečnosti pracovníků 
před riziky týkajícími se chemických činidel ve výrobě (14. jednotlivá směrnice ve smyslu 
článku 16(1) směrnice 89/391/EHS); 

- Směrnice 96/82/ES o řízení hlavních rizik nehod souvisejících s nebezpečnými látkami;

- Mezinárodní/ES nařízení týkající se přepravy nebezpečného zboží.

Pozměňovací návrh, který předložil Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 551
Čl. 15 odstavec 1

1. Jakýkoli výrobce izolovaného 
meziproduktu na místě v množství 1 tuna 
nebo více za rok předloží Agentuře registraci 
pro izolovaný meziprodukt na místě.

1. Jakýkoli výrobce izolovaného 
meziproduktu na místě, který představuje 
velmi vysokou míru obav, nebo jiného na 
místě izolovaného meziproduktu v množství 
1 tuna nebo více za rok předloží Agentuře 
registraci pro izolovaný meziprodukt na 
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místě.

Or. nl

Odůvodnění

Riziko látek, které vzbuzují vysokou míru obav, by mělo být posouzeno i pro množství menší 
než 1 tuna za rok. Tyto látky vzbuzující velmi vysokou míru obav by mohly značně poškodit 
lidské zdraví a životní prostředí i v malém množství (prioritní návrh Blokland). 

Pozměňovací návrh, který předložili Jonas Sjöstedt a Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud 
Breyer

Pozměňovací návrh 552
Čl. 15 odstavec 2, pododstavec 1

2. Registrace pro izolovaný meziprodukt na 
místě musí obsahovat následující informace 
ve formátu určeném Agenturou a v souladu 
s článkem 108 v takovém rozsahu, který 
výrobce může předložit bez dalšího 
testování:

2. Registrace pro izolovaný meziprodukt na 
místě musí obsahovat následující informace 
ve formátu určeném Agenturou a v souladu 
s článkem 108:

Or. en

Odůvodnění

Registrace meziproduktu izolovaného na místě by měla obsahovat tyto informace  bez ohledu 
na to, zda výrobce musí provést další testy nebo ne. Pokud by toto ustanovení bylo ponecháno 
v původním znění, odvádělo by výrobce od provádění testů. Ten, kdo netestuje, nemusí nic 
předkládat. Při vypuštění označeného textu se specifikace těchto informací stává místo toho 
požadavkem na všechny výrobce (Sjöstedt).

REACH předpokládá jen minimální informace o meziproduktech. Avšak meziprodukty jsou 
často velmi reaktivní a mohou mít řadu nebezpečných vlastností. Meziprodukty mohou 
významně ohrožovat zdraví pracovníků, kteří s nimi pracují. Nestačí jen předložit informace, 
které jsou dosud k dispozici. Předložené informace by měly být dostatečné k tomu, aby 
umožnily spolehlivější sledování zdraví pracovníků a zavádění kolektivních a individuálních 
opatření na ochranu zdraví a určení náhradních látek, které by mohly tyto nebezpečné 
meziprodukty nahradit (Schlyter a jiní).
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Pozměňovací návrh, který předložili Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 553
Čl. 15 odstavec 2 a (nový)

2a. Registrace na místě izolovaného 
meziproduktu v množství přesahujícím 100 
tun za rok musí navíc k informacím 
požadovaným odstavcem 2 zahrnovat také 
informace určené v příloze V. 
Na získání těchto informací se použije 
článek 12.

Or. en

Odůvodnění

REACH předpokládá jen minimální informace o meziproduktech. Avšak meziprodukty jsou 
často velmi reaktivní a mohou mít řadu nebezpečných vlastností. Meziprodukty mohou 
významně ohrožovat zdraví pracovníků, kteří s nimi pracují. Nestačí jen předložit informace, 
které jsou dosud k dispozici. Na místě izolované meziprodukty v množství nad 100 tun by měly 
splňovat stejné požadavky jako normální látky v množství od 1 do 10 tun.

Pozměňovací návrh, který předložil Jonas Sjöstedt

Pozměňovací návrh 554
Čl. 15 odstavec 2 a (nový)

2a. Registrace na místě izolovaného 
meziproduktu v množství přesahujícím 
1000 tun na výrobce za rok musí navíc 
k informacím požadovaným odstavcem 2 
zahrnovat také informace určené v příloze 
V.

Or. en

Odůvodnění

Meziprodukty mohou být velmi reaktivní a toxické. Zvláště pro vyšší objemy je rozumné 
požadovat více informací. Tento pozměňovací návrh zavádí vyšší požadavky na výrobce na 
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místě izolovaných meziproduktů v množství vyšším než 1000 tun za rok. Požadavky na 
informace jsou stejné jako v návrhu Komise pro přepravu izolovaných meziproduktů.

Pozměňovací návrh, který předložil Liam Aylward

Pozměňovací návrh 555
Čl. 16

Čl. 16 Tento článek se vypouští

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k článku 15.

Pozměňovací návrh, který předložil Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 556
Čl. 16 odstavec 1

1. Jakýkoli výrobce nebo dovozce 
přepravovaného izolovaného meziproduktu 
v množství 1 tuna nebo více za rok musí 
předložit Agentuře registraci pro 
přepravovaný izolovaný meziprodukt.

1. Jakýkoli výrobce nebo dovozce 
přepravovaného izolovaného meziproduktu 
vzbuzujícího velmi vysokou míru obav nebo 
jiného přepravovaného izolovaného 
v množství 1 tuna nebo více za rok musí 
předložit Agentuře registraci pro 
přepravovaný izolovaný meziprodukt.

Or. nl

Odůvodnění

Riziko látek, které vzbuzují vysokou míru obav, by mělo být posouzeno i pro množství menší 
než 1 tuna za rok. Tyto látky vzbuzující velmi vysokou míru obav by mohly značně poškodit 
lidské zdraví a životní prostředí i v malém množství (prioritní návrh Blokland). 

Pozměňovací návrh, který předložil Jonas Sjöstedt

Pozměňovací návrh 557
Čl. 16 odstavec 3, pododstavec 1
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3. Registrace pro přepravované izolované 
meziprodukty v množství nad 1000 tun za 
rok musí kromě informací vyžadovaných 
podle odstavce 2 obsahovat informace 
uvedené v příloze V.

3. Registrace pro přepravované izolované 
meziprodukty v množství nad 1000 tun na 
výrobce nebo dovozce za rok musí kromě 
informací vyžadovaných podle odstavce 2 
obsahovat informace uvedené v příloze V a 
VI.

Or. en

Odůvodnění

Meziprodukty mohou být velmi reaktivní a toxické. Zvlášť pokud je izolovaný meziprodukt 
přepravován, je rozumné žádat více informací. Tento pozměňovací návrh zavádí větší 
požadavky na informace o izolovaných meziproduktech přepravovaných v množství 
přesahujícím 1000 tun za rok. Objasňuje také, že se jedná o množství na jednoho výrobce 
nebo dovozce. 

Pozměňovací návrh, který předložil Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 558
Čl. 16 odstavec 3

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

3. Registrace pro přepravované izolované 
meziprodukty vzbuzující velmi vysokou 
míru obav musí kromě informací 
vyžadovaných podle odstavce 2 obsahovat 
informace uvedené v příloze V.

Or. nl

Odůvodnění

objem je nahrazen mírou obav (prioritní návrh Blokland).

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

Pozměňovací návrh 559
Čl. 16 odstavec 3, pododstavec 1

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

meziprodukty v množství nad 10 tun za rok
musí kromě informací vyžadovaných podle 
odstavce 2 obsahovat informace uvedené 
v příloze V. 

Or. en

Odůvodnění

Vezmeme-li v úvahu specifická rizika pro bezpečnost, zdraví a životní prostředí spojená 
s přepravou, a dále skutečnost, že  přeprava nebezpečných látek je stále ještě špatně 
regulovaná, i když se její objem neustále zvyšuje, je tu potřeba pečlivé kontroly 
přepravovaných chemických látek. Přepravované izolované meziprodukty v množství nad 10 
tun za rok by měly splňovat stejné požadavky jako běžné látky kategorie 1 až 10 tun. 

Pozměňovací návrh, který předložil Liam Aylward

Pozměňovací návrh 560
Čl. 17

Čl. 17 Tento článek se vypouští

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k článku 15.

Pozměňovací návrh, který předložil Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 561
Čl. 17 odstavec 2

2. Každý žadatel o registraci, který je 
členem konsorcia, zaplatí pouze jednu 
třetinu poplatku.

2. Žadatelé o registraci, kteří jsou členy 
konsorcia, si mezi sebou rozhodnou, kdo 
z nich zaplatí jakou část registračního 
poplatku.

Or. nl
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Odůvodnění

Žadatelé o registraci by si měli mezi sebou rozhodnout, kdo zaplatí jakou část poplatku za 
registraci. Tak bude možné dohodnout se na půdě konsorcia, že strana, která vyrábí 
registrovanou látku ve větším množství, by měla také zaplatit větší část registračního 
poplatku. To podpoří účast malých a středních podniků v konsorciu, což sníží jejich náklady.

Pozměňovací návrh, který předložil Richard Seeber

Pozměňovací návrh 562
Čl. 17 odstavec 2

2. Každý žadatel o registraci, který je členem
konsorcia, zaplatí pouze jednu třetinu 
poplatku.

2. Každý žadatel o registraci, který je členem 
konsorcia, zaplatí spravedlivý podíl na 
poplatku.

Or. en

Odůvodnění

Omezení poplatku na jednu třetinu na každého člena konsorcia sníží iniciativu tvorby 
konsorcií na vytváření konsorcií o dvou členech. Z takového seskupení by měli prospěch 
pouze členové konsorcií o dvou členech. Spravedlivý podíl na registračním poplatku učiní 
tuto možnost přitažlivější i pro větší seskupení.

Pozměňovací návrh, který předložili Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav 
Mikolášik, Anja Weisgerber, María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, 

Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Pozměňovací návrh 563
Čl. 17 odstavec 2

2. Každý žadatel o registraci, který je členem 
konsorcia, zaplatí pouze jednu třetinu 
poplatku.

2. Každý žadatel o registraci, který je členem 
konsorcia, zaplatí stejnou část poplatku.

Or. en
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Odůvodnění

Omezení poplatku na jednu třetinu na každého člena konsorcia sníží iniciativu tvorby 
konsorcií na vytváření konsorcií o dvou členech. Z takového seskupení by měli prospěch 
pouze členové konsorcií o dvou členech. Spravedlivý podíl na registračním poplatku učiní 
tuto možnost přitažlivější i pro větší seskupení. Souvisí s pozměňovacími návrhy k článkům 
10(2), 25(5) a 25(6).

Pozměňovací návrh, který předložili 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 a Miroslav Mikolášik

Pozměňovací návrh 564
Čl. 17 odstavec 2

2. Každý žadatel o registraci, který je členem 
konsorcia, zaplatí pouze jednu třetinu 
poplatku.

2. Každý žadatel o registraci, který je členem 
konsorcia, zaplatí pouze odpovídající podíl 
na poplatku.

Poplatek bude odpovídající a bude určen 
podle kritérií stanovených Agenturou, která 
vezme v úvahu mimo jiné 
vyráběné/dovážené množství.

Or. it

Odůvodnění

Aby byla situace usnadněna pro malé a střední podniky, měla by Agentura při stanovování 
registračního poplatku vzít v úvahu velikost podniku žadatelů a množství, které hodlají 
dovážet nebo vyrábět. Tento pozměňovací návrh souvisí s ostatními pozměňovacími návrhy 
uvedenými v tabulce k článkům hlavy II: Registrace látek. 

Pozměňovací návrh, který předložili Thomas Ulmer a Elisabeth Jeggle

Pozměňovací návrh 565
Čl. 18

Čl. 18 Vypuštěno

Or. de
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Odůvodnění

Zamezení zbytečné administrativě.

Pozměňovací návrh, který předložil Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 566
Čl. 18

1. Agentura přiřadí každé registraci číslo, 
které bude používáno při veškeré 
korespondenci týkající se registrace a 
rovněž datum registrace, které bude datem 
obdržení registrace Agenturou. Agentura 
neprodleně sdělí registrační číslo a datum 
registrace výrobci nebo dovozci, kterých se 
to týká. 

1. Agentura přiřadí každému oznámení
číslo, které bude používáno při veškeré 
korespondenci týkající se oznámení a 
rovněž datum oznámení, které bude datem 
obdržení registrace Agenturou. Agentura 
neprodleně sdělí registrační číslo a datum 
oznámení výrobci nebo dovozci, kterých se 
to týká. Agentura také určí datum 
registrace, které bude datem přijetí 
registrace na Agentuře. Agentura na tomto 
základě sdělí datum registrace výrobci nebo 
dovozci, kterého se bude týkat.
2. Do tří týdnů od data oznámení provede 
Agentura kontrolu úplnosti, aby zjistila, zda 
byly poskytnuty všechny složky požadované 
článkem 4. Kontrola úplnosti nebude 
zahrnovat posouzení kvality nebo 
adekvátnosti předložených údajů a 
odůvodnění.
Pokud bude oznámení neúplné, Agentura o 
to m informuje oznamovatele do tří týdnů 
od data oznámení, současně s oznámením, 
jaké další informace požaduje, aby bylo 
oznámení úplné podle této hlavy, a se 
stanovením odpovídajícího termínu. 
Oznamovatel předloží tyto další informace 
Agentuře v termínu, který byl stanoven. 
Agentura zašle oznamovateli potvrzení 
příjmu těchto dalších informací. Pak 
Agentura provede další kontrolu úplnosti 
při zvážení předložených doplňujících 
informací. 
Pokud oznamovatel v daném termínu 
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nepředloží doplňující informace, bude 
oznámení Agenturou odmítnuto. 
2a. Agentura informuje oznamovatele o 
míře obav do 24 měsíců od data, kdy toto 
nařízení vejde v platnost. 

2. Agentura během tří týdnů od data 
registrace provede kontrolu úplnosti každé 
registrace pro ověření, že obsahuje všechny 
prvky vyžadované podle článků 9 a 11 nebo 
podle článků 15 nebo 16. V případě 
registrací zavedených látek předložených 
během dvouměsíčního období bezprostředně 
předcházejícím před souvisejícím termínem 
podle článku 21 nebude Agentura provádět 
uvedenou kontrolu během tří měsíců od 
uvedeného termínu. Kontrola úplnosti 
nebude zahrnovat posouzení kvality ani 
správnosti jakýchkoli údajů nebo 
předložených odůvodnění.

3. Agentura během tří týdnů od data 
registrace provede kontrolu úplnosti každé 
registrace pro ověření, že obsahuje všechny 
prvky vyžadované podle článků 9 a 11 nebo 
podle článků 15 nebo 16. V případě 
registrací zavedených látek předložených 
během dvouměsíčního období bezprostředně 
předcházejícím před souvisejícím termínem 
podle článku 21 nebude Agentura provádět 
uvedenou kontrolu během tří měsíců od 
uvedeného termínu. Kontrola úplnosti 
nebude zahrnovat posouzení kvality ani 
správnosti jakýchkoli údajů nebo 
předložených odůvodnění.

Bude-li registrace neúplná, Agentura bude 
žadatele o registraci informovat během tří 
týdnů od data registrace a sdělí mu údaje, 
které jsou vyžadovány pro úplnost registrace 
v souladu s touto hlavou, a stanoví 
přiměřený termín pro doplnění. Žadatel o 
registraci předloží dodatečné údaje Agentuře
do stanoveného termínu. Agentura potvrdí 
žadateli 
o registraci datum předložení uvedených 
dodatečných údajů. Agentura provede další 
kontrolu úplnosti s ohledem na předložené 
dodatečné údaje.

Bude-li registrace neúplná, Agentura bude 
žadatele o registraci informovat během tří 
týdnů od data registrace a sdělí mu údaje, 
které jsou vyžadovány pro úplnost registrace 
v souladu s touto hlavou, a stanoví 
přiměřený termín pro doplnění. Žadatel o 
registraci předloží dodatečné údaje Agentuře 
do stanoveného termínu. Agentura potvrdí 
žadateli 
o registraci datum předložení uvedených 
dodatečných údajů. Agentura provede další 
kontrolu úplnosti s ohledem na předložené 
dodatečné údaje.

Agentura registraci zamítne, pokud žadatel 
nedokončí registraci do stanoveného 
termínu.

Agentura registraci zamítne, pokud žadatel 
nedokončí registraci do stanoveného 
termínu.

3. Agentura předá příslušnému orgánu 
odpovídajícího členského státu během 
30 dnů od data registrace registrační 
dokumentaci s registračním číslem, datum 
registrace, výsledek kontroly úplnosti, 
jakékoli požadavky pro dodatečné informace 
a termín stanovený v souladu s odst. 2 
druhým pododstavcem. Odpovídajícím 
členským státem se rozumí členský stát, ve 
kterém je prováděna výroba nebo ve kterém 
je usazen dovozce.

4. Agentura předá příslušnému orgánu 
odpovídajícího členského státu během 
30 dnů od data registrace registrační 
dokumentaci s registračním číslem, datum 
registrace, výsledek kontroly úplnosti, 
jakékoli požadavky pro dodatečné informace 
a termín stanovený v souladu s odst. 2 
druhým pododstavcem. Odpovídajícím 
členským státem se rozumí členský stát, ve 
kterém je prováděna výroba nebo ve kterém 
je usazen dovozce.

Agentura předá neprodleně příslušnému 
orgánu příslušného členského státu jakékoli 
dodatečné údaje předložené žadatelem o 

Agentura předá neprodleně příslušnému 
orgánu příslušného členského státu jakékoli 
dodatečné údaje předložené žadatelem o 
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registraci. registraci.
4. Proti rozhodnutím Agentury podle odst. 2
tohoto článku lze podat odvolání v souladu 
s články 87, 88 a 89.

5. Proti rozhodnutím Agentury podle odst. 2, 
2a a 3 tohoto článku lze podat odvolání 
v souladu s články 87, 88 a 89.

Or. nl

Odůvodnění

Zahrnutí povinnosti Agentury ve vztahu k oznámení (prioritní návrh Blokland).

Pozměňovací návrh, který předložil Liam Aylward

Pozměňovací návrh 567
Čl. 18 odstavec 2, pododstavec 1

2. Agentura během tří týdnů od data 
registrace provede kontrolu úplnosti každé 
registrace pro ověření, že obsahuje všechny 
prvky vyžadované podle článků 9 a 11 nebo 
podle článků 15 nebo 16. V případě 
registrací zavedených látek předložených 
během dvouměsíčního období bezprostředně 
předcházejícím před souvisejícím termínem 
podle článku 21 nebude Agentura provádět 
uvedenou kontrolu během tří měsíců od 
uvedeného termínu. Kontrola úplnosti 
nebude zahrnovat posouzení kvality ani 
správnosti jakýchkoli údajů nebo 
předložených odůvodnění.

2. Agentura během tří týdnů od data 
registrace provede kontrolu úplnosti každé 
registrace pro ověření, že obsahuje všechny 
prvky vyžadované podle článků 9 a 11. 
V případě registrací zavedených látek 
předložených během dvouměsíčního období 
bezprostředně předcházejícím před
souvisejícím termínem podle článku 21 
nebude Agentura provádět uvedenou 
kontrolu během tří měsíců od uvedeného 
termínu. Kontrola úplnosti nebude zahrnovat 
posouzení kvality ani správnosti jakýchkoli 
údajů nebo předložených odůvodnění.

Or. en

Odůvodnění

Všechny meziprodukty by měly být z rámce REACH vyňaty. Meziprodukty jsou vyráběny 
pouze pro průmyslové účely a existuje zvláštní legislativa, která se zabývá aspekty jejich 
účinků na lidské zdraví a životní prostředí při jejich výrobě a kontrole: 

- Směrnice Rady 98/24/ES ze dne 7. dubna 1998 o ochraně zdraví a bezpečnosti pracovníků 
před riziky týkajícími se chemických činidel ve výrobě (14. jednotlivá směrnice ve smyslu 
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článku 16(1) směrnice 89/391/EHS); 

- Směrnice 96/82/ES o řízení hlavních rizik nehod souvisejících s nebezpečnými látkami;

- Mezinárodní/ES nařízení týkající se přepravy nebezpečného zboží.

Pozměňovací návrh, který předložil Richard Seeber

Pozměňovací návrh 568
Čl. 18 odstavec 2, pododstavec 1

2. Agentura během tří týdnů od data 
registrace provede kontrolu úplnosti každé 
registrace pro ověření, že obsahuje všechny 
prvky vyžadované podle článků 9 a 11 nebo 
podle článků 15 nebo 16. V případě 
registrací zavedených látek předložených 
během dvouměsíčního období bezprostředně 
předcházejícím před souvisejícím termínem 
podle článku 21 nebude Agentura provádět 
uvedenou kontrolu během tří měsíců od 
uvedeného termínu. Kontrola úplnosti 
nebude zahrnovat posouzení kvality ani 
správnosti jakýchkoli údajů nebo 
předložených odůvodnění.

2. Agentura během tří týdnů od data 
registrace provede kontrolu úplnosti každé 
registrace pro ověření, že obsahuje všechny 
prvky vyžadované podle článků 9 a 11 nebo 
podle článků 15 nebo 16. V případě 
registrací zavedených látek předložených 
během dvouměsíčního období bezprostředně 
předcházejícím před souvisejícím termínem 
podle článku 21 nebude Agentura provádět 
uvedenou kontrolu během tří měsíců od 
uvedeného termínu. Kontrola úplnosti bude 
zahrnovat posouzení kvality a správnosti 
jakýchkoli předložených údajů, protože je to 
podstatné pro každé další hodnocení.

Or. de

Odůvodnění

Kontrola věrohodnosti je naprosto zásadní, protože na těchto informacích jsou založeny 
všechny další kroky. Jen tak lze zaručit, že informace podstatné pro hodnocení, jako je 
totožnost látky nebo podrobnosti o její rozpustnosti ve vodě, nejsou jen k dispozici, ale jejich 
kvalita umožňuje úřadům použít je pro rozhodování o testovacích strategiích, odchylkách od 
standardních testovacích programů apod. 

Pozměňovací návrh, který předložila Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 569
Čl. 19 odstavec 1, pododstavec 1

1. S výhradou článku 21 nebudou látky ve 
Společenství vyráběny ani dováženy, 
nejsou-li registrovány v souladu se 
souvisejícími ustanoveními této hlavy. 

1. S výhradou článku 19a a 2121 nebudou 
látky ve Společenství vyráběny ani 
dováženy, nejsou-li registrovány v souladu 
se souvisejícími ustanoveními této hlavy. 
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Or. de

Odůvodnění

Souvisí s pozměňovacím návrhem vkládajícím nový článek 19a.

Pozměňovací návrh, který předložili Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav 
Mikolášik, Anja Weisgerber, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Pozměňovací návrh 570
Čl. 19 odstavec 2, pododstavec 2

Žadatel může zahájit výrobu nebo dovoz, 
nedojde-li ze strany Agentury k žádnému 
opačnému pokynu, během 3 týdnů po 
obdržení dodatečných údajů Agenturou, 
které jsou nutné pro dokončení registrace, 
aniž by byl dotčen čl. 25 odst. 4 čtvrtý 
pododstavec.

V případě registrace již vyráběných látek  
může žadatel pokračovat s výrobou nebo 
dovozem, nedojde-li ze strany Agentury 
k žádnému opačnému pokynu, během 
3 týdnů po obdržení dodatečných údajů 
Agenturou, které jsou nutné pro dokončení 
registrace, aniž by byl dotčen čl. 25 odst. 4 
čtvrtý pododstavec.

Or. en

Odůvodnění

Pro soulad s novým textem týkajícím se zavedení rychlé registrace.

Pozměňovací návrh, který předložila Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 571
Čl. 19 a (nový)

Čl. 19a
1. Čl. 19 nebude platit pro již vyráběné 
látky po dobu 15 měsíců od data, kdy 
žadatel poprvé vyrobí nebo doveze látku v 
množství 1 tuny nebo více za rok. 
2. Aby bylo možno využít výhody období 
poskytnutého v odstavci 1 ještě před datem, 
kdy žadatel poprvé vyrobí nebo doveze látku 
v množství 1 tuny nebo více za rok, předloží 
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potenciální žadatel Agentuře pro zařazení 
do databáze informace určené v článku 
26(1), písmena (a) až (e), ve formátu 
určeném Agenturou podle článku 108.
Potenciální žadatel může omezit informace 
poskytované podle pododstavce 1 na 
vlastnosti, které jsou nezbytné pro 
testování.
3. Žadatel o registraci, který nepředloží 
informace požadované odstavcem 2, nesmí 
využít období poskytnutého odstavcem 1. 
4. Agentura zařadí informace poskytnuté 
podle odstavců 2 a 3 do databáze. 
Výrobcům a dovozcům, kteří informace 
podle odstavců 2 a 3 předložili, zajistí 
přístup k údajům týkajícím se dané látky. 
K těmto údajům budou mít rovněž přístup 
kompetentní orgány členských států. 

Or. de

Odůvodnění

S ohledem na podporu inovace by mělo být stanoveno přechodné období pro registraci již
vyráběných látek, Které překročily limit pro registraci. Ačkoliv nebylo dosud uzákoněno 
ustanovení o před-registraci nových látek, toto opatření by umožnilo potenciálním žadatelům 
testovat nové látky po dobu 15 měsíců před tím, než by se registrace stala pro ně povinnou.  

Pozměňovací návrh, který předložil Holger Krahmer

Pozměňovací návrh 572
Čl. 20 odstavec 1, pododstavec (d)

(d) nová použití, pro která je látka vyráběna 
nebo dovážena, o kterých lze důvodně 
předpokládat, že je s nimi seznámen;

(d) nové kategorie expozice, pro která je 
látka vyráběna nebo dovážena, o kterých lze 
důvodně předpokládat, že je/jsou s nimi 
seznámen(i);

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění pro pozměňovací návrh X pro článek 3(13a) (new).
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Pozměňovací návrh, který předložili Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav 
Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Renate Sommer, Erna 

Hennicot-Schoepges

Pozměňovací návrh 573
Čl. 20 a (nový)

Čl. 20a
Ustanovení pro registraci již vyráběných 

látek v kategorii 1 až 1000 tun
1a. Žadatelé o registraci připraví informace 
pro stanovení priority (podle přílohy VI pro 
všechny látky vyráběné nebo dovážené 
v množství nad 10 tun za rok. Tyto 
informace budou použity jako základ pro 
stanovení priority. Priorita bude záviset na 
tom, zda látka představuje potenciálně 
vysoké riziko.                                         
b. Jen příslušné dostupné informace pro 
stanovení priority budou předloženy místo 
kompletních informací pro stanovení 
priority pro látky o objemu 1 – 10 tun. 
Společnosti vyrábějící látky o nižších 
objemech mohou informace sdílet v rámci 
konsorcií nebo mohou prokázat 
„neexistenci rizika“ na základě 
zanedbatelných možností expozice. 
Informace pro stanovení priority a 
příslušné dostupné informace s výsledkem 
stanovení priority budou předloženy 
Agentuře. 
2.  Do pěti let od data, kdy toto nařízení 
vstoupí v platnost, předloží žadatelé o 
registrace Agentuře informace požadované 
přílohou VI (soubor informací) pro látky 
vyráběné nebo dovážené v objemu 10 až 
1000 tun.
3.  Do pěti let od data, kdy toto nařízení 
vstoupí v platnost, stanoveí žadatelé prioritu 
pro látky vyráběné nebo dovážení 
v množství od 1 do 100 tun podle přílohy 
IVa.
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Žadatelé předloží Agentuře výsledek 
stanovení priority a všechny informace, 
které budou pro stanovení priority 
považovat za relevantní. 
4.  Žadatelé, kteří nepředloží informace 
požadované podle odstavců 1 a 2, nebudou 
smět využít článku 21.
5. Agentura do jednoho měsíce aktualizuje 
veřejný seznam podle článku 26.2 (b), kde 
označí nedřívější datum registrace pro 
zbývající látky.

Or. en

Odůvodnění

Nikoliv samotný roční objem, ale také riziko je vhodným kritériem pro určení  látek 
představujících potenciální obavy. Proto by registrační proces měl zahrnovat také systém pro
stanovení priority pro látky na základě rizika, které představují. Je důležité určit látky, které 
představují potenciálně vysoké riziko, a přidělit prostředky k patřičné reakci na toto riziko. 

Stanovení priority založené na riziku by zajistilo, že by látky představující potenciálně vysoké 
riziko byly posouzeny jako první. Také by bylo zajištěno vytvoření informací nebo údajů o 
všech látkách do 5 let a dřívější registrace látek představujících potenciálně vysoké riziko. 

Soubor informací (definovaný přílohou VI) bude zahrnovat vlastnosti a údaje o expozici 
definující riziko:

- fyzikálně-chemické vlastnosti: fyzikální forma (velikost částic), bod tání, bod varu, relativní 
hustota, tlak páry, koeficient dělení oktanol/voda, rozpustnost ve vodě, bod vznícení.

- biologická rozložitelnost
- akutní toxicita (dafnie)
- akutní toxicita – požití, potřísnění, vdechnutí (jedna cesta)
- podráždění kůže
- podráždění očí
- přecitlivělost kůže (pokud nebude náznak, že není třeba obav)
- bakteriální test genetické toxicity (Ames)
- informace pro klasifikaci a označování
- generická expozice a informace pro použití.

Souvisí s pozměňovacími návrhy k článkům 9, 21 a s přílohou IVa o stanovení priorit.
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Pozměňovací návrh, který předložili Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle a Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 574
Čl. 20 a (nový)

Čl. 20a
Ustanovení týkající se registrace látek 

v množství mezi 1 a 1000 tunami
(a) Žadatel o registraci připraví soubor 
informací (podle přílohy VI) pro všechny 
látky vyráběné nebo dovážené v množství 
minimálně 1 tuny za rok. Tyto informace 
budou použity jako základ pro stanovení 
priority. Priorita bude odrážet skutečnost, 
zda látka představuje vysoké riziko. 
Expozice a rizika mohou být 
kategorizována, aby se proces stanovení 
priorit zjednodušil.  

Or. de

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh doplňuje systém kategorií expozice podle pozměňovacího návrhu 
k článku 3(13a). Nikoliv samotný roční objem, ale také riziko je vhodným kritériem pro určení  
látek představujících potenciální obavy. Proto by registrační proces měl zahrnovat také 
systém pro stanovení priority pro látky na základě rizika, které představují, množství, 
vnitřních vlastností a expozice.  Je důležité určit látky, které představují potenciálně vysoké 
riziko, a přidělit prostředky k prvořadé reakci na toto riziko. Soubor informací bude 
obsahovat podrobnosti o vlastnostech a expozici (jak lidí tak životního prostředí),aby mohlo 
být provedeno patřičné posouzení rizik. 

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

Pozměňovací návrh 575
Čl. 21

1. Čl. 19 se nevztahuje na následující látky 
po dobu 3 let po vstupu tohoto nařízení 
v platnost:

1. Čl. 19 se nevztahuje na následující látky 
po dobu 5 let po vstupu tohoto nařízení 
v platnost:

(a) zavedené látky klasifikované jako (a) zavedené látky klasifikované jako 



AM\565897CS.doc 131/146 PE 357.817v01-00

Externí překlad CS

karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro 
reprodukci kategorie 1 a 2 v souladu se 
směrnicí 67/548/EHS a vyrobené ve 
Společenství nebo dovezené v množství 
dosahujícím 1 tuny nebo více za rok na 
výrobce nebo dovozce, a to alespoň jednou 
po vstupu tohoto nařízení v platnost;

karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro 
reprodukci kategorie 1 a 2 v souladu se 
směrnicí 67/548/EHS a vyrobené ve 
Společenství nebo dovezené v množství 
dosahujícím 1 tuny nebo více za rok na 
výrobce nebo dovozce, a to alespoň jednou 
po vstupu tohoto nařízení v platnost;

(b) zavedené látky vyrobené ve Společenství 
nebo dovezené v množství dosahujícím 
1000 tun nebo více za rok na výrobce nebo 
dovozce, a to alespoň jednou po vstupu 
tohoto nařízení v platnost.

(b) zavedené látky vyrobené ve Společenství 
nebo dovezené v množství dosahujícím 
1000 tun nebo více za rok na výrobce nebo 
dovozce, a to alespoň jednou po vstupu 
tohoto nařízení v platnost.

2. Čl. 19 se nevztahuje po dobu 6 let po 
vstupu tohoto nařízení v platnost na 
zavedené látky vyrobené ve Společenství 
nebo dovezené v množství dosahujícím 
100 tun nebo více za rok na výrobce nebo 
dovozce, a to alespoň jednou po vstupu 
tohoto nařízení v platnost.

2. Čl. 19 se nevztahuje po dobu 7 let po 
vstupu tohoto nařízení v platnost na :

(a) zavedené látky vyrobené ve Společenství 
nebo dovezené v množství dosahujícím 
100 tun nebo více za rok na výrobce nebo 
dovozce, a to alespoň jednou po vstupu 
tohoto nařízení v platnost; a na
(b) zavedené látky, pro které byla určena 
priorita podle článku 21a.
2a. Čl. 19 se nevztahuje po dobu 9 let po 
vstupu tohoto nařízení v platnost na 
zavedené látky vyráběné ve Společenství 
nebo dovážené v množství 10 tun nebo více 
na výrobce nebo dovozce za rok, a to 
alespoň jednou v období po vstupu tohoto 
nařízení v platnost. 

3. Čl. 19 se nevztahuje po dobu 11 let po 
vstupu tohoto nařízení v platnost na 
zavedené látky vyrobené ve Společenství 
nebo dovezené v množství dosahujícím 
1 tuny nebo více za rok na výrobce nebo 
dovozce, a to alespoň jednou po vstupu 
tohoto nařízení v platnost.

3. Čl. 19 se nevztahuje po dobu 11 let po 
vstupu tohoto nařízení v platnost na 
zavedené látky vyrobené ve Společenství 
nebo dovezené v množství dosahujícím 
1 tuny nebo více za rok na výrobce nebo 
dovozce, a to alespoň jednou po vstupu 
tohoto nařízení v platnost.

Or. it

Pozměňovací návrh, který předložil Holger Krahmer

Pozměňovací návrh 576
Čl. 21
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1. Čl. 19 se nevztahuje na následující látky 
po dobu 3 let po vstupu tohoto nařízení 
v platnost:

1. Čl. 19 se nevztahuje na následující látky 
po dobu 5 let po vstupu tohoto nařízení 
v platnost:

(a) zavedené látky klasifikované jako 
karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro 
reprodukci kategorie 1 a 2 v souladu se 
směrnicí 67/548/EHS a vyrobené ve 
Společenství nebo dovezené v množství 
dosahujícím 1 tuny nebo více za rok na 
výrobce nebo dovozce, a to alespoň jednou 
po vstupu tohoto nařízení v platnost;

zavedené látky vyrobené ve Společenství 
nebo dovezené alespoň jednou po vstupu 
tohoto nařízení v platnost a klasifikované 
kategorií rizika 4.

(b) zavedené látky vyrobené ve Společenství 
nebo dovezené v množství dosahujícím 
1000 tun nebo více za rok na výrobce nebo 
dovozce, a to alespoň jednou po vstupu 
tohoto nařízení v platnost.
2. Čl. 19 se nevztahuje po dobu 6 let po 
vstupu tohoto nařízení v platnost na 
zavedené látky vyrobené ve Společenství 
nebo dovezené v množství dosahujícím 
100 tun nebo více za rok na výrobce nebo 
dovozce, a to alespoň jednou po vstupu 
tohoto nařízení v platnost.

2.Čl. 19 se nevztahuje po dobu 9 let po 
vstupu tohoto nařízení v platnost na 
zavedené látky vyrobené ve Společenství 
nebo dovezené alespoň jednou po vstupu 
tohoto nařízení v platnost a klasifikované 
kategorií rizika 3.

3. Čl. 19 se nevztahuje po dobu 11 let po 
vstupu tohoto nařízení v platnost na 
zavedené látky vyrobené ve Společenství 
nebo dovezené v množství dosahujícím 
1 tuny nebo více za rok na výrobce nebo 
dovozce, a to alespoň jednou po vstupu 
tohoto nařízení v platnost.

3. Čl. 19 se nevztahuje po dobu 11 let po 
vstupu tohoto nařízení v platnost na 
zavedené látky vyrobené ve Společenství 
nebo dovezené alespoň jednou po vstupu 
tohoto nařízení v platnost a klasifikované 
kategorií rizika 1 nebo 2.

Or. de

Odůvodnění

Přechod na přístup založený na riziku (viz pozměňovací návrh pro článek 11).

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

Pozměňovací návrh 577
Čl. 21
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1. Čl. 19 se nevztahuje na následující látky
po dobu 3 let po vstupu tohoto nařízení 
v platnost:

1. Čl. 19 se po dobu 3 let po vstupu tohoto 
nařízení v platnost na zavedené látky 
klasifikované Agenturou úrovní priority 1 
podle článku 26b(1).

(a) zavedené látky klasifikované jako 
karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro 
reprodukci kategorie 1 a 2 v souladu se 
směrnicí 67/548/EHS a vyrobené ve 
Společenství nebo dovezené v množství 
dosahujícím 1 tuny nebo více za rok na 
výrobce nebo dovozce, a to alespoň jednou 
po vstupu tohoto nařízení v platnost;
(b) zavedené látky vyrobené ve Společenství 
nebo dovezené v množství dosahujícím 
1000 tun nebo více za rok na výrobce nebo 
dovozce, a to alespoň jednou po vstupu 
tohoto nařízení v platnost.
2. Čl. 19 se nevztahuje po dobu 6 let po 
vstupu tohoto nařízení v platnost na 
zavedené látky vyrobené ve Společenství 
nebo dovezené v množství dosahujícím 
100 tun nebo více za rok na výrobce nebo 
dovozce, a to alespoň jednou po vstupu 
tohoto nařízení v platnost.

2. Čl. 19 se nevztahuje po dobu 6 let po 
vstupu tohoto nařízení v platnost na 
zavedené látky klasifikované Agenturou 
úrovní priority 2 podle článku 26b(1).

3. Čl. 19 se nevztahuje po dobu 11 let po 
vstupu tohoto nařízení v platnost na 
zavedené látky vyrobené ve Společenství 
nebo dovezené v množství dosahujícím 
1 tuny nebo více za rok na výrobce nebo 
dovozce, a to alespoň jednou po vstupu 
tohoto nařízení v platnost.

3. Čl. 19 se nevztahuje po dobu 11 let po 
vstupu tohoto nařízení v platnost na 
zavedené látky klasifikované Agenturou 
úrovní priority 3 podle článku 26b(1).

3a. Období stanovená v odstavcích 1 až 3 
budou prodloužena o šest měsíců od data 
zařazení do databáze podle článku 26b(6), 
pokud nebudou relevantní informace 
k dispozici nejpozději šest měsíců před 
koncem těchto období a nebude to z viny 
výrobce nebo dovozce.

Or. de

Odůvodnění

Rozvrh registrace zavedených látek po před-registraci by měl být určen na základě rizik, 
nejen na základě čistě kvantitativního přístupu. Současně zpoždění, za která výrobci nebo 
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dovozci nemohou, by se neměla stát jejich nevýhodou. 

Pozměňovací návrh, který předložil Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 578
Čl. 21

1. Čl. 19 se nevztahuje na následující látky 
po dobu 3 let po vstupu tohoto nařízení 
v platnost:

1. Čl. 19 se nevztahuje na následující látky 
po dobu 4 let po vstupu tohoto nařízení 
v platnost:

(a) zavedené látky klasifikované jako 
karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro 
reprodukci kategorie 1 a 2 v souladu se 
směrnicí 67/548/EHS a vyrobené ve 
Společenství nebo dovezené v množství 
dosahujícím 1 tuny nebo více za rok na 
výrobce nebo dovozce, a to alespoň jednou 
po vstupu tohoto nařízení v platnost;

(a) zavedené látky klasifikované jako 
karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro 
reprodukci kategorie 1 a 2 v souladu se 
směrnicí 67/548/EHS ;

(b) zavedené látky vyrobené ve 
Společenství nebo dovezené v množství 
dosahujícím 1000 tun nebo více za rok na 
výrobce nebo dovozce, a to alespoň jednou 
po vstupu tohoto nařízení v platnost.

b) zavedené látky představující velmi 
vysokou míru obav.

2. Čl. 19 se nevztahuje po dobu 6 let po 
vstupu tohoto nařízení v platnost na 
zavedené látky vyrobené ve Společenství 
nebo dovezené v množství dosahujícím 
100 tun nebo více za rok na výrobce nebo 
dovozce, a to alespoň jednou po vstupu 
tohoto nařízení v platnost.

2. Čl. 19 se nevztahuje po dobu 6 let po 
vstupu tohoto nařízení v platnost na :

 
(a) zavedené látky vzbuzující vysokou míru 
obav vyrobené ve Společenství nebo 
dovezené v množství dosahujícím 1 tuny
nebo více za rok na výrobce nebo dovozce, a 
to alespoň jednou po vstupu tohoto nařízení 
v platnost;

(b) látky vzbuzující obavy  nebo nízkou 
míru obav vyrobené ve Společenství nebo 
dovezené v množství 1000 tun nebo více na 
výrobce nebo dovozce za rok, a to alespoň 
jednou po vstupu tohoto nařízení v platnost.
2a. Čl. 19 se nevztahuje po dobu 8 let po 
vstupu tohoto nařízení v platnost na:
(a) zavedené látky vzbuzující obavy 
vyrobené ve Společenství nebo dovezené 
v množství 1 tunu nebo více na výrobce 
nebo dovozce za rok, a to alespoň jednou po 
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vstupu tohoto nařízení v platnost;
(b) látky vzbuzující nízkou míru obav 
vyrobené ve Společenství nebo dovezené 
v množství 100 tun nebo více na výrobce 
nebo dovozce za rok, a to alespoň jednou po 
vstupu tohoto nařízení v platnost.

3. Čl. 19 se nevztahuje po dobu 11 let po 
vstupu tohoto nařízení v platnost na 
zavedené látky vyrobené ve Společenství 
nebo dovezené v množství dosahujícím 
1 tuny nebo více za rok na výrobce nebo 
dovozce, a to alespoň jednou po vstupu 
tohoto nařízení v platnost.

3. Čl. 19 se nevztahuje po dobu 11 let po 
vstupu tohoto nařízení v platnost na 
zavedené látky vzbuzující nízkou míru obav 
vyrobené ve Společenství nebo dovezené 
v množství dosahujícím 1 tuny nebo více za 
rok na výrobce nebo dovozce, a to alespoň 
jednou po vstupu tohoto nařízení v platnost.

Or. nl

Odůvodnění

Riziko látek vzbuzujících velmi vysokou míru obav by mělo být posouzeno i pro objemy nižší 
než 1 tuna za rok. Tyto látky  vzbuzující velmi vysokou míru obav by mohly značně poškodil 
životní prostředí nebo lidské zdraví i ve velmi malém množství. Objemy jsou proto nahrazeny 
kombinací objemu a míry obav (prioritní návrh Blokland). 

Pozměňovací návrh, který předložili Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav 
Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Erna Hennicot-Schoepges

Pozměňovací návrh 579
Čl. 21

Specifická ustanovení pro zavedené látky Registrace zavedených látek

1. Čl. 19 se nevztahuje na následující látky 
po dobu 3 let po vstupu tohoto nařízení 
v platnost:

1. Čl. 19 se nevztahuje na následující látky 
po dobu 5 let po vstupu tohoto nařízení 
v platnost:

(a) zavedené látky klasifikované jako 
karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro 
reprodukci kategorie 1 a 2 v souladu se 
směrnicí 67/548/EHS a vyrobené ve 
Společenství nebo dovezené v množství 
dosahujícím 1 tuny nebo více za rok na 
výrobce nebo dovozce, a to alespoň jednou 
po vstupu tohoto nařízení v platnost;

(a) zavedené látky klasifikované jako 
karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro 
reprodukci kategorie 1 a 2 v souladu se 
směrnicí 67/548/EHS a vyrobené ve 
Společenství nebo dovezené v množství 
dosahujícím 1 tuny nebo více za rok na 
výrobce nebo dovozce, a to alespoň jednou 
po vstupu tohoto nařízení v platnost; a

(b) zavedené látky  vyrobené ve 
Společenství nebo dovezené v množství 
dosahujícím 1000 tun nebo více za rok na 
výrobce nebo dovozce, a to alespoň jednou

((b) zavedené látky  vyrobené ve 
Společenství nebo dovezené v množství 
dosahujícím 1000 tun nebo více za rok na 
výrobce nebo dovozce, a to alespoň jednou 
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po vstupu tohoto nařízení v platnost. po vstupu tohoto nařízení v platnost.
2. Čl. 19 se nevztahuje po dobu 6 let po 
vstupu tohoto nařízení v platnost na 
zavedené látky vyrobené ve Společenství 
nebo dovezené v množství dosahujícím 
100 tun nebo více za rok na výrobce nebo 
dovozce, a to alespoň jednou po vstupu 
tohoto nařízení v platnost.

2.  Čl. 19 se nevztahuje po dobu 7 let po 
vstupu tohoto nařízení v platnost na :
a) vstupu tohoto nařízení v platnost na 
zavedené látky vyrobené ve Společenství 
nebo dovezené v množství dosahujícím 
100 tun nebo více za rok na výrobce nebo 
dovozce, a to alespoň jednou po vstupu 
tohoto nařízení v platnost;
(b)      zavedené látky, pro které byla 
stanovena priorita podle článku 20 a.
2a.    Čl. 19 se nevztahuje po dobu 9 let po 
vstupu tohoto nařízení v platnost na 
zavedené látky vyrobené ve Společenství 
nebo dovezené v množství dosahujícím 
10 tun nebo více za rok na výrobce nebo 
dovozce, a to alespoň jednou po vstupu 
tohoto nařízení v platnost;

3. Čl. 19 se nevztahuje po dobu 11 let 
po vstupu tohoto nařízení v platnost na 
zavedené látky vyrobené ve Společenství 
nebo dovezené v množství dosahujícím 
1 tuny nebo více za rok na výrobce nebo 
dovozce, a to alespoň jednou po vstupu 
tohoto nařízení v platnost.

3. Čl. 19 se nevztahuje po dobu 11 let 
po vstupu tohoto nařízení v platnost na 
zavedené látky vyrobené ve Společenství 
nebo dovezené v množství dosahujícím 
1 tuny nebo více za rok na výrobce nebo 
dovozce, a to alespoň jednou po vstupu 
tohoto nařízení v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Registrace by se prováděla na základě potenciálního rizika určeného v kroku stanovení 
priority; rozvrh by byl primárně stanoven podle objemů. Všechny společnosti, ale především 
malé a střední podniky vyrábějící látky v malých objemech, budou mít dostatek času, aby si 
připravily registrační dokumentaci podle svých potřeb. .

Před-registrace

Před-registrace pro zavedené látky by měla být provedena do 18 měsíců po vstupu REACH v 
platnost (viz článek 26).

Pětileté období od vstupu REACH v platnost

Budou registrovány oficiálně klasifikované CMR (látky karcinogenní, mutagenní nebo toxické 
pro reprodukci) kategorií 1 a 2 a látky vyrobené/dovezení v množství nad 1000 tun za rok.
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Období 5-7 od vstupu REACH v platnost

Budou registrovány látky vyrobené/dovezené v množství 1000-100 tun za rok a látky pod 100 
tun, které vzbuzují vysokou míru obav.

Období 7-9 od vstupu REACH v platnost

Budou registrovány látky vyrobené/dovezené v množství 100-10 tun za rok, které vzbuzují 
nízkou míru obav.

Období 9-11 od vstupu REACH v platnost

Budou registrovány látky vyrobené/dovezené v množství 1-10 tun za rok, které vzbuzují nízkou 
míru obav.

Protože registrace je nepřetržitý proces, žadatelé o registraci by měli svou registraci 
revidovat - včetně analýzy rizik - kdykoliv se změní jejich vzorec rizik.

Souvisí s pozměňovacími návrhy k článkům 9 a 20a (new)

Pozměňovací návrh, který předložil Guido Sacconi

Pozměňovací návrh 580
Čl. 21 odstavec 1, pododstavec (a)

(a) zavedené látky klasifikované jako 
karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro 
reprodukci kategorie 1 a 2 v souladu se 
směrnicí 67/548/EHS a vyrobené ve 
Společenství nebo dovezené v množství 
dosahujícím 1 tuny nebo více za rok na 
výrobce nebo dovozce, a to alespoň jednou 
po vstupu tohoto nařízení v platnost;

a) zavedené látky klasifikované jako 
karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro 
reprodukci kategorie 1 a 2 v souladu se 
směrnicí 67/548/EHS , látky odolné, 
biologicky kumulující a toxické, látky, které 
mají stejný účinek jako látky podle článku 
54, které jsou vyráběny ve Společenství 
nebo dovezeny v množství dosahujícím 
1 tuny nebo více za rok na výrobce nebo 
dovozce, a to alespoň jednou po vstupu 
tohoto nařízení v platnost;

Or. it

Odůvodnění

Vyjasňuje pozměňovací návrh 25 zpravodajce uvedením seznamu látek, které by měly být 
prioritně registrovány.
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Pozměňovací návrh, který předložili Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller

Pozměňovací návrh 581
Čl. 21 odstavec 1, bod (a)

(a) zavedené látky klasifikované jako 
karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro 
reprodukci kategorie 1 a 2 v souladu se 
směrnicí 67/548/EHS a vyrobené ve 
Společenství nebo dovezené v množství 
dosahujícím 1 tuny nebo více za rok na 
výrobce nebo dovozce, a to alespoň jednou 
po vstupu tohoto nařízení v platnost;

(a) zavedené látky klasifikované jako 
karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro 
reprodukci kategorie 1 a 2 v souladu se 
směrnicí 67/548/EHS , nebo látky splňující 
kritéria autorizace podle článku 54 a 
vyrobené ve Společenství nebo dovezené 
v množství dosahujícím 1 tuny nebo více za 
rok na výrobce nebo dovozce, a to alespoň 
jednou po vstupu tohoto nařízení v platnost; 

Or. en

Odůvodnění

První termín registrace zavedených látek (3 roky) pokrývá jen CMR-látky kategorie 1 a 2. 
Není přijatelné, aby jiné látky než CMR, které vzbuzují velmi vysokou míru obav – především 
PBT a vPvBs podléhající schválení – musely čekat na registraci až 11 let, dokonce i 
v případě, kdy jsou známy jejich vnitřní vlastnosti. Proto by první fáze registrace měla 
pokrývat také PBT, vPvB a jiné látky vzbuzující velmi vysokou míru obav. Jedná se o 
zdokonalení systému stanovení priorit požadující nejprve registrovat látky vzbuzující velmi 
vysokou míru obav. Tyto látky by měly být zařazeny do schvalovacího schématu co nejdříve. 

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

Pozměňovací návrh 582
Čl. 21 odstavec 1, bod (a)

(a) zavedené látky klasifikované jako 
karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro 
reprodukci kategorie 1 a 2 v souladu se 
směrnicí 67/548/EHS a vyrobené ve 
Společenství nebo dovezené v množství 
dosahujícím 1 tuny nebo více za rok na 
výrobce nebo dovozce, a to alespoň jednou 
po vstupu tohoto nařízení v platnost;

(a) zavedené látky klasifikované jako 
karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro 
reprodukci kategorie 1 a 2 v souladu se 
směrnicí 67/548/EHS,nebo se známou 
odolností a biologickou kumulativností, a 
vyrobené ve Společenství nebo dovezené 
v množství dosahujícím 1 tuny nebo více za 
rok na výrobce nebo dovozce, a to alespoň 
jednou po vstupu tohoto nařízení v platnost;

Or. en
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Odůvodnění

První termín registrace zavedených látek navrhovaný REACH se týká chemických látek 
vyráběných v množství nad 1000 tun a látek CMR kategorií 1 a 2. Aby byly registrovány 
nejprve opravdu všechny nejproblematičtější látky, je třeba do první fáze zařadit ještě odolné 
látky a látky biologicky kumulativní. Tyto vlastnosti lze snadno určit v rámci před-registrace. 
Je také potřeba zajistit soulad s autorizací, která dává přednost PBT a vPvB (viz článek 
55(3)).

Pozměňovací návrh, který předložil Robert Sturdy

Pozměňovací návrh 583
Čl. 21 odstavec 1, bod (b)

(b) zavedené látky  vyrobené ve 
Společenství nebo dovezené v množství 
dosahujícím 1000 tun nebo více za rok na 
výrobce nebo dovozce, a to alespoň jednou 
po vstupu tohoto nařízení v platnost.

(b) zavedené látky  vyrobené ve 
Společenství nebo dovezené v množství 
dosahujícím 1000 tun ekvivalentu expozice 
nebo více za rok na výrobce nebo dovozce, a 
to alespoň jednou po vstupu tohoto nařízení 
v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Pro soulad s ustanoveními a požadavky změněného článku 3 odstavec 29a.

Pozměňovací návrh, který předložil Jonas Sjöstedt

Pozměňovací návrh 584
Čl. 21 odstavec 1, bod (b a) (nový)

(b a) zavedené látky splňující kritéria 
uvedená v článku 54 (d-e) (PBT a vPvB) 
nebo určené podle článku 54 (f), a 
vyrobené ve Společenství nebo dovezené 
v množství 1 tuny nebo více na výrobce 
nebo dovozce za rok, alespoň jednou po 
vstupu tohoto nařízení v platnost;

Or. en
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Odůvodnění

Do první fáze registrace y měly být zahrnuty známé látky PBT/vPvB. V tomto kontextu musí 
být vzata v úvahu také vazba na systém autorizace. Není přijatelné, aby jiné látky než CMR, 
které vzbuzují velmi vysokou míru obav – především PBT a vPvBs podléhající schválení –
musely čekat na registraci až 11 let, dokonce i v případě, kdy jsou známy jejich vnitřní 
vlastnosti.

Pozměňovací návrh, který předložil Robert Sturdy

Pozměňovací návrh 585
Čl. 21 odstavec 2

2. Čl. 19 se nevztahuje po dobu 6 let po 
vstupu tohoto nařízení v platnost na 
zavedené látky vyrobené ve Společenství 
nebo dovezené v množství dosahujícím 
100 tun nebo více za rok na výrobce nebo
dovozce, a to alespoň jednou po vstupu 
tohoto nařízení v platnost.

2. Čl. 19 se nevztahuje po dobu 6 let po 
vstupu tohoto nařízení v platnost na 
zavedené látky vyrobené ve Společenství 
nebo dovezené v množství dosahujícím 
100 tun ekvivalentu expozice nebo více za 
rok na výrobce nebo dovozce, a to alespoň 
jednou po vstupu tohoto nařízení v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Pro soulad s ustanoveními a požadavky změněného článku 3 odstavec 29a.

Pozměňovací návrh, který předložil Robert Sturdy

Pozměňovací návrh 586
Čl. 21 odstavec 3

3. Čl. 19 se nevztahuje po dobu 11 let po 
vstupu tohoto nařízení v platnost na 
zavedené látky vyrobené ve Společenství 
nebo dovezené v množství dosahujícím 
1 tuny nebo více za rok na výrobce nebo 
dovozce, a to alespoň jednou po vstupu 
tohoto nařízení v platnost.

3. Čl. 19 se nevztahuje po dobu 11 let po 
vstupu tohoto nařízení v platnost na 
zavedené látky vyrobené ve Společenství 
nebo dovezené v množství dosahujícím 
1 tuny ekvivalentu expozice nebo více za 
rok na výrobce nebo dovozce, a to alespoň 
jednou po vstupu tohoto nařízení v platnost.
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Or. en

Odůvodnění

Pro soulad s ustanoveními a požadavky změněného článku 3 odstavec 29a.

Pozměňovací návrh, který předložili Chris Davies, Frédérique Ries a Mary Honeyball

Pozměňovací návrh 587
Čl. 21 odstavec 3 a (nový)

3a. Pro zavedení systému řízení látek, které 
splňují kritéria podle článku 54 (a-e) nebo 
byly určeny podle článku 54 (f). Specifické 
pokyny pro jednotlivé sektory by měly být 
zavedeny jako dobrovolný nástroj 3 roky po
vstupu tohoto nařízení v platnost. Čl. 6 se 
uplatní 6 let po vstupu tohoto nařízení v 
platnost. 

Or. en

Odůvodnění

Pro účely dosažení funkčního systému používání autorizovaných chemických látek 
v dodavatelském řetězci zboří je nutno použít postupný přístup. Tento pozměňovací návrh 
zajišťuje, aby individuální pokyny pro jednotlivé sektory byly během 3 let před vstoupením 
článku 6 v platnost  zavedeny na dobrovolném základě. 

Pozměňovací návrh, který předložil Guido Sacconi

Pozměňovací návrh 588
Čl. 21 a (nový)

Čl. 21a
Oznámení o úmyslu neregistrovat látku

1. Výrobci nebo dovozci látky, ať už 
samostatné nebo v přípravku, kteří nemají 
v úmyslu předložit žádost o registraci této 
látky, musejí o svém záměru uvědomit 
Agenturu a uživatele jejich látky..
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2. Oznámení uvedené v odstavci 1 bude 
předloženo
(a) 12 měsíců před termínem stanoveným 
článkem 21(1) pro zavedené látky vyráběné 
nebo dovážené v množství 1000 tun nebo 
více za rok;
b) 24 měsíců před termínem stanoveným 
článkem 21(1) pro zavedené látky vyráběné 
nebo dovážené v množství 100 tun nebo 
více za rok;
c) 36 měsíců před termínem stanoveným 
článkem 21(1) pro zavedené látky vyráběné 
nebo dovážené v množství 1 tuny nebo více 
za rok;
3. Pokud výrobce nebo dovozce svůj záměr 
Agentuře a uživatelům své látky neoznámí, 
bude muset předložit žádost o registraci 
příslušné látky. 

Or. it

Odůvodnění

Uživatelé se bojí, že některé – možná i mnohé – látky nebudou registrovány z ekonomických 
důvodů, což bude mít nežádoucí dopad na jejich podnikání. Nejsou schopni se na takovou 
eventualitu vhodně připravit, protože o ní nebudou vědět, dokud neuplyne termín pro 
registraci. Ustanovení ukládající výrobcům a dovozcům povinnost předběžného oznámení této 
skutečnosti jim umožní s výrobcem nebo dovozcem vyjednávat.Uživatelé mohou být například 
ochotni platit vyšší cenu, aby se vyhnuli ještě vyšším nákladům na změnu formule, a tím 
zamezit stažení látky.

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

Pozměňovací návrh 589
Čl. 21 a (nový)

Čl. 21a
Ustanovení pro registraci zavedených látek 

v kategorii od 1 do 1000 tun
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1. Nejpozději 5 let po vstupu tohoto nařízení 
v platnost předloží žadatelé o registraci 
Agentuře informace požadované podle 
přílohy VI (soubor informací) pro látky 
vyráběné nebo dovážené v množství od 10 
do 1000 tun.
2. Nejpozději 5 let po vstupu tohoto nařízení 
v platnost stanoví žadatelé o registraci 
priority pro látky vyráběné nebo dovážené 
v množství od 1 do 10 tun na základě 
dostupných informací. Žadatelé předloží 
Agentuře stanovené priority a všechny 
dostupné informace, které budou pro 
stanovení priority považovat za relevantní. 
3. Žadatelé, kteří nepředloží informace 
požadované odstavci 1 a 2, nebudou moci 
použít článek 21.
4. Do jednoho měsíce od zveřejnění 
aktualizuje Agentura seznal podle článku 
26(2)(b), kde uveden nedřívější doby 
registrace pro zbývající látky. 

Or. it

Odůvodnění

Pozměňovací návrh, který předložil Holger Krahmer

Pozměňovací návrh 590
Čl. 22 odstavec 2

2. Dosáhne-li množství vyráběné nebo 
dovážené ohlášené látky na výrobce nebo 
dovozce  prahové hodnoty následující 
tonáže podle článku 11, musí být 
předloženy dodatečné vyžadované údaje 
v souladu s články 9 a 11 odpovídající 
uvedené prahové hodnotě tonáže a stejně 
tak odpovídající všem nižším prahovým 
hodnotám tonáže, pokud zatím nebyly  
v souladu s uvedenými články předloženy.

Vypuštěn

Or. de
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Odůvodnění

Přechod na přístup založený na riziku. Viz pozměňovací návrh X k článku 11.

Pozměňovací návrh, který předložil Richard Seeber

Pozměňovací návrh 591
Čl. 22 odstavec 2

2. Dosáhne-li množství vyráběné nebo 
dovážené ohlášené látky na výrobce nebo 
dovozce  prahové hodnoty následující tonáže 
podle článku 11, musí být předloženy 
dodatečné vyžadované údaje v souladu 
s články 9 a 11 odpovídající uvedené 
prahové hodnotě tonáže a stejně tak 
odpovídající všem nižším prahovým 
hodnotám tonáže, pokud zatím nebyly  
v souladu s uvedenými články předloženy.

2. Dosáhne-li množství vyráběné nebo 
dovážené ohlášené látky na výrobce nebo 
dovozce  prahové hodnoty následující tonáže 
podle článku 11, a nejpozději sedm let po 
vstupu tohoto nařízení v platnost, musí být 
předloženy dodatečné vyžadované údaje 
v souladu s články 9 a 11 odpovídající 
uvedené prahové hodnotě tonáže a stejně tak 
odpovídající všem nižším prahovým 
hodnotám tonáže, pokud zatím nebyly  
v souladu s uvedenými články předloženy.

Or. de

Odůvodnění

Požadavky na údaje podle stávajícího systému nových látek jsou často přísnější než 
požadavky REACH. Avšak REACH také zavádí některé nové parametry, jako je PBT, vPvB a 
endokrinní vlastnosti. Proto by poskytování údajů týkajících se těchto nových vlastností mělo 
být učiněno povinným pro nové látky, jakmile uplyne příslušné období od vstupu REACH v 
platnost, spíše než jakmile bude překročen další tonážní práh.

Pozměňovací návrh, který předložil Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 592
Čl. 22 odstavec 2

2. Dosáhne-li množství vyráběné nebo 
dovážené ohlášené látky na výrobce nebo 
dovozce  prahové hodnoty následující tonáže 
podle článku 11, musí být předloženy 

2. Dosáhne-li množství vyráběné nebo 
dovážené ohlášené látky na výrobce nebo 
dovozce  prahové hodnoty následující tonáže 
podle článku 11, nebo se míra obav díky 
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dodatečné vyžadované údaje v souladu 
s články 9 a 11 odpovídající uvedené 
prahové hodnotě tonáže a stejně tak 
odpovídající všem nižším prahovým 
hodnotám tonáže, pokud zatím nebyly  
v souladu s uvedenými články předloženy.

novým údajům změní, musí být předloženy 
dodatečné vyžadované údaje v souladu 
s články 9 a 11 odpovídající uvedené 
prahové hodnotě tonáže a stejně tak 
odpovídající všem nižším prahovým 
hodnotám tonáže, pokud zatím nebyly  
v souladu s uvedenými články předloženy.

Or. nl

Odůvodnění

Další informace musejí být předloženy výrobcem nebo dovozcem nejen po dosažení dalších 
tonážního prahu, ale i při změně míry obav díky novým údajům (prioritní návrh Blokland).

Pozměňovací návrh, který předložili Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav 
Mikolášik, Péter Olajos, María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, Renate 

Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Pozměňovací návrh 593
Čl. 22 a (nový)

Čl. 22a
Stávající  látky

Posouzení podle nařízení (EHS) 793/93 
nebo jiného ekvivalentního mezinárodně 
uznávaného schématu před vstupem tohoto 
nařízení v platnost bude považováno pro 
účely této hlavy za registraci a Agentura do 
roka od vstoupení tohoto nařízení v platnost 
přidělí registrační číslo. 

Or. en

Odůvodnění

Látky, které již byly kontrolovány podle stávajícího nařízení o Stávajících látkách, by neměly 
být registrovány znovu, protože prošly hloubkovým posouzením podle stávající legislativy. 
Opakovaná registrace by zpomalila práci agentury přetížením systému látkami, které již byly 
posouzeny. Navíc by z opakované registrace měly být rovněž vyňaty látky posouzené podle 
stávajícího schématu OECD pro chemická látka.
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