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Návrh zprávy (PE 353.529v02-00)
Guido Sacconi
o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o registraci, vyhodnocování, schvalování a 
omezování chemických látek (REACH), kterým se zřizuje Evropská agentura pro chemické 
látky a kterým se mění směrnice 1999/45/ES a nařízení (ES) …/… o perzistentních 
organických znečišťujících látkách

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

Text navržený Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh, který předložili Chris Davies, Lena Ek, Frédérique Ries

Pozměňovací návrh 885
Článek 23, odstavec -1 (nový)

-1. Výrobci a dovozci by měli sdílet a 
navzájem zpřístupňovat údaje stanovené v 
článku 9 písm. a) bodech vi) a vii) pro účely 
registrace, aby se tak zabránilo duplikaci 
studií. 
Za výjimečných okolností, kdy se bude zdát, 
že by výrobce, dovozce nebo zpracovatel 
mohl utrpět významnou obchodní ztrátu v 
důsledku závazných požadavků na sdílení 
informací (vyjma údajů odvozených z 
pokusů na zvířatech), může Agentura udělit 
zvláštní výjimku konkrétnímu žadateli.
Agentura má do 18 měsíců po nabytí 
platnosti vypracovat kritéria, podle nichž by 
tyto žádosti byly posuzovány, má stanovit 
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postupy pro předkládání a zvažování těchto 
jednotlivých žádostí a vytvořit plány 
nezávislého odvolacího postupu, který by 
umožnil druhé zvážení žádosti Agenturou 
odmítnuté.

Or. en

Justification 

These amendments (and consequential listed below) ensure that mandatory sharing of data is 
extended to information derived from non-vertebrate animal tests. The aim of OSOR is to 
increase health and environmental protection, whilst ensuring best use of industries’ 
resources, by sharing, at a cost, all hazard data.

However, in exceptional circumstances, the agency should be in the position to grant an opt-
out to OSOR on a case by case basis.

Addition to the OSOR package.

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

Pozměňovací návrh 886
Článek 23, odstavec -1 (nový)

-1. Výrobci a dovozci by měli sdílet a 
navzájem zpřístupňovat údaje stanovené v 
článku 9 písm. a) bodech vi) a vii) pro účely 
registrace, aby se tak zabránilo duplikaci 
studií. 

Or. en

Justification 

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

Součást souboru OSOR.
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Pozměňovací návrh, který předložili Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 887
Článek 23, odstavec -1 (nový)

-1. V zájmu omezení počtu žadatelů o 
registraci na jednu látku by mělo být 
podporováno dobrovolné zakládání 
sdružení. Údaje by měly být používány 
společně s výjimkou případů, kdy žadatel o 
registraci považuje své údaje za důvěrné 
z důvodů konkurence.

Or. de

Justification 

The OSOR (One Substance One Registration) proposal prescribes compulsory sharing of 
data. Although this facilitates registration of substances, it raises considerable questions 
regarding protection and confidentiality of data. Compulsory relinquishing of data can only 
be justified by a higher object of legal protection. Animal protection is an example of a higher 
object of legal protection of this kind, so that sharing of data is justified in the case of 
experiments on vertebrates, but not of other experiments.

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

Pozměňovací návrh 888
Článek 23, odstavec 1

1. V zájmu zabránění nadbytečnému 
testování na zvířatech bude testování na 
obratlovcích pro účely tohoto nařízení 
prováděno pouze jako poslední možnost. 
Dále je důležité přijmout opatření omezující 
duplikaci ostatních testů nad nutnou míru.

1. Jako výjimka k čl. 1 písm. a) by mělo být 
sdílené používání údajů odvozených z testů 
na obratlovcích povinné. V zájmu zabránění 
nadbytečnému testování na zvířatech bude 
testování na obratlovcích pro účely tohoto 
nařízení prováděno pouze jako poslední 
možnost.

Or. de

Justification 

The OSOR (One Substance One Registration) proposal prescribes compulsory sharing of 
data. Although this facilitates registration of substances, it raises considerable questions 
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regarding protection and confidentiality of data. Compulsory relinquishing of data can only 
be justified by a higher object of legal protection. Animal protection is an example of a higher 
object of legal protection of this kind, so that sharing of data is justified in the case of 
experiments on vertebrates, but not of other experiments.

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

Pozměňovací návrh 889
Článek 23, odstavec 1

1. V zájmu zabránění nadbytečnému 
testování na zvířatech bude testování na 
obratlovcích pro účely tohoto nařízení 
prováděno pouze jako poslední možnost. 
Dále je důležité přijmout opatření omezující 
duplikaci ostatních testů nad nutnou míru.

1. V zájmu zabránění nadbytečnému 
testování na zvířatech bude testování na 
obratlovcích pro účely tohoto nařízení 
prováděno pouze jako poslední možnost.

Or. en

Justification 

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

Součást souboru OSOR.

Pozměňovací návrh, který předložil Chris Davies

Pozměňovací návrh 890
Článek 23, odstavec 1a (nový)

1a. Sdílení a/nebo společné předkládání 
údajů odvozených z pokusů na obratlovcích 
a dalších údajů, které by umožnily vyloučit 
pokusy na zvířatech, by mělo být povinné.

Or. en

Justification 

Linked to Amendment of Recital 33a. It is necessary to include under this Title that it is 



AM\565932CS.doc 5/113 PE 357.820v01-00
Externí překlad

CS

obligatory to share data from animal tests and other information that may prevent animal 
testing in order to meet the information requirements under this Regulation, to ensure that 
duplication of tests on animals does not take place. This further ensures consistency with 
Article 24, paragraph 5, second subparagraph, and the statement that ‘data sharing will be 
obligatory’ with respect to animal testing on page 10 of the Explanatory Memorandum.

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

Pozměňovací návrh 891
Článek 23, odstavec 2

2.  Sdílení a společné předkládání údajů 
v souladu s tímto nařízením se bude týkat 
technických údajů a obzvláště informací 
týkajících se vlastností látek. Žadatelé
o registraci si spolu nebudou vyměňovat 
informace týkající se jejich situace na trhu, 
obzvláště ne o své výrobní kapacitě, 
výrobním nebo prodejním objemu, 
dovozním objemu a podílu na trhu.

2.  Sdílení a společné předkládání údajů 
v souladu s tímto nařízením se bude týkat 
technických údajů a obzvláště informací 
týkajících se vlastností látek. Žadatelé
o registraci si spolu nebudou vyměňovat 
informace týkající se jejich situace na trhu, 
obzvláště ne o své výrobní kapacitě, 
výrobním nebo prodejním objemu, 
dovozním objemu a podílu na trhu. Komise 
vydá pokyny pro sdružení stanovující, jak 
při sdílení údajů vyhovět pravidlům 
hospodářské soutěže.

Or. en

Justification 

Important to reduce uncertainty for companies (in particular SMEs) and to facilitate the 
consortia formation.

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

Pozměňovací návrh 892
Článek 23, odstavec 2

2. Sdílení a společné předkládání údajů 
v souladu s tímto nařízením se bude týkat 
technických údajů a obzvláště informací 
týkajících se vlastností látek. Žadatelé
o registraci si spolu nebudou vyměňovat 
informace týkající se jejich situace na trhu, 
obzvláště ne o své výrobní kapacitě, 

2. Sdílení a společné předkládání údajů 
v souladu s tímto nařízením se bude týkat 
technických údajů a obzvláště informací 
týkajících se vlastností látek. Žadatelé
o registraci si spolu nebudou vyměňovat 
informace týkající se jejich situace na trhu, 
obzvláště ne o své výrobní kapacitě, 
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výrobním nebo prodejním objemu, 
dovozním objemu a podílu na trhu.

výrobním nebo prodejním objemu, 
dovozním objemu a podílu na trhu. V 
případě sdružení a při jeho správě budou 
žadatelé o registraci dodržovat pravidla 
hospodářské soutěže.
Komise stanoví pokyny týkající se souladu 
s pravidly hospodářské soutěže pro případy 
společného používání údajů. 

Or. de

Justification 

The OSOR (One Substance One Registration) proposal prescribes compulsory sharing of 
data. Although this facilitates registration of substances, it raises considerable questions 
regarding protection and confidentiality of data. Compulsory relinquishing of data can only 
be justified by a higher object of legal protection. Animal protection is an example of a higher 
object of legal protection of this kind, so that sharing of data is justified in the case of 
experiments on vertebrates, but not of other experiments.

Pozměňovací návrh, který předložili Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Pozměňovací návrh 893
Článek 23, odstavec 3

3. Jakékoli souhrny nebo souhrny 
hloubkových studií předložené v rámci 
registrace alespoň před 10 lety mohou být 
Agenturou předány zdarma k dispozici 
jakýmkoli dalším žadatelům nebo 
potenciálním žadatelům.

3. Sdílení údajů podléhá finanční náhradě. 
Výjimečně souhrny nebo souhrny 
hloubkových studií obsahující pokusy na 
obratlovcích předložené v rámci registrace 
alespoň před 15 lety mohou být Agenturou  
předány zdarma k dispozici jakýmkoli 
dalším žadatelům nebo potenciálním 
žadatelům při splnění podmínek článku 25 
pro nezavedené látky a podmínek článku 28 
pro zavedené látky.

Or. en

Justification 

In order to keep an incentive for innovation, mandatory data sharing should be restricted to 
summaries and robust study summaries of studies involving vertebrate animals. This is also 
the understanding of Art. 23(4). Forced data sharing should for reasons of property right 
always be subject to financial compensation. In order to align this legislation with similar one 
such as those governing biocides, the limit under which compensation must be offered should 
be extended to 15 years.
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Pozměňovací návrh, který předložili Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Pozměňovací návrh 894
Článek 23, odstavec 3

3. Jakékoli souhrny nebo souhrny 
hloubkových studií předložené v rámci
registrace alespoň před 10 lety mohou být 
Agenturou předány zdarma k dispozici 
jakýmkoli dalším žadatelům nebo 
potenciálním žadatelům.

3. Sdílení údajů podléhá finanční náhradě. 
Jakékoli souhrny nebo souhrny hloubkových 
studií předložené v rámci registrace alespoň 
před 10 lety mohou být Agenturou předány 
zdarma k dispozici jakýmkoli dalším 
žadatelům nebo potenciálním žadatelům při 
splnění podmínek článku 25 pro 
nezavedené látky a podmínek článku 28 pro 
zavedené látky.

Or. en

Justification 

To keep an incentive for innovation, companies should be able to protect their data and 
findings and therefore sharing this information should be compensated.

Pozměňovací návrh, který předložili Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas 
Sjöstedt + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato 
Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik + Alessandro Foglietta, 

Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato

Pozměňovací návrh 895
Článek 23, odstavec 4

4. Pokud se týká testů nezahrnující 
obratlovce, tato hlava se vztahuje na 
potenciální žadatele o registraci, pokud 
předchozí žadatelé učinili prohlášení pro 
účely čl. 9 písm. a) bodu x).

vypouští se

Or. en

Justification 

These amendments (and consequential listed below) ensure that mandatory sharing of data is 
extended to information derived from non-vertebrate animal tests. The aim of OSOR is to 
increase health and environmental protection, whilst ensuring best use of industries’ 
resources, by sharing, at a cost, all hazard data.
Part of OSOR package. (Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt)
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The deletion of paragraph 4 is closely related to and consequent upon the deletion of Article 
9(a)(x). The aim is to include the principle of compulsory sharing of all test data (including 
on non-vertebrates) in the objectives and general rules. This point is extremely important, 
especially for SMEs which will thus be able to significantly reduce the costs of measures 
required by REACH. (Vernola & others)

The principle of compulsory sharing of all test data (including on non-vertebrates) is aimed at 
reducing the costs of measures required of companies by REACH, especially small and 
medium-sized companies, and is linked to the deletion of Article 9(a)(x). (Foglietta & others).

Pozměňovací návrh, který předložili Guido Sacconi

Pozměňovací návrh 896
Článek 23, odstavec 4a (nový)

4a. Každý výrobce, dovozce nebo následný 
uživatel může pověřit třetí stranu, aby jej 
zastupovala ve všech úkonech podle této 
hlavy.

Or. it

Justification 

Undertakings should have the possibility of being represented by a third party for reasons of 
confidentiality and/or practical reasons.

Pozměňovací návrh, který předložil Werner Langen

Pozměňovací návrh 897
Článek 23a (nový)

1. Před provedením pokusů na bezobratlých 
nebo získáváním jiných informací se může 
potenciální žadatel o registraci dotázat, zda 
už příslušné údaje nebo jiné informace o 
stejné látce neexistují. Vedle žádosti o 
registraci předloží Agentuře tyto následující 
údaje:
a) svoji totožnost;
b) identifikaci látky podle oddílu 2.1 a 2.3 

přílohy IV;
c) jaké informační požadavky budou 
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vyžadovat jiné nové studie jím provedené.
2. Je-li si Agentura jista, že potenciální 
žadatel o registraci má v úmyslu vyrábět 
nebo dovážet látku, musí zjistit, zda nemá 
Komise požadované údaje nebo jiné 
informace už k dispozici. Pokud tomu tak 
není, dotáže se Agentura příslušných 
orgánů členských států, zda mají 
k dispozici tyto údaje nebo informace. 
Orgány členských států odpoví Agentuře do 
jednoho měsíce.
3. Agentura sdělí potenciálním žadatelům o 
registraci výsledky svého šetření.
4. Potenciální žadatelé o registraci požádají 
předchozí žadatele o registraci o informace 
o testech nezahrnujících obratlovce, u
kterých předchozí žadatelé o registraci 
učinili prohlášení pro účely čl. 9 písm. a) 
bodu x). 

Or. de

Justification 

Separate rules on searching for and sharing data on experiments involving invertebrates are 
called for, so that the authorities can also be asked for existing information on these. The 
arrangements provided for here are intended to enable information held by the authorities for 
other reasons, e.g. because of public research programmes, to be used in the registration 
process.

Pozměňovací návrh, který předložil Guido Sacconi

Pozměňovací návrh 898
Hlava III, kapitola 2, nadpis

PRAVIDLA PRO ZAVEDENÉ LÁTKY (Nemá vliv na anglickou verzi)

Or. it

Justification 

This amendment seeks to correct a linguistic error in the Italian version of the Commission 
proposal.
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Pozměňovací návrh, který předložili Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter, Jonas Sjöstedt

Pozměňovací návrh 899
Článek 24, odstavec 1

1. Před provedením testování na 
obratlovcích pro splnění požadavků pro 
účely registrace je nezbytné postupovat 
podle odstavců 2, 3 a 4.

1. Před provedením testování pro splnění 
požadavků pro účely registrace je nezbytné 
postupovat podle odstavců 2, 3 a 4.

Or. en

Justification 

Consequential amendment as part of OSOR package.

Pozměňovací návrh, který předložil Werner Langen

Pozměňovací návrh 900
Článek 24, odstavec 3

3.  Potenciální žadatel o registraci se dotáže 
u Agentury, zda pro stejnou látku již byla 
předložena registrace. Předloží Agentuře 
tyto následující údaje:

3.  Před provedením testování na 
obratlovcích pro splnění požadavků pro 
účely registrace, dotáže se potenciální 
žadatel o registraci Agentury, aby si ověřil, 
zda informace získaná z pokusů na 
obratlovcích není už pro stejnou látku k 
dispozici. Předloží Agentuře tyto následující 
údaje:

a) svoji totožnost;

b) identifikaci látky podle oddílu 2.1 a 2.3 
přílohy IV;

c) jaké informační požadavky budou 
vyžadovat nové studie jím provedené 
s použitím obratlovců;

d) jako informační požadavky budou 
vyžadovat jiné nové studie jím provedené.

a) svoji totožnost;

b) identifikaci látky podle oddílu 2.1 a 2.3 
přílohy IV;

c) jaké informační požadavky budou 
vyžadovat nové studie jím provedené 
s použitím obratlovců;

Or. de

Justification 

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

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

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

Mikolášik

Pozměňovací návrh 901
Článek 24, odstavec 3, písmeno (a)

(a) svoji totožnost; (a) svoji totožnost, aniž by tím byly dotčeny 
čl. 115 a 116;

Or. it

Justification 

For the sake of consistency of the legislation, Article 24 must take account of the provisions of 
Articles 115 and 166 governing access to information. This amendment is linked to the other 
amendments to the articles contained in Title III: Data sharing and avoidance of unnecessary 
testing.

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

Pozměňovací návrh 902
Článek 24, odstavec 3, písmeno (d)

(d) jako informační požadavky budou 
vyžadovat jiné nové studie jím provedené.

vypouští se

Or. en

Justification 

Pozměňovací návrh vyplývající ze souboru OSOR. 
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Pozměňovací návrh, který předložili Werner Langen

Pozměňovací návrh 903
Článek 24, odstavec 4

4. Nebyla-li stejná látka již dříve 
zaregistrována, Agentura o tom informuje 
potenciálního žadatele o registraci.

Je-li si Agentura jista, že má potenciální 
žadatel o registraci v úmyslu vyrábět nebo 
dovážet látku, musí zjistit, zda Komise nemá 
k dispozici informace o provedených 
studiích na obratlovcích podle odstavce 1 
písm. c) nebo předchozích dotazech podle 
čl. 1. Pokud tomu tak není, dotáže se 
Agentura příslušných orgánů členských 
států, zda mají k dispozici tyto údaje nebo 
informace. Agentura sdělí potenciálním 
žadatelům o registraci výsledky svého 
šetření.

Or.de

Justification 

See the justification for paragraph 3(1). Market research is to be avoided. In addition, the 
arrangement would mean an unnecessary bureaucratic burden for the Agency.

It is important for the Agency to make certain that the applicant really intends to manufacture 
the substance (avoiding market research).

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

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

Pozměňovací návrh 904
Článek 24, odstavec 4

4. Nebyla-li stejná látka již dříve 
zaregistrována, Agentura o tom informuje 
potenciálního žadatele o registraci 

4. Byla-li stejná látka již dříve 
zaregistrována před méně než 10 lety, 
Agentura neprodleně sdělí potenciálnímu 
žadateli o registraci název / názvy a adresu / 
adresy předchozího žadatele / předchozích 
žadatelů o registraci a informuje ho o 
příslušných souhrnech nebo souhrnech 
hloubkových studií, pokud je předložili.
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Dostupné studie musejí být sdíleny 
s potenciálním žadatelem o registraci 
v souladu s článkem 25.

Or. en

Justification 

Consequential amendment as part of OSOR package.

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

Pozměňovací návrh 905
Článek 24, odstavec 5

5. Byla-li stejná látka zaregistrována před 
méně než 10 lety, Agentura sdělí 
potenciálnímu žadateli o registraci jména a 
adresy předchozích žadatelů o registraci a 
předložené souhrny a případně souhrny 
hloubkových studií zahrnující testování 
obratlovců. 

Vypouští se

Tyto studie nebudou opakovány. 
Agentura bude potenciálního žadatele o 
registraci rovněž informovat o souvisejících 
souhrnech nebo případně souhrnech 
hloubkových studií již předložených 
předchozími žadateli o registraci, které 
nezahrnují obratlovce a při kterých 
předchozí žadatelé o registraci učinili 
prohlášení pro účely čl. 9 písm. a) bodu x).
Agentura současně sdělí předchozím 
žadatelům o registraci jméno a adresu 
potenciálního žadatele o registraci.

Or. en

Justification 

Consequential amendment as part of OSOR package. (Guido Sacconi & others)

This amendment ensures the mandatory sharing of data is extended to information derived 
from non-animal tests. (Chris Davies)
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Pozměňovací návrh, který předložili Chris Davies + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido 
Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav 
Mikolášik + Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato

Pozměňovací návrh 906
Článek 24, odstavec 5

5. Byla-li stejná látka zaregistrována před 
méně než 10 lety, Agentura sdělí 
potenciálnímu žadateli o registraci jména a 
adresy předchozích žadatelů o registraci a 
předložené souhrny a případně souhrny 
hloubkových studií zahrnující testování 
obratlovců.

5. Byla-li stejná látka zaregistrována před 
méně než 10 lety, Agentura sdělí 
potenciálnímu žadateli o registraci jména a 
adresy předchozích žadatelů o registraci a 
předložené souhrny a případně souhrny 
hloubkových studií.

Tyto studie nebudou opakovány. Tyto studie nebudou opakovány.
Agentura bude potenciálního žadatele o 
registraci rovněž informovat o souvisejících 
souhrnech nebo případně souhrnech 
hloubkových studií již předložených 
předchozími žadateli o registraci, které 
nezahrnují obratlovce a při kterých 
předchozí žadatelé o registraci učinili 
prohlášení pro účely čl. 9 písm. a) bodu x).

Agentura současně sdělí předchozím 
žadatelům o registraci jméno a adresu 
potenciálního žadatele o registraci.

Agentura současně sdělí předchozím 
žadatelům o registraci jméno a adresu 
potenciálního žadatele o registraci.

Or. en

Justification 

This amendment ensures the mandatory sharing of data is extended to information derived 
from non-animal tests. (Davies)

The amendment is closely related to and consequent upon the amendment to Article 9(a)(x). 
Its purpose is to remove the optional nature of submission of test data on non-vertebrates by 
removing this provision. Compulsory access to data is of vital importance to SMEs. (Vernola 
& others)

The amendment’s aim is to include the principle of compulsory sharing of data also in the 
case of tests on non-vertebrates with a view to protecting SMEs.
Amendment linked to the amendments to Articles 9(a)(x) and 23(4).
(Foglietta & others)
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Pozměňovací návrh, který předložili Liam Aylward + Avril Doyle

Pozměňovací návrh 907
Článek 24, odstavec 5

5. Byla-li stejná látka zaregistrována před 
méně než 10 lety, Agentura sdělí 
potenciálnímu žadateli o registraci jména a 
adresy předchozích žadatelů o registraci a 
předložené souhrny a případně souhrny 
hloubkových studií zahrnující testování 
obratlovců.

5. Byla-li stejná látka zaregistrována před 
méně než 10 lety, pokud není předání 
omezeno články 102, 115 odst. 2 a 116,
Agentura sdělí potenciálnímu žadateli o 
registraci jména a adresy předchozích 
žadatelů o registraci a předložené souhrny a 
případně souhrny hloubkových studií 
zahrnující testování obratlovců.

Tyto studie nebudou opakovány. Tyto studie nebudou opakovány.

Agentura bude potenciálního žadatele o 
registraci rovněž informovat o souvisejících 
souhrnech nebo případně souhrnech 
hloubkových studií již předložených 
předchozími žadateli o registraci, které 
nezahrnují obratlovce a při kterých 
předchozí žadatelé o registraci učinili 
prohlášení pro účely čl. 9 písm. a) bodu x). 

Pokud není předání omezeno články 102, 
115 odst. 2 a 116, Agentura bude 
potenciálního žadatele o registraci rovněž 
informovat o souvisejících souhrnech nebo 
případně souhrnech hloubkových studií již 
předložených předchozími žadateli o 
registraci, které nezahrnují obratlovce a při 
kterých předchozí žadatelé o registraci 
učinili prohlášení pro účely čl. 9 písm. a) 
bodu x). 

Agentura současně sdělí předchozím 
žadatelům o registraci jméno a adresu 
potenciálního žadatele o registraci.

Agentura současně sdělí předchozím 
žadatelům o registraci jméno a adresu 
potenciálního žadatele o registraci.

Or. en

Justification 

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

In some sectors, the use of substances may be highly confidential and considered to be 
intellectual property. Disclosure of the use of one critical chemical can reveal confidential 
business information to competitors and may allow the competitor to reverse engineer 
processes. It should therefore be up to the prior registrant to decide whether to share its 
identity and prior testing documentation with a new registrant. (Doyle)

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

Pozměňovací návrh 908
Článek 24, odstavec 6

6. Učiní-li další potenciální žadatel o 
registraci dotaz týkající se stejné látky, 
Agentura předá neprodleně oběma 
potenciálním žadatelům jméno a adresu 
dalšího potenciálního žadatele a názvy jimi 
vyžadovaných studií zahrnujících 
obratlovce.

6. Učiní-li další potenciální žadatel o 
registraci dotaz týkající se stejné látky, 
Agentura předá neprodleně oběma 
potenciálním žadatelům jméno a adresu 
dalšího potenciálního žadatele.

Or. en

Justification

Consequential amendment as part of OSOR package.

Pozměňovací návrh, který předložili Liam Aylward + Avril Doyle

Pozměňovací návrh 909
Článek 24, odstavec 6

6. Učiní-li další potenciální žadatel o 
registraci dotaz týkající se stejné látky, 
Agentura předá neprodleně oběma 
potenciálním žadatelům jméno a adresu 
dalšího potenciálního žadatele a názvy jimi 
vyžadovaných studií zahrnujících 
obratlovce.

6. Učiní-li další potenciální žadatel o 
registraci dotaz týkající se stejné látky, 
pokud není předání omezeno články 102, 
115 odst. 2 a 116, Agentura předá 
neprodleně oběma potenciálním žadatelům 
jméno a adresu dalšího potenciálního 
žadatele a názvy jimi vyžadovaných studií 
zahrnujících obratlovce.

Or. en
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Justification 

See justification to amendment to article 24(5) by the same author. ( Aylward)

In some sectors, the use of substances may be highly confidential and considered to be 
intellectual property. Disclosure of the use of one critical chemical can reveal confidential 
business information to competitors and may allow the competitor to reverse engineer 
processes. It should therefore be up to the prior registrant to decide whether to share its 
identity and prior testing documentation with a new registrant. (Doyle)

Pozměňovací návrh, který předložili Werner Langen

Pozměňovací návrh 910
článek 25, odstavec -1 (nový), - 1 a (nový), - 1 b (nový)

- 1) Jestliže studie na obratlovcích již 
existují nebo jestliže jiný žadatel o 
registraci už takovou studii zahájil, 
potenciální žadatel o registraci nesmí tuto 
studii opakovat nebo provést.
- 1a) V takovém případě se Agentura nebo 
vnitrostátní orgán dotáže držitele/držitelů 
údajů odvozených z testů na obratlovcích 
nebo osoby, která pokusy na obratlovcích 
provádí, zda je ochoten / jsou ochotni 
odhalit svou totožnost. Pokud budou 
souhlasit, sdělí Agentura potenciálnímu 
žadateli o registraci název a adresu 
držitele/držitelů údajů odvozených z testů 
na obratlovcích nebo osob(y) podílející(ch) 
se na testech na obratlovcích a rovněž to , 
zda již byly předloženy souhrny nebo 
souhrny hloubkových studií testů na 
obratlovcích a jestliže ano, tak které .
- 1b) Nebude-li souhlas udělen zahájí 
Agentura postupy stanovené 
v následujících odstavcích při zachování 
důvernosti stanovené v čl. 116.

1. V případě látek již registrovaných před 
méně než 10 lety podle čl. 24 odst. 5 si 
potenciální žadatel o registraci vyžádá od 
předchozího žadatele o registraci údaje 
s testy na obratlovcích, které potřebuje pro 
registraci. Může požadovat jakékoli 
informace o testech nezahrnujících 

1. Jestliže předchozí žadatel o registraci 
udělí souhlas, potenciální žadatel o 
registraci si od předchozího žadatele o 
registraci vyžádá údaje ze studií 
zahrnujících testy na obratlovcích, které 
potřebuje pro registraci. 
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obratlovce, u kterých předchozí žadatelé o 
registraci učinili prohlášení pro účely čl. 9 
písm.a) bodu x). 

Or. de

Justification 

Under the COM proposal the identity of previous registrants is always disclosed to the 
potential registrant making the application. This arrangement fails to protect the identity of 
the previous registrant. Automatic disclosure of identity is not provided for in Article 116 
either. Instead, the question of disclosure of identity is to be decided on a case-by-case basis. 
Under the system proposed here, the owner of experimental data is given the opportunity to 
keep his identity secret in individual cases. 

In addition, it makes clear that vertebrate experiments may not be repeated. A separate 
paragraph is justified by the importance of this principle. 

The next paragraphs set out the arrangements for sharing confidential data and costs. A 
reference is made to this here. Such an arrangement has been tried and tested in practice in 
Germany by ChemG.

The cost-free access hitherto provided for to studies submitted at least 10 years previously is 
unjust. The current law on notification of new substances only provides for free use of 
registration data in the case of the set of basic data, but not in the case of costly studies. 

Arrangements for sharing data not involving animal studies are set out in Article 23 a (new).

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

Pozměňovací návrh 911
Článek 25, odstavec 1

1. V případě látek již registrovaných před 
méně než 10 lety podle čl. 24 odst. 5 si 
potenciální žadatel o registraci vyžádá od 
předchozího žadatele / předchozích žadatelů 
o registraci údaje s testy na obratlovcích, 
které potřebuje pro registraci. Může 
požadovat jakékoli informace o testech 
nezahrnujících obratlovce, u kterých 
předchozí žadatelé o registraci učinili 
prohlášení pro účely čl. 9 písm. a) bodu x).

1. V případě látek již registrovaných před 
méně než 10 lety podle článku 24 odst. 4 a 
článku  26 odst. 3 písm. a) a b) si 
potenciální žadatel o registraci vyžádá od 
předchozího žadatele / předchozích žadatelů 
o registraci podle článku 9 písm. a) bodů vi) 
a vii), které potřebuje pro registraci. 
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Or. en

Justification 

Consequential amendment as part of OSOR package.

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, Sergio Berlato

Pozměňovací návrh 912
Článek 25, odstavec 1

1. V případě látek již registrovaných před 
méně než 10 lety podle čl. 24 odst. 5 si 
potenciální žadatel o registraci vyžádá od 
předchozího žadatele / předchozích žadatelů 
o registraci údaje s testy na obratlovcích, 
které potřebuje pro registraci. Může 
požadovat jakékoli informace o testech 
nezahrnujících obratlovce, u kterých 
předchozí žadatelé o registraci učinili 
prohlášení pro účely čl. 9 písm. a) bodu x). 

1. V případě látek již registrovaných před 
méně než 10 lety podle čl. 24 odst. 5 si 
potenciální žadatel o registraci vyžádá od 
předchozího žadatele / předchozích žadatelů 
o registraci údaje s dříve provedenými testy, 
které potřebuje pro registraci. Může rovněž 
požadovat jakékoli informace o testech 
nezahrnujících obratlovce.

Or. it

Justification 

This amendment is closely related to and consequent upon the amendments to Article 9(a)(x) 
and 24(5). Its aim is to remove the optional aspect of the submission of test data on non-
vertebrates by removing this provision.  Compulsory access to data is of vital importance to 
SMEs. (Vernola & others)

The amendment seeks to include the principle of compulsory data sharing in the case of tests 
on non-vertebrates, with a view to protecting SMEs.
Amendment linked to the amendments to Articles 9(a)(x) and 23(4). (Foglietta & others)

Pozměňovací návrh, který předložil Gyula Hegyi

Pozměňovací návrh 913
Článek 25, odstavec 1
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1.  V případě látek již registrovaných před 
méně než 10 lety podle čl. 24 odst. 5 si 
potenciální žadatel o registraci vyžádá od 
předchozího žadatele o registraci údaje 
s testy na obratlovcích, které potřebuje pro 
registraci. Může požadovat jakékoli 
informace o testech nezahrnujících 
obratlovce, u kterých předchozí žadatelé o 
registraci učinili prohlášení pro účely čl. 9 
písm. a) bodu x).

1.  V případě látek již registrovaných před 
méně než 10 lety podle čl. 24 odst. 5 si 
potenciální žadatel o registraci vyžádá od 
předchozího žadatele o registraci údaje s
testy na zvířatech i bez pokusných zvířat, 
které potřebuje pro registraci.Může 
požadovat jakékoli informace o testech 
nezahrnujících obratlovce, u kterých 
předchozí žadatelé o registraci učinili 
prohlášení pro účely čl. 9 písm. a) bodu x).

Or. en

Justification 

Part of the OSOR (One Substance, One Registration) proposal*. The Commission proposal 
sets obligatory data sharing on "tests on vertebrate animals". This amendment broadens the 
scope of the data to be shared, to make the whole system feasible, and cost efficient. 

* OSOR means in essence:

Mandatory sharing of both vertebrate animal and non-animal data. This will reduce costs 
while improving the protection of human health and the environment. 

Joint submission of one set of information on the intrinsic properties of each substance for the 
same reasons. 

Sharing of costs amongst registrants in order to ensure fairness, transparency and non-
discrimination in the most flexible manner. 

OSOR requires manufacturers and importers to work towards a single set of information on 
the intrinsic properties of each substance. In this way, registrants will make available and 
work towards agreement on the available data thereby avoiding repetition of testing. As this is 
not the case in the Commission proposal, it could lead to a duplication of testing and higher 
costs both in terms of testing and administration, particularly for SMEs.

Pozměňovací návrh, který předložil Werner Langen

Pozměňovací návrh 914
článek 25, odstavce 2, 3 a 4

2. Potenciální a předchozí žadatel(é) o 
registraci pro stejnou látku učiní veškeré 
přiměřené kroky k dosažení dohody o sdílení 
a předání k dispozici studií zahrnujících 
jakýkoli druh testování. Uvedenou dohodu 
lze nahradit předložením této záležitosti 
arbitrážnímu soudu a přijetím arbitrážního 

2. Potenciální a předchozí žadatel(é) o 
registraci pro stejnou látku učiní veškeré 
přiměřené kroky k dosažení dohody o sdílení 
a předání k dispozici studií zahrnujících 
obratlovce. Uvedenou dohodu lze nahradit 
předložením této záležitosti arbitrážnímu 
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rozhodnutí. soudu a přijetím arbitrážního rozhodnutí.
3. Došlo-li k dosažení dohody o sdílení 
studií, předchozí žadatel o registraci vystaví 
potenciálnímu žadateli během dvou týdnů po 
obdržení platby prohlášení o přístupu ke 
studiím.

3. Došlo-li k dosažení dohody o sdílení 
studií, předchozí žadatel o registraci vystaví 
potenciálnímu žadateli během dvou týdnů po 
obdržení platby prohlášení o přístupu ke 
studiím.

Nový žadatel o registraci se bude ve své 
dokumentaci odkazovat na uvedené studie a 
předloží prohlášení o přístupu vystavené 
předchozím žadatelem.

Nový žadatel o registraci se bude ve své 
dokumentaci odkazovat na uvedené studie a 
předloží prohlášení o přístupu vystavené 
předchozím žadatelem.

4. Nepodaří-li se uzavřít uvedenou dohodu, 
potenciální žadatel o registraci může o tomto 
informovat Agenturu a předchozí(ho) 
žadatele minimálně 1 měsíc po obdržení 
jména a adresy předchozího žadatele o 
registraci od Agentury.

4. Nepodaří-li se uzavřít uvedenou dohodu, 
potenciální žadatel o registraci musí o tomto 
informovat Agenturu (vypouští se) nebo o 
svém záměru odstoupit z procesu registrace
minimálně 1 měsíc po obdržení jména a 
adresy předchozího žadatele o registraci od 
Agentury. 

Or. de

Justification 

This article applies only to studies involving experiments on vertebrates; for studies involving 
experiments on invertebrates, see Article 23a. This is a clearer arrangement to ensure that the 
potential registrant is required to keep the Agency informed for as long as maintains his 
intention to register. The Agency should be in a position to put any subsequent potential 
registrants in touch with the potential registrant making the application.

Pozměňovací návrh, který předložili Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana 
Muscardini, Sergio Berlato + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 

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

Pozměňovací návrh 915
článek 25, odstavec 3, pododstavec 1

3. Došlo-li k dosažení dohody o sdílení 
studií, předchozí žadatel o registraci vystaví 
potenciálnímu žadateli během dvou týdnů po 
obdržení platby prohlášení o přístupu ke 
studiím.

3. Došlo-li k dosažení dohody o sdílení 
studií podle odstavce 1, předchozí žadatel o 
registraci vystaví potenciálnímu žadateli 
během dvou týdnů po obdržení platby 
prohlášení o přístupu ke studiím.

Or. it



PE 357.820v01-00 22/106 AM\565932CS.doc
Externí překlad

CS

Justification 

This amendment seeks to include the principle of compulsory data sharing in the case of tests 
on non-vertebrates, with a view to protecting SMEs.
Amendment linked to the amendments to Articles 9(a)(x) and 23(4).(Foglietta & others)

This amendment is closely related to and consequent upon the amendments to Articles 9(a)(x), 
24(5) and 25(1). Its aim is to remove the optional aspect of the submission of test data on 
non-vertebrates by removing this provision. Compulsory access to data is of vital importance 
to SMEs. (Vernola & others)

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

Mikolášik

Pozměňovací návrh 916
Článek 25, odstavec 4

4. Nepodaří-li se uzavřít uvedenou dohodu, 
potenciální žadatel o registraci může o tomto 
informovat Agenturu a předchozí(ho) 
žadatele minimálně 1 měsíc po obdržení 
jména a adresy předchozího žadatele o 
registraci od Agentury.

4. Nepodaří-li se uzavřít uvedenou dohodu, 
musí potenciální žadatel o registraci sdělit 
předchozím(u) žadatelům(i) související 
informace a může předložit žádost 
Agentuře minimálně 1 měsíc po obdržení 
jména a adresy předchozího žadatele o 
registraci od Agentury o stanovení výše 
platby, která má být zaplacena předchozímu 
žadateli o registraci podle odstavce 6 níže.

Or. it

Justification 

In order to speed up and streamline the process of access to data, it is preferable for the 
agency to intervene and thus to ensure a degree of confidentiality of data.

Pozměňovací návrh, který předložil Chris Davies

Pozměňovací návrh 917
Článek 25, odstavec 4

4. Nepodaří-li se uzavřít uvedenou dohodu, 
potenciální žadatel o registraci může o tomto 
informovat Agenturu a předchozí(ho) 
žadatele minimálně 1 měsíc po obdržení 
jména a adresy předchozího žadatele o 

4. Nepodaří-li se uzavřít uvedenou dohodu, 
potenciální žadatel o registraci může o tomto 
informovat Agenturu a předchozí(ho) 
žadatele minimálně 1 měsíc po obdržení 
jména a adresy předchozího žadatele o 
registraci od Agentury. Pokud jde o studie 
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registraci od Agentury. zahrnující testování na obratlovcích a jiné 
studie, které mohou vyloučit testování na 
zvířatech, týká se tato povinnost všech. 

Or. en

Justification 

In order to ensure compliance with the obligation to share data from animal tests and to 
prevent duplicate testing, the potential registrant must not be allowed not to inform the 
Agency that no agreement was reached and subsequently to carry out duplicate animal tests.

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

Pozměňovací návrh 918
článek 25, odstavec4

4. Nepodaří-li se uzavřít uvedenou dohodu, 
potenciální žadatel o registraci může o tomto
informovat Agenturu a předchozí(ho) 
žadatele minimálně 1 měsíc po obdržení 
jména a adresy předchozího žadatele o 
registraci od Agentury.

4. Nepodaří-li se uzavřít uvedenou dohodu, 
potenciální žadatel o registraci může 
předložit žádost Agentuře minimálně 1
měsíc po obdržení jména a adresy 
předchozího žadatele o registraci od 
Agentury o stanovení výše platby, která má 
být zaplacena předchozímu žadateli o 
registraci podle odstavce 6 a zároveň bude 
o této žádosti informovat předchozí(ho) 
žadatele o registraci.

Or. it

Justification 

The Agency should intervene in the information exchange procedure in order to speed up 
operations and guarantee data confidentiality.

Pozměňovací návrh, který předložil Chris Davies

Pozměňovací návrh 919
Článek 25, odstavec 5

5. Předchozí žadatel / žadatelé o registraci 
bude mít 1 měsíc od získání informace 
uvedené v odstavci 4 na to, aby informoval 
potenciálního žadatele a Agenturu o svých 
nákladech vynaložených na uvedenou studii. 
Na základě žádosti potenciálního žadatele o 

5. Předchozí žadatel / žadatelé o registraci 
bude mít 1 měsíc od získání informace 
uvedené v odstavci 4 na to, aby informoval 
potenciálního žadatele a Agenturu o svých 
nákladech vynaložených na uvedenou studii. 
Na základě žádosti potenciálního žadatele o 
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registraci Agentura učiní rozhodnutí a 
zpřístupní mu souhrny nebo souhrny 
hloubkových studií nebo jejich výsledky, 
předloží-li potvrzení, že zaplatil 
předchozímu žadateli / předchozím 
žadatelům 50 % nákladů jím / jimi 
vynaložených.

registraci, a vždy pokud jde o studie 
zahrnující testování na obratlovcích a jiné 
studie, které mohou vyloučit testování na 
zvířatech, Agentura učiní rozhodnutí a 
zpřístupní mu souhrny nebo souhrny 
hloubkových studií nebo jejich výsledky, 
předloží-li potvrzení, že zaplatil 
předchozímu žadateli / předchozím 
žadatelům částku stanovenou v čl. 25 odst. 
8, písm. a).

Or. en

Justification 

In order to ensure compliance with the obligation to share data from animal tests and to 
prevent duplicate testing, the potential registrant must not be allowed not to request that the 
information is made available to him and subsequently to carry out duplicate animal tests.

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

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

Gutiérrez-Cortines, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges + Richard Seeber

Pozměňovací návrh 920
Článek 25, odstavec 5

5. Předchozí žadatel / žadatelé o registraci 
bude mít 1 měsíc od získání informace 
uvedené v odstavci 4 na to, aby informoval 
potenciálního žadatele a Agenturu o svých 
nákladech vynaložených na uvedenou studii. 
Na základě žádosti potenciálního žadatele o 
registraci Agentura učiní rozhodnutí a 
zpřístupní mu souhrny nebo souhrny 
hloubkových studií nebo jejich výsledky, 
předloží-li potvrzení, že zaplatil 
předchozímu žadateli / předchozím 
žadatelům 50 % nákladů jím / jimi 
vynaložených.

5. Předchozí žadatel / žadatelé o registraci 
bude mít 1 měsíc od získání informace 
uvedené v odstavci 4 na to, aby informoval 
potenciálního žadatele a Agenturu o svých 
nákladech vynaložených na uvedenou studii. 
Na základě žádosti potenciálního žadatele o 
registraci Agentura učiní rozhodnutí a 
zpřístupní mu souhrny nebo souhrny 
hloubkových studií nebo jejich výsledky, 
předloží-li potvrzení, že zaplatil 
předchozímu žadateli / předchozím 
žadatelům rovný podíl nákladů jím / jimi 
vynaložených. 

Or. en
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Justification 

Linked to the amendment to Article 10, paragraph 2. The new registrant should not pay 50% 
of the testing cost to previous registrant(s) as it is currently proposed for “non-phase-in” 
substances. The rules for cost sharing for “non-phase-in” substances should be the same as 
for “phase-in” (see Article 28 (3)). There is no reason to have a different cost sharing system 
between these two types of substances.

Linked to the amendments to articles 10(2), 17(2) and 25(6). (Oomen-Ruijten & others)

Limiting the reduction of fees only to one half reduces the incentive for the formation of 
consortia to 2-party-consortia. Only a consortium consisting of two members will benefit 
from the formation. Sharing the fees equally, though, makes it attractive also for bigger 
consortia. (Seeber)

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

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

Pozměňovací návrh 921
Článek 25, odstavec 5

5. Předchozí žadatel o registraci bude mít 
1 měsíc od získání informace uvedené 
v odstavci 4 na to, aby informoval 
potenciálního žadatele a Agenturu o svých 
nákladech vynaložených na uvedenou studii. 
Na základě žádosti potenciálního žadatele o 
registraci Agentura učiní rozhodnutí a 
zpřístupní mu souhrny nebo souhrny 
hloubkových studií nebo jejich výsledky, 
předloží-li potvrzení, že zaplatil 
předchozímu žadateli 50 % nákladů jím 
vynaložených.

5. Předchozí žadatel o registraci bude mít 
1 měsíc od získání informace uvedené 
v odstavci 4 na to, aby informoval 
potenciálního žadatele a Agenturu o svých 
nákladech vynaložených na uvedenou studii. 
Na základě žádosti potenciálního žadatele o 
registraci Agentura učiní rozhodnutí a 
zpřístupní mu souhrny nebo souhrny 
hloubkových studií nebo jejich výsledky, 
předloží-li potvrzení, že zaplatil 
předchozímu žadateli částku stanovenou 
Agenturou. 

Or. it

Justification 

Costs should be shared fairly and proportionately on the basis of decisions taken by the 
Agency. This amendment is linked to the other amendments to the articles contained in Title 
III: Data sharing and avoidance of unnecessary testing.
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Pozměňovací návrh, který předložili Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter

Pozměňovací návrh 922
Článek 25, odstavce 5 a 5a (nový)

5. Předchozí žadatel / žadatelé o registraci 
bude mít 1 měsíc od získání informace 
uvedené v odstavci 4 na to, aby informoval 
potenciálního žadatele a Agenturu o svých 
nákladech vynaložených na uvedenou studii. 
Na základě žádosti potenciálního žadatele o 
registraci Agentura učiní rozhodnutí a 
zpřístupní mu souhrny nebo souhrny 
hloubkových studií nebo jejich výsledky, 
předloží-li potvrzení, že zaplatil 
předchozímu žadateli / předchozím 
žadatelům 50 % nákladů jím / jimi 
vynaložených.

5. Předchozí žadatel / žadatelé o registraci 
bude mít 1 měsíc od získání informace 
uvedené v odstavci 4 na to, aby informoval 
potenciálního žadatele a Agenturu o svých 
nákladech vynaložených na uvedenou studii. 
Na základě žádosti potenciálního žadatele o 
registraci Agentura učiní rozhodnutí a 
zpřístupní mu souhrny nebo souhrny 
hloubkových studií nebo jejich výsledky, 
předloží-li potvrzení, že zaplatil 
předchozímu žadateli / předchozím 
žadatelům podíl na nákladech jím / jimi 
vynaložených, vypočítaný podle odstavce  
5a.

5a. Sdílení skutečných nákladů 
vynaložených původním žadatelem / 
původními žadateli o registraci na příslušné 
studie by mělo být vypočítáváno 
proporcionálně podle objemu výroby každé 
ze stran.
Tam, kde byly celkové původní náklady již 
rozděleny mezi dva nebo více žadatelů o 
registraci, každý následný potenciální 
žadatel / žadatelé zaplatí rovný podíl 
odpovídající jeho podílu na nákladech.

Or. en

Justification 

Establishes a mechanism for sharing in a fair way the original costs of tests irrespective of 
the number of registrants and the timing for subsequent registrations.

Pozměňovací návrh, který předložil Chris Davies

Pozměňovací návrh 923
Článek 25, odstavec 5 a (nový)

5a. Jestliže potenciální žadatel o registraci 
nezaplatí svůj podíl na nákladech na studii 
zahrnující pokusy na obratlovcích nebo 
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dalších studií, které mohou umožnit 
vyloučit pokusy na zvířatech, nemělo by mu 
být umožněno, aby svou látku zaregistroval. 

Or. en

Justification 

Linked to the amendment to Recital 39a. In order to ensure compliance with the obligation to 
share data from animal tests and to prevent duplicate testing, the potential registrant must not 
be allowed not to pay his share of the cost and subsequently to carry out duplicate animal 
tests.

Pozměňovací návrh, který předložil Chris Davies

Pozměňovací návrh 924
Článek 25, odstavec 6

6. Nesdělí-li předchozí žadatel o registraci 
potenciálnímu žadateli a Agentuře své 
náklady podle odstavce 5, Agentura na 
základě žádosti rozhodne zpřístupnit 
potenciálnímu žadateli souhrny nebo 
souhrny hloubkových studií, které bude 
v daném případě vyžadovat. Předchozí 
žadatel o registraci bude mít nárok na 
úhradu 50 % nákladů potenciálním 
žadatelem, které budou vymahatelné 
vnitrostátními soudy.

6. Nesdělí-li předchozí žadatel o registraci 
potenciálnímu žadateli a Agentuře své 
náklady podle odstavce 5, Agentura na 
základě žádosti, a vždy pokud jde o studie 
zahrnující testování na obratlovcích a jiné 
studie, které mohou vyloučit testování na 
zvířatech, rozhodne zpřístupnit 
potenciálnímu žadateli souhrny nebo 
souhrny hloubkových studií nebo výsledky 
těchto studií. Předchozí žadatel o registraci 
bude mít nárok na úhradu 50 % nákladů 
potenciálním žadatelem, které budou 
vymahatelné vnitrostátními soudy.  

Or. en

Justification 

Linked to the amendment to Article 25 (5) by the same author. In order to ensure compliance 
with the obligation to share data from animal tests and to prevent duplicate testing, the 
potential registrant must not be allowed not to request that the information is made available 
to him and subsequently to carry out duplicate animal tests. The addition of ‘or the results 
thereof’ is a drafting improvement to make the text conform to paragraph 5.
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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 925
Článek 25, odstavec 6

6. Nesdělí-li předchozí žadatel o registraci 
potenciálnímu žadateli a Agentuře své 
náklady podle odstavce 5, Agentura na 
základě žádosti rozhodne zpřístupnit 
potenciálnímu žadateli souhrny nebo 
souhrny hloubkových studií, které bude 
v daném případě vyžadovat. Předchozí 
žadatel o registraci bude mít nárok na 
úhradu 50 % nákladů potenciálním 
žadatelem, které budou vymahatelné 
vnitrostátními soudy.

6. Nesdělí-li předchozí žadatel o registraci 
potenciálnímu žadateli a Agentuře své 
náklady podle odstavce 5, Agentura na 
základě žádosti rozhodne zpřístupnit 
potenciálnímu žadateli souhrny nebo 
souhrny hloubkových studií, které bude 
v daném případě vyžadovat. Předchozí 
žadatel o registraci bude mít nárok na 
úhradu rovného podílu nákladů 
potenciálním žadatelem, které budou 
vymahatelné vnitrostátními soudy.

Or. en

Justification 

Linked to the amendment to article 10(2), 17(2) and 25(5) by the same authors (see 
justification of those amendments).

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

Mikolášik

Pozměňovací návrh 926
Článek 25, odstavec 6

6. Nesdělí-li předchozí žadatel o registraci 
potenciálnímu žadateli a Agentuře své 
náklady podle odstavce 5, Agentura na 
základě žádosti rozhodne zpřístupnit 
potenciálnímu žadateli souhrny nebo 
souhrny hloubkových studií, které bude 
v daném případě vyžadovat. Předchozí 
žadatel o registraci bude mít nárok na 
úhradu 50 % nákladů potenciálním 
žadatelem, které budou vymahatelné 
vnitrostátními soudy.

6. Nesdělí-li předchozí žadatel o registraci 
potenciálnímu žadateli a Agentuře své 
náklady podle odstavce 5, Agentura na 
základě žádosti rozhodne zpřístupnit 
potenciálnímu žadateli souhrny nebo 
souhrny hloubkových studií, které bude 
v daném případě vyžadovat. Předchozí 
žadatel o registraci bude mít nárok na 
úhradu částky, stanovené Agenturou,
potenciálním žadatelem, které budou 
vymahatelné vnitrostátními soudy.

Or. it



AM\565932CS.doc 29/113 PE 357.820v01-00
Externí překlad

CS

Justification 

Costs should be shared fairly and proportionately on the basis of decisions taken by the 
Agency. This amendment is linked to the other amendments to the articles contained in Title 
III: Data sharing and avoidance of unnecessary testing.

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

Pozměňovací návrh 927
Článek 25, odstavec 6

6. Nesdělí-li předchozí žadatel o registraci 
potenciálnímu žadateli a Agentuře své 
náklady podle odstavce 5, Agentura na 
základě žádosti rozhodne zpřístupnit 
potenciálnímu žadateli souhrny nebo 
souhrny hloubkových studií, které bude 
v daném případě vyžadovat. Předchozí 
žadatel o registraci bude mít nárok na 
úhradu 50 % nákladů potenciálním 
žadatelem, které budou vymahatelné 
vnitrostátními soudy. 

6. Nesdělí-li předchozí žadatel o registraci 
potenciálnímu žadateli a Agentuře své 
náklady podle odstavce 5, Agentura na 
základě žádosti rozhodne zpřístupnit 
potenciálnímu žadateli souhrny nebo 
souhrny hloubkových studií, které bude 
v daném případě vyžadovat. Předchozí 
žadatel o registraci bude mít nárok na 
úhradu podílu nákladů potenciálním 
žadatelem, vypočítaného podle odstavce 5a,
které budou vymahatelné vnitrostátními 
soudy. 

Or. en

Justification 

Establishes a mechanism for sharing in a fair way the original costs of tests irrespective of 
the number of registrants and the timing for subsequent registrations.

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

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

Pozměňovací návrh 928
Článek 25, odstavec 8

8. Čekací registrační lhůta pro nového 
žadatele o registraci podle čl. 19 odst. 1 
může být prodloužena o období 4 měsíců, 
požádá-li tak předchozí žadatel o registraci.

8. Čekací registrační lhůta pro nového 
žadatele o registraci podle čl. 19 odst. 1 
může být prodloužena o období odpovídající 
době potřebné k provedení příslušných 
studií a potřebných hodnocení.

Or. it
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Justification 

The time period should reflect the time which is actually needed to carry out the experiments 
and collect the relevant data. This amendment is linked to the amendments to the articles 
contained in Title III: Data sharing and avoidance of unnecessary testing.

Pozměňovací návrh, který předložil Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 929
Článek 25, odstavec 8

8. Čekací registrační lhůta pro nového 
žadatele o registraci podle čl. 19 odst. 1 
může být prodloužena o období 4 měsíců, 
požádá-li tak předchozí žadatel o registraci.

8. Čekací registrační lhůta pro nového 
žadatele o registraci podle čl. 19 odst. 1 
může být prodloužena o období odpovídající 
době potřebné k provedení příslušných 
studií a potřebných hodnocení, požádá-li 
tak předchozí žadatel o registraci.

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předložil Chris Davies

Pozměňovací návrh 930
Článek 25, odstavec 8 a (nový)

8a. Příspěvek na náklady pro každou ze 
zúčastněných stran by měl být vypočítán 
vydělením skutečných nákladů 
vynaložených původním žadatelem / 
původními žadateli o registraci na 
příslušnou studii počtem žadatelů o stejnou 
látku, použití a tonáž. Každý následný
potenciální žadatel o registraci zaplatí 
předchozímu žadateli / předchozím 
žadatelům částku, rovnající se původním 
celkovým nákladům vyděleným novým 
počtem žadatelů o registraci. 
Tam, kde byly původní celkové náklady již 
rozděleny mezi dva nebo více žadatelů o 
registraci, potenciální žadatel / žadatelé o 
registraci zaplatí každému žadateli o 
registraci rovný podíl odpovídající jeho 
podílu na nákladech. 

Or. en
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Justification 

Stanoví mechanismy pro spravedlivé sdílení původních nákladů na testování bez ohledu na 
počet žadatelů o registraci a dobu následné registrace.

Pozměňovací návrh, který předložil Werner Langen

Pozměňovací návrh 931
článek 25 a (nový)

Článek 25a
1. Jestliže látky nebyly doposud 
registrovány a požadované údaje a 
informace nejsou k dispozici jinde, bude 
Agentura informovat potenciální(ho) 
žadatele o registraci, že požadované 
informace nejsou k dispozici. Jestliže učiní 
dotaz více než jeden potenciální žadatel o 
registraci, týkající se dané látky, Agentura 
nejprve poskytne potenciálním žadatelům 
příležitost, aby sdělili, jestli si přejí 
pokračovat v procesu registrace. Pokud si 
přejí v procesu pokračovat, Agentura sdělí 
potenciálním žadatelům o registraci název 
a adresy ostatních žadatelů o registraci. 
Jestliže jeden z potenciálních žadatelů 
požádá, aby jeho totožnost byla uchována v 
tajnosti, nebude sdělována ostatním 
potenciálním žadatelům o registraci.
2. Chybějící studie zahrnující testování na 
obratlovcích může být provedena jen 
jednou.
3. Potenciální žadatelé o registraci musejí 
podniknout veškeré potřebné kroky 
k dosažení  dohody o tom, kdo provede 
studii za ostatní. Za potenciálního žadatele 
o registraci, jehož totožnost nemá být 
odhalena, učiní rozhodnutí Agentura. 
Jestliže nebude do dvou měsíců od 
upozornění ze strany Agentury dosaženo 
žádné dohody mezi potenciálními žadateli o 
registraci, musí být tato skutečnost sdělena 
Agentuře. Za těchto okolností rozhodne 
Agentura za všechny potenciální žadatele o 
registraci, kdo provede studii. Náklady na 
studii se rozdělí rovně mezi všechny 
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potenciální žadatele o registraci . 
4. Odstavce 2 a 3 se rovněž vztahují na 
případy, kdy mají být provedeny testy 
zahrnující obratlovce podle ustanovení 
hlavy VI.

Or. de

Justification 

The intention is to ensure that identities are mutually disclosed only among manufacturers 
who actually wish to continue with the registration process. In addition, the amendment 
makes it possible, in the exceptional event of a potential registrant wishing to keep his identity 
secret, for the experiments to be carried out on behalf of everyone nevertheless.

Experiments involving vertebrates are to be avoided even in cases where no such experiments 
have yet been carried out. This is not provided for in the COM proposal (Article 28(2)(2) 
does not prevent parallel experiments involving vertebrates from being carried out).

Arrangements are needed for cases where no agreement is reached, because the first thing 
established is a requirement to carry out experiments involving vertebrates on a shared basis.

The same arrangements for shared conduct of experiments involving vertebrates must apply 
as a matter of principle to all substances . Article 50 can be deleted in consequence.

Pozměňovací návrh, který předložil Werner Langen

Pozměňovací návrh 932
článek 25 a (nový)

Článek  25b
Kompetence a právní ochrana 

1. Odpovědnost za rozhodnutí podle této 
hlavy nese Agentura, jestliže není 
stanoveno jinak.
2. Proti rozhodnutí Agentury je možno se 
odvolat v souladu s ustanoveními čl. 87, 88 
a 89.

Or. de

Justification 

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

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

Hennicot-Schoepges

Pozměňovací návrh 933
Článek 26

Článek 26
Povinnost předregistrace zavedených látek

Článek 26
Povinnost předregistrace zavedených látek

1. V zájmu využití přechodného režimu 
podle článku  21 předloží Agentuře každý 
potenciální žadatel o registraci zavedené 
látky veškeré následující informace ve 
formátu určeném Agenturou a podle 
článku 108:

1. Do 18 měsíců ode dne, kdy REACH 
vstoupí v platnost, musí všechny podniky, 
které vyrábějí nebo dovážejí zavedené látky 
v množství převyšující 1 tunu za rok tyto 
látky předregistrovat u Evropské agentury 
pro chemikálie. V zájmu využití 
přechodného režimu podle článku 21 
předloží Agentuře každý potenciální žadatel 
o registraci zavedené látky veškeré 
následující informace ve formátu určeném 
Agenturou a podle článku 108:

(a) název látky a popř. skupinu látek, včetně 
čísel EINECS a CAS, pokud jsou dostupné;

(a) název látky a popř. skupinu látek, včetně 
čísel EINECS a CAS, pokud jsou dostupné

(b) svůj název a adresu a jméno kontaktní 
osoby;

(b) svůj název a adresu a jméno kontaktní 
osoby nebo svého zástupce; výrobci nebo 
dovozci mohou v souladu s čl. 116 
požadovat, aby byl název jejich společnosti 
považován za důvěrný;

(c) předpokládaný termín pro 
registraci/tonážní rozsah;

(c) předpokládaný tonážní rozsah;

(d) fyzikálně chemické, toxikologické a 
ekotoxikologické koncové body/vlastnosti, 
ke kterým má k dispozici související studie 
nebo informace pro účely informačních 
požadavků při registraci, pokud nějaké 
existují;

(d) držení studie (podle typu studie)  
toxikologických a ekotoxikologických 
koncových bodů založených na testech na 
obratlovcích pro účely informačních 
požadavků při registraci, pokud nějaké 
existují;

(e) prohlášení o tom, zda studie uvedené 
v bodu d) zahrnují či nezahrnují testy na 
obratlovcích a pokud nikoli, zda zvažuje 
učinit pro svoji registraci potvrzující 
prohlášení pro účely čl. 9 písm. a) bodu x).

(e) zájem o vytvoření sdružení.

Potenciální žadatel o registraci může údaje 
předkládané podle prvního pododstavce 
omezit na ty koncové body/vlastnosti, pro 
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které byly požadovány testy.
2. Informace uvedené v odstavci 1 budou 
předloženy nejpozději 18 měsíců před:

2. Informace uvedené v odstavci 1 budou 
předloženy nejpozději 18 měsíců poté, kdy 
vstoupí toto nařízení v platnost.

(a) termínem uvedeným v čl. 21 odst. 1 pro 
zavedené látky vyráběné nebo dovážené 
v množství 1000 tun nebo více za rok;
(b) termínem uvedeným v čl. 21 odst. 2 pro 
zavedené látky vyráběné nebo dovážené 
v množství 1 tuny nebo více za rok.

2a. Do jednoho měsíce od skončení fáze 
předregistrace vydá Agentura seznam látek 
stanovených v čl. 26 odst. 1, kde bude 
uveden název látky, číslo CAS a to, zda 
alespoň jeden výrobce nebo dovozce musí 
tuto látku zaregistrovat do 5 let.
2b. V 6 měsících po vydání tohoto seznamu  
zavedených látek v souladu s odstavcem 2 
písmeno a) mohou výrobci nebo dovozci ve 
výjimečných případech oznamovat 
Agentuře dodatky nebo doplňky. Musejí 
zdůvodnit použití prodloužené lhůty. 
Agentura pak vydá konečný seznam do 
jednoho měsíce. 

3. Žadatelé o registraci, kteří nepředloží 
informace požadované podle odstavce 1, se 
nemohou opírat o článek 21.

3. Žadatelé o registraci, kteří nepředloží 
informace požadované podle odstavce 1, se 
nemohou opírat o článek 21.

4. Výrobci a dovozci zavedených látek 
v množství nižším než 1 tuna za rok, a 
stejně tak i následní uživatelé mohou 
předložit Agentuře informace uvedené 
v odstavci 1 ve formátu určeném Agenturou 
a v souladu s článkem 108.

4. U látek zahrnutých do konečného 
seznamu zmíněných v odstavci 2 písm. a) 
musí každý držitel studie založené na 
testech na obratlovcích předložit Agentuře 
informace uvedené v odstavci 1 písm. a), b) 
a d) ve formátu určeném Agenturou a 
v souladu s článkem 108.

5. Agentura učiní záznam údajů 
předložených v souladu s odstavci 1 až 4 do 
databáze. Výrobcům a dovozcům, kteří 
předložili údaje o této látce v souladu 
s odstavci 1 až 4, bude umožněn přístup 
k údajům pro všechny látky. Příslušné 
orgány členských států budou mít rovněž 
přístup k těmto údajům.

5.  Agentura učiní záznam údajů 
předložených v souladu s odstavci 1 až 4 do 
databáze. Výrobcům a dovozcům, kteří 
předložili údaje o této látce v souladu 
s odstavci 1, bude umožněn přístup 
k údajům pro všechny látky. Příslušné 
orgány členských států budou mít rovněž 
přístup k těmto údajům.

Or. en
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Justification 

After 18 months, all substances falling under the scope of REACH will be identified 
(acceleration of the process). This greatly enhances ability of all data owners to share their 
data and the ability of all registrants to form consortia, supporting the objective of avoiding 
unnecessary animal testing.

This inventory list facilitates data sharing and voluntary consortia formation across the 
industry including both big and small companies manufacturing/importing the same 
substance, independently of volume. It also provides opportunity for small volume producers 
to register earlier on a voluntary basis. Companies producing substances in the lower volume 
bands – many of which are SMEs - will be asked to pre-register earlier than according to the 
Commission proposal. However, the pre-registration under a uniform procedure enables all
registrants to identify co-producer/importers and potential downstream user who may want to 
participate in consortia. Even if the SMEs do not want to join consortia at the very beginning 
of the process they will at least have the opportunity to do so but will have the choice to 
register later. To achieve transparency in the registration process itself it is an acceptable 
effort for SMEs to send a “post-card” pre-registration to the Agency.

The declaration of registration intentions including vertebrate animal tests results will lead in 
most cases to joint registration while protecting the freedom of companies to act according to 
their essential business interests if deemed necessary.

Pozměňovací návrh, který předložili Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Pozměňovací návrh 934
článek 26, odstavce 1 a 2

1. V zájmu využití přechodného režimu 
podle článku  21 předloží Agentuře každý 
potenciální žadatel o registraci zavedené 
látky veškeré následující informace ve 
formátu určeném Agenturou a podle 
článku 108:

1. V zájmu využití přechodného režimu 
podle článku 21 předloží Agentuře každý 
potenciální žadatel o registraci zavedené 
látky veškeré následující informace ve 
formátu určeném Agenturou a podle 
článku 108:

a) název látky a popř. skupinu látek, včetně 
čísel EINECS a CAS, pokud jsou dostupné;

a) název látky a popř. skupinu látek, včetně 
čísel CAS, pokud jsou dostupné;

b) svůj název a adresu a jméno kontaktní 
osoby;

b) svůj název a adresu a jméno kontaktní 
osoby nebo název a adresu jejich zástupců; 
výrobci a dovozci mohou požádat, aby bylo 
s názvem jejich firmy nakládáno jako s 
důvěrným podle čl. 116;

c) předpokládaný termín pro 
registraci/tonážní rozsah;

c) předpokládaný (vypouští se) tonážní 
rozsah; 

d) fyzikálně chemické, toxikologické a 
ekotoxikologické koncové body /vlastnosti, 

d) je-li to možné, vlastnictví studií (podle 
druhu studie) toxikologických a 
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ke kterým má k dispozici související studie 
pro účely informačních požadavků při 
registraci, pokud nějaké existují

ekotoxikologických koncových bodů u testů 
zahrnujících obratlovce pro účely 
informačních požadavků při registraci, a

e) prohlášení o tom, zda studie uvedené 
v bodu d) zahrnují či nezahrnují testy na 
obratlovcích a pokud nikoli, zda zvažuje 
učinit pro svoji registraci potvrzující 
prohlášení pro účely čl. 9 písm. a) bodu x).

e) případný zájem o vstup do sdružení.

Potenciální žadatel o registraci může údaje 
předkládané podle prvního pododstavce 
omezit na ty koncové body/vlastnosti, pro 
které byly požadovány testy.
2. Informace uvedené v odstavci 1 budou 
předloženy nejpozději 18 měsíců před:

2. Informace uvedené v odstavci 1 budou 
předloženy nejpozději 18 měsíců od vstupu 
tohoto nařízení v platnost:

a) termínem uvedeným v čl. 21 odst. 1 pro 
zavedené látky vyráběné nebo dovážené 
v množství 1000 tun nebo více za rok;
b) termínem uvedeným v čl. 21 odst. 2 pro 
zavedené látky vyráběné nebo dovážené 
v množství 1 tuny nebo více za rok.

Do jednoho měsíce od skončení fáze 
předregistrace vydá Agentura seznam látek 
stanovených v čl. 26 odst. 1, kde bude 
uveden název látky, číslo CAS a to, zda 
alespoň jeden výrobce nebo dovozce musí 
tuto látku zaregistrovat do pěti let.

Or. de

Justification 

The amendments to Article 26 mean that a single pre-registration, and thus a single substance 
register, is created after 18 months. This provides more planning certainty for manufacturers, 
processors, users and authorities. The other changes serve to clarify the information required 
for pre-registration. The amendment improves, inter alia, ownership protection for test data 
and at the same time facilitates formation of consortia. Further animal experiments can be 
avoided as a result.

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

Pozměňovací návrh 935
Článek 26, odstavec 1
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1. V zájmu využití přechodného režimu 
podle článku  21 předloží každý potenciální 
žadatel o registraci zavedené látky veškeré 
následující informace ve formátu určeném 
Agenturou a podle článku 108:

1. Z důvodu předregistrace zavedené látky 
předloží každý výrobce nebo dovozce, který 
vyrábí nebo dováží látky v množství jedné 
tuny nebo více za rok, Agentuře veškeré 
následující informace ve formátu určeném 
Agenturou a podle článku 108 za účelem 
vyhotovení seznamu látek a jeho částečné 
zahrnutí do databáze Agentury:

a) název látky a popř. skupinu látek, včetně 
čísel EINECS a CAS, pokud jsou dostupné;

a) informace o výrobci nebo dovozci, které 
je třeba předložit podle čl. 9 písm. a) bodů i) 
a ii);

b) svůj název a adresu a jméno kontaktní 
osoby;

b) informace o použití podle čl. 9 písm. a) 
bodu iii);

c) předpokládaný termín pro 
registraci/tonážní rozsah;

c) přiřazení známých použití ke kategoriím 
použití a expozic podle přílohy Iaa;

d) fyzikálně chemické, toxikologické a 
ekotoxikologické koncové body/vlastnosti, 
ke kterým má k dispozici související studie 
pro účely informačních požadavků při 
registraci, pokud nějaké existují

d) fyzikální a chemické údaje, které má 
výrobce nebo dovozce k dispozici nebo jsou 
mu známy, toxikologické údaje, splňující 
minimální požadavky na informace podle 
přílohy V;

e) prohlášení o tom, zda studie uvedené 
v bodu d) zahrnují či nezahrnují testy na 
obratlovcích a pokud nikoli, zda zvažuje 
učinit pro svoji registraci potvrzující 
prohlášení pro účely čl. 9 písm. a) bodu x).

e) informace týkající se klasifikace a 
značení látek podle čl. 9 písm. a) bodu iv);

e a) návrhy na další testování látek, aby se 
ověřila známá rizika nebo rizika, která není 
možné vyloučit, pokud je o nich výrobci 
nebo dovozci něco známo, a
e b) návrhy podle čl. 9 písm. c) na 
klasifikaci látky.

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

Or. de

Justification 

On the basis of the ‘one substance – one registration’ approach, the information requirements 
for the risk-oriented pre-registration process must be changed. At the same time, however, the 
central pooling role of the Agency means that not all information need be compulsorily 
submitted by every manufacturer and importer, which will mean a significantly lighter burden 
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for manufacturers and importers, particularly in small and medium-sized businesses. An 
initial fee will be charged at the time of pre-registration, because work is already done by the 
Agency at this stage. One result is that the size of the pre-registration fee can be reduced. The 
information will be collated by the Agency in substance lists by substance. Linked to the 
amendments to paragraphs 2 to 5 by the same authors.

Pozměňovací návrh, který předložil Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 936
Článek 26, odstavec 1, písmeno c a (nový)

c a) stupeň perzistence, hodnoty BCF pro 
bioakumulativitu a hodnoty (eko)toxicity 
NOEC;

Or. nl

Justification 

The degree of persistence, the BCF value for bioaccumulativity and the NOEC value for 
(eco)toxicity must be submitted to the Agency (Blokland priority package).

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

Pozměňovací návrh 937
Článek 26, odstavec 1, písmeno (d)

(d) fyzikálně chemické, toxikologické a 
ekotoxikologické koncové body/vlastnosti, 
ke kterým má k dispozici související studie 
pro účely informačních požadavků při 
registraci, pokud nějaké existují;

vypouští se

Or. en

Justification 

The aim of OSOR is to ensure that all available information on the substance is made 
available to the registrant(s) before the relevant registration deadlines to avoid repeat 
testing, particularly of vertebrate animals. These amendments to Articles 26 and inclusion of 
a new Article 26a ensure that available data is brought forward after publication of an 
Agency list of substances which have been pre-registered.

Part of OSOR package.
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Pozměňovací návrh, který předložil Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 938
Článek 26, odstavec 1, písmeno  (d)

(d) fyzikálně chemické, toxikologické a 
ekotoxikologické koncové body/vlastnosti, 
ke kterým má k dispozici související studie 
pro účely informačních požadavků při 
registraci, pokud nějaké existují;

(d) fyzikálně chemické, další toxikologické 
a ekotoxikologické koncové body/vlastnosti, 
ke kterým má k dispozici související studie 
pro účely informačních požadavků při 
registraci, pokud nějaké existují;

Or. nl

Justification 

The degree of persistence, the BCF value for bioaccumulativity and the NOEC value for 
(eco)toxicity must be submitted to the Agency (Blokland priority package).

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

Pozměňovací návrh 939
Článek 26, odstavec 1, písmeno (d) a (nový)

(da) výsledky testů na perzistenci * a 
bioakumulaci **;
* Test na degradaci podle bodu 7.2 přílohy 
VI
** Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda 
podle bodu 5.8 přílohy V

Or. en

Justification 

Amendment in support of the amendment on Article 21, paragraph 1 by the rapporteur and by 
the authors of this amendment, respectively.

Substances that are persistent and bioaccumulative are of particular concern. These 
properties can be identified easily and quickly and should therefore be added to pre-
registration. This would allow to add such substances to the first registration phase. This is 
also needed to ensure coherence with authorisation, which gives priority to PBT and vPvB 
substances (see Article 55(3)).



PE 357.820v01-00 40/106 AM\565932CS.doc
Externí překlad

CS

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

Pozměňovací návrh 940
Článek 26, odstavec 1, písmeno (e)

(e) prohlášení o tom, zda studie uvedené 
v bodu d) zahrnují či nezahrnují testy na 
obratlovcích a pokud nikoli, zda zvažuje 
učinit pro svoji registraci potvrzující 
prohlášení pro účely čl. 9 písm. a) bodu x).

vypouští se

Or. en

Justification 

The aim of OSOR is to ensure that all available information on the substance is made 
available to the registrant(s) before the relevant registration deadlines to avoid repeat 
testing, particularly of vertebrate animals. These amendments to Articles 26 and inclusion of 
a new Article 26a ensure that available data is brought forward after publication of an 
Agency list of substances which have been pre-registered.

Part of OSOR package.

Pozměňovací návrh, který předložil Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 941
Článek 26, odstavec 1, písmeno (e)

(e) prohlášení o tom, zda studie uvedené 
v bodu d) zahrnují či nezahrnují testy na 
obratlovcích a pokud nikoli, zda zvažuje 
učinit pro svoji registraci potvrzující 
prohlášení pro účely čl. 9 písm. a) bodu x).

(e) prohlášení o tom, zda studie uvedené 
v bodech ca) a d) zahrnují či nezahrnují 
testy na obratlovcích, a pokud nikoli, zda 
zvažuje učinit pro svoji registraci potvrzující 
prohlášení pro účely čl. 9 písm. a) bodu x).

Or. nl

Justification 

The degree of persistence, the BCF value for bioaccumulativity and the NOEC value for 
(eco)toxicity must be submitted to the Agency (Blokland priority package).
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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

Pozměňovací návrh 942
Článek 26, odstavec 1, písmeno (e)

(e) prohlášení o tom, zda studie uvedené 
v bodu d) zahrnují či nezahrnují testy na 
obratlovcích a pokud nikoli, zda zvažuje 
učinit pro svoji registraci potvrzující 
prohlášení pro účely čl. 9 písm. a) bodu x).

(e) prohlášení o tom, zda studie uvedené 
v bodu d) zahrnují či nezahrnují testy na 
obratlovcích. 

Or. it

Justification 

The amendment is closely related to and consequent upon the amendments to Articles 9(a)(x), 
24(5) and 25(1). Its aim is to remove the optional aspect of the submission of test data on 
non-vertebrates by removing this provision. Compulsory access to data is of vital importance 
to SMEs.

Pozměňovací návrh, který předložil Guido Sacconi

Pozměňovací návrh 943
Článek 26, odstavec 1, písmeno (e a) (nový)

(e a) seznam použití, které má v úmyslu 
podporovat v rámci registrace.

Or. it

Justification 

Providing for a list of uses supported or not supported by the manufacturer or importer adds 
transparency to the system. It will allow downstream users to identify at an early stage when 
their use will not be supported and to act accordingly.

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

Pozměňovací návrh 944
Článek 26, odstavec 2

2. Informace uvedené v odstavci 1 budou 
předloženy nejpozději 18 měsíců před:

2. Informace uvedené v odstavci 1 budou 
předloženy do 12 měsíců ode dne, kdy toto 
nařízení vstoupí v platnost.
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(a) termínem uvedeným v čl. 21 odst. 1 pro 
zavedené látky vyráběné nebo dovážené 
v množství 1000 tun nebo více za rok;
(b) termínem uvedeným v čl. 21 odst. 2 pro 
zavedené látky vyráběné nebo dovážené 
v množství 1 tuny nebo více za rok.

Or. en

Justification 

In accordance with recital 40 and with mandatory data sharing, the pre-registration date 
should be the same for all phase-in substances so that all animal data and other information 
that could prevent animal testing can be shared by all manufacturers and importers in the 
SIEF. The pre-registration date should be brought forward to allow sufficient time for data 
sharing and testing, where needed.

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

Pozměňovací návrh 945
Článek 26, odstavec 2

2. Informace uvedené v odstavci 1 budou 
předloženy nejpozději 18 měsíců před:

a) termínem uvedeným v čl. 21 odst. 1 pro 
zavedené látky vyráběné nebo dovážené 
v množství 1000 tun nebo více za rok;

b) termínem uvedeným v čl. 21 odst. 2 pro 
zavedené látky vyráběné nebo dovážené 
v množství 1 tuny nebo více za rok.

2. Aby mohla být podána žádost v termínu 
stanoveném podle čl. 21 nemají být 
informace předkládány později než jeden 
rok od vstupu tohoto nařízení v platnost.

Or. de

Justification 

See justification to amendment to article 26(1) by the same authors.

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

Pozměňovací návrh 946
Článek 26, odstavec 2
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Informace uvedené v odstavci 1 budou 
předloženy nejpozději 18 měsíců před: 

2. Informace uvedené v odstavci 1 budou 
předloženy během: 

(a) termínem uvedeným v čl. 21 odst. 1 pro 
zavedené látky vyráběné nebo dovážené 
v množství 1000 tun nebo více za rok;

(a) šesti měsíců od vstupu tohoto nařízení 
v platnost pro:

(i) zavedené látky vyráběné nebo dovážené 
v množství 1000 tun nebo více za rok; nebo
(ii) zavedené látky vyráběné nebo dovážené 
v množství 1 tuny nebo více za rok a 
klasifikované jako karcinogenní, 
mutagenní nebo toxické pro reprodukci 
kategorie 1 nebo 2 v souladu se směrnicí 
67/548/EHS.

(b) termínem uvedeným v čl. 21 odst. 2 pro 
zavedené látky vyráběné nebo dovážené 
v množství 1 tuny nebo více za rok.

(b) tři roky ode dne, kdy toto nařízení 
vstoupí v platnost pro zavedené látky 
vyráběné nebo dovážené v množství 100 tun 
nebo více za rok;

(ba) šest let ode dne, kdy toto nařízení 
vstoupí v platnost pro zavedené látky 
vyráběné nebo dovážené v množství 1 tuny 
nebo více za rok.

Or. en

Justification 

The aim of OSOR is to ensure that all available information on the substance is made 
available to the registrant(s) before the relevant registration deadlines to avoid repeat 
testing, particularly of vertebrate animals. These amendments to Articles 26 and inclusion of 
a new Article 26a ensure that available data is brought forward after publication of an 
Agency list of substances which have been pre-registered. 

Part of OSOR package.

Pozměňovací návrh, který předložil Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 947
Článek 26, odstavec 2

Informace uvedené v odstavci 1 budou 
předloženy nejpozději 18 měsíců před:
(a) termínem uvedeným v čl. 21 odst. 1 pro 
zavedené látky vyráběné nebo dovážené 

Informace uvedené v odstavci 1 budou 
předloženy nejpozději 18 měsíců před:
(a) termínem uvedeným v čl. 21 odst. 1 pro 
zavedené látky velmi vysoké závažnosti;
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v množství 1000 tun nebo více za rok;
(b) termínem uvedeným v čl. 21 odst. 2 pro 
zavedené látky vyráběné nebo dovážené 
v množství 1 tuny nebo více za rok.

(b) termínem uvedeným v čl. 21 odst. 2 pro 
zavedené látky vysoké závažnosti vyráběné 
nebo dovážené v množství 1 tuny nebo více 
za rok a pro látky střední a nízké závažnosti 
vyráběné nebo dovážené v množství 1 000 
tun nebo více za rok.

Or. nl

Justification 

The risks of substances of very high concern must also be assessed where the volume is less 
than 1 tonne per year. These substances of very high concern may cause considerable 
damage to the environment and human health even in small quantities (Blokland priority 
package).

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

Pozměňovací návrh 948
Článek 26, odstavec 3

3. Žadatelé o registraci, kteří nepředloží 
informace požadované podle odstavce 1, se 
nemohou opírat o článek 21.

3. Při předání předregistrační dokumentace 
bude účtován poplatek, který může být 
snížen na základě poskytnutých informací.

Or. de

Justification 

See justification to amendment to article 26(1) by the same authors..

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

Pozměňovací návrh 949
Článek 26, odstavec 3a (nový)

3a. Agentura musí:
(a) do jednoho měsíce po uplynutí termínu 
uvedeného v odstavcích 2 písm. a), b) a ba) 
výše vytvořit seznam látek 
předregistrovaných v souladu s odstavci, 
který bude veřejně přístupný na internetu. 
Seznam musí obsahovat pouze název látky, 



AM\565932CS.doc 45/113 PE 357.820v01-00
Externí překlad

CS

včetně čísel EINECS a CAS, pokud jsou 
dostupná.
(b) jestliže byla stejná látka dříve 
registrována před méně než deseti lety, 
sdělit neprodleně potenciálnímu žadateli / 
potenciálním žadatelům o registraci 
název/názvy a adresy předchozích žadatelů 
o registraci a informovat je o souhrnech 
nebo souhrnech hloubkových studií, pokud 
takové existují, které již předložili.
Dostupné studie musejí být sdíleny 
s potenciálními žadateli o registraci.

Or. en

Justification 

The aim of OSOR is to ensure that all available information on the substance is made 
available to the registrant(s) before the relevant registration deadlines to avoid repeat 
testing, particularly of vertebrate animals. These amendments to Articles 26 and inclusion of 
a new Article 26a ensure that available data is brought forward after publication of an 
Agency list of substances which have been pre-registered. Part of OSOR package.

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

Pozměňovací návrh 950
Článek 26, odstavec 4

4. Výrobci a dovozci zavedených látek 
v množství nižším než 1 tuna za rok, a 
stejně tak i následní uživatelé mohou 
předložit Agentuře informace uvedené 
v odstavci 1 ve formátu určeném Agenturou 
a v souladu s článkem 108.

vypouští se 

Or. de

Justification 

See justification to amendment to article 26(1) by the same authors.

Pozměňovací návrh, který předložil Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 951
Článek 26, odstavec 4

4. Výrobci a dovozci zavedených látek 
v množství nižším než 1 tuna za rok, a stejně 

4. Výrobci a dovozci zavedených látek 
v množství nižším než 1 tuna za rok 
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tak i následní uživatelé mohou předložit 
Agentuře informace uvedené v odstavci 1 ve 
formátu určeném Agenturou a v souladu 
s článkem 108.

s výjimkou látek velmi vysoké závažnosti a 
stejně tak i následní uživatelé mohou 
předložit Agentuře informace uvedené 
v odstavci 1 ve formátu určeném Agenturou 
a v souladu s článkem 108.

Or. nl

Justification 

The risks of substances of very high concern must also be assessed where the volume is less 
than 1 tonne per year. These substances of very high concern may cause considerable 
damage to the environment and human health even in small quantities (Blokland priority 
package).

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

Pozměňovací návrh 952
Článek 26, odstavec 5

5. Agentura učiní záznam údajů 
předložených v souladu s odstavci 1 až 4 do 
databáze. Výrobcům a dovozcům, kteří 
předložili údaje o této látce v souladu 
s odstavci 1 až 4, bude umožněn přístup 
k údajům pro všechny látky. Příslušné 
orgány členských států budou mít rovněž 
přístup k těmto údajům.

vypouští se

Or. de

Justification 

See justification to amendment to article 26(1) by the same authors .

Pozměňovací návrh, který předložili Liam Aylward + Avril Doyle

Pozměňovací návrh 953
Článek 26, odstavec 5

5. Agentura učiní záznam údajů 
předložených v souladu s odstavci 1 až 4 do 
databáze. Výrobcům a dovozcům, kteří 
předložili údaje o této látce v souladu 
s odstavci 1 až 4, bude umožněn přístup 
k údajům pro všechny látky. Příslušné 
orgány členských států budou mít rovněž 

5. Agentura učiní záznam údajů 
předložených v souladu s odstavci 1 až 4 do 
databáze. Výrobcům a dovozcům, kteří 
předložili údaje o této látce v souladu 
s odstavci 1 až 4, bude umožněn přístup 
k údajům pro všechny látky, pokud není 
předání omezeno články 102, 115 odst. 2 a 



AM\565932CS.doc 47/113 PE 357.820v01-00
Externí překlad

CS

přístup k těmto údajům. 116. Příslušné orgány členských států budou 
mít rovněž přístup k těmto údajům.

Or. en

Justification 

See justification to amendment to article 24(5) by the same author. (Aylward)

For downstream users, the use of substances may be highly confidential and considered to be 
intellectual property. Disclosure of the use of one critical chemical can reveal confidential 
business information to competitors and may allow the competitor to reverse engineer 
processes. It should therefore be up to the prior registrant to decide whether to share its 
identity and prior testing documentation with a new registrant. (Doyle)

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

Pozměňovací návrh 954
Článek 26, odstavec 5 a (nový)

5a. Každé podání za účelem předregistrace 
bude spojeno se zálohou na 
registrační poplatek stanovenou 
Agenturou. 

Or. en

Justification 

An advance on the registration fee at pre-registration would create funds for the working of 
the agency at an early stage, which could be particularly relevant for the development and 
validation of alternatives to animal tests.

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

Pozměňovací návrh 955
Článek 26a (nový)

Článek 26a
Předkládání informací Agentuře po 

zveřejnění seznamu 

1. Každý, kdo vyrábí nebo dováží látku 
v množství 1 tuny nebo více za rok, která se 
objeví na seznamu vydaném Agenturou 
podle článku 26 odst. 3a (a), je povinen:
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(a) do 12 měsíců ode dne, kdy vstoupí toto 
nařízení v platnost pro látky, které byly 
předregistrovány podle článku 26 odst. 2 
písm. a ; nebo

(b) do tří a půl roku ode dne, kdy vstoupí 
toto nařízení v platnost pro látky, které byly 
předregistrovány podle článku 26 odst. 2 
písm. b),

předložit Agentuře údaje uvedené v článku  
26 odst. 1 za předpokladu, že má některé 
z informací uvedené v článku 9 písm. a, 
body (vi) a (vii). 

Výrobci a dovozci, kteří tyto informace 
předložili, mají zpřístupnit informace 
stanovené v článku 9 písm. a) body (vi) a 
(vii) ostatním příslušníkům SIEF, 
v souladu s články 27 a 28.

2. Výrobci a dovozci zavedených látek, kteří 
vyrábějí nebo dovážejí méně než 1 tunu za 
rok, stejně jako následní uživatelé, kteří se 
objeví na seznamu vydávaném Agenturou 
podle článku 26 odst. 3a) písm. a), mohou 
předložit informace uvedené v článku 26 
odst. 1 nebo jiné příslušné informace ve 
formátu určeném Agenturou a podle 
článku 108 s úmyslem stát se součástí 
SIEF.

Or. en

Justification 

The aim of OSOR is to ensure that all available information on the substance is made 
available to the registrant(s) before the relevant registration deadlines to avoid repeat 
testing, particularly of vertebrate animals. These amendments to Articles 26 and inclusion of 
a new Article 26a ensure that available data is brought forward after publication of an 
Agency list of substances which have been pre-registered.
Part of OSOR package.
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Pozměňovací návrh, který předložili Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 956
Článek 26a (nový)

Článek 26a
Povinnosti Agentury spojené 

s předregistrací 
1. Podle čl. 18 odst. 1 stanoví ke každé 
předregistraci předregistrační číslo a sdělí 
toto číslo výrobci nebo dovozci.
2. U předregistrace každé látky provede 
Agentura do šesti týdnů ode dne 
předregistrace test úplnosti podle čl. 26 
odst. 1 písm. a), b) a c). Jestliže Agentura 
shledá informace neúplnými, sdělí žadateli 
o registraci do tří týdnů, jaké další 
informace jsou zapotřebí k dokončení 
registrace, a má být stanoven rozumný 
termín.
3. Agentura bude shromažďovat informace 
ode všech výrobců a dovozců pro 
předregistraci látek na jednom seznamu 
látek. Pro každou látku bude veden 
samostatný seznam a bude označen názvem 
látky. 
4. Aby bylo vytvoření seznamu látek 
kompletní, uveřejní Agentura na internetu 
následující součásti seznamu látek pro 
každou předregistrovanou látku, podle 
odstavce 3:
− identifikaci látky podle přílohy IV, 

odstavce 2, a 
− veškeré kategorie použití a expozice 

známé z informací výrobců a dovozců 
ucházejících se o registraci podle 
přílohy Iaa.

Při zveřejnění požádá Agentura následné 
uživatele, aby do dvou měsíců Agentuře 
sdělili zde neuvedené kategorie použití a 
expozice.

5. Budou-li po zveřejnění seznamu 
ohlášena nová použití podle odstavce 4, 
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připojí je Agentura na seznam látek a 
aktualizuje zveřejněný seznam látek.

6.  Za účelem přiřazení podle čl. 26 písm. b) 
bod 1) vypracuje Agentura pro každou 
předregistrovanou látku soubor základních 
údajů na základě informací dodaných 
podle čl. 26 odst. 1 a  čl. 26 písm. a) bod 5. 
Soubor základních údajů se nezveřejňuje. 
Bude obsahovat následující údaje:

a) veškeré kategorie použití a expozice 
ohlášené žadateli ve fázi předregistrace a 
následnými uživateli podle přílohy Iaa,

b) základní informace o látce podle přílohy 
V,

c) celkové množství látky, které bylo ve 
Společenství  vyrobeno a do Společenství 
dovezeno, 

d) informace o ohlášených použitích podle 
přílohy IV, oddíl 3 s příslušným množstvím,

e) klasifikace a značení látky, jak je 
stanoveno v příloze IV, oddíl 4;

f) klasifikace navrhovaná výrobci a 
dovozci, podle čl. 9 odst. c). 

Budou-li výrobci a dovozci uvádět odlišné 
informace, Agentura zařadí do souboru 
základních údajů informace, vedoucí 
k prioritě s vyššími požadavky podle čl. 11, 
odst. 1.

7. Jestliže Agentura nemá veškeré základní 
informace stanovené v odstavci 6 písm. b) 
potřebné k vytvoření souboru základních 
údajů podle přílohy V, požádá výrobce nebo 
dovozce, aby jí tyto informace poskytl 
v rozumné době. Volba výrobce nebo 
dovozce ze strany Agentury se může opírat 
především o jejich obchodní zájmy. 
Náklady výrobce nebo dovozce spojené 
s dodáním údajů se dělí rovně v souladu se 
čl. 50.
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Or. de

Justification 

The burden on manufacturers and importers is significantly lightened if they are required 
initially to supply existing data, which are then collated on a substance-by-substance basis by 
the Agency. Because of the deadlines in Article 21(1) to (3) and the new arrangements in 
Articles 21(4), it is in the interests of manufacturers and importers to provide the information 
asked for as quickly and in as complete a form as possible. Know-how protection can also be 
guaranteed in this way. At the same time, with this approach the substance-based data 
situation is much more effective. All in all, Articles 26 to 26b give the Agency a much greater 
workload in the transitional pre-registration phase for phase-in substances than had 
previously been envisaged. However, this is offset by the fact that because of the simultaneous 
freeing up of the competent authorities in the Member States, greater use can be made of 
secondments or, under the French proposal in the Council, of networks of national experts.

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

Pozměňovací návrh 957
Článek 26b (nový)

Článek 26b
Stanovení priority a požadování dalších 

údajů
1. Po vyhotovení návrhu souboru 
základních údajů podle čl. 26 písm. a) bod 
6), vypracuje Agentura do šesti měsíců 
klasifikaci každé látky na základě kritéria 
toxicity, tonáže a použití podle přílohy IVa, 
v úrovni priority 1, 2 nebo 3. Výsledky  
klasifikace by měla Agentura sdělit 
výrobcům a dovozcům písemně. Podle čl. 
87, 88 a 89 je možné podat proti klasifikaci 
odvolání.
2. Množství údajů, které je třeba opatřit pro 
klasifikaci látky na určité úrovni priority, 
se stanoví podle čl. 11 odst. 1); pořadí, 
v němž se opatřují další údaje, se stanoví na 
základě čl. 21 odst. 1) až 3).
3. Agentura sdělí výrobcům a dovozcům 
látky, zda údaje, které má k dispozici, jsou 
dostatečné podle odst. 2 nebo zda potřebuje 
další údaje podle odstavce 2, a které to jsou. 
Bude jim tak dána možnost, aby se písemně 
do 6 měsíců zavázali, že sami nebo 
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prostřednictvím třetí strany jimi určené, 
poskytnou požadované údaje v termínu, 
který určí Agentura. Jestliže tento závazek 
učiní více výrobců nebo dovozců, Agentura 
mezi nimi vybere, přičemž vezme v úvahu i 
to, zda výrobce nebo dovozce již vlastní 
některé nebo všechny tyto údaje. Náklady 
rozdělí Agentura mezi výrobce a dovozce, 
od nichž se poskytnutí informací požaduje, 
a další výrobce a dovozce podle jejich 
podílu na celkovém objemu vyráběné látky 
podle čl. 50.
4. Jestliže se žádný výrobce nebo dovozce 
nezaváže poskytnout údaje požadované 
podle odstavců 2 a 3, nechá je Agentura 
vypracovat třetí stranou, kterou sama určí. 
Náklady ponesou výrobci a dovozci 
v souladu s odst. 3, čtvrtou větou.
5.  Jestliže výrobce nebo dovozce, který se 
zavázal poskytnout údaje podle odst. 3, tak 
neučiní ve stanovené lhůtě, uplatní se odst. 
4, první věta. V tomto případě ponese 
náklady třetí strany stanovené Agenturou 
v plné výši výrobce nebo dovozce, který se 
zavázal dané údaje poskytnout.
6.  Jestliže má Agentura potřebné 
dodatečné údaje o látce podle odstavce 2 k 
dispozici, spojí tyto údaje spolu 
s příslušnými studiemi se základními 
informacemi, jak je stanoveno v příloze V, 
a zařadí je do databáze. Výrobci a dovozci, 
kteří jsou ve fázi předregistrace dané látky, 
spolu s příslušnými orgány dané členské 
země budou mít přístup k údajům týkajícím 
se této látky. Tyto údaje mají sloužit jako 
podklad pro vyplnění registrační 
dokumentace podle čl. 9 a 11 pro účely 
bezpečnostních listů podle čl. 9 písm. aa) a 
zpráv o chemické bezpečnosti podle čl. 9 
odst. b). V případě údajů, které má 
Agentura již k dispozici, bude dostačovat 
shrnutí spolu s předregistračním číslem.
7.  Náklady, které vzniknou výrobci nebo 
dovozci ve spojení se studiemi pro účely 
databáze podle odst. 6, rozdělí Agentura 
proporcionálně podle příslušné tonáže také  
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mezi ostatní uchazeče ve fázi 
předregistrace, přičemž bude brát v úvahu, 
zda rovněž prováděli studie.

Or. de

Justification 

Particularly in view of the large number of phase-in substances, a transparent, risk-based 
sequence of events and a risk-orientated information requirement are particularly important, 
so that potentially hazardous substances can be identified as early as possible and the 
necessary information on them obtained, so that they can quickly be registered and evaluated. 
In the shape of Annex IV a, a usable instrument for risk-based prioritisation was developed 
which takes account of toxicity, exposure in use and the total quantities manufactured in the 
Community and imported into it. At the same time, with the obtaining of supplementary data 
being managed by the Agency, the amount of work for individual manufactures and importers 
is minimised, existing data are used, and there is a financial balance. A further advantage is 
that – with cost equalisation – data already in the possession of manufacturers, importers and 
the agency can be used in the subsequent registration procedure.

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

Pozměňovací návrh 958
Článek 27

Tento článek se vypouští 

Or. en

Justification 

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

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

Hennicot-Schoepges

Pozměňovací návrh 959
Článek 27, odstavec 1

1. Všichni výrobci a dovozci, kteří pro 
zavedené látky předložili Agentuře 
informace v souladu s článkem 26, budou 
účastníky Fóra pro výměnu informací (SIEF).

1. Všichni výrobci a dovozci a následní 
uživatelé, kteří pro zavedené látky Agentuře 
předložili informace v souladu s článkem 26, 
budou účastníky Fóra pro výměnu informací 
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(SIEF).

Or. en

Justification 

Downstream users should also have access to SIEF to share their hazard & exposure data.

Pozměňovací návrh, který předložil Gyula Hegyi

Pozměňovací návrh 960
Článek 27, odstavec 2

2. Cílem Fóra pro výměnu informací je 
minimalizovat duplikaci testů pomocí 
výměny informací. Účastníci SIEF budou 
poskytovat ostatním účastníkům současné 
studie, kolektivně identifikovat potřebu 
dalších studií a organizovat jejich provedení.

2. Cílem Fóra pro výměnu informací je 
usnadnit výměnu informací, které nejsou 
důvěrné, mezi výrobci a dovozci za účelem 
registrace, a tím zabránit duplikaci studií.
Účastníci SIEF budou poskytovat ostatním 
účastníkům současné studie, kolektivně 
identifikovat potřebu dalších studií a 
organizovat jejich provedení.

Or. en

Justification 

Part of the OSOR proposal. For the implementation of OSOR it is needed to broaden the 
competence of the SIEF in order to enable it to fulfil its new tasks on data sharing.

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

Pozměňovací návrh 961
Článek 27, odstavec 2a (nový)

2a. Výrobce nebo dovozce může jmenovat 
svým zástupcem u SIEF fyzický nebo 
právní subjekt působící ve Společenství.
2b. Jestliže informace požadovaná 
v souvislosti s uplatňováním příloh V a VI 
není v SIEF k dispozici, provede každý člen  
SIEF jen jednu studii v každém SIEF za 
ostatní členy.
2c. Jestliže informace požadovaná 
v souvislosti s uplatňováním příloh VII a 
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VIII není v SIEF k dispozici, veškeré 
návrhy k dalšímu testování předložené pro 
účely přílohy VII nebo VIII musí 
stanovovat, která firma provede který test, 
pokud se test vyžaduje.

Or. en

Justification 

Article 27(2a) allows the use of a third party to represent potential registrants in a SIEF. This 
allows potential registrants to conceal their identity from other potential registrants. They 
will, however, still need to identify themselves to the Agency.
Part of OSOR package.Pozměňovací návrh, který předložil Gyula Hegyi

Pozměňovací návrh 962
Článek 27, odstavec 2 a (nový)

2a. Výrobce nebo dovozce může jmenovat 
svým zástupcem u SIEF fyzický nebo 
právní subjekt působící ve Společenství. 
Tento zástupce musí být odborníkem na 
praktickou manipulaci s látkami a na 
informace s tím spojené.
Jestliže informace požadovaná v souvislosti 
s uplatňováním příloh V a VI není v SIEF 
k dispozici, provede každý člen SIEF jen 
jednu studii v každém SIEF za ostatní 
členy. 
Jestliže informace požadovaná v souvislosti 
s uplatňováním příloh VII a VIII není 
v SIEF k dispozici, veškeré návrhy 
k dalšímu testování předložené pro účely 
přílohy VII nebo VIII musí stanovovat, 
která firma provede který test, pokud se test 
vyžaduje.

Or. en

Justification 

Part of the OSOR proposal.
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Pozměňovací návrh, který předložil Gyula Hegyi

Pozměňovací návrh 963
Článek 28, nadpis

Sdílení údajů obsahujících testy na 
obratlovcích

Sdílení údajů obsahujících testy na zvířatech 
i testy bez pokusných zvířat

Or. en

Justification 

Part of the OSOR proposal.

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

Pozměňovací návrh 964
Článek 28, nadpis

Sdílení údajů obsahujících testy na 
obratlovcích

Sdílení údajů obsahujících testy mezi 
žadateli o registraci

Or. en

Justification 

These are consequential amendments to ensure mandatory sharing of all hazard data.

Part of OSOR package.

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

Pozměňovací návrh 965
Článek 28, odstavec 1, pododstavec 1

1. Před prováděním testování na 
obratlovcích za účelem splnění požadavků 
pro registraci si účastník Fóra pro výměnu 
informací prostuduje databázi uvedenou 
v článku 26 a ověří si v rámci tohoto fóra, 

1. Před prováděním testování za účelem 
splnění požadavků pro registraci si účastník 
Fóra pro výměnu informací prostuduje 
databázi uvedenou v článku 26 a ověří si 
v rámci tohoto fóra, zda je k dispozici 
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zda je k dispozici související studie. Je-li 
k dispozici příslušná studie, účastník fóra, 
který by musel provádět testy na 
obratlovcích, si vyžádá tuto studii během 
dvou měsíců od termínu uvedeného v čl. 26 
odst. 2.

související studie. Je-li k dispozici příslušná 
studie, účastník fóra, který by musel 
provádět testy, si vyžádá tuto studii během 
dvou měsíců od termínu uvedeného v čl. 26 
odst. 2.

Or. en

Justification 

These are consequential amendments to ensure mandatory sharing of all hazard data.
Part of OSOR package.

Pozměňovací návrh, který předložil Gyula Hegyi

Pozměňovací návrh 966
Článek 28, odstavec 1, pododstavec 1

1. Před prováděním testování na 
obratlovcích za účelem splnění požadavků 
pro registraci si účastník Fóra pro výměnu 
informací prostuduje databázi uvedenou 
v článku 26 a ověří si v rámci tohoto fóra, 
zda je k dispozici související studie. Je-li 
k dispozici příslušná studie, účastník fóra, 
který by musel provádět testy na 
obratlovcích, si vyžádá tuto studii během 
dvou měsíců od termínu uvedeného v čl. 26 
odst. 2. 

1. Před prováděním testování na zvířatech i 
testování bez pokusných zvířat za účelem 
splnění požadavků pro registraci si účastník 
Fóra pro výměnu informací prostuduje 
databázi uvedenou v článku 26 a ověří si 
v rámci tohoto fóra, zda je k dispozici 
související studie. Je-li k dispozici příslušná 
studie, účastník fóra, který by musel 
provádět testování na zvířatech nebo 
testování bez pokusných zvířat, si vyžádá 
tuto studii během dvou měsíců od termínu 
uvedeného v čl. 26 odst. 2.

Or. en

Justification 

Part of the OSOR proposal.

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

Mikolášik

Pozměňovací návrh 967
Článek 28, odstavec 1, pododstavec 1

1. Před prováděním testování na 1. Před prováděním testování na 
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obratlovcích za účelem splnění požadavků 
pro registraci si účastník Fóra pro výměnu 
informací prostuduje databázi uvedenou 
v článku 26 a ověří si v rámci tohoto fóra, 
zda je k dispozici související studie. Je-li 
k dispozici příslušná studie, účastník fóra, 
který by musel provádět testy na 
obratlovcích, si vyžádá tuto studii během 
dvou měsíců od termínu uvedeného v čl. 26 
odst. 2.

obratlovcích za účelem splnění požadavků 
pro registraci si účastník Fóra pro výměnu 
informací prostuduje databázi uvedenou 
v článku 26 a ověří si v rámci tohoto fóra, 
zda je k dispozici související studie. Je-li 
k dispozici příslušná studie, účastník fóra, 
který by musel provádět testy na 
obratlovcích, si vyžádá tuto studii během 
prvních dvou měsíců příslušného termínu 
registrace podle čl. 21.

Or. it

Justification 

The amendment is aimed at bringing the time limits into line with actual needs. It is linked to 
the other amendments to the articles contained in Title III: Data sharing and avoidance of 
unnecessary testing.

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

Pozměňovací návrh 968
Článek 28, odstavec 1, pododstavec 2

Během 2 týdnů od vyžádání předá vlastník 
studie doklad o svých nákladech 
účastníkovi, který o něj požádá. Účastník a 
vlastník učiní přiměřené kroky k dosažení 
dohody o způsobu rozdělení nákladů. 
Nemohou-li se dohodnout, náklady budou 
rozděleny stejným dílem. Vlastník poskytne 
svoji studii během 2 týdnů po obdržení 
platby.

Během 2 týdnů od vyžádání předá vlastník 
studie doklad o svých nákladech 
účastníkovi, který o něj požádá. Účastník a 
vlastník učiní přiměřené kroky k dosažení 
dohody o způsobu rozdělení nákladů. 
Nemohou-li se dohodnout, náklady budou 
rozděleny proporcionálně podle výroby 
každé ze stran. Vlastník poskytne svoji 
studii během 2 týdnů po obdržení platby.

Or. en

Justification 

Establishes a mechanism for sharing in a fair way the original costs of tests in analogy with 
the corresponding modifications to Article 25.
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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

Pozměňovací návrh 969
Článek 28, odstavec 1, pododstavec 2

Během 2 týdnů od vyžádání předá vlastník 
studie doklad o svých nákladech 
účastníkovi, který o něj požádá. Účastník a 
vlastník učiní přiměřené kroky k dosažení 
dohody o způsobu rozdělení nákladů. 
Nemohou-li se dohodnout, náklady budou 
rozděleny stejným dílem. Vlastník poskytne 
svoji studii během 2 týdnů po obdržení 
platby.

Během tří týdnů od vyžádání předá vlastník 
studie doklad o svých nákladech 
účastníkovi, který o něj požádá. Účastník a 
vlastník učiní přiměřené kroky k dosažení 
dohody o způsobu rozdělení nákladů. 
Nemohou-li se dohodnout, stanoví způsob 
rozdělení nákladů Agentura. Vlastník 
poskytne svoji studii během 2 týdnů po 
obdržení platby.

Or. it

Justification 

Mandatory sharing of vertebrate animal test data should be linked to penalties in case of 
refusal to share data to avoid duplicate animal testing. Registrants and/or potential 
registrants refusing to share a study that could prevent animal testing with the Agency and/or 
other registrants should not be authorised to register the substance concerned.

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

Pozměňovací návrh 970
Článek 28, odstavec 1 a (nový)

1a. Jestliže potenciální žadatel o registraci 
nezpřístupní údaje zahrnující obratlovce 
nebo další informace, které mohou zabránit 
testování na zvířatech Agentuře, bude to 
mít za následek pozbytí jeho práva na 
registraci příslušné látky .

Or. en

Justification 

Mandatory sharing of vertebrate animal test data should be linked to penalties in case of 
refusal to share data to avoid duplicate animal testing. Registrants and/or potential 
registrants refusing to share a study that could prevent animal testing with the Agency and/or 
other registrants should not be authorised to register the substance concerned.
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Pozměňovací návrh, který předložil Chris Davies

Pozměňovací návrh 971
Článek 28, odstavec 1 a (nový)

1a. Jestliže jiný účastník / ostatní účastníci 
nezaplatí svůj podíl na nákladech, nebude 
mu / jim umožněno, aby zaregistroval(i) 
svou látku.

Or. en

Justification 

Souvisí s pozměňovacím návrhem k bodu odůvodnění 39a a článkem 25 odst. 5a. V zájmu 
zajištění souladu s povinností sdílet údaje odvozené z testování na zvířatech a vyloučit 
duplicitní testy nesmí být potenciálnímu žadateli o registraci umožněno, aby nezaplatil svůj 
podíl na nákladech a následně prováděl duplicitní testy na zvířatech.

Pozměňovací návrh, který předložil Chris Davies

Pozměňovací návrh 972
Článek 28, Odstavec 1 b (nový)

1b. Jestliže držitel studie nezpřístupní svou 
studii Agentuře, nebude mu umožněno, aby 
svou látku zaregistroval .

Or. en

Justification 

Souvisí s pozměňovacím návrhem k bodu odůvodnění 40a. V zájmu zajištění souladu 
s povinností sdílet údaje odvozené z pokusů na zvířatech a zabránit duplicitním pokusům, 
nesmí mít držitel studie možnost odmítnout poskytnout studii dalšímu účastníkovi /ostatním 
účastníkům v SIEF, a získat tak konkurenční výhodu. Proto držitel nesmí mít možnost 
zaregistrovat svou látku v případě, že nebude jednat v souladu s požadavky stanovenými 
v odstavci 1. Toto ustanovení by nerušilo ustanovení odstavce 5.

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

Pozměňovací návrh 973
Článek 28, odstavec 2
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2. Není-li v rámci Fóra pro výměnu 
informací dostupná související studie 
zahrnující testy na obratlovcích, účastník 
bude kontaktovat ostatní účastníky fóra, 
kteří předložili informace o stejném nebo 
podobném použití látky a kteří mohou mít 
zájem na provedení této studie. Poté učiní 
všechny přiměřené kroky k dosažení dohody 
o tom, kdo ji provede i za ostatní účastníky.

2. Není-li v rámci Fóra pro výměnu 
informací dostupná související studie 
zahrnující testy, účastník bude kontaktovat 
ostatní účastníky fóra, kteří předložili 
informace o stejném nebo podobném použití 
látky a kteří mohou mít zájem na provedení 
této studie. Poté učiní všechny přiměřené 
kroky k dosažení dohody o tom, kdo ji 
provede i za ostatní účastníky.

Or. en

Justification 

Pozměňovací návrhy vyplývající z ostatních pozměňovacích návrhů k zajištění povinného 
sdílení veškerých údajů o rizicích.
Součást souboru OSOR.

Pozměňovací návrh, který předložil Gyula Hegyi

Pozměňovací návrh 974
Článek 28, Odstavec 2

2. Není-li v rámci Fóra pro výměnu 
informací dostupná související studie 
zahrnující testy na obratlovcích, účastník 
bude kontaktovat ostatní účastníky fóra, 
kteří předložili informace o stejném nebo 
podobném použití látky a kteří mohou mít 
zájem na provedení této studie. Poté učiní 
všechny přiměřené kroky k dosažení dohody 
o tom, kdo ji provede i za ostatní účastníky.

2. Není-li v rámci Fóra pro výměnu 
informací dostupná související studie 
zahrnující testy na zvířatech i testy bez 
pokusných zvířat, účastník bude kontaktovat 
ostatní účastníky fóra, kteří předložili 
informace o stejném nebo podobném použití 
látky a kteří mohou mít zájem na provedení 
této studie. Poté učiní všechny přiměřené 
kroky k dosažení dohody o tom, kdo ji 
provede i za ostatní účastníky.

Or. en

Justification 

Součást návrhu OSOR.

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

Mikolášik

Pozměňovací návrh 975
Článek 28, odstavec 3
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3. Odmítne-li vlastník studie 
podle odstavce 2 poskytnout doklad o 
nákladech na uvedenou studii nebo studii 
samotnou ostatním účastníkům, tito ostatní 
účastníci budou dále postupovat, jako 
kdyby žádná související studie nebyla 
v rámci fóra k dispozici, pokud nebyla 
jiným žadatelem o registraci předložena 
registrace obsahující souhrn nebo souhrn 
hloubkové studie pro daný případ. 
V takových případech Agentura učiní 
rozhodnutí o poskytnutí souhrnu nebo 
souhrnu hloubkové studie pro daný případ 
k dispozici ostatním účastníkům. Žadatel o 
registraci bude mít nárok vůči ostatním 
účastníkům na úhradu rovného podílu na 
nákladech, který bude vymahatelný 
vnitrostátními soudy.

3. Odmítne-li vlastník studie 
podle odstavce 2 poskytnout doklad o 
nákladech na uvedenou studii nebo studii 
samotnou ostatním účastníkům, zasáhne
Agentura, aby zajistila sdílení údajů a 
spravedlivou a proporcionální platbu. 

Or. it

Justification 

The amendment seeks to ensure that data can be shared and, in particular, that excessively 
high costs are not imposed on SMEs. It is linked to the other amendments to the articles 
contained in Title III: Data sharing and avoidance of unnecessary testing.

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

Pozměňovací návrh 976
Článek 28, odstavec 3 

3. Odmítne-li vlastník studie 
podle odstavce 2 poskytnout doklad o 
nákladech na uvedenou studii nebo studii 
samotnou ostatním účastníkům, tito ostatní 
účastníci budou dále postupovat, jako 
kdyby žádná související studie nebyla 
v rámci fóra k dispozici, pokud nebyla 
jiným žadatelem o registraci předložena 
registrace obsahující souhrn nebo souhrn 
hloubkové studie pro daný případ. 
V takových případech Agentura učiní 
rozhodnutí o poskytnutí souhrnu nebo 
souhrnu hloubkové studie pro daný případ 
k dispozici ostatním účastníkům. Žadatel o 
registraci bude mít nárok vůči ostatním 

3. Odmítne-li vlastník studie 
podle odstavce 2 poskytnout doklad o 
nákladech na uvedenou studii nebo studii 
samotnou ostatním účastníkům, každý z 
těchto ostatních účastníků se může obrátit 
na Agenturu a požadovat, aby byly údaje 
sdíleny výměnou za spravedlivou a 
proporcionální platbu.
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účastníkům na úhradu rovného podílu na 
nákladech, který bude vymahatelný 
vnitrostátními soudy. 

Or. it

Justification 

The amendment seeks to include the principle of compulsory data sharing without this 
entailing an increase in costs and testing.

Amendment linked to the amendments to Articles 9(a)(x) and 23(4).

Pozměňovací návrh, který předložil Chris Davies

Pozměňovací návrh 977
Článek 28, odstavec 3

3. Odmítne-li vlastník studie 
podle odstavce 2 poskytnout doklad o 
nákladech na uvedenou studii nebo studii 
samotnou ostatním účastníkům, tito ostatní 
účastníci budou dále postupovat, jako 
kdyby žádná související studie nebyla 
v rámci fóra k dispozici, pokud nebyla 
jiným žadatelem o registraci předložena 
registrace obsahující souhrn nebo souhrn 
hloubkové studie pro daný případ. 
V takových případech Agentura učiní 
rozhodnutí o poskytnutí tohoto souhrnu 
nebo souhrnu hloubkové studie pro daný 
případ k dispozici ostatním účastníkům. 
Žadatel o registraci bude mít nárok vůči 
ostatním účastníkům na úhradu rovného 
podílu na nákladech, který bude 
vymahatelný vnitrostátními soudy.

3. Nebude-li této dohody dosaženo, 
Agentura učiní rozhodnutí o tom, který 
z účastníků fóra provede studii. Účastník, 
který studii provedl, zpřístupní studii 
Agentuře a doloží náklady, které na studii 
vynaložil. Agentura učiní rozhodnutí o 
poskytnutí souhrnu nebo souhrnu hloubkové 
studie, vlastní studie nebo jejích výsledků 
pro daný případ k dispozici ostatním 
účastníkům oproti potvrzení dokládajícím, 
že tento druhý účastník / účastníci 
zaplatil(i) držiteli studie úhradu rovného 
podílu na nákladech, které držitel doložil.

Or. en

Justification 

Odstavec 3 odkazuje k odstavci 2, který se zabývá případem, kdy není příslušná studie 
zahrnující testy na obratlovcích k dispozici a kdy účastníci musejí dosáhnout dohody o tom, 
kdo ji za ostatní účastníky vykoná. V důsledku toho nebude k dispozici ani „studie podle 
odstavce 2“, jejíž držitel odmítá poskytnout buď doklady o nákladech nebo studii samotnou, 
ani „žadatel o registraci obsahující souhrn nebo souhrn hloubkové studie“, obsažený v textu 
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navrhovaném Komisí. Navíc podle odstavce 1, jestliže „registrace obsahující souhrn nebo 
souhrn hloubkových studií [ ] byl již předložen, budou tyto informace dostupné v databázi“. 
Namísto toho by zde měla být ustanovení pro případ, kdy není možné dosažení dohody, jak o 
tom hovoří odstavec 2, v zájmu zajištění souladu s povinností sdílet údaje odvozené 
z testování na zvířatech a vyloučit duplicitní testování. Změny navrhované v poslední větě se 
přizpůsobují článku 25, odstavec 5, v pozdějším znění.

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

Pozměňovací návrh 978
Článek 28, odstavec 3

3.  Odmítne-li vlastník studie 
podle odstavce 2 poskytnout doklad o 
nákladech na uvedenou studii nebo studii 
samotnou ostatním účastníkům, tito ostatní 
účastníci budou dále postupovat, jako kdyby 
žádná související studie nebyla v rámci fóra 
k dispozici, pokud nebyla jiným žadatelem o 
registraci předložena registrace obsahující 
souhrn nebo souhrn hloubkové studie pro 
daný případ. V takových případech Agentura 
učiní rozhodnutí o poskytnutí souhrnu nebo 
souhrnu hloubkové studie pro daný případ 
k dispozici ostatním účastníkům. Žadatel o 
registraci bude mít nárok vůči ostatním 
účastníkům na úhradu rovného podílu na 
nákladech, který bude vymahatelný 
vnitrostátními soudy.

3.  Odmítne-li vlastník studie 
podle odstavce 2 poskytnout doklad o 
nákladech na uvedenou studii nebo studii 
samotnou ostatním účastníkům, tito ostatní 
účastníci budou dále postupovat, jako kdyby 
žádná související studie nebyla v rámci fóra 
k dispozici, pokud nebyla jiným žadatelem o 
registraci předložena registrace obsahující 
souhrn nebo souhrn hloubkové studie pro 
daný případ. V takových případech Agentura 
učiní rozhodnutí o poskytnutí souhrnu nebo 
souhrnu hloubkové studie pro daný případ 
k dispozici ostatním účastníkům. Žadatel o 
registraci bude mít nárok vůči ostatním 
účastníkům na úhradu podílu na nákladech 
podle proporcionálního poměru k objemu 
výroby, který bude vymahatelný 
vnitrostátními soudy.

Or. en

Justification 

Stanoví mechanismy pro spravedlivé sdílení původních nákladů na testování analogicky 
k odpovídajícím úpravám k článku 25.

Pozměňovací návrh, který předložili Chris Davies

Pozměňovací návrh 979
Článek 28, odstavec 3 a (nový)

 3a. Jestliže účastník / účastníci nezaplatí 
svůj podíl na nákladech, nebude mu / jim 
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umožněno, aby svou látku zaregistrovali.

Or. en

Justification 

Souvisí s pozměňovacím návrhem k bodu odůvodnění 39a a článkem 25 odst. 5a a čl. 28 odst. 
1c stejného autora. V zájmu zajištění souladu s povinností sdílet údaje odvozené z testování 
na zvířatech a vyloučit duplicitní testy nesmí být potenciálnímu žadateli o registraci 
umožněno, aby nezaplatil svůj podíl na nákladech a následně prováděl duplicitní testy na 
zvířatech. 

Pozměňovací návrh, který předložili Mojca Drčar Murko

Pozměňovací návrh 980
Článek 28 a (nový)

Článek 28a
 1. Jestliže se vyskytne více žadatelů o 

registraci pro jednu látku registrovanou 
v množství menším než 10 tun, k níž se 
podle článku 43a vyžadují další informace 
stanovené v příloze V, Agentura sdělí všem 
těmto žadatelům o registraci totožnost 
všech ostatních žadatelů. Žadatelé o 
registraci budou mít [6] měsíců, aby se 
dohodli na tom, kdo získá tyto informace za 
ně za všechny.
2. V případě, že nebude dosaženo dohody, 
Agentura určí jednoho z žadatelů o 
registraci s největší zkušeností v získávání 
informací, aby za získávání informací 
převzal odpovědnost.
3. Náklady na získání dalších 
požadovaných informací se rozdělí rovně 
mezi všechny žadatele o registraci této 
látky, pokud se nedohodli jinak.

Or. en

Justification 

V případě látek, u nichž je více žadatelů o registraci, by měly být náklady na získání dalších 
informací rozděleny rovně mezi žadatele o registraci. V zájmu dalšího omezení nákladů pro 
nízkoobjemové žadatele o registraci a zejména malé a střední podniky by měla být 
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uplatnována zásada „jedna látka – jedna registrace“. Předložení jedné sady dalších 
informací rovněž zamezí potřebě schvalovat výklad údajů vzešlých z testů. 

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

Pozměňovací návrh 981
Článek 29, odstavece -1 (nový)

-1. Výrobce, dovozce, následný uživatel 
nebo distributor, který je odpovědný za 
umístění látky samotné, nebo obsažené 
v přípravcích nebo ve výrobcích na trh, 
musí na žádost příjemce poskytnout veškeré 
informace potřebné pro plánování 
případných rizikových opatření, které má 
k dispozici, před každou objednávkou 
příjemci. Tyto informace musí být 
poskytnuty bezplatně do osmi dnů po 
předložení žádosti předchozímu uživateli.  

Or. fr

Justification 

Under the proposal (Articles 29 and 30), the main tool for providing information is the safety 
data sheet. However, the data sheet is not always drawn up as a requirement or automatically 
circulated (this depends on whether or not the substances or preparations in question are 
classed as dangerous).

Furthermore, the relevant information would be provided 'at the latest at the time of the first 
delivery'. 

A minimum of information should be provided to users free of charge prior to each order and 
regardless of the classification and/or concentration of the substances, preparations or 
articles in question. This prior information should enable users to identify and therefore to 
anticipate possible risk management measures to be taken. 

Pozměňovací návrh, který předložili Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis + Anja 
Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 982
Artikel 29, Absatz 1

1. Splňuje-li látka nebo přípravek kritéria 
pro klasifikaci jako nebezpečná(ý) podle 
směrnice 67/548/EHS nebo 1999/45/ES, 
osoba zodpovědná za uvedení látky nebo 

1. Splňuje-li látka nebo přípravek kritéria 
pro klasifikaci jako nebezpečná(ý) podle 
směrnice 67/548/EHS nebo 1999/45/ES, 
osoba zodpovědná za uvedení látky nebo 
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přípravku na trh, ať výrobce, dovozce, 
následný uživatel nebo distributor, předá 
příjemci, kterým je následný uživatel nebo 
distributor látky či přípravku, bezpečnostní 
list, zhotovený v souladu s přílohou Ia.

přípravku na trh, ať výrobce, dovozce, 
následný uživatel nebo distributor, předá 
příjemci, kterým je následný uživatel nebo 
distributor látky či přípravku, bezpečnostní 
list, zhotovený v souladu s přílohou Ia. 
Bezpečnostní list musí obsahovat obecně 
srozumitelné informace o bezpečném 
používání látky, která umožňuje následným 
uživatelům používat látku bezpečně, bez 
toho, aby museli provádět další nákladné  
testy a vytvářet vlastní řízení rizik.

Or. de

Justification 

Substances must be usable by downstream users without great outlay. Small and medium-
sized businesses in particular are often not in a position to implement expensive tests or risk 
management measures. 

Pozměňovací návrh, který předložil Jonas Sjöstedt

Pozměňovací návrh 983
Článek 29, odstavec 1

1. Splňuje-li látka nebo přípravek kritéria 
pro klasifikaci jako nebezpečná(ý) podle 
směrnice 67/548/EHS nebo 1999/45/ES, 
osoba zodpovědná za uvedení látky nebo 
přípravku na trh, ať výrobce, dovozce, 
následný uživatel nebo distributor, předá 
příjemci, kterým je následný uživatel nebo 
distributor látky či přípravku, bezpečnostní 
list, zhotovený v souladu s přílohou Ia. 

1. Splňuje-li látka nebo přípravek kritéria 
pro klasifikaci jako nebezpečná(ý) podle 
směrnice 67/548/EHS nebo 1999/45/ES
nebo splňuje kritéria stanovená v článku  
54 písm. a) až e) nebo byl(a) určen(a) podle 
článku 54 písm. f), osoba zodpovědná za 
uvedení látky nebo přípravku na trh, ať 
výrobce, dovozce, následný uživatel nebo 
distributor, předá příjemci, kterým je 
následný uživatel nebo distributor látky či 
přípravku, bezpečnostní list, zhotovený 
v souladu s přílohou Ia.

Or. en

Justification 

Pomocí bezpečnostních listů  by měly být informace o látce předávány v zásobovacím řetězci 
podle požadavků REACH. Rozsah látek, pro něž se požaduje bezpečnostní list, musí být 
rozšířen tak, aby zahrnoval i látky velmi vysoké závažnosti podle článku 54 o schvalování.
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Pozměňovací návrh, který předložili Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 984
Článek 29, odstavec 1

1.  Splňuje-li látka nebo přípravek kritéria 
pro klasifikaci jako nebezpečná(ý) podle 
směrnice 67/548/EHS nebo 1999/45/ES,
osoba zodpovědná za uvedení látky nebo 
přípravku na trh, ať výrobce, dovozce, 
následný uživatel nebo distributor, předá 
příjemci, kterým je následný uživatel nebo 
distributor látky či přípravku, bezpečnostní 
list, zhotovený v souladu s přílohou Ia.

1.  Osoba zodpovědná za uvedení látky nebo 
přípravku na trh, ať výrobce, dovozce, 
následný uživatel nebo distributor, předá 
příjemci, kterým je následný uživatel nebo 
distributor látky či přípravku, bezpečnostní 
list, zhotovený v souladu s přílohou Ia.

Or. de

Justification 

A safety data sheet must be compulsorily introduced for all substances/preparations, since the 
safety data sheet can be passed along the chain as information. It should also contain 
information on the use and exposure categories allocated to its proper uses. This is necessary 
so that the downstream user can judge in accordance with Article 34 whether his use is 
covered by the registration or pre-registration.

Pozměňovací návrh, který předložili Liam Aylward + Avril Doyle

Pozměňovací návrh 985
Článek 29, odstavec 1a (nový)

1a. Dodavatel přípravků vytvořených v 
procesu recyklace by měl být vyňat z 
povinnosti dodávat příjemci bezpečnostní 
listy stanovené v příloze I tohoto nařízení. 
Namísto toho by měl být tam, kde je to 
potřebné nebo se to vyžaduje, dodáván  
zjednodušený „bezpečnostní list –
recyklace“.
Bezpečnostní list – recyklace může být 
sestaven pomocí generických údajů u 
každého doplňku během recyklačního 
procesu. Při sestavování generických údajů 
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pro bezpečnostní list – recyklace by měl ten, 
kdo recyklaci provádí, usilovat o splnění 
požadavků sledovatelnosti recyklovaných 
plastů stanovený v prEN 249538.

Or. en

Justification z textu nařízení REACH vyplývá, že u materiálu, který nebude mít při vstupu ke 
zpracování bezpečnostní listy, bude muset být bezpečnostní list pro výslednou přípravu 
vyplněn na základě testů, posouzení chemické bezpečnosti (CSA) a zprávy o chemické 
bezpečnosti (CSR). Firmy provádějící recyklaci nebudou se vstupním materiálem, který 
přijímají ke zpracování, dostávat bezpečnostní listy, a budou proto muset testovat své 
přípravky, aby mohly vyplnit bezpečnostní listy – a to nejspíše u každé zásilky zvlášť, pokud 
budou mezi jednotlivými zásilkami výrazné rozdíly. Náklady na takové testování převýší 
hodnotu materiálu přibližně desetinásobně, a recyklace plastů se tak stane nevýhodnou.  
Výsledný úpadek recyklace plastů by byl v rozporu se záměrem směrnice o recyklaci různých 
materiálů (Obaly, ELV WEEE atd.). (Aylward + Doyle)

Aby se zabránilo této situaci a bylo zajištěno, že firmy recyklující plasty budou schopny 
vyhotovovat bezpečnostní listy za přiměřených nákladů, je navržen pozměňovací návrh, který 
by umožnil recyklujícím firmám při sestavování bezpečnostních listů používat pro příchozí 
odpadní materiál generické informace. Tím je možné vyloučit potřebu nákladného testování a 
posouzení látek obsažených v přípravcích, které byly již testovány a registrovány, a zajistí, 
aby recyklující firmy mohly vyhovět duchu tohoto nařízení. Používání generických informací 
by rovněž mělo být posíleno dodržováním návrhu normy o sledovatelnosti recyklovaných 
plastů, kterou tvoří CEN TC249 WG11. (Aylward)

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, Sergio Berlato

Pozměňovací návrh 986
Článek 29, odstavec 2, pododstavec 2

Je-li pro přípravek zhotoven bezpečnostní 
list, účastník zásobovacího řetězce může 
připravit posouzení chemické bezpečnosti 
pro přípravek v souladu s přílohou Ib. 
V takovém případě postačuje, odpovídají-li 
údaje v bezpečnostním listu údajům ve 
zprávě o chemické bezpečnosti pro 
přípravek, místo aby odpovídaly údajům ve 
zprávě o chemické bezpečnosti pro každou 
látku v přípravku.

vypouští se

Or. it
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Justification 

Developing a safety data sheet for preparations is too costly both in technical and in financial 
terms. In addition, the fact that the assessment may or may not be requested could create 
significant disparities between formulators with significant repercussions on competitiveness. 
This amendment is linked to the other amendments to the articles contained in Title IV: 
Information in the supply chain. (Vernola and others)

Drawing up a chemical safety assessment for preparations may be too costly both in technical 
and in financial terms. To promote proper competitiveness, there should be no optional 
provisions relating to requests for assessments. (Foglietta & others)

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

Pozměňovací návrh 987
Článek 29, odstavecs 3 and 4

3.  Nesplňuje-li přípravek kritéria pro 
klasifikaci jako nebezpečný podle článků 5, 
6 a 7 směrnice 1999/45/ES, ale obsahuje 
v individuální koncentraci > 1 % hmot. pro 
neplynné přípravky a > 0.2 % obj. pro 
plynné přípravky alespoň jednu látku 
představující nebezpečí pro zdraví nebo 
životní prostředí nebo pro kterou jsou 
v rámci Společenství stanoveny limitní 
hodnoty expozice při práci, osoba 
zodpovědná za uvedení přípravku na trh, ať 
výrobce, dovozce, následný uživatel nebo 
distributor, musí dodat na žádost 
následného uživatele bezpečnostní list 
zhotovený podle přílohy Ia.

vypouští se

4.  Bezpečnostní list nemusí být dodáván 
tehdy, jsou-li nebezpečné látky nebo 
přípravky nabízeny nebo prodávány obecné 
veřejnosti spolu s dostatečnými 
informacemi umožňujícími uživatelům 
učinit nezbytná opatření pro ochranu 
zdraví, bezpečnosti a životního prostředí a 
pokud není následným uživatelem vyžádán.

Or. de
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Justification 

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k článku 29 odst. 1 stejných autorů.

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

Pozměňovací návrh 988
Článek 29, odstavec 6, písmeno 16

16. další informace. 16. další informace, zejména:
- registrační nebo předregistrační číslo
-  informace o správném použití včetně 
kategorií použití a expozic podle přílohy 
Iaa.

Or. de 

Justification 

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k článku 29 odst. 1 stejných autorů.

Pozměňovací návrh, který předložili Holger Krahmer

Pozměňovací návrh 989
Článek 29, odstavec 6, pododstavec 2

Je-li provedeno posouzení chemické 
bezpečnosti, v příloze bezpečnostního listu
musí být uvedeny případy situací kontaktu 
s látkou.

Je-li provedeno posouzení chemické 
bezpečnosti, musí být případy situací 
kontaktu s látkou uvedeny v kategoriích 
expozic jako doplněk. Na základě těchto 
informací musí být následný uživatel 
schopen užívat látku bezpečně bez toho, aby 
musel provádět další nákladné testy a 
vytvářet vlastní opatření řízení rizik v rámci 
určených kategorií expozice.

Or. de

Justification 

This amendment is a logical consequence of the amendments to Article 29(1) and Article 3, 
No 13a (new).

Pozměňovací návrh, který předložili Jutta D. Haug, Klaus Hänsch, Bernhard Rapkay, Helmut 
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Kuhne, Mechtild Rothe

Pozměňovací návrh 990
Článek 29, odstavec 6, pododstavec 2

Je-li provedeno posouzení chemické 
bezpečnosti, v příloze bezpečnostního listu 
musí být uvedeny případy situací kontaktu 
s látkou.

Je-li provedeno posouzení chemické 
bezpečnosti, v příloze bezpečnostního listu 
musí být uvedeny kategorie použití a 
expozic, včetně popisu případů situací 
kontaktu s látkou, a/nebo musí být 
zpřístupněny v elektronické verzi.

Or. de

Justification 

Use and exposure categories are the main instrument of a structured transfer of information 
on risk management measures, exposure target values (e.g. DNEL, PNEC) and conditions of 
use throughout the supply chain. They support the actors in the supply chain and are helpful 
in drawing up a safety data sheet for the next actor in the supply chain. 

Pozměňovací návrh, který předložili Richard Seeber

Pozměňovací návrh 991
Článek 29, odstavec 6, pododstavec 2

Je-li provedeno posouzení chemické 
bezpečnosti, v příloze bezpečnostního listu 
musí být uvedeny příslušné scénáře pro 
případ expozice.

Je-li provedeno posouzení chemické 
bezpečnosti, v příslušných oddílech 
bezpečnostního listu musí být popsány 
příslušné scénáře pro případ expozice a 
kategorie expozic.

Or. en

Justification

Příloha připojená k bezpečnostnímu listu popisující scénáře pro případ expozice v případech, 
kdy se provádí posuzování chemické bezpečnosti, není nezbytná. Bezpečnostní list by měl být 
snadno dostupný a srozumitelný následným uživatelům. Připojování příloh k bezpečnostnímu 
listu by mělo být zabráněno. Není třeba v příloze popisovat scénář pro případ expozice, 
jelikož:

- Určené použití zahrnuté v bezpečnostním listu je v něm uvedeno (části 1-2);

- Scénáře pro případ expozice by měly být generické a dostupné všem: nelze si představit, že 
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pro dané použití se neuplatňuje stejný scénář pro případ expozice pro všechny látky, které 
jsou pro toto použití určené příslušným dodavatelem. Naopak by měl být také pro dané použití 
používán stejný scénář pro případ expozice pro všechny následné uživatele;

- Popis opatření pro řízení rizik doporučený dodavatelem pro každý scénář pro případ 
expozice by měl být stanoven v hlavním textu bezpečnostního listu (zejména části  7 a 8).

- Bezpečnostní listy by navíc měly být v souladu s požadavky globálního harmonizovaného 
systému pro klasifikaci a značení nebezpečných chemikálií.

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

Mikolášik

Pozměňovací návrh 992
Článek 29, odstavec 6, pododstavec 2

Je-li provedeno posouzení chemické 
bezpečnosti, v příloze bezpečnostního listu 
musí být uvedeny případy situací kontaktu 
s látkou. 

Je-li provedeno posouzení chemické 
bezpečnosti, v příslušných oddílech
bezpečnostního listu musí být popsány
případy situací kontaktu s látkou.

Or. it

Justification 

The annex to be attached to the SDS describing the exposure scenarios in the cases where a 
CSA is carried out is not necessary. An SDS should remain easily accessible and 
understandable to downstream users. There is no need to describe the exposure scenario in 
an annex since:

- exposure scenarios should be generic and made available to all: it cannot be conceivable 
that for a given use the same exposure scenario is not applied to all substances fit for that use 
by their respective suppliers. Conversely, also for a given use, the same exposure scenario 
should be used for all downstream users;

- the SDS should remain in line with GHS requirements. 

This amendment is linked to the other amendments to the articles contained in Title IV; 
Information in the supply chain. 
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Pozměňovací návrh, který předložili Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 993
Článek 29, odstavec 6, poslední pododstavec

Je-li provedeno posouzení chemické 
bezpečnosti, v příloze bezpečnostního listu 
musí být uvedeny případy situací kontaktu 
s látkou.

Je-li provedeno posouzení chemické 
bezpečnosti, v příloze bezpečnostního listu 
musí být uvedeny příslušné údaje.

Or. de

Justification 

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k článku 29 odst. 1 stejných autorů.

Pozměňovací návrh, který předložil Holger Krahmer

Pozměňovací návrh 994
Článek 29, odstavec 7

7. Pro ohlášená použití následný uživatel 
využije příslušné informace v dodaném 
bezpečnostním listu.

7. Pro ohlášené kategorie expozice následný 
uživatel využije příslušné informace 
v dodaném bezpečnostním listu.

Or. de

Justification 

See justification of the amendment to Article 3, No 13a (new).

Pozměňovací návrh, který předložili Chris Davies, Frédérique Ries

Pozměňovací návrh 995
Článek 29, odstavec 8

8. Bezpečnostní list bude dodán v tištěné 
nebo elektronické formě nejpozději během 
prvního dodání látky od vstupu tohoto 
nařízení v platnost. Dodavatelé jej musí 
neprodleně aktualizovat v následujících 
případech:

8. Bezpečnostní list bude dodán bezplatně
v tištěné nebo elektronické formě nejpozději 
během prvního dodání látky od vstupu 
tohoto nařízení v platnost. Dodavatelé jej 
musí neprodleně aktualizovat v následujících 
případech:

(a) po zjištění a získání nových údajů 
nezbytných pro zavedení příslušných
opatření pro řízení rizik

(a) po zjištění a získání nových údajů, které 
mohou ovlivnit opatření pro řízení rizik;
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(b) po registraci látky;
(c) po udělení nebo zamítnutí povolení; (c) po udělení nebo zamítnutí povolení;

(d) po uvalení omezení. (d) po uvalení omezení.
Aktualizovaná verze opatřená datem a 
označená jako „Revize: datum“ musí být 
zdarma doručena všem předchozím 
příjemcům, kterým byly látka nebo 
přípravek dodány během 12 předchozích 
měsíců.

Aktualizovaná verze opatřená datem a 
označená jako „Revize: datum“ musí být 
zdarma doručena všem předchozím
příjemcům, kterým byly látka nebo 
přípravek dodány během 12 předchozích 
měsíců.

Or. en

Justification 

Je namístě explicitně vyjádřit požadavek, aby byly bezpečnostní listy poskytovány bezplatně, 
aby byl zajištěn soulad se stávající směrnicí o bezpečnostních listech.

Znění navrhované Komisí v odstavci 8(a) může vést k tomu, že bezpečnostní listy budou stále 
aktualizovány novými údaji, ať už jakkoli bezvýznamnými. Revidované znění jasně stanoví, že 
jen takové nové údaje, které mohou vyžadovat změnu stávající kontroly řízení rizik přenesen.

Odstavec 29(8)b je zbytečně byrokratický a měl by být zrušen.

Pozměňovací návrh, který předložila Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 996
Článek 29, odstavec 8 a (nový)

8a. Dodavatel přípravků vytvořených v 
procesu recyklace by měl být vyňat z 
povinnosti dodávat příjemci bezpečnostní 
listy stanovené v příloze I tohoto nařízení. 
Namísto toho by měl být tam, kde je to 
potřebné nebo se to vyžaduje, dodáván  
upravený „bezpečnostní list – recyklace“.

Or. en

Justification 

REACH by mohl mít nezamýšlený negativní dopad na recyklaci plastů. Tento pozměňovací 
návrh má za cíl tento problém rozřešit.



PE 357.820v01-00 76/106 AM\565932CS.doc
Externí překlad

CS

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

Pozměňovací návrh 997
Článek 29, odstavec 8a (nový)

8a. Komise vypracuje technické pokyny 
stanovující minimální požadavky na 
bezpečnostní listy, aby byly zajištěny 
dostatečné a jasné informace pro nejlepší 
použití ze strany všech zúčastněných v obou 
směrech zásobovacího řetězce.

Or. en

Justification 

Bezpečnostní listy mohou být dobrým nástrojem pro sdělování informací v obou směrech 
zásobovacího řetězce jak u látek, tak u přípravků. Bezpečnostní listy však mohou splnit svůj 
úkol jen tehdy, jestliže jsou náležitě vyplněny. Proto by měla Komise vypracovat technické 
pokyny, které budou poskytovat minimální požadavky na vyplnění bezpečnostních listů.

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

Pozměňovací návrh 998
Článek 30

Tento článek se vypouští 

Or. en

Justification 

Amendment which is a consequence of the proposed amendment to Article 29.

Pozměňovací návrh, který předložila Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 999
Článek 30, nadpis

Povinnost předávání informací ve směru 
zásobovacího řetězce o látkách a 
přípravcích, pro které nejsou vyžadovány 
bezpečnostní listy

Povinnost předávání informací ve směru 
zásobovacího řetězce o látkách a přípravcích 
a výrobcích, pro které nejsou vyžadovány 
bezpečnostní listy

Or. en
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Justification 

Není k dispozici žádné předávání informací o látkách ve výrobcích, i když jsou tyto látky 
schváleny pro použití ve výrobcích. To je zvlášť potřebné u stavebních prací, kde se používá 
mnoho druhů výrobků – je to jediné sdělování informací o schválených látkách. 

Pozměňovací návrh, který předložili Chris Davies, Frédérique Ries

Pozměňovací návrh 1000
Článek 30, odstavec 1

1. Všichni účastníci zásobovacího řetězce 
s látkou samotnou nebo v přípravku, kteří 
nemají povinnost dodávat bezpečnostní list 
podle článku 29, musí předávat ve směru 
zásobovacího řetězce bezprostřednímu 
následnému uživateli nebo distributorovi 
tyto informace:

1. Všichni účastníci zásobovacího řetězce 
s látkou samotnou nebo v přípravku, kteří 
nemají povinnost dodávat bezpečnostní list 
podle článku 29, musí bezplatně předávat ve 
směru zásobovacího řetězce
bezprostřednímu následnému uživateli nebo 
distributorovi tyto informace:

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

(a) registrační číslo(a) podle čl. 18 odst. 1, 
jsou-li k dispozici, u všech látek, pro něž se 
informace sděluje podle článku 30 odst. 1 
písm. a), b) nebo c);

(b) zda látka podléhá schvalování a detailní 
informace o jakémkoli povolení uděleném 
nebo zamítnutém podle hlavy VII v tomto 
zásobovacím řetězci;

(b) zda látka podléhá schvalování a detailní 
informace o jakémkoli povolení uděleném 
nebo zamítnutém podle hlavy VII v tomto 
zásobovacím řetězci;

(c) detailní informace o jakémkoli omezení 
uvaleném podle hlavy VIII;

(c) detailní informace o jakémkoli omezení 
uvaleném podle hlavy VIII;

(d) jakékoli další dostupné a související 
informace o látce, které jsou nezbytné pro 
určení a použití náležitých opatření pro 
řízení rizik. 

(d) jakékoli další dostupné a související 
informace o látce, které mohou ovlivnit 
opatření pro řízení rizik.

Or. en

Justification 

Tento pozměňovací návrh odstraňuje zbytečný byrokratický požadavek zajišťovat pouze 
registrační číslo pro látky, které nevyžadují bezpečnostní list, zajišťuje přitom, aby každé 
registrační číslo bylo doprovázeno poskytováním informací o schvalování a omezeních nebo 
informace, které mohou ovlivnit opatření pro řízení rizik (jak je to zahrnuto v novém článku  
30 odst. 1 a, b a c. To je v souladu s pozměňovacími návrhy k článku 29 odst. 8 stejných 
autorů.
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Pozměňovací návrh, který předložili John Bowis, Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 1001
Článek 30, odstavec 1, úvodní část

Všichni účastníci zásobovacího řetězce 
s látkou samotnou nebo v přípravku, kteří 
nemají povinnost dodávat bezpečnostní list 
podle článku 29, musí předávat ve směru 
zásobovacího řetězce bezprostřednímu 
následnému uživateli nebo distributorovi 
tyto informace:

Všichni účastníci zásobovacího řetězce 
s látkou samotnou nebo v přípravku nebo 
její distributoři, kteří nemají povinnost 
dodávat bezpečnostní list podle článku 29, 
musí předávat ve směru zásobovacího 
řetězce bezprostřednímu následnému 
uživateli nebo distributorovi tyto informace:

Or. en

Justification 

Důvodem poskytování informací ve směru zásobovacího řetězce je pomoci uživatelům látek a 
přípravků zavést vhodná opatření pro řízení rizik. Předání registračních čísel představuje 
důvěrnou informaci o skladbě přípravku i o dodavateli a nepředstavuje žádný další přínos, 
jelikož tento článek se vztahuje pouze na látky, které nejsou nebezpečné.

Pozměňovací návrh, který předložili John Bowis, Ria Oomen-Ruijten + Marcello Vernola, 
Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni 

De Michelis, Miroslav Mikolášik + Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 1002
Článek 30, odstavec 1, písmeno (a)

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

vypouští se

Or. en

Justification 

Důvodem poskytování informací ve směru zásobovacího řetězce je pomoci uživatelům látek a 
přípravků zavést vhodná opatření pro řízení rizik. Předání registračních čísel představuje 
důvěrnou informaci o skladbě přípravku i o dodavateli a nepředstavuje žádný další přínos, 
jelikož tento článek se vztahuje pouze na látky, které nejsou nebezpečné. (Bowis & others)

It is inconsistent for the registration numbers of non-classified substances to be included in 
the SDS where this does not seem to be required for classified substances. This could give rise 
to a delicate issue of confidentiality of data, e.g. for preparations. This amendment is linked 
to the other amendments to articles in Title IV: Information in the supply chain. (Vernola & 
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others)

The obligation to communicate the registration number(s) (Article 30(1)(a)) is to be deleted 
and not replaced. In this way confidential business and company information can be better 
protected without any loss to health and environmental protection. (Weisgerber & others)

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

Pozměňovací návrh 1003
Článek 30, odstavec 1 písmeno d)

d) jakékoli další dostupné a související 
informace o látce, které jsou nezbytné pro 
určení a použití náležitých opatření pro 
řízení rizik.

vypouští se

Or. fr

Justification 

Amendment consistent with the amendment proposing Article 29, paragraph -1 (new).

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

Pozměňovací návrh 1004
Článek 30, odstavec 1 písmeno d)

d) jakékoli další dostupné a související 
informace o látce, které jsou nezbytné pro 
určení a použití náležitých opatření pro 
řízení rizik.

d) jakékoli další dostupné a související 
informace o látce, které jsou nezbytné pro 
určení a použití náležitých opatření pro 
řízení rizik v případě následných uživatelů.

Or. de

Justification 

The requirement to communicate the registration number(s) (Article 30, paragraph 1(a)) 
should be deleted, so that business and company secrets can be better protected without ill 
effects for health and environmental protection.
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Pozměňovací návrh, který předložil Richard Seeber

Pozměňovací návrh 1005
Článek 30, odstavec 2, úvodní část

2. Informace budou předávány písemně 
nejpozději během prvního dodání látky od 
vstupu tohoto nařízení v platnost. 
Dodavatelé musí tyto informace neprodleně 
aktualizovat a předávat je po směru 
zásobovacího řetězce v těchto případech:

2. Informace budou předávány v tištěné 
nebo v elektronické formě nejpozději během 
prvního dodání látky od vstupu tohoto 
nařízení v platnost. Dodavatelé musí tyto 
informace neprodleně aktualizovat a 
předávat je po směru zásobovacího řetězce 
v těchto případech:

Or. en

Justification 

Umožňuje nové technologie přenosu informací. 

Pozměňovací návrh, který předložil Guido Sacconi

Pozměňovací návrh 1006
Článek 30, odstavec 2, úvodní část

Informace budou předávány písemně 
nejpozději během prvního dodání látky od 
vstupu tohoto nařízení v platnost. 
Dodavatelé musí tyto informace neprodleně 
aktualizovat 
a předávat je po směru zásobovacího řetězce 
v těchto případech: 

(Nemá vliv na anglickou verzi):

Or. it

Justification 

This amendment seeks to correct a linguistic error in the Italian version of the Commission 
proposal. 

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

Mikolášik

Pozměňovací návrh 1007
Článek 30, odstavec 2, písmena (b), (c) a (d)
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(b)  po registraci látky; (b)  je-li látka registrována;
(c)  po udělení nebo zamítnutí povolení; (c)  je-li uděleno nebo zamítnuto povolení;
(d)  po uvalení omezení. (d)  je-li uvaleno omezení.

Or. it

Justification 

This amendment is linked to the other amendments to the articles contained in Title IV: 
Information in the supply chain. 

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

Pozměňovací návrh 1008
Článek 30a (nový)

Článek 30a
Povinnost předávání informací ve směru 

zásobovacího řetězce o látkách a 
přípravcích

1. Účastník zásobovacího řetězce s látkou 
nebo přípravkem, který začlení do výrobku 
látku, která splňuje kritéria stanovená
v článku 54 písm. a)-e) nebo která byla 
určena podle článku 54 písm. f), poskytne 
tuto informaci spolu s bezpečnostním listem 
neindividuálnímu zákazníkovi, jestliže tuto 
informaci zákazník požaduje.

2. Výrobce nebo dovozce výrobku poskytne 
spotřebiteli na požádání informaci o 
přítomnosti látky ve výrobku, jestliže látka 
splňuje kritéria stanovená v článku 54.

Or. en

Justification 

V zájmu řízení zásobovacího řetězce se spotřebními výrobky je nezbytné, aby existovalo právo 
požadovat informace o látkách velmi vysoké závažnosti, které se do výrobků dostávají. Pro 
tok informací je dále nezbytné zajistit, aby spotřebitelé měli přístup k informacím o možné 
přítomnosti vysoce rizikových schválených chemikáliích ve spotřebních výrobcích. Toto 
ustanovení působí paralelně s článkem 6 a vstoupí v platnost spolu s článkem 6.
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Pozměňovací návrh, který předložil Jonas Sjöstedt

Pozměňovací návrh 1009
Článek 30 a (nový)

Článek 30a
Povinnost předávání informací ve směru 

zásobovacího řetězce o látkách a 
přípravcích

Jestliže nějaký výrobek obsahuje látku, 
která samotná nebo v přípravku splňuje 
kritéria stanovená v článku 54 písm. a)-e) 
nebo která byla určena podle článku 54 
písm. f), všichni účastníci zásobovacího 
řetězce sdělí tuto informaci ve směru 
zásobovacího řetězce následnému uživateli 
nebo distributorovi. 

Or. en

Justification 

Účastníci zásobovacího řetězce musejí být upozorněni, že do výrobku, který koupili, byla 
začleněna látka velmi vysoké závažnosti. To umožní účastníkům činit správné volby 
v otázkách životního prostředí. Dostatečná informovanost o výrobku je důležitá ve všech 
částech zásobovacího řetězce, neboť zkušenost ukazuje, že látky se mohou uvolnit, jestliže jsou 
výrobky používány nebo zpracovávány a když se stanou odpadem. Sem se řadí azobarviva 
v textiliích, zpomalovače hoření a ftaláty v plastech a rtuť v bateriích. REACH musí být 
doplněn tak, aby se informace předávaly i o článcích.

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

Pozměňovací návrh 1010
Článek 30 a (nový)

 Článek 30 a
Povinnost předávání informací o 

přítomnosti látek velmi vysoké závažnosti ve 
výrobcích 

Každý výrobce, dovozce a distributor 
výrobků poskytne všem následným 
uživatelům informace o přítomnosti 
jakékoli látky, která splňuje následující 
požadavky:
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(a) látku klasifikuje Agentura jako 
splňující kritéria stanovená podle čl. 54,
(b) látka je přítomna ve výrobcích 
v koncentracích větších než 0,1% 
v homogenní části výrobku. 
Každý účastník zásobovacího řetězce 
poskytne tyto informace spotřebitelům, 
kteří dané výrobky dostávají, jestliže jsou 
splněny podmínky písm. b).

Or. fr

Justification 

The current proposal does not make it a requirement to provide users with information about 
the presence of chemicals in articles. This information is needed to ensure the credibility of 
downstream users in their customers' eyes and in order to comply with the obligations under 
other legislation.  

Furthermore, users may be instantly affected by harmful substances contained in articles, 
particularly during repair and maintenance work and recycling. This amendment will also 
benefit SMEs, given the specific problems they have in obtaining information from suppliers 
in comparison with large businesses. 

These days, construction materials are increasingly recycled and re-used in building work, 
which contributes greatly to sustainable development. It is possible, however, that the 
recycled material contains substances of very high concern and businesses should be able to 
obtain information on this subject. Neither the IPPC Directive (96//EC) nor the directive on 
construction products (89/106/EEC) guarantees the safe use of dangerous chemicals or 
ensure that users receive adequate information. 

The proposed concentration limit of 0.1% is in line with the classification limits under the 
existing directive on dangerous preparations (1999/45/EEC).

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

Pozměňovací návrh 1011
Článek 30 b (nový)

 Článek 30 b
Povinnost předávání informací o 

přítomnosti látek střední závažnosti ve 
výrobcích

Každý výrobce, dovozce a distributor 
výrobků poskytne všem následným 
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uživatelům informace o přítomnosti 
jakékoli látky, která splňuje kritéria 
klasifikace pro nebezpečné látky stanovená 
směrnicí 67/548, jestliže je přítomna ve 
výrobcích v koncentracích alespoň 0,1% 
v homogenní části výrobku a jestliže tuto 
informaci spotřebitel požaduje. Dodavatel 
výrobku musí spotřebitele informovat 
písemně do osmi dnů.

Or. fr

Justification 

Amendment consistent with the amendment proposing Article 30 a (new).

In order to ensure that the Reach Directive is flexible, information on the presence of 
dangerous substances should not be provided automatically but at the request of customers.

Pozměňovací návrh, který předložili Liam Aylward + Avril Doyle

Pozměňovací návrh 1012
Článek 31, úvodní část

Jakýkoli účastník zásobovacího řetězce 
s látkou nebo přípravkem musí předávat 
následujícímu účastníkovi nebo 
distributorovi proti směru zásobovacího 
řetězce následující informace:

Jakýkoli účastník zásobovacího řetězce 
s látkou nebo přípravkem musí předávat 
následujícímu účastníkovi nebo 
distributorovi proti směru zásobovacího 
řetězce následující informace, pokud se tím 
neodhalí důvěrné informace chráněné 
článkem 116:

Or. en

Justification 

Výjimka z povinnosti podávat zprávu proti směru zásobovacího řetězce pro následné uživatele 
musí být zajištěna pro případ, že by toto předání zprávy odhalilo o následném uživateli nebo 
jeho používání chemické látky důvěrné informace. Například, když následný uživatel objeví 
jedinečný způsob použití chemické látky a rozhodne se, že zaregistruje toto použití 
samostatně, aby neupozornil chemické výrobce na tento specifický způsob použití, čímž se 
zabrání, aby výrobce předal informace o tomto použití konkurenci následného uživatele.

Pozměňovací návrh, který předložil Holger Krahmer

Pozměňovací návrh 1013
Článek 31, odstavec 1, písmena a) a b)
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(a) nové údaje o nebezpečných vlastnostech, 
bez ohledu na použití;

(a) nové údaje o nebezpečných vlastnostech, 
bez ohledu na kategorie expozic;

(b) jakékoli další údaje, které by mohly 
zpochybnit vhodnost opatření pro řízení 
rizik identifikovaných v dodaném 
bezpečnostním listu a které jsou předávány 
pouze pro ohlášená použití.

(b) jakékoli další údaje, které by mohly 
zpochybnit vhodnost opatření pro řízení 
rizik identifikovaných v dodaném 
bezpečnostním listu a které jsou předávány 
pouze pro ohlášené kategorie expozic.

Or. de

Justification 

See justification of amendment X to Article 3, No 13a (new). 

Pozměňovací návrh, který předložil Evangelia Tzampazi

Pozměňovací návrh 1014
Článek 31a (nový)

Článek 31a
Všichni následní uživatelé, kteří se podílejí 
na přípravě bezpečnostních údajů, předají 
tyto informace každému příjemci, kromě 
individuálního spotřebitele. Spotřebitelé 
mohou tyto informace získat od svých 
sdružení a organizací. Výrobci poskytnou 
příslušné údaje nejpozději do 15 dnů. 

Or. el

Justification 

Essential for correct information without creating an additional burden in the form of the 
mass of consumers and strengthens the role of the organisations. More direct and 
comprehensible than the present provisions.

Pozměňovací návrh, který předložili Mary Honeyball + Karin Scheele + Anne Ferreira, 
Marie-Noëlle Lienemann

Pozměňovací návrh 1015
Článek 31a (nový)

Článek 31a
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Povinnost předávání informací o látkách ve 
výrobcích

Následní uživatelé, kteří do výrobku začlení 
látku nebo přípravek, pro které jsou 
stanoveny bezpečnostní listy, a ti, kteří 
následně s tímto výrobkem manipulují nebo 
tento výrobek dále zpracovávají, předají 
bezpečnostní list každému příjemci tohoto 
výrobku nebo jeho derivátu. Spotřebitel 
není příjemce. 

Spotřebitel má právo požádat výrobce či 
dovozce o informace o látkách přítomných 
ve výrobcích, které vyrábí nebo dováží. 
Výrobce nebo dovozce musí reagovat do 15 
dnů. 

Or. en

Justification 

Výrobci výrobků, maloobchodní prodejci a spotřebitelé by měli být schopni zjistit, zda je 
určitá látka v konečném výrobku přítomna, a hledat bezpečnější alternativy, pokud je to 
možné. Lhůta patnácti dní je stanovena s ohledem na standardní lhůtu pro odpověď v nařízení 
1049/2001, které zajišťuje přístup k dokumentům institucí Společenství.

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

Pozměňovací návrh 1016
Článek 31a (nový)

Článek 31a
Povinnost předávání informací o látkách ve 

výrobcích
Následní uživatelé, kteří do výrobku začlení 
látku nebo přípravek, pro které jsou 
stanoveny bezpečnostní listy, a ti, kteří 
následně s tímto výrobkem manipulují nebo 
tento výrobek dále zpracovávají, předají 
bezpečnostní list každému příjemci tohoto 
výrobku nebo jeho derivátu. Veřejnost není 
příjemce.
Veřejnost má právo požádat výrobce či 
dovozce o informace o látkách přítomných 
ve výrobcích, které vyrábí nebo dováží. 



AM\565932CS.doc 87/113 PE 357.820v01-00
Externí překlad

CS

Výrobce nebo dovozce musí reagovat do 15 
dnů.

Or. en

Justification 

Výrobci výrobků, maloobchodní prodejci a veřejnost by měli být schopni zjistit, zda je určitá 
látka v konečném výrobku přítomna, a hledat bezpečnější alternativy, pokud je to možné. 
Lhůta patnácti dní je stanovena s ohledem na standardní lhůtu pro odpověď v nařízení 
1049/2001, které zajišťuje přístup k dokumentům institucí Společenství.

Pozměňovací návrh, který předložil Lena Ek

Pozměňovací návrh 1017
Článek 31 a (nový)

Článek 31 a
Povinnost předávání informací o látkách ve 

výrobcích
1. Účastník zásobovacího řetězce s látkou 
nebo přípravkem, který začlení do výrobku 
látku spadající do rozsahu působnosti 
písmen a) až f) článku 54 upozorní na tuto 
skutečnost všechny následné uživatele a 
distributory.
2. Jestliže o to spotřebitel požádá, 
distributor výrobku mu poskytne informace 
o přítomnosti látek ve výrobku, které 
spadají do rozsahu působnosti písmen a) až 
f) článku 54. 

Or. en

Justification 

Informační tok zásobovacího řetězce od výrobce k následným uživatelům, který požaduje 
REACH, se zastaví, jakmile se chemikálie dostane do výrobku. Tento pozměňovací návrh 
zajišťuje, aby účastníci dále v zásobovacím řetězci dostávali s výrobky informace o 
přítomnosti nebezpečných chemikálií v těchto výrobcích. Tato informace je také potřebná pro 
výrobce/uživatele výrobků, aby mohli vyhovět další legislativě ES (např. směrnici o 
bezpečnosti výrobků, směrnici o hračkách) a aby se zabránilo používání nebezpečných 
chemikálií, a co je ještě důležitější, aby taková informace byla poskytnuta spotřebitelům.
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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

Pozměňovací návrh 1018
Článek 32, nadpis

Dostupnost bezpečnostních listů 
pracovníkům

Dostupnost bezpečnostních údajů 
pracovníkům

Or. it

Justification 

Not all information contained in the SDS should be accessible. This amendment is linked to 
the other amendments to the articles contained in Title IV: Information in the supply chain.

Pozměňovací návrh, který předložila Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 1019
Článek 33

Všichni účastníci zásobovacího řetězce musí 
shromažďovat a uchovávat k dispozici 
údaje, které potřebují pro vykonávání svých 
povinností podle tohoto nařízení po dobu 
alespoň 10 let po poslední výrobě, dovozu, 
dodání nebo použití látky samotné nebo 
v přípravku. Jakýkoli účastník zásobovacího 
řetězce musí tyto údaje předložit nebo je na 
základě žádosti neprodleně učinit 
dostupnými příslušnému orgánu členského 
státu, ve kterém je účastník zásobovacího 
řetězce usazen nebo Agentuře, aniž by tím 
byly dotčeny hlavy II a VI.

Všichni účastníci zásobovacího řetězce musí 
shromažďovat a uchovávat k dispozici 
údaje, které potřebují pro vykonávání svých 
povinností podle tohoto nařízení po dobu 
alespoň pěti let po poslední výrobě, dovozu, 
dodání nebo použití látky samotné nebo 
v přípravku. Jakýkoli účastník zásobovacího 
řetězce musí tyto údaje předložit nebo je na 
základě žádosti neprodleně učinit 
dostupnými (vypouští se) Agentuře, aniž by 
tím byly dotčeny hlavy II a VI.

Or. de

Justification 

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

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

Pozměňovací návrh 1020
Článek 34, nadpis, odstavec 1 a odstavec 1a (nový)

Posuzování chemické bezpečnosti 
následnými uživateli a povinnost uplatňovat 
a doporučovat opatření na snižování rizika

Posuzování následnými uživateli a povinnost 
uplatňovat a doporučovat opatření na 

snižování rizika

1.  Následný uživatel může poskytovat 
informace a tím napomoci při přípravě 
registrace.

1.  Následný uživatel může poskytovat 
informace a tím napomoci při přípravě 
registrace.

1a. Před zahájením používání látky se 
následný uživatel ujistí, jestli jeho použití 
odpovídá kategorii použití a expozice podle 
posouzení při registraci nebo použití 
zahrnutého do seznamu látek podle čl. 26 
písm. a body 3) až 5).

Or. de

Justification 

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

Pozměňovací návrh, který předložili Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Pozměňovací návrh 1021
Článek 34, odstavec 1

1. Následný uživatel může poskytovat 
informace a tím napomoci při přípravě 
registrace.

1. Následný uživatel může poskytovat 
informace a tím napomoci při přípravě 
registrace. Tyto informace mohou být 
předány přímo Agentuře. Ustanovení hlavy 
III, týkající se sdílení údajů, se obdobně 
vztahuje na následné uživatele.

Or. en
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Justification 

Bez možnosti sdělovat informace přímo Agentuře by bylo vážně ohroženo právo následných 
uživatelů na ochranu údajů. Údaje by se jinak staly přístupné dodavateli bez možnosti 
kontroly toho, jak jsou používány.

Pozměňovací návrh, který předložil Richard Seeber

Pozměňovací návrh 1022
Článek 34, odstavec 2

2. Jakýkoli následný uživatel má právo 
písemně oznámit své použití výrobci, 
dovozci nebo následnému uživateli, který 
mu dodává látku, a učinit tak toto použití 
ohlášeným. Pro tento účel poskytne 
dostatečné informace, aby jeho dodavatel 
mohl popsat scénář expozice látce ve svém 
posouzení chemické bezpečnosti.

2. Jakýkoli následný uživatel má právo 
písemně oznámit své použití výrobci, 
dovozci nebo následnému uživateli nebo 
distributorovi nebo jiným účastníkům 
zásobovacího řetězce, který mu dodává 
látku, a učinit tak toto použití ohlášeným. 
Pro tento účel poskytne dostatečné 
informace, aby jeho dodavatel mohl popsat 
posouzení expozice látce ve svém posouzení 
chemické bezpečnosti.  

Tento odstavec se nevztahuje na žádná 
nepodporovaná použití.

Or. en

Justification 

Dodavatel by neměl mít povinnost podporovat všechna použití uvedená následným uživatelem 
a popisovat scénáře pro případ expozice pro použití, která nepodporuje.

Odstavec 2 by neměl odporovat položce 16 bezpečnostního listu. (rovněž součásti GHS SDS)

Pozměňovací návrh, který předložila Dagmar Roth-Behrendt

Pozměňovací návrh 1023
Článek 34, odstavec 2

2. Jakýkoli následný uživatel má právo 
písemně oznámit své použití výrobci, 
dovozci nebo následnému uživateli, který 
mu dodává látku, a učinit tak toto použití 
ohlášeným. Pro tento účel poskytne 
dostatečné informace, aby jeho dodavatel 
mohl popsat scénář expozice látce ve svém 
posouzení chemické bezpečnosti.

2. Jakýkoli následný uživatel má právo 
písemně oznámit své použití výrobci, 
dovozci nebo následnému uživateli, který 
mu dodává látku, a učinit tak toto použití 
ohlášeným. Pro tento účel poskytne 
dostatečné informace, aby jeho dodavatel 
mohl vypracovat scénář expozice látce ve 
svém posouzení chemické bezpečnosti.
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Podle článku 3, odstavce 26 může výrobce, 
dovozce nebo následný uživatel poskytnout
scénář expozice.

Or. en

Justification 

Tento pozměňovací návrh objasňuje, že dodavatelé nemusejí odmítnout poskytnout 
následnému uživateli nezbytný scénář pro případ expozice jen ve výjimečných případech pro 
určité použití. Toto objasnění má zvláštní význam pro malé a střední podniky, neboť vytváří 
právní jistotu a činí náklady lépe vypočitatelnými. Pozměňovací návrh, na který je třeba 
pohlížet v souvislosti s pozměněným článkem 3, odstavec 26.

Pozměňovací návrh, který předložil Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 1024
Článek 34, odstavec 2

2. Jakýkoli následný uživatel má právo 
písemně oznámit své použití výrobci, 
dovozci nebo následnému uživateli, který 
mu dodává látku, a učinit tak toto použití 
ohlášeným. Pro tento účel poskytne 
dostatečné informace, aby jeho dodavatel 
mohl popsat scénář expozice látce ve svém 
posouzení chemické bezpečnosti.

2. Jakýkoli následný uživatel má právo 
písemně oznámit své použití výrobci, 
dovozci, následnému uživateli , 
distributorovi nebo jinému účastníkovi 
zásobovacího řetězce, který mu dodává 
látku, a učinit tak toto použití ohlášeným. 
Pro tento účel poskytne dostatečné 
informace, aby jeho dodavatel mohl popsat 
scénář expozice látce ve svém posouzení 
chemické bezpečnosti.

Tento odstavec se nevztahuje na 
neschválená použití.

Or. fr

Justification 

Suppliers should not be obliged to authorise all uses identified by a downstream user or to 
prepare an exposure scenario for a use that they have not authorised.

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

Mikolášik

Pozměňovací návrh 1025
Článek 34, odstavec 2
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2.  Jakýkoli následný uživatel má právo 
písemně oznámit své použití výrobci, 
dovozci nebo následnému uživateli, který 
mu dodává látku, a učinit tak toto použití 
ohlášeným. Pro tento účel poskytne 
dostatečné informace, aby jeho dodavatel 
mohl popsat scénář expozice látce ve svém 
posouzení chemické bezpečnosti.

2.  Jakýkoli následný uživatel má právo 
písemně oznámit své použití výrobci, 
dovozci nebo následnému uživateli, který 
mu dodává látku, a učinit tak toto použití 
ohlášeným. Pro tento účel poskytne 
dostatečné informace, aby jeho dodavatel 
mohl vypracovat scénář expozice látce ve 
svém posouzení chemické bezpečnosti.

Tento odstavec se nevztahuje na žádná 
nezamýšlená použití.

Or. it

Justification 

There should be no obligation for a supplier to make provision for exposure scenarios for 
unintended uses.

Pozměňovací návrh, který předložil Holger Krahmer

Pozměňovací návrh 1026
Článek 34, odstavec 2

2. Jakýkoli následný uživatel má právo 
písemně oznámit své použití výrobci, 
dovozci nebo následnému uživateli, který 
mu dodává látku, a učinit tak toto použití
ohlášeným. Pro tento účel poskytne 
dostatečné informace, aby jeho dodavatel 
mohl popsat scénář expozice látce ve svém 
posouzení chemické bezpečnosti.

2. Jakýkoli následný uživatel má právo 
písemně oznámit kategorie expozice látce 
výrobci, dovozci nebo následnému uživateli, 
který mu dodává látku, a učinit tak tuto 
kategorii expozice látce ohlášenou. Pro tento 
účel poskytne dostatečné informace, aby 
jeho dodavatel mohl popsat potřebné 
scénáře expozic látce ve svém posouzení 
chemické bezpečnosti.

Or. de

Justification 

See justification of the amendment to Article 3, No 13a (new).
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Pozměňovací návrh, který předložili Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 1027
Článek 34, odstavec 2

2.  Jakýkoli následný uživatel má právo 
písemně oznámit své použití výrobci, 
dovozci nebo následnému uživateli, který 
mu dodává látku, a učinit tak toto použití 
ohlášeným. Pro tento účel poskytne 
dostatečné informace, aby jeho dodavatel 
mohl popsat scénář expozice látce ve svém 
posouzení chemické bezpečnosti.

2.  Jakýkoli následný uživatel má právo 
písemně oznámit své použití, které 
neodpovídá posouzené nebo 
předregistrované kategorii použití nebo 
expozice, výrobci, dovozci nebo následnému 
uživateli, který mu dodává látku, a učinit tak 
toto použití ohlášeným. Pro tento účel 
poskytne dostatečné informace, aby jeho 
dodavatel mohl přiřadit použití ke kategorii 
použití a expozice, jak je stanoveno v 
příloze Iaa, a popsat posouzení expozice 
látce ve svém posouzení chemické 
bezpečnosti nebo při přípravě 
bezpečnostního listu.

Or. de

Justification 

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

Pozměňovací návrh, který předložili Jutta D. Haug, Klaus Hänsch, Bernhard Rapkay, Helmut 
Kuhne, Mechtild Rothe

Pozměňovací návrh 1028
Článek 34, odstavec 2

2. Jakýkoli následný uživatel má právo 
písemně oznámit své použití výrobci, 
dovozci nebo následnému uživateli, který 
mu dodává látku, a učinit tak toto použití 
ohlášeným. Pro tento účel poskytne 
dostatečné informace, aby jeho dodavatel 
mohl popsat scénář expozice látce ve svém 
posouzení chemické bezpečnosti.

Jakýkoli následný uživatel má právo 
písemně oznámit své použití výrobci, 
dovozci nebo následnému uživateli, který 
mu dodává látku, a učinit tak toto použití 
ohlášeným ve smyslu čl. 3 odst. 25 a 30.  
Pro tento účel poskytne dostatečné 
informace, aby jeho dodavatel mohl popsat 
scénář expozice látce ve svém posouzení 
chemické bezpečnosti.

Or. de
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Justification 

A user should be able to notify his supplier of one or more additional use and exposure 
categories. The use and exposure categories should be form the basis of the flow of 
information along the supply chain. Use and exposure categories are the main instrument of a 
structured transfer of information on risk management measures, exposure target values (e.g. 
DNEL, PNEC) and conditions of use throughout the supply chain. They support the actors in 
the supply chain and are helpful in drawing up a safety data sheet for the next actor in the 
supply chain.

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

Pozměňovací návrh 1029
Článek 34, odstavec 4

4.  Následný uživatel látky samotné nebo 
v přípravku připraví zprávu o chemické 
bezpečnosti v souladu s přílohou XI pro 
jakékoli použití mimo podmínky popsané 
v situacích kontaktu s látkou a jemu předané 
v bezpečnostním listu.

4.  Následný uživatel látky samotné nebo 
v přípravku připraví pro jakékoli použití 
mimo kategorie použití nebo expozice 
popsané v bezpečnostním listu, vlastní 
bezpečnostní list podle přílohy Ia s ohledem 
na tato rozdílná použití. Zde musí rovněž 
přiřadit svá odlišná použití ke kategoriím 
použití a expozice podle přílohy Iaa.

Zavede-li nebo doporučí-li následný 
uživatel situaci kontaktu s látkou, která 
zahrnuje minimálně podmínky v situaci 
kontaktu s látku jemu sdělené, nemusí 
připravovat zprávu o chemické bezpečnosti.
Následný uživatel nemusí připravovat 
zprávu o chemické bezpečnosti v žádném 
z následujících případů:
(a) není vyžadován bezpečnostní list pro 
předávání údajů o látce;
(b) od jeho dodavatele se nevyžaduje 
příprava zprávy o chemické bezpečnosti.

Or. de

Justification 

It is asking far too much to expect a downstream user to draw up a substance safety report; 
drawing up a safety data sheet is enough. 
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Pozměňovací návrh, který předložili Jutta D. Haug, Klaus Hänsch, Bernhard Rapkay, Helmut 
Kuhne, Mechtild Rothe

Pozměňovací návrh 1030
Článek 34, odstavec 4

4. Následný uživatel látky samotné nebo 
v přípravku připraví zprávu o chemické 
bezpečnosti v souladu s přílohou XI pro 
jakékoli použití mimo podmínky popsané 
v situacích kontaktu s látkou a jemu 
předané v bezpečnostním listu.

4. Následný uživatel látky samotné nebo 
v přípravku připraví zprávu o chemické 
bezpečnosti v souladu s přílohou XI pro 
jakékoli použití mimo kategorie použití a 
expozice jemu předané v bezpečnostním 
listu.

Zavede-li nebo doporučí-li následný uživatel 
situaci kontaktu s látkou, která zahrnuje 
minimálně podmínky v situaci kontaktu 
s látku jemu sdělené, nemusí připravovat 
zprávu o chemické bezpečnosti.

Zavede-li nebo doporučí-li následný uživatel 
situaci kontaktu s látkou, která zahrnuje 
minimálně podmínky v kategoriích použití a 
expozice jemu sdělené, nemusí připravovat 
zprávu o chemické bezpečnosti.

Následný uživatel nemusí připravovat 
zprávu o chemické bezpečnosti v žádném 
z následujících případů:

a) není vyžadován bezpečnostní list pro 
předávání údajů o látce;

b) od jeho dodavatele se nevyžaduje 
příprava zprávy o chemické bezpečnosti.

Následný uživatel nemusí připravovat 
zprávu o chemické bezpečnosti v žádném 
z následujících případů:

a) není vyžadován bezpečnostní list pro 
předávání údajů o látce;

b) od jeho dodavatele se nevyžaduje 
příprava zprávy o chemické bezpečnosti.

Or. de

Justification 

A user should be able to notify his supplier of one or more additional use and exposure 
categories. The use and exposure categories should be form the basis of the flow of 
information along the supply chain. Use and exposure categories are the main instrument of a 
structured transfer of information on risk management measures, exposure target values (e.g. 
DNEL, PNEC) and conditions of use throughout the supply chain. They support the actors in 
the supply chain and are helpful in drawing up a safety data sheet for the next actor in the 
supply chain.

Pozměňovací návrh, který předložila Dagmar Roth-Behrendt

Pozměňovací návrh 1031
Článek 34, odstavec 4, pododstavec 1

4. Následný uživatel látky samotné nebo 4. Následný uživatel látky samotné nebo 
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v přípravku připraví zprávu o chemické 
bezpečnosti v souladu s přílohou XI pro 
jakékoli použití mimo podmínky popsané 
v situacích kontaktu s látkou a jemu předané 
v bezpečnostním listu.

v přípravku připraví zprávu o chemické 
bezpečnosti v souladu s přílohou XI pro 
jakékoli použití v množství 1 tuny nebo více 
za rok na látku mimo podmínky popsané 
v situacích kontaktu s látkou a jemu předané 
v bezpečnostním listu.

Or. en

Justification 

Tento pozměňovací návrh zajišťuje rovné zacházení pro žadatele o registraci a následné 
uživatele s ohledem na použití, která mají být zahrnuta do posouzení chemické bezpečnosti, 
která by – z důvodu proveditelnosti – měla být vyžadována jen pro použití v množství 1 tuny a 
více za rok. 

Pozměňovací návrh, který předložila Dagmar Roth-Behrendt

Pozměňovací návrh 1032
Článek 34, odstavec 4, pododstavec 3

Následný uživatel nemusí připravovat 
zprávu o chemické bezpečnosti v kterémkoli 
z následujících případů:

Následný uživatel nemusí připravovat 
zprávu o chemické bezpečnosti v žádném
z následujících případů:

(a) není vyžadován bezpečnostní list pro 
předávání údajů o látce;

(a) není vyžadován bezpečnostní list pro 
předávání údajů o látce;

(b) od jeho dodavatele se nevyžaduje 
příprava zprávy o chemické bezpečnosti.

(b) od jeho dodavatele se nevyžaduje 
příprava zprávy o chemické bezpečnosti.

(ba) po dobu 5 let pro použití za účelem 
výzkumu a vývoje orientovaného na 
výrobky a procesy za předpokladu, že předá 
Agentuře informace stanovené v článku 35, 
seznam svých zákazníků a uživatelů, má-li 
nějaké, a odhad množství, které použije pro 
svůj PPORD.

Or. en

Justification 

Tento pozměňovací návrh zavádí možnost pro následné uživatele, kteří  realizují výzkum a 
vývoj orientovaný na výrobky a procesy, aby využívali výjimky z povinnosti provádět 
posouzení chemické bezpečnosti pro dané použití tím, že do zprávy, kterou podle čl. 35 musejí 
poslat Agentuře pro toto použití, zahrnou několik dalších informací, které není obtížné získat. 
(Souvisí s pozměňovacími návrhy k článku 3 odst. 22, článku  4a a článku 7 stejného autora).
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Pozměňovací návrh, který předložili Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 1033
Článek 34, odstavec 5

5.  Jakýkoli následný uživatel musí určit, 
použít a pokud je to vhodné tak doporučit 
příslušná opatření pro náležité omezení rizik 
identifikovaných v:

5.  Jakýkoli následný uživatel musí určit, 
použít a – pokud je to vhodné – tak 
doporučit příslušná opatření pro náležité 
omezení rizik identifikovaných v jeho 
bezpečnostním listu.

(a) dodaném bezpečnostním listu; nebo;
(b)  v jeho vlastním posouzení chemické 
bezpečnosti.

Or. de

Justification 

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

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

Pozměňovací návrh 1034
Článek 34, odstavec 6

6. Následní uživatelé musí udržovat zprávy o 
chemické bezpečnosti tak, aby byly 
k dispozici a aktualizované.

6. Následní uživatelé musí udržovat 
bezpečnostní listy tak, aby byly k dispozici a 
aktualizované.

Or. de

Justification 

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

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

Pozměňovací návrh 1035
Článek 34, odstavec 7

7. Ustanovení čl. 13 odst. 2 a 5 se uplatní vypouští se 
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obdobně.

Or. de

Justification 

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

Pozměňovací návrh, který předložili Holger Krahmer

Pozměňovací návrh 1036
Článek 35

1. Před použitím látky, která je již 
zaregistrována účastníkem proti směru 
zásobovacího řetězce podle článků 5 nebo 
16, jakýkoli následný uživatel sdělí 
Agentuře údaje uvedené v odstavci 2 tohoto 
článku, je-li mu dodán bezpečnostní list 
obsahující popis scénáře expozice látce a 
následný uživatel používá látku nad rámec 
podmínek popsaných pro takovou situaci.

1. Před použitím látky v kategorii expozice, 
která je již zaregistrována účastníkem proti 
směru zásobovacího řetězce podle článků 5 
nebo 16, jakýkoli následný uživatel sdělí 
Agentuře údaje uvedené v odstavci 2 tohoto 
článku, je-li mu dodán bezpečnostní list 
obsahující danou kategorii expozice a 
následný uživatel používá látku způsobem, 
který se od tohoto liší.

2. Informace předané následným uživatelem 
musí obsahovat ve formátu určeném 
Agenturou a v souladu s článkem 108 toto:

2. Informace předané následným uživatelem 
musí obsahovat ve formátu určeném 
Agenturou a v souladu s článkem 108 toto:

a) jeho totožnost a kontaktní údaje; a) jeho totožnost a kontaktní údaje;
b) číslo(a) registrace uvedené v čl. 18 
odst. 1, je-li k dispozici;

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

c) identitu látky(látek), jak je uvedeno 
v oddíle 2 přílohy IV;

c) identitu látky(látek), jak je uvedeno 
v oddíle 2 přílohy IV;

d) totožnost výrobce(ů) nebo dovozce(ů), 
jsou-li známy;

d) totožnost výrobce(ů) nebo dovozce(ů), 
jsou-li známy;

e) stručný a obecný popis použití; e) stručný a obecný popis kategorií expozic;
f) návrh pro další testování na obratlovcích, 
pokud je následným uživatelem považováno 
za nezbytné pro přípravu jeho posouzení 
chemické bezpečnosti.

f) návrh pro další testování na obratlovcích, 
pokud je následným uživatelem považováno 
za nezbytné pro přípravu jeho posouzení 
chemické bezpečnosti.

3. V případě změn v údajích oznámených 
v souladu s článkem 1 musí následný 
uživatel neprodleně tyto údaje aktualizovat.

3. V případě změn v údajích oznámených 
v souladu s článkem 1 musí následný 
uživatel neprodleně tyto údaje aktualizovat.

4. Následný uživatel musí sdělit Agentuře ve 
formátu určeném Agenturou podle 

4. Následný uživatel musí sdělit Agentuře ve 
formátu určeném Agenturou podle 
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článku 108, je-li jeho klasifikace látky 
odlišná od klasifikace dodavatele.

článku 108, je-li jeho klasifikace látky 
odlišná od klasifikace dodavatele.

5. Oznamování podle odstavců 1 až 4 není 
vyžadováno pro látku samotnou nebo 
v přípravku používanou následným 
uživatelem v množství nižším než 1 tuna za 
rok.

5. Oznamování podle odstavců 1 až 4 není 
vyžadováno pro látku samotnou nebo 
v přípravku používanou následným 
uživatelem v množství nižším než 10 tun za 
rok.

Or. de

Justification 

See justification of amendment X to Article 3, No 13a (new). 2. See justification of amendment 
X to Article 2(1).

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

Pozměňovací návrh 1037
Článek 35, nadpis

Povinnosti hlášení informací pro následné 
uživatele

Povinnosti hlášení informací pro následné 
uživatele Agentuře

Or. de

Justification 

Linked to the amendment to Article 34. 

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

Pozměňovací návrh 1038
Článek 35, odstavec 1

1.  Před použitím látky, která je již 
zaregistrována účastníkem proti směru 
zásobovacího řetězce podle článků 5 nebo 
16, jakýkoli následný uživatel sdělí 
Agentuře údaje uvedené v odstavci 2 tohoto 
článku, je-li mu dodán bezpečnostní list 
obsahující popis scénáře expozice látce a 
následný uživatel používá látku nad rámec 
podmínek popsaných pro takovou situaci.

1.  V případě použití podle čl. 34 odst. 2, 
které přesahuje rámec kategorie použití a 
expozice posouzené výrobcem nebo 
dovozcem, bude před zahájením Agentura 
před tímto použitím požadovat oznámení.

Or. de
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Justification 

Linked to the amendment to Article 34.

Pozměňovací návrh, který předložili Jutta D. Haug, Klaus Hänsch, Bernhard Rapkay, Helmut 
Kuhne, Mechtild Rothe

Pozměňovací návrh 1039
Článek 35, odstavec 1

1. Před použitím látky, která je již 
zaregistrována účastníkem proti směru 
zásobovacího řetězce podle článků 5 nebo 
16, jakýkoli následný uživatel sdělí 
Agentuře údaje uvedené v odstavci 2 tohoto 
článku, je-li mu dodán bezpečnostní list 
obsahující popis scénáře expozice látce a 
následný uživatel používá látku nad rámec 
podmínek popsaných pro takovou situaci.

1. Před použitím látky, která je již 
zaregistrována účastníkem proti směru 
zásobovacího řetězce podle článků 5 nebo 
16, jakýkoli následný uživatel sdělí 
Agentuře údaje uvedené v odstavci 2 tohoto 
článku, je-li mu dodán bezpečnostní list 
obsahující popis kategorií použití a expozice
látce a následný uživatel používá látku nad 
rámec kategorií použití a expozice.

Or. de

Justification 

Use and exposure categories are the main instrument of a structured transfer of information 
on risk management measures, exposure target values (e.g. DNEL, PNEC) and conditions of 
use throughout the supply chain. They support the actors in the supply chain and are helpful 
in drawing up a safety data sheet for the next actor in the supply chain.

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

Pozměňovací návrh 1040
Článek 35, odstavec 2, písmeno b)

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

(b) číslo(a) registrace uvedené v čl. 18 
odst. 1 nebo předregistrační číslo podle čl. 
26 písm. a) bod 1, je-li k dispozici;

Or. de
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Justification 

Linked to the amendment to Article 34.

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

Pozměňovací návrh 1041
Článek 35, odstavec 2, písmeno (e)

(e)  stručný a obecný popis použití; (e)  stručný a obecný popis použití včetně 
příslušné kategorie použití expozice podle 
přílohy Iaa;

Or. de

Justification 

Linked to the amendment to Article 34.

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, Sergio Berlato

Pozměňovací návrh 1042
Článek 35, odstavec 2, písmeno f)

f) návrh pro další testování na obratlovcích, 
pokud je následným uživatelem považováno 
za nezbytné pro přípravu jeho posouzení 
chemické bezpečnosti.

f) návrh pro další testování na obratlovcích, 
pokud je následným uživatelem považováno 
za nezbytné pro přípravu jeho posouzení 
chemické bezpečnosti.
Jestliže nejsou tyto údaje k dispozici, 
uplatní se postupy podle čl. 25.

Or. it

Justification 

The amendment is closely related to and consequent upon the amendments to Articles 9(a)(x), 
24(5), 25(1) and 26(1). Its aim is to remove the optional aspects of the submission of test data 
on non-vertebrates by removing this provision. Compulsory access to data is of vital 
importance to SMEs.
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Pozměňovací návrh, který předložili Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 1043
Článek 35, odstavec 5

5. Oznamování podle odstavců 1 až 4 není 
vyžadováno pro látku samotnou nebo 
v přípravku používanou následným 
uživatelem v množství nižším než 1 tuna za 
rok.

5. Oznamování podle odstavců 1 až 4 není 
vyžadováno pro látku samotnou nebo 
v přípravku používanou následným 
uživatelem v množství nižším než 1 tuna za 
rok s výjimkou látek velmi vysoké 
závažnosti.

Or. nl

Justification 

The risks of substances of very high concern must also be assessed where the volume is less 
than 1 tonne per year. These substances of very high concern may cause considerable 
damage to the environment and human health even in small quantities (Blokland priority 
package).

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

Mikolášik

Pozměňovací návrh 1044
Článek 35a (nový)

Článek 35a

Povinnost hlášení informací pro následné 
malé a střední podniky

1. Před použitím látky, která je již 
zaregistrována účastníkem proti směru 
zásobovacího řetězce podle článků 5 nebo 
16, jakýkoli následný uživatel sdělí 
Agentuře údaje uvedené v odstavci 2 tohoto 
článku, je-li mu dodán bezpečnostní list 
obsahující popis scénáře expozice látce a 
následný uživatel používá látku nad rámec 
podmínek popsaných pro takovou situaci.
2. Informace podané následným uživatelem 
musejí obsahovat následující informace ve 
formátu určeném Agenturou a podle 
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článku 108:
a) jeho totožnost a kontaktní údaje;
b) registrační číslo / čísla podle čl. 18 odst. 
1, je-li k dispozici;
c) identitu látky / látek podle oddílu 2 
přílohy IV;
d) identita výrobce(ů) nebo dovozce(ů), je-li 
známa;
e) stručný a obecný popis použití.
3. Jestliže Agentura vyžaduje další 
podrobnější testy na obratlovcích nebo testy 
na bezobratlých, pokusí se je získat z 
existujících testů nebo nařídí členským 
státům, jimž tento závazek náleží, aby tyto 
testy provedly. Všechny výsledky, které mají 
význam pro posouzení bezpečnosti 
Agenturou, budou Agentuře předány.
4. Jestliže jsou výsledky těchto Agenturou 
získaných nebo zadaných testů negativní, 
Agentura uvědomí uchazeče a stát, kde 
uchazeč sídlí, aby danému použití zamezil. 
5. V případě změn v údajích oznámených 
v souladu s článkem 1 musí následný 
uživatel neprodleně tyto údaje aktualizovat.
6. Následný uživatel musí sdělit Agentuře 
ve formátu určeném Agenturou podle 
článku 108, je-li jeho klasifikace látky 
odlišná od klasifikace dodavatele.
7. Oznamování podle odstavců 1 až 4 není 
vyžadováno pro látku samotnou nebo 
v přípravku používanou následným 
uživatelem v množství nižším než 1 tuna za 
rok.

Or. it

Justification 

Ad hoc procedure to enable an SME  to register the identified own-use, thereby protecting its 
industrial confidentiality.

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

Pozměňovací návrh 1045
Článek 35 a (nový)

Článek  35 a
Povinnost hlášení informací pro následné 

malé a střední podniky
1. Jestliže je následným uživatelem malý 
nebo střední podnik ve smyslu čl. 3 odst. 30 
tohoto nařízení, uplatňuje se postup 
ohlašování podle čl. 35, s výjimkou 
odstavce 2 písm. f a odstavce 3, 4 a 5.
2. Jestliže Agentura usoudí, že jsou 
potřebné další podrobnější testy na 
obratlovcích nebo testy na bezobratlých, 
pokusí se je získat z existujících testů. 
3. Pokud testy zmíněné v předchozím 
odstavci neexistují, Agentura nařídí 
členským státům, v němž příslušný malý a 
střední podnik sídlí, aby test provedl. 
Výsledky testů, které mají význam pro 
posouzení bezpečnosti, budou oznámeny 
malému a střednímu podniku. 
4. V případě, že jsou výsledky testů 
negativní, Agentura to co nejdříve oznámí 
žadateli (malému a střednímu podniku ) a 
členskému státu, v němž uchazeč sídlí, aby 
danému použití zamezil. 
5. V případě změn v údajích oznámených 
v souladu s článkem 1 musí následný 
uživatel neprodleně tyto údaje aktualizovat.
6. Následný uživatel musí sdělit Agentuře 
ve formátu určeném Agenturou podle 
článku 108, je-li jeho klasifikace látky 
odlišná od klasifikace dodavatele.
7. Oznamování podle odstavců 1 až 4 není 
vyžadováno pro látku samotnou nebo 
v přípravku používanou následným 
uživatelem v množství nižším než 1 tuna za 
rok.

Or. it
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Justification 

An ad hoc procedure for SMEs should be included to ensure that registration of an identified 
own-use can be carried out without prejudice to industrial confidentiality. This avoids the risk 
of unfair competition between an upstream actor and a downstream user.

This amendment is linked to the amendment to Article 3(29a) by the same Member.


