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Návrh zprávy (PE 353.529v02-00)
Guido Sacconi
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 – C6-0530/2003 – 2003/0256(COD) – pozměňující akt)

Text navržený Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh předložený: Guido Sacconi, Chris Davies

Pozměňovací návrh 594
Článek 52

Cílem této hlavy je zajistit správnou funkci 
vnitřního trhu a současně zajistit náležité 
omezení rizik vyplývajících z látek vysoké 
závažnosti nebo zajistit nahrazení takových 
látek vhodnými alternativními látkami nebo 
technologiemi.

Cílem této hlavy je zajistit nahrazení látek 
vysoké závažnosti vhodnými alternativními 
látkami nebo technologiemi tam, kde jsou 
tyto dostupné. Tam, kde neexistují takové 
alternativy, a kde prospěch společnosti 
převažuje rizika spojená s užíváním 
takových látek, je cílem této hlavy zajistit, 
aby použití látek vysoké závažnosti bylo 
řádně kontrolováno a aby byly 
podporovány alternativy.

Originál v angličtině
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Justification

Revised formulation of Amendment 50 in the draft report.

Pozměňovací návrh předložený: Jonas Sjöstedt

Pozměňovací návrh 595
Článek 52

Cílem této hlavy je zajistit správnou funkci 
vnitřního trhu a současně zajistit náležité 
omezení rizik vyplývajících z látek vysoké 
závažnosti nebo zajistit nahrazení takových 
látek vhodnými alternativními látkami nebo 
technologiemi.

Cílem této hlavy je zajistit náležité omezení 
rizik vyplývajících z látek vysoké 
závažnosti. Kdykoliv je to možné, tyto tyto 
látky musí být nahrazeny vhodnými 
alternativními látkami nebo technologiemi.
Tato hlava je založena na principu, že je 
věcí výrobců, dovozců a následných 
uživatelů zajistit, aby látky, které vyrábějí, 
umisťují na trh, dovážejí nebo používají 
nepůsobily negativně na lidské zdraví nebo 
životní prostředí. Ustanovení této hlavy jsou 
motivována??underpinned principem 
předběžné opatrnosti?? precautionary 
principle.

Originál v angličtině

Justification

The emphasis on the internal market needs to be deleted. REACH already contains a free 
movement cause (art. 125) and is based on the Treaty’s legal base for the inner market. This 
specific title is about allowing chemicals that are known to be harmful to be used anyway. 
The precautionary principle is mentioned in the general provisions of REACH but it is 
especially important to include this principle in the provisions on authorisation.

Pozměňovací návrh předložený: Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller

Pozměňovací návrh 596
Článek 52

Cílem této hlavy je zajistit správnou funkci 
vnitřního trhu a současně zajistit náležité 
omezení rizik vyplývajících z látek vysoké 
závažnosti nebo zajistit nahrazení takových 
látek vhodnými alternativními látkami nebo 
technologiemi.

Cílem této hlavy je zajistit, že látky vysoké 
závažnosti budou nahrazeny vhodnými 
alternativními látkami nebo technologiemi 
tam, kde je to možné, nebo že se takové 
alternativy vyvíjejí. 
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Originál v angličtině

Justification

The aim of authorisation is  to ensure protection of health and the environment rather than 
the functioning of the internal market, which is an aim underpinning all EU legislation but 
not relating to any specific  provision  of REACH.
Authorisation will provide a high level of protection only if it aims at replacing substances of 
very high concern with suitable alternatives. Maintaining the notion of ’adequate control’ 
will support continued use and release of dangerous substances irrespective of their socio-
economic necessity and of the availability of safer alternatives.

Pozměňovací návrh předložený: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 597
Článek 52

Cílem této hlavy je zajistit správnou funkci 
vnitřního trhu a současně zajistit náležité 
omezení rizik vyplývajících z látek vysoké 
závažnosti nebo zajistit nahrazení takových 
látek vhodnými alternativními látkami nebo 
technologiemi.

Cílem této hlavy je zajistit jednak nahrazení 
látek vysoké závažnosti bezpečnějšími 
alternativními látkami nebo technologiemi, 
kde je to možné. Dále, kde nejsou dostupné 
žádné alternativy, ale prospěch společnosti 
významně převažuje rizika spojená s 
užíváním takových látek, je cílem této hlavy 
zajistit, aby použití látek vysoké závažnosti 
bylo řádně kontrolováno a aby byly
podporovány alternativy a dále, aby byly 
takové alternativy vyvíjeny. 

Originál v angličtině

Justification

Prevention is better than cure. Substitution should take precedence over "adequate control" 
in line with existing legislation on workers' safety, biocides and certain hazardous substances 
in electrical and electronic equipment.  To give "adequate control” precedence would mean 
that  substances of very high concern could continue to be used and released, even if the 
socio-economic benefits of them were low or safer alternatives available. It should be 
substitution first, then controls where substitution is not possible and the substance has 
significant socio-economic benefits.
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Pozměňovací návrh předložený: Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 598
Článek 52 a (nový)

52a. Na konci procesu, po posouzení 
Agenturou, by mělo být zváženo nahrazení.

Originál v angličtině

Justification

This makes clear that substitution comes at the end of the process and isn't something to start 
with. New substances should fulfil the same requirements as the substituted ones.

Pozměňovací návrh předložený: Jonas Sjöstedt

Pozměňovací návrh 599
Článek 53, odstavec 1, úvodní část

1. Výrobce, dovozce nebo následný uživatel 
nesmí umístit na trh látku pro použití, nebo 
sám použít takovou látku, pokud je tato látka 
zahrnuta v Příloze XIII, neplatí-li:

1. Výrobce, dovozce nebo následný uživatel 
nesmí umístit na trh ani vyvézt látku pro 
použití, nebo sám použít takovou látku, 
pokud je tato látka zahrnuta v Příloze XIII, 
neplatí-li:

Originál v angličtině

Justification

These provisions should also apply in the case where a company within the EU manufactures 
but does not place the substance on the EU market but instead exports it directly.

Pozměňovací návrh předložený: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer +Dorette 
Corbey

Pozměňovací návrh 600
Článek 53, odstavec 1, bod (b)

(b) použití takové látky samotné, v přípravě 
přípravku nebo zahrnutí látky do výrobku, 
ve kterém je pak látka umístěna na trh nebo 
pro který použije látku osobně, bylo vyňato 
z požadavku na schvalování v Příloze XIII 
v souladu s Článkem 55 odst.2; nebo

Zrušeno
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Originál v angličtině

Justification

Blanket exemptions from the authorisation procedure should not be allowed, since it means 
allowing authorisation without any case-specific evaluation of the benefits or drawbacks of 
such uses or of the availability of potential alternatives. This removes three vital elements that 
authorisation was intended to introduce: substitution when alternatives are available, 
justification for continued use and transparency of decision-making (Carl Schlyter & others).

This ensures consistency (the deletion of Article 55 paragraphs 2 and 4(b) and 1(e)) to avoid 
exemption for particular uses and ensure that the authorisation procedure is the overarching 
framework for all chemicals of high concern fulfilling the criteria for authorisation (Dorette 
Corbey).

Pozměňovací návrh předložený: Jonas Sjöstedt + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud 
Breyer

Pozměňovací návrh 601
Článek 53, odstavec 2 a (nový)

2. Dovoz a umístění na trhu výrobku 
obsahujícího látku, která je zahrnuta v 
Příloze XIII, je považováno za použití 
takové látky.

Originál v angličtině

Justification

Articles must be covered by these requirements on authorisation, not only substances 
themselves. Importers of Articles must have the same obligations and not less demands 
because the substances are part of an Article. A failure to rectify this would present a serious 
threat to health and environment protection and to the competitiveness of specific industry 
sectors (Jonas Sjöstedt).

The REACH proposal does not specify provisions for imported Articles containing substances 
of very high concern, which would fall under authorisation. Importers of Articles must have 
the same obligations as other EU producers in order to effectively protect human health and 
the environment. A failure to rectify this would present a serious threat to health and 
environment protection and to the competitiveness of specific industry sectors (Carl Schlyter 
& others).
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Pozměňovací návrh předložený: Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Françoise Grossetête, Bogusław Sonik, Renate Sommer + Anne Laperrouze

Pozměňovací návrh 602
Článek 53, odstavec 4

4. Odstavce 1 a 2 se nepoužijí na použití 
látek ve vědeckém výzkumu a vývoji nebo 
ve výzkumu a vývoji orientovaném na 
výrobky a procesy v množství 
nepřesahujícím 1 tunu za rok.

4. Odstavce 1 a 2 se nepoužijí na použití 
látek ve vědeckém výzkumu a vývoji nebo 
ve výzkumu a vývoji orientovaném na 
výrobky a procesy.

Originál v angličtině

Justification

Substances in scientific research and development should be exempted as REACH should only 
apply to substances that are manufactured provided they are placed on the Community 
market. Substances in product and process orientated research and development should not 
be limited to 1 tonne. This would constrain innovation.

Scientific research and development should be exempted as REACH should only apply to 
manufactured substances placed on the EU market. Substances used in product and process 
orientated research and development should not be limited to a quantity of 1 tonne, in order 
not to impinge on the volumes needed for experimentation and development. (Anne 
Laperrouze)

Pozměňovací návrh předložený: Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 603
Článek 53, odstavec 4

4. Odstavce 1 a 2 se nepoužijí na použití 
látek ve vědeckém výzkumu a vývoji nebo 
ve výzkumu a vývoji orientovaném na 
výrobky a procesy v množství
nepřesahujícím 1 tunu za rok.

4. Odstavce 1 a 2 se nepoužijí na použití 
látek ve vědeckém výzkumu a vývoji nebo 
ve výzkumu a vývoji orientovaném na 
výrobky a procesy v množství vyžadovaném 
pro účely výzkumu a vývoje orientovaného 
na výrobky a procesy. 

Originál v němčině

Justification

There must be no one-tonne restriction on substances used in product and process orientated 
research and development. That would constrain innovation.
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Pozměňovací návrh předložený: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 604
Článek 53, odstavec 5, úvodní část

Odstavce 1 a 2 se nepoužijí na následující 
použití látek:

Odstavce 1 a 2 se nepoužijí na následující 
použití látek, pod podmínkou, že opatření v 
nich obsažená poskytují úroveň ochrany, 
která je nejméně rovnocenná úrovni 
ustavené Hlavou VII:

Originál v angličtině

Justification

This Pozměňovací návrh addresses the different levels of regulation covering the listed 
exemptions under Article 53(5) and sets the authorisation procedure  as a joint standard.

Pozměňovací návrh předložený: Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, 
Miroslav Mikolášik, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges + Anne 

Laperrouze + Dagmar Roth-Behrendt

Pozměňovací návrh 605
Článek 53, odstavec 5, bod (a)

(a) použití v produktech ochrany rostlin v 
rozsahu směrnice 91/414/EHS; 

zrušeno

Originál v angličtině

Justification

Commission proposal (a) until (f):  these substances should be excluded from the whole scope 
of REACH, see art. 2.

Linked to Amendments to Articles 2, 4 and 8.

Pozměňovací návrh předložený: Jonas Sjöstedt

Pozměňovací návrh 606
Článek 53, odstavec 5, bod (a)

(a) použití v produktech ochrany rostlin v (a) použití jako aktivní produkt ochrany 
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rozsahu směrnice 91/414/EHS; rostlin v rozsahu směrnice 91/414/EHS;

Originál v angličtině

Justification

A rigorous procedure for authorisation is an essential part of REACH. Only then will there be 
an incentive for companies to innovate and find alternatives to the use of che chemicals of 
very high concern. This list of exemptions is not acceptable. If there are substantive reasons 
for allowing the use of a substance then authorisation can be obtained.

Pozměňovací návrh předložený: Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, 
Miroslav Mikolášik, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges + Anne 

Laperrouze + Dagmar Roth-Behrendt

Pozměňovací návrh 607
Článek 53, odstavec 5, bod (b)

(b) použití v biocidních produktech v 
rozsahu směrnice 98/8/ES;

zrušeno

Originál v angličtině

Justification

Commission proposal (a) until (f):  these substances should be excluded from the whole scope 
of REACH, see art. 2.

Linked to Amendments to Articles 2, 4 and 8.

Pozměňovací návrh předložený: Jonas Sjöstedt

Pozměňovací návrh 608
Článek 53, odstavec 5, bod (b)

(b) použití v biocidních produktech v 
rozsahu směrnice 98/8/ES;

(b) použití jako aktivní biocidní produkty v 
rozsahu směrnice 98/8/ES;

Originál v angličtině

Justification

A rigorous procedure for authorisation is an essential part of REACH. Only then will there be 
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an incentive for companies to innovate and find alternatives to the use of che chemicals of 
very high concern. This list of exemptions is not acceptable. If there are substantive reasons 
for allowing the 

Pozměňovací návrh předložený: Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, 
Miroslav Mikolášik, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges + Anne 

Laperrouze + Dagmar Roth-Behrendt

Pozměňovací návrh 609
Článek 53, odstavec 5, bod (c)

(c) použití jako lékařské produkty pro účely 
humánní nebo veterinární medicíny v 
rozsahu nařízení (EHS) č. 2309/93 a 
směrnic 2001/82/ES a 2001/83/ES;

zrušeno

Originál v angličtině

Justification

Commission proposal (a) until (f):  these substances should be excluded from the whole scope 
of REACH, see art. 2.

Linked to amendments to articles 2, 4 and 8.

Pozměňovací návrh předložený: Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, 
Miroslav Mikolášik, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges + Jonas 

Sjöstedt + Anne Laperrouze + Dagmar Roth-Behrendt

Pozměňovací návrh 610
Článek 53, odstavec 5, bod (d)

(d) použití jako potravinové doplňky v 
rozsahu směrnice 89/107/EHS;

zrušeno

Originál v angličtině

Justification

See justifications above.

Pozměňovací návrh předložený: Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, 
Miroslav Mikolášik, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges + Anne 
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Laperrouze + Dagmar Roth-Behrendt 

Pozměňovací návrh 611
Článek 53, odstavec 5, bod (e)

(e) použití jako doplňky v krmivových 
směsích pro zvířata v rozsahu směrnice 
70/524/EHS;

zrušeno

Originál v angličtině

Justification

See justifications above.

Pozměňovací návrh předložený: Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, 
Miroslav Mikolášik, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges + Anne 

Laperrouze + Dagmar Roth-Behrendt

Pozměňovací návrh 612
Článek 53, odstavec 5, bod (f)

(f)použití jako příchuti v potravinách v 
rozsahu rozhodnutí č. 1999/217/ES;

zrušeno

Originál v angličtině

Justification

See justification above.

Pozměňovací návrh předložený: Jonas Sjöstedt + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud 
Breyer + Frédérique Ries, Chris Davies 

Pozměňovací návrh 613
Článek 53, odstavec 5, bod (g)

(g) použití jako izolované agens on-site 
nebo jako transportované izolované agens;

zrušeno

Originál v angličtině

Justification

A rigorous procedure for authorisation is an essential part of REACH. Only then will there be 
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an incentive for companies to innovate and find alternatives to the use of the chemicals of 
very high concern. This list of exemptions is not acceptable. If there are substantive reasons 
for allowing the use of a substance then authorisation can be obtained (Jonas Sjöstedt).

Intermediates that fulfil the criteria of substances of very high concern may cause significant 
adverse effects and should therefore note be excluded from authorisation (Carl Schlyter & 
others).

It is important to consider a wide range of uses of the chemicals concerned, in particular 
covering those pieces of legislation that do not examine the environmental impacts of 
substances, but also covering other possible sources of release and exposure. For instance, 
the clause which renders isolated intermediates unable to be brought under authorisation 
should be removed, as emissions during transport on or off site may be very significant 
(Article 53(5)(g)) (Frédérique Ries & others).

Pozměňovací návrh předložený: 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 614
Článek 53, odstavec 5, bod (g)

g) použití jako izolované agens on-site nebo 
jako transportované izolované agens;

g) použití jako izolované agens on-site nebo 
jako transportované izolované agens, i 
vyrobená/přepravovaná množství 
přesahující 1000 tun ročně;   

Originál v italštině

Justification

Specifies that for transported isolated intermediates, quantities in excess of 1000 tonnes per 
year also apply. This Amendment is linked to the other amendments to the Articles under Title 
VII: Authorisation. 

Pozměňovací návrh předložený: Jonas Sjöstedt

Pozměňovací návrh 615
Článek 53, odstavec 5, bod (h)

(h) použití jako motorová paliva podle 
směrnice č. 98/70/ES Evropského 
Parlamentu a Rady 

zrušeno

Originál v angličtině
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Justification

A rigorous procedure for authorisation is an essential part of REACH. Only then will there be 
an incentive for companies to innovate and find alternatives to the use of the chemicals of 
very high concern. This list of exemptions is not acceptable. If there are substantive reasons 
for allowing the use of a substance then authorisation can be obtained (Jonas Sjöstedt).

Pozměňovací návrh předložený: Jonas Sjöstedt + Werner Langen

Pozměňovací návrh 616
Článek 53, odstavec 5, bod (i)

(i) použití jako palivo v mobilních nebo 
stacionárních spalovacích zařízeních 
využívajících produkty z minerálních olejů 
a použití jako palivo v uzavřených 
systémech.

zrušeno

Originál v angličtině

Justification

See justification above.

Pozměňovací návrh předložený: Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, 
Miroslav Mikolášik, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges, + Werner 

Langen + Anne Laperrouze

Pozměňovací návrh 617
Článek 53, odstavec 5, bod (i) a (nový)

(ia) Látky, které nepodléhají registraci.

Originál v angličtině

Justification

New point (i bis): the authorisation procedure should be limited to registered substances only. 
Therefore, exemptions that apply for Registration should also apply to Authorisation.

The authorisation procedure should be restricted to registered substances. Substances 
exempted from registration should also therefore be exempted from the authorisation 
requirement.
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Pozměňovací návrh předložený: Robert Sturdy

Pozměňovací návrh 618
Článek 53, odstavec 5, bod (i) a (nový)

(ia) Použití minerálů, rud, koncentrátů a 
slitin během přepravy nebo zpracování v 
zařízeních regulovaných podle směrnice č. 
96/61/ES a na která se vztahuje legislativa 
Společenství o ochraně zdraví pracovní síly 
a veřejnosti, s výjimkou látek podléhajících 
specifickým nařízením o chemikáliích.

Originál v angličtině

Justification

Ores, concentrates and alloys that do not pose a risk to public health or the environment 
should be exempt from the registration and authorisation requirements. Because of their 
natural occurrence neither registration nor authorisation would impact on the presence or 
level of substances of concern in minerals. Simply removing them from the registration 
requirements would not alleviate the administrative burden as, under the current draft, an 
exemption from registration does not automatically result in an exemption from authorisation.

Pozměňovací návrh předložený: John Bowis, Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 619
Článek 53, odstavec 5, bod (i) a (nový)

(ia) použití kovů, včetně slitin, v pevné 
formě ve shodě s vynětím z povinnosti 
označení podle směrnice č. 67/548/EHS, 
Přílohy VI č. 8.3 a č.  9.3.

Originál v angličtině

Justification

Most metals and alloys in the 'massive form', as opposed to powdered form for example, pose 
limited risk because of their nature. They should therefore be eligible for assessment via a 
simplified procedure unless there are indications of potential risks that justify more detailed 
evaluation. The vast number of uses of metals, particularly in the form of alloys (around 
30,000), could overwhelm the authorisation process without a simplified system.
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Pozměňovací návrh předložený: Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 620
Článek 53, odstavec 5, bod (i) a (nový)

(ia) použití v bateriích v rozsahu směrnice 
91/157/ES.

Originál v němčině

Justification

The use of substances in batteries is already regulated in Title VIII and Directive 91/157/EC; 
they should therefore be exempted from the authorisation procedure.

Pozměňovací návrh předložený: Frédérique Ries, Chris Davies + Dan Jørgensen, Åsa 
Westlund, Riitta Myller

Pozměňovací návrh 621
Článek 53, odstavec 5, nový pododstavec

Do té míry, do jaké tato opatření poskytují 
přinejmenším stejně přísná omezení, jaká 
stanoví hlava VII.

Originál v angličtině

Justification

It is important to consider a wide range of uses of the chemicals concerned, in particular 
covering those pieces of legislation that do not examine the environmental impacts of 
substances, but also covering other possible sources of release and exposure. For instance, 
the clause which renders isolated intermediates unable to be brought under authorisation 
should be removed, as emissions during transport on or off site may be very significant 
(Article 53(5)(g))

Pozměňovací návrh předložený: Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 622
Článek 53, odstavec 5 a (nový)
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5a. Výrobce, dovozce nebo následný 
uživatel může stanovit třetí stranu, která 
musí plnit povinnosti vyplývající z této 
hlavy jménem výrobce, dovozce nebo 
následného uživatele.

Originál v nizozemštině

Justification

This Amendment ensures that use can be made of a third party.

Pozměňovací návrh předložený: Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 623
Článek 53, odstavec 5 b (nový)

5b.Odstavce 1 a 2 se použijí na minerály, 
rudy, concentráty a slitiny, pokud budou 
tyto látky přepravovány nebo zpracovávány 
v zařízeních podléhajících směrnici 
96/61/ES.

Originál v nizozemštině

Justification

Minerals, ores, concentrates and alloys should be exempt from the authorisation requirement.

Pozměňovací návrh předložený: Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller

Pozměňovací návrh 624
Článek 53, odstavec 6

6. V případě látek, které podléhají 
schvalování pouze proto, že splňují kritéria 
stanovená v článku 54 odst. a), b) a c) nebo 
proto, že jsou identifikovány ve shodě s 
článkem 54 odst. f) pouze kvůli nebezpečí 
pro lidské zdraví, se odstavce 1 a 2 tohoto 
článku nepoužijí na následující použití  :

zrušeno

(a) použití v kosmetických výrobcích v 
rozsahu směrnice 76/768/EHS;
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(b) použití v materiálech přicházejících do 
styku s potravinami v rozsahu směrnice 
89/109/EHS.

Originál v angličtině

Justification

Blanket exemptions from the authorisation procedure should not be allowed, since it means 
allowing authorisation without any case-specific evaluation of the benefits or drawbacks of 
such uses or of the availability of potential alternatives. This removes two vital elements that 
authorisation was intended to introduce: justification for continued use and transparency of 
decision-making.

Pozměňovací návrh předložený: Marcello Vernola, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik + Alessandro 

Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato

Pozměňovací návrh 625
Článek 53, odstavec 6, úvodní část

6. V případě látek, které podléhají 
schvalování pouze proto, že splňují kritéria 
článku 54 odst. a), b) a c) nebo proto, že 
jsou identifikovány podle Článku 54 odst. f)
pouze kvůli nebezpečí pro lidské zdraví, se 
odstavce 1 a 2 tohoto článku nepoužijí na 
následující použití:

6. V případě látek, které podléhají 
schvalování pouze proto, že naplňují kritéria 
článku 54 odst. a), b) a c) (zrušeno) pouze 
kvůli nebezpečí pro lidské zdraví, se 
odstavce 1 a 2 tohoto článku nepoužijí na 
následující použití:

Originál v italštině

Justification

No criteria exist for the definition of endocrine disrupting properties. Criteria supplementary 
to those established in Article 54(d) and (e) must be identified on the basis of scientific 
evidence so as not to give rise to arbitrary decisions. Moreover, the substances indicated in 
point (b) have already been excluded in the amendment tabled to Article 2. In addition to this, 
substances already regulated by the respective, and duly integrated, vertical regulations 
should be excluded from the scope of the REACH Directive. This amendment is linked to the 
other amendments to the Articles under Title VII: Authorisation.

Pozměňovací návrh předložený: Marcello Vernola, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik + Alessandro 
Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato + Dagmar Roth-
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Behrendt

Pozměňovací návrh 626
Článek 53, odstavec 6, bod (b)

b) použití v materiálech přicházejících do 
styku s potravinami v rozsahu směrnice 
89/109/EHS. 

zrušeno

Originál v italštině

Justification

No criteria exist for the definition of endocrine disrupting properties. Criteria supplementary 
to those established in Article 54(d) and (e) must be identified on the basis of scientific 
evidence so as not to give rise to arbitrary decisions. Moreover, the substances indicated in 
point (b) have already been excluded in the amendment tabled to Article 2. In addition to this, 
substances already regulated by the respective, and duly integrated, vertical regulations 
should be excluded from the scope of the REACH Directive. This amendment is linked to the 
other amendments to the Articles under Title VII: Authorisation. (Marcello Vernola and 
others)

Consequence of the proposed changes to Article 2 (Dagmar Roth-Behrendt)

Pozměňovací návrh předložený: Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Miroslav Ouzký

Pozměňovací návrh 627
Článek 53, odstavec 7, úvodní část

Odstavce 1 a 2 se nepoužijí na použití látek, 
když se nacházejí v přípravcích: 

Odstavce 1 a 2 se nepoužijí na použití látek, 
když se nacházejí v přípravcích nebo 
výrobcích: 

Originál v angličtině

Justification

Concentration limits should also be included for substances in articles.  The proposal’s 
discrimination against substances in articles is not justified by toxicological and eco-
toxicological criteria. Furthermore, unlike substances in preparations, exposure to 
substances in articles requires an extraction medium and thus exposure is further limited.

Pozměňovací návrh předložený: Marcello Vernola, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
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Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik + Alessandro 
Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato

Pozměňovací návrh 628
Článek 53, odstavec 7, bod (a)

a) pro látky uvedené v článku 54 odst. d), e) 
a f), pod limitní koncentraci 0,1 %; 

a) pro látky uvedené v článku 54 odst. d) a
e), pod limitní koncentraci 0,1 %;

Originál v italštině

Justification

Criteria supplementary to those established in Article 54(d) and (e) must be identified on the 
basis of scientific evidence so as not to give rise to arbitrary decisions. This amendment is 
linked to the other amendments to the Articles under Title VII: Authorisation.

Pozměňovací návrh předložený: Marcello Vernola, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik + Alessandro 

Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato + Werner Langen + 
Anne Laperrouze

Pozměňovací návrh 629
Článek 53, odstavec 7 a (nový)

7a. Odstavec 1 se nepoužije tam, kde je 
látka používána samostatně, v přípravku 
nebo výrobku, který splňuje podmínky a 
omezení uvedená v Příloze XVI nebo 
Příloze XVII.

Originál v italštině

Justification

This amendment clarifies that the decisions already taken by the EU Council of Ministers and 
the European Parliament on the basis of Directive 76/769/EEC, or taken in the future by the 
Commission under the procedure described in Article 130 – Comitology – should not be 
subject to further discussions. It should not be left to the Commission's discretion to decide 
whether and to what extent to exempt substances and uses already regulated. This amendment 
is linked to the other amendments to the Articles under Title VII: Authorisation. (Marcello 
Vernola and others + Alessandro Foglietta and others)

The proposed new Article 53(8) makes it clear that decisions already taken by the Council 
and Parliament pursuant to Directive 76/769/EEC, or taken in future by the Commission in 
accordance with the procedure specified in Article 130 (comitology), should not be discussed 
again. Decisions as to whether and, if so, to what extent substances and uses already 
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regulated by legislation should be exempted from those provisions must not be left to the 
Commission's discretion. (Werner Langen)

Pozměňovací návrh předložený: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 630
Článek 53 a (nový)

Článek 53a
Do zahájení procesu schvalování sestává 
Příloha XIII(a) ze seznamu látek, o kterých 
je známo, že splňují kritéria článku 54. 
Jakmile bude zahájen proces schvalování, 
tyto látky budou vypsány v Příloze XIII(b), 
v souladu s postupem v článku 55 odst. 1).

Originál v angličtině

Justification

In order to increase transparency, stimulate voluntary measures by downstream users and 
innovation towards safer alternatives, all substances that meet the criteria of very high 
concern should be added immediately to a candidate list for authorisation (=Annex XIII (a)). 

Subsequently, following the priority setting by the agency, substances will be moved to Annex 
XIII(b), in which sunset dates and deadlines for applications for authorisation would be set.

Pozměňovací návrh předložený: Guido Sacconi

Pozměňovací návrh 631
Článek 53 a (nový)

Článek 53 a
Seznam látek podléhajících schvalování 

Příloha XIII obsahuje seznam látek 
podléhajících schvalování; seznam v 
Příloze XIIIa obsahuje látky předložené ke 
schválení, jejichž schvalovací proces 
probíhá. Jakmile bude proces schvalování 
ukončen, tyto látky budou zapsány na 
seznam v Příloze  XIIIb v souladu s 
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postupem uvedeným v článku 55 odst. 1). 
Tyto seznamy budou přístupné veřejnosti 
na webových stránkách Agentury. 

Originál v italštině

Justification

Supplements Pozměňovací návrh 51 in the draft report. Making these lists available to the 
public renders the authorisation process more transparent and also enables dealers to 
manage their stocks more efficiently. It also prevents prohibited chemical products remaining 
on the market.

Pozměňovací návrh předložený: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer 

Pozměňovací návrh 632
Článek 54, úvodní část

Do přílohy XIII mohou být zahrnuty v 
souladu s postupem uvedeným v článku 55
tyto látky:

Aniž toto ovlivní stávající nebo budoucí 
omezení, do přílohy XIIIa budou zahrnuty v 
souladu s postupem uvedeným v článku 56
následující látky:

Originál v angličtině

Justification

Partially linked to the Amendments on Article 53a new.

Given the introduction of a candidate list, the procedure for inclusion on the lists needs to be 
modified.

Pozměňovací návrh předložený: Guido Sacconi

Pozměňovací návrh 633
Článek 54, úvodní část

Do přílohy XIII mohou být zahrnuty v 
souladu s postupem uvedeným v článku 55
tyto látky:

Do přílohy XIIIa budou zahrnuty v souladu 
s postupem uvedeným v článku 56 tyto 
látky:

Originál v italštině

Justification

Replaces the corresponding part of Amendment 52 by the rapporteur.
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Pozměňovací návrh předložený: Holger Krahmer + Horst Schnellhardt + 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 + Liam Aylward + Anne Laperrouze

Pozměňovací návrh 634
Článek 54, bod (a)

(a) látky splňující kritéria pro klasifikaci 
jako karcinogenní kategorie 1 nebo 2 v 
souladu se směrnicí 67/548/EHS;

(a) látky klasifikované jako karcinogenní 
kategorie 1 nebo 2 v souladu se směrnicí 
67/548/EHS;

Originál v angličtině

Justification

So as to increase planning certainty, substances should be included in the authorisation that 
have undergone classification or have at least undergone sound scientific assessment (Holger 
Krahmer).

Before a substance is authorised, a legally binding decision must be taken on its classification 
(on the basis of a harmonised classification ruling placing it in CMR categories 1 or 2). 
Otherwise, the decisions of the Member State Committee(s) responsible for classifying 
substances in CMR categories 1 and 2 would be invalidated. There must be legal certainty, 
particularly as regards world trade. This Amendment is linked to the other Amendments to the 
Articles under Title VII: Authorisation. (Alessandro Foglietta and others + Marcello Vernola 
and others).

Before a substance is authorised, a legally binding decision must be taken on its 
classification, on the basis of a standard classification ruling, in CMR categories 1 or 2 (EU 
or, in future, GHS) otherwise the Member State Committee(s) responsible for classification of 
substances in CMR categories 1, 2 and 3 would be ignored. There must be legal certainty, 
including with regard to world trade (Horst Schnellhardt).

It is fundamental to the working of REACH that authorisation focuses only on chemicals that 
have been scientifically shown to have an adverse effect on human health or the environment. 
Authorisation should only be applied to those chemical substances that present an actual risk 
based on their anticipated uses as documented in the registration.  The mere fact that a 
chemical substance has an inherent hazard should not trigger the costs and bureaucracy 
associated with authorisation unless that actual hazard is presented by a proposed or 
anticipated downstream use. 

It is imperative therefore that chemical substances used in highly controlled or low 
exposure/low risk industrial processes should be authorised. The uses of said substances 
present little or no risk to workers, the public or the environment. In order to improve the 
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workability of REACH, “adequately controlled” risks, which will be authorised, should be 
clearly defined to include low exposure/low risk industrial processes (Liam Aylward).
Before a substance is authorised, a binding decision must be taken on its classification, on the 
basis of a standard classification ruling placing it in CMR categories 1 or 2 (EU or, in future, 
GHS). Otherwise the Member State Committee(s) responsible for classification of substances 
in CMR categories 1, 2 and 3 would be ignored. There must be legal certainty, especially as 
regards world trade 

The inclusion of substances other than those referred to in paragraphs a) to e) is neither 
feasible or necessary. This would trigger the authorisation process on the basis of arbitrary 
criteria, making for legal uncertainty. (Anne Laperrouze)

Pozměňovací návrh předložený: Holger Krahmer + Horst Schnellhardt + 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 + Liam Aylward + Anne Laperrouze

Pozměňovací návrh 635
Článek 54, bod (b)

(b) látky splňující kritéria pro klasifikaci 
jako mutagenní kategorie 1 nebo 2 v souladu 
se směrnicí 67/548/EHS;

(b) ) látky klasifikované jako mutagenní 
kategorie 1 nebo 2 v souladu se směrnicí 
67/548/EHS;

Originál v angličtině

Justification

See justification above.

Pozměňovací návrh předložený: Holger Krahmer + Horst Schnellhardt + 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 + Liam Aylward + Anne Laperrouze

Pozměňovací návrh 636
Článek 54, bod (c)

(c) látky splňující kritéria pro klasifikaci 
jako toxické pro reprodukci kategorie 1 nebo 
2 v souladu se směrnicí 67/548/EHS;

(c) látky klasifikované jako toxické pro 
reprodukci kategorie 1 nebo 2 v souladu se 
směrnicí 67/548/EHS;

Originál v angličtině
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Justification

See justification above.

Pozměňovací návrh předložený: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 637
Článek 54, bod (c) a (nový)

(ca) látky splňující kritéria pro klasifikaci 
jako sensitizující látky v souladu se 
směrnicí 67/548/EHS;

Originál v angličtině

Justification

Sensitisers and highly potent chronic toxic substances should be added to the scope of 
authorisation.

Pozměňovací návrh předložený: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 638
Článek 54, bod (c) b (nový)

(cb) látky splňující kritéria pro klasifikci 
jako škodlivé v souladu se směrnicí 
67/548/EHS a látky, které jsou vysoce 
toxické při chronické inhalaci T, R 48;

Originál v angličtině

Justification

Sensitisers and highly potent chronic toxic substances should be added to the scope of 
authorisation.

Pozměňovací návrh předložený: Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 639
Článek 54, bod (d)

(d) látky, které jsou perzistentní, 
bioakumulativní a toxické v souladu s 
kritérii uvedenými v příloze XII;

(d) látky velmi vysoké závažnosti;
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Originál v nizozemštině

Justification

PBT and vPvB substances are substances of very high concern.

Pozměňovací návrh předložený: Johannes Blokland + Liam Aylward

Pozměňovací návrh 640
Článek 54, bod (e)

(e) látky, které jsou velmi perzistentní a 
velmi bioakumulativní v souladu s kritérii 
uvedenými v příloze XII;

zrušeno

Originál v angličtině

Justification

Article 54 lists six categories of chemicals subject to authorisation. The last two categories of 
chemicals subject to authorisation do not meet the standard of demonstrating an adverse 
effect on human health or the environment under clear and precise criteria and therefore 
should be deleted.
Very persistent and very bioaccumulative (vPvB) chemicals are listed in 54 (e) based only on 
their physicochemical properties. The inclusion of the vPvB category would restrict 
substances without any finding of adverse effects on human health or the environment. (In 
some cases, such as calcium in bones and teeth, bioaccumulation and persistence is 
desirable.) Article 54 (e) far exceeds what is appropriate and necessary to achieve the goals 
of the legislation, and therefore it should be deleted as not proportional and contrary to 
public policy (Liam Aylward).
De PBT- en vPvB stoffen vallen onder de stoffen van zeer ernstige zorg (Johannes Blokland).

Pozměňovací návrh předložený: Anne Laperrouze

Pozměňovací návrh 641
Článek 54, bod (e)

e) látky, které jsou velmi perzistentní a
velmi bioakumulativní v souladu s kritérii 
uvedenými v příloze XII;

e) látky, které jsou velmi perzistentní, velmi 
bioakumulativní a velmi toxické v souladu s 
kritérii uvedenými v příloze XII; 

Originál ve francouzštině
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Justification

Substances should form the subject of a binding decision on classification (EU or in the future 
the Globally Harmonised System) before being submitted for authorisation. Otherwise, the 
bodies responsible for classification at Community level would be bypassed. All legal 
uncertainty must be avoided, particularly as regards international trade.
The inclusion of substances other than those referred to in paragraphs a) to e) is neither 
feasible or necessary. This would trigger the authorisation process on the basis of arbitrary 
criteria, making for legal uncertainty.

Pozměňovací návrh předložený: Liam Aylward + Marcello Vernola, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik 

+Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato + Anne 
Laperrouze

Pozměňovací návrh 642
Článek 54, bod (f)

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

zrušeno

Originál v angličtině

Justification

Article 54(f) restricts substances of “equivalent” concern on a case-by-case basis. Devoid of 
objective criteria, it could be used by member states to subject chemicals targeted for 
political reasons to the restrictions of authorisation with little or no science. Article 54 (f) is 
an express and improper delegation of authority. In addition, the absence of objective criteria 
and the case-by-case decision-making process leave the regulated community in the dark as 
to whether a substance is subject to authorisation or not. As such Article 54 (f) fails to 
provide the legal certainty fundamental to legislation and should be deleted (Liam Aylward).

No criteria exist for the definition of endocrine disrupting properties. Criteria supplementary 
to those established in Article 54(d) and (e) must be identified on the basis of scientific 
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evidence so as not to give rise to arbitrary decisions. This Amendment is linked to the other 
Amendments to the Articles under Title VII: Authorisation. (Marcello Vernola and others + 
Alessandro Foglietta and others).

Before a substance is authorised, a binding decision must be taken on its classification, on the 
basis of a standard classification ruling, in CMR categories 1 or 2 (EU or, in future, GHS) 
otherwise the Member State Committee(s) responsible for classification of substances in CMR 
categories 1, 2 and 3 would be ignored. There must be legal certainty, especially as regards 
world trade 

The inclusion of substances other than those referred to in paragraphs a) to e) is neither 
feasible or necessary. This would trigger the authorisation process on the basis of arbitrary 
criteria, making for legal uncertainty. (Anne Laperrouze) 

Pozměňovací návrh předložený: Holger Krahmer

Pozměňovací návrh 643
Článek 54, bod (f)

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

Látky, které jsou identifikovány jako 
způsobující vážné a nevratné účinky pro 
člověka nebo životní prostředí ekvivalentní 
účinkům látek uvedených v bodech a) až e) 
mohou být zahrnuty případ podle případu v 
souladu s postupem uvedeným v článku 56
na základě řádného vědeckého posouzení.

Originál v angličtině

Justification

So as to increase planning certainty, substances should be included in the authorisation that 
have undergone classification or have at least undergone sound scientific assessment.

Pozměňovací návrh předložený: Richard Seeber

Pozměňovací návrh 644
Článek 54, bod (f) 

(f) látky s vlastnostmi vyvolávajícími (f) Látky identifikované jako způsobující 
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endokrinní narušení nebo s perzistentními, 
bioakumulativními a toxickými vlastnostmi 
nebo velmi perzistentními a velmi 
bioakumulativními vlastnostmi, které 
nesplňují kritéria bodů d) a e) a které jsou 
identifikovány jako způsobující vážné a 
nevratné účinky pro člověka nebo životní 
prostředí ekvivalentní účinkům látek 
uvedených v bodech a) až e), a to případ 
podle případu v souladu s postupem 
uvedeným v článku 56. 

závažná rizika a nevratné účinky pro 
člověka nebo životní prostředí ekvivalentní 
účinkům látek uvedených v bodech a) až e), 
a to případ podle případu v souladu s 
postupem uvedeným v článku 56 na základě 
řádných vědeckých důkazů. 

Originál v angličtině

Justification

Without any scientific and risked based assessment of substances that may be subject to 
authorisation this indent would open the whole authorisation process on the basis of arbitrary 
criteria, thereby limiting legal certainty and undermining the whole REACH philosophy.

Pozměňovací návrh předložený: Jonas Sjöstedt

Pozměňovací návrh 645
Článek 54, bod (f)

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

(f) látky s vlastnostmi vyvolávajícími 
endokrinní narušení nebo s perzistentními, 
bioakumulativními a toxickými vlastnostmi 
nebo velmi perzistentními a velmi 
bioakumulativními vlastnostmi, které 
nesplňují kritéria bodů d) a e) a které jsou 
identifikovány jako přinášející podobnou 
míru závažnosti jako látky uvedené v 
bodech a) až e), a to případ podle případu v 
souladu s postupem uvedeným v článku 56.

Originál v angličtině

Justification

This Amendments lowers the level of concern required for a substance before it is allowed to 
be added to Annex VIII. Requiring the substance to have irreversible effects is not acceptable. 
A more flexible wording is preferable.
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Pozměňovací návrh předložený: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 646
Článek 54, bod (f)

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

(f) látky s vlastnostmi vyvolávajícími 
endokrinní narušení nebo s perzistentními, 
bioakumulativními nebo toxickými 
vlastnostmi, které nesplňují kritéria bodů d) 
a e), avšak které jsou identifikovány jako
přinášející míru závažnosti ekvivalentní 
jiným látkám uvedeným v bodech a) až e), a 
to případ podle případu v souladu s 
postupem uvedeným v článku 56.

Originál v angličtině

Justification

Partially linked to the Amendments on Article 53a new.

Given the introduction of a candidate list, the procedure for inclusion on the lists needs to be 
modified.

Sensitisers and highly potent chronic toxic substances should be added to the scope of 
authorisation.

Paragraph (f) is far too restrictive as it requires proof of serious and irreversible harm to 
subject these substances to authorisation. That is against the principle of preventive action. 
The wording proposed here is in line with the definition of hazardous substances on the 
priority list of the water framework directive.

Pozměňovací návrh předložený: Karl-Heinz Florenz, Ria Oomen-Ruijten, Avril Doyle, 
Françoise Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Anders Wijkman

Pozměňovací návrh 647
Článek 54, bod (f) a (nový)

(fa) látky, které jsou přísadami přidávanými 
do tabákových výrobků ve smyslu článků 2 
odst.1 a 2 odst.5 směrnice  2001/37 o 
aproximaci zákonů, nařízení a 
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administrativních ustanovení členských 
států ohledně výroby, propagace a prodeje 
tabákových výrobků.

Originál v angličtině

Justification

As well the exposure scenario as the noxious effects resulting from tobacco additives do not 
justify any exemptions from the obligation to register these substances.

Pozměňovací návrh předložený: Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozměňovací návrh 648
Článek 54 a (nový)

Článek 54a
Revize látek, které mají být zahrnuty v 
Příloze XIII
V nejbližších šesti letech po vstoupení v 
platnost tohoto nařízení bude Evropská 
Komise vyžadovat, aby Vědecký výbor pro 
zdraví a environmentální rizika (SCHER) 
poskytl stanovisko, zda by měla být do 
článku 54 tohoto nařízení a jeho 
příslušných Příloh zahrnuta dodatečná 
vědecká kritéria, a aby výbor poskytl k 
těmto kritériím poradenství. . 
Na základě stanoviska SCHER může 
Komise předložit Evropskému parlamentu a 
Radě návrh na pozměnění kategorií 
zahrnutých do seznamů v článku 54 tak, 
aby zahrnovaly další látky, které představují 
ekvivalentní míru závažnosti a jejichž 
vlastnosti mohou být stanoveny podle 
jasných vědeckých kritérií s použitím 
mezinárodně uznávaných zkušebních 
metod.   

Originál v angličtině

Justification

This is in order to ensure both legal certainty and that the restrictions of the authorisation 
process focus on substances that have a proven adverse effect on human health or the 
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environment when examined against clearly established scientific criteria validated at 
international level, such as the OECD. 

Pozměňovací návrh předložený: Richard Seeber

Pozměňovací návrh 649
Článek 55

Zahrnutí látek do přílohy XIII Vypsání seznamu látek v příloze XIII

1. Je-li učiněno rozhodnutí zahrnout do 
přílohy XIII látky uvedené v článku 54, 
musí být takové rozhodnutí učiněno v 
souladu s postupem uvedeným v čl. 130 
odst. 3. Pro každou látku musí 
konkretizovat:

1. Podmínky, stanovené na základě žádostí 
o schválení, které definují rámec pro 
umisťování na trh a použití látek, jež 
podléhají schvalování, budou vypsány v 
seznamu v Příloze XIII.

(a) identitu látky;
(b) skutečnou vlastnost (vlastnosti) látky, 
jak jsou uvedeny v 4lánku 54;
(c) přechodná opatření:
(i) datum (data), odkdy bude umisťování na 
trh a použití této látky zakázáno, pokud 
látka nebude schválena, dále nazývané 
‘závěrečné datum’;
(ii) datum (data) nejméně 18 měsíců před 
závěrečným datem, dokdy musí být 
odevzdány žádosti, pokud si žadatel přeje 
nadále používat tuto látku nebo ji 
umisťovat na trh pro určitá použití po 
závěrečném datu; tato pokračující použití 
budou povolena po závěrečném datu, dokud 
nebude přijato rozhodnutí o žádosti o 
schválení;
(d) období pro přezkoumání týkající se 
určitých použití, ve vhodných případech;
(e) použití nebo kategorie použití vyňaté z 
požadavku na schvalování, pokud existují, 
a podmínky takového vynětí, pokud existují.  
2. Použití nebo kategorie použití mohou být 
vyňaty z požadavku na schvalování. Při 
stanovení takového vynětí musí být 
přihlédnuto obzvláště k následujícímu:

2. Látky, jejichž veškeré použití bylo 
zakázáno Hlavou VIII nebo jinou 
legislativou Společenství, nejsou podle 
podmínek stanovených v Příloze XIII 
použitelné.
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(a) stávající specifická legislativa 
Společenství, která stanovuje minimální 
požadavky ve vztahu k ochraně zdraví nebo 
životního prostředí při používání této látky, 
jako jsou závazné limity vystavení látce při 
práci, emisní limity a podobně;
(b) stávající právní povinnost přijmout 
přiměřená technická a řídící opatření, která 
zajistí dodržování s jakýmikoliv příslušnými 
zdravotními, bezpečnostními a 
environmentálními normami ve vztahu k 
používání této látky.
Vynětí může podléhat podmínkám.
3. Před rozhodnutím zahrnout látky do 
přílohy XIII Agentura doporučí zahrnout 
prioritní látky spolu s konkretizací položek 
uvedených v odstavci 1 pro každou látku. 
Priorita bude běžně dána látkám:
(a) s vlastnostmi PBT nebo vPvB;
(b) s široce rozšířeným použitím; nebo
(c) s velkými objemy.
Počet látek zahrnutých do Přílohy XIII a 
data stanovená podle odstavce 1 zohlední 
také schopnost Agentury zpracovat žádosti 
ve vyměřeném čase.
4. Předtím, než Agentura zašle svá 
doporučení Komisi, zveřejní tato 
doporučení na svých webových stránkách a 
jasně uvede datum zveřejnění. Agentura 
vyzve všechny zainteresované strany k 
předložení komentáře do tří měsíců od data 
zveřejnění, obzvláště ve vztahu k 
následujícímu:
(a) naplnění kritérií v článku 54 odst. d), e) 
a f);
(b) použití, která by měla být vyňata z 
požadavku na schvalování.
Agentura zaktualizuje svá doporučení s 
ohledem na obdržené komentáře.
5. Po zahrnutí určité látky do Přílohy XII 
nebudou na tuto látku uplatňována nová 
omezení podle postupu uvedeného v hlavě 
VIII ve vztahu k rizikům pro lidské zdraví 
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nebo životní prostředí vyplývajícím z účinků 
použití této látky daným skutečnými 
vlastnostmi konkretizovanými v Příloze 
XIII.
6. Látky, jejichž veškeré použití bylo 
zakázáno hlavou VIII nebo jinou 
legislativou Společenství, nebudou 
zahrnuty do Přílohy XIII nebo z ní budou 
odstraněny.

Originál v němčině

Justification

The authorisation requirement must be based not on a listing, but, rather, on defined 
hazardous properties: a listing is not only unlikely to reveal new findings, but also takes up a 
very great deal of time and resources. Such an approach seems totally inefficient.

Pozměňovací návrh předložený: Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik

Pozměňovací návrh 650
Článek 55, odstavec 1, úvodní část

1. Je-li učiněno rozhodnutí zahrnout do 
přílohy XIII látky uvedené v článku 54, musí 
být takové rozhodnutí učiněno v souladu s 
postupem uvedeným v čl. 130 odst. 3. Pro 
každou látku musí konkretizovat:

1. Je-li učiněno rozhodnutí zahrnout do 
přílohy XIII látky uvedené v článku 
54, které byly předtím registrovány 
na základě hlavy II, musí být takové 
rozhodnutí učiněno v souladu s 
postupem uvedeným v čl. 130 odst. 
3. Pro každou látku musí 
konkretizovat:

Originál v italštině

Justification

Only registered substances should be subject to authorisation. Non-registered substances 
cannot in any case be manufactured or imported. Including these substances would render the 
system impracticable. This Amendment is linked to the other Amendments to the Articles 
under Title VII: Authorisation.
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Pozměňovací návrh předložený: Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 651
Článek 55, odstavec 1, bod (a)

(a) identitu látky; (a) identitu látky, v souladu s body 2.1 a 2.2 
Přílohy IV;

Originál v nizozemštině

Justification

The identity of the substance to be included in the decision must be clearly indicated. Annex 
IV gives a clear indication of the identity of a substance. 

Pozměňovací návrh předložený: Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 652
Článek 55, odstavec 1, bod (d)

(d) období pro přezkoumání týkající se 
určitých použití, ve vhodných případech;

(d) období pro přezkoumání, které nesmí 
přesáhnout 3 roky, pro veškerá použití; 

Originál v angličtině

Justification

Strengthening the rapporteur´s approach in his Amendment 55. All authorisations must have 
time limits on them, up to a maximum of 3 years, depending on the development of safer 
alternatives or technologies. In the absence of regular review periods the incentive for 
innovation and the development of safer methods will be lost.

Pozměňovací návrh předložený: Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller

Pozměňovací návrh 653
Článek 55, odstavec 1, bod (d)

(d) období pro přezkoumání týkající se 
určitých použití, ve vhodných případech;

d) pro veškerá použití období pro 
přezkoumání, které nesmí přesáhnout 5 let;

Originál v angličtině
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Justification

It is reasonable that all authorisations issued be temporary, because periodic review will 
allow (and encourage) adaptation to technical progress (e.g. consideration of new 
information on hazards, exposure, socio-economic benefits and availability of alternatives). 
All authorisations should be time-limited, and subject to review at most every 5 years 
depending on the state of development of safer alternatives or technologies. Without regular 
review periods, the momentum for the innovation of safer alternatives will be lost.

Pozměňovací návrh předložený: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + Dorette 
Corbey

Pozměňovací návrh 654
Článek 55, odstavec 1, bod (e)

(e) použití nebo kategorie použití vyňaté z 
požadavku na schvalování, pokud existují, 
a podmínky takového vynětí, pokud existují.

zrušeno

Originál v angličtině

Justification

Blanket exemptions from the authorisation procedure should not be allowed, since it means 
allowing authorisation without any case-specific evaluation of the benefits or drawbacks of 
such uses or of the availability of potential alternatives. This removes three vital elements that 
authorisation was intended to introduce: substitution when alternatives are available, 
justification for continued use and transparency of decision-making (Carl Schlyter & others).

This ensures consistency with Amendment 15 and 16 (the deletion of Article 55 paragraphs 2 
and 4(b)) to avoid exemption for particular uses and ensure that the authorisation procedure 
is the overarching framework for all chemicals of high concern fulfilling the criteria for 
authorisation (Dorette Corbey).

Pozměňovací návrh předložený: Dorette Corbey + Jonas Sjöstedt + Dan Jørgensen, Åsa 
Westlund, Riitta Myller + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 655
Článek 55, odstavec 2

2. Použití nebo kategorie použití mohou být 
vyňaty z požadavku na schvalování. Při 
stanovení takového vynětí musí být 
přihlédnuto obzvláště k následujícímu:

zrušeno
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(a) stávající specifická legislativa 
Společenství, která stanovuje minimální 
požadavky ve vztahu k ochraně zdraví nebo 
životního prostředí při používání této látky, 
jako jsou závazné limity vystavení látce při 
práci, emisní limity a podobně;
(b) stávající právní povinnost přijmout 
přiměřená technická a řídící opatření, která 
zajistí dodržování jakýchkoliv příslušných 
zdravotních, bezpečnostních a 
environmentálních norem ve vztahu k 
používání této látky.
Vynětí může podléhat podmínkám.

Originál v angličtině

Justification

This Article permits undefined generalised exemptions from the authorisation procedure 
without specifying conditions and is open to abuse as a loophole for exemptions. the 
authorisation procedure should be the overarching framework applied to all substances 
fulfilling the criteria, to ensure case specific evaluation of the benefits or drawbacks of their 
use and of the availability of potential alternatives (Dorette Corbey).

It is essential to improve the control of substances of very high concern and where possible 
substitute them with safer alternatives. Authorisation is the tool within REACH to achieve this 
aim. Exemptions of uses or categories of uses should only be considered in areas where a 
comparative level of health and the environment can be provided by another legislation 
(Jonas Sjöstedt).

Blanket exemptions from the authorisation procedure should not be allowed, since it means 
allowing authorisation without any case-specific evaluation of the benefits or drawbacks of 
such uses or of the availability of potential alternatives. This removes three vital elements that 
authorisation was intended to introduce: substitution when alternatives are available,
justification for continued use and transparency of decision-making (Dan Jørgensen & others 
+ Carl Schlyter & others).

.
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Pozměňovací návrh předložený: Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik

Pozměňovací návrh 656
Článek 55, odstavec 2, bod (b) a (nový)

ba) opatření pro regulaci specifických rizik 
s cílem chránit zdraví a/nebo životní
prostředí definovaná v registračním spisu .

Originál v italštině

Justification

Exemptions should be granted for certain substances or uses that are already properly 
controlled (e.g. with exposure limits, used under closely controlled industrial conditions). 
This Amendment is linked to the other Amendments to the Articles under Title VII: 
Authorisation.

Pozměňovací návrh předložený: Robert Sturdy, Mojca Drčar Murko

Pozměňovací návrh 657
Článek 55, odstavec 2, bod (b) a (nový)

(ba) Úměrnost rizika pro lidské zdraví nebo 
životní prostředí ve vztahu k fyzické formě 
během použití, jako je kov v pevné formě.

Originál v angličtině

Justification

The real risks to human health and the environment posed by metals and alloys depend on 
their form. For example aluminium powder may be explosive, but an aluminium can is not. To 
apply the same regulatory requirements to both forms is disproportionate to the potential risk 
(Robert Sturdy).

Most metals in the massive form "pose a limited risk because of their nature" stated the 
Commission in relation to the exemption of polymers from obligation to register. Unless there 
are indications of potential risks that justify more detailed evaluation of specific exposure 
scenarios, and in order to avoid the potential overwhelming of the authorisation process, a 
simplified procedure should therefore be applied for their assessment (Mojca Drčar Murko).
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Pozměňovací návrh předložený: Karl-Heinz Florenz, Ria Oomen-Ruijten, Avril Doyle, 
Françoise Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Anders Wijkman

Pozměňovací návrh 658
Článek 55, odstavec 2, nový pododstavec 

Taková vynětí nebudou udělena použitím 
nebo kategoriím použití pro látky uvedené v 
článku 54, které jsou přísadami 
přidávanými do tabákových výrobků ve 
smyslu článku 2 odst. 1 a odst. 5 směrnice 
2001/37 o aproximaci zákonů, nařízení a 
administrativních ustanovení členských 
států ohledně výroby, propagace a prodeje 
tabákových výrobků bez ohledu na článek 
12 této Směrnice.

Originál v angličtině

Justification

As well the exposure scenario as the noxious effects resulting from tobacco additives do not 
justify any exemptions from the obligation to register these substances.

Pozměňovací návrh předložený: Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 659
Článek 55, odstavec 3, bod (a)

(a) s vlastnostmi PBT nebo vPvB; (a) velmi vysoké závažnosti;

Originál v nizozemštině

Justification

PBT and vPvB substances are substances of very high concern.

Pozměňovací návrh předložený: Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 660
Článek 55, odstavec 3, bod (b)

(b) s široce rozšířeným použitím; nebo (b) s široce rozšířeným použitím; nebo

Originál v nizozemštině
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Justification

PBT and vPvB substances are substances of very high concern.

Pozměňovací návrh předložený: Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 661
Článek 55, odstavec 3, bod (c)

(c) s velkými objemy. (c) s velkými objemy.

Originál v nizozemštině

Justification

PBT and vPvB substances are substances of very high concern.

Pozměňovací návrh předložený: Karl-Heinz Florenz, Ria Oomen-Ruijten, Avril Doyle, 
Françoise Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Anders Wijkman

Pozměňovací návrh 662
Článek 55, odstavec 3, bod (c)

(c) s velkými objemy. (c) s velkými objemy nebo;

Originál v angličtině

Justification

The exposure scenario and the noxious effects resulting from the tobacco additives necessitate 
their testing with priority. The data protection concern of tobacco manufacturers can not 
justify the abandonment of this rule. It can moreover not be expected that the 500 additives 
per cigarette exceed the capacity of the agency.

Pozměňovací návrh předložený: 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 663
Článek 55, odstavec 3, bod (c) a (nový)

ca) kategorie 1 a 2 CMRs
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Originál v italštině

Justification

Category 1 and 2 CMRs should be entered on the list since they are substances that should be 
included in Annex XIII (see Article 54(a),(b) and (c). This Amendment is linked to the other 
Amendments to the Articles under Title VII: Authorisation.

Pozměňovací návrh předložený: Karl-Heinz Florenz, Ria Oomen-Ruijten, Avril Doyle, 
Françoise Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Anders Wijkman

Pozměňovací návrh 664
Článek 55, odstavec 3, bod (c) a (nový)

(ca) látky, které jsou přísadami 
přidávanými do tabákových výrobků ve 
smyslu článku 2 odst. 1 a odst. 5 směrnice 
2001/37 o aproximaci zákonů, nařízení a 
administrativních ustanovení členských 
států ohledně výroby, propagace a prodeje 
tabákových výrobků.

Originál v angličtině

Justification

The exposure scenario and the noxious effects resulting from the tobacco additives necessitate 
their testing with priority. The data protection concern of tobacco manufacturers can not 
justify the abandonment of this rule. It can moreover not be expected that the 500 additives 
per cigarette exceed the capacity of the agency.

Pozměňovací návrh předložený: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 665
Článek 55, odstavec 3, poslední pododstavec

Počet látek zahrnutých do Přílohy XIII a 
data stanovená podle odstavce 1 zohlední 
také schopnost Agentury zpracovat žádosti 
ve vyměřeném čase.

zrušeno

Originál v angličtině
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Justification

The Agency's capacity must not be the limiting factor concerning action against  substances 
of very high concern.

Pozměňovací návrh předložený: Werner Langen

Pozměňovací návrh 666
Článek 55, nový pododstavec 

V průběhu šesti měsíců po ukončení 
registrace určité látky, která splňuje 
kritéria podle článku 54, prozkoumá 
Agentura, zda jsou potřebná nová omezení 
nebo modifikace stávajících omezení podle 
hlavy VIII ve vztahu ke kategoriím použití 
nebo použití a vystavení účinkům 
specifikovaným žadateli o registraci. Pokud 
dojde Agentura k závěru, že je třeba nových 
omezení, doporučí, aby byl zahájen 
omezovací postup v souladu s články 66 a 
70. Pokud dojde Agentura k závěru, že 
použití definované žadatelem o registraci 
podléhají příslušnému ověření, doporučí 
vynětí z těchto omezení s ohledem na 
požadavky stanovené v článku 55 odst. 2. 
Takové vynětí podléhá rozhodnutí přijatým 
v souladu s postupem uvedeným v článku 
130 odst. 3.
První, druhá a třetí věta se nepoužije, 
pokud tato látka již byla doporučena 
Agenturou k přednostnímu zahrnutí v 
souladu s článkem 55, odst. 3. 
První, druhá a třetí věta se nepoužije, 
pokud Agentura rozhodne, že registrační 
spis předložený ve vztahu k této látce 
neposkytuje přiměřený základ pro 
zrychlený rozhodovací proces. Toto 
rozhodnutí bude oznámeno dotčenému 
žadateli o registraci. Do tří měsíců budou 
žadatelé o registraci vyzváni k předložení 
komentáře. Agentura zaktualizuje své 
rozhodnutí s přihlédnutím k těmto 
komentářům.
Použití specifikovaná žadatelem o 
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registraci, ve vztahu k nimž Agentura 
nepřijme žádné doporučení podle druhé a 
třetí věty v průběhu šestiměsíční lhůty nebo 
nepřijme žádné rozhodnutí podle páté věty, 
budou považována za vyňatá ve smyslu 
článku 55 odst. 2.

Originál v němčině

Justification

Restrictions should take precedence over authorisation procedures: they enable a greater 
degree of environmental and consumer safety to be provided faster, more comprehensively 
and in a uniform fashion across the EU. The two-stage authorisation procedure is protracted 
and bureaucratic. Individual decisions under the authorisation procedure would be possible 
only where a restrictions procedure could not provide a sufficient degree of safety.

Pozměňovací návrh předložený: Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 667
Článek 55, nový pododstavec

V průběhu šesti měsíců po ukončení 
registrace určité látky, která naplňuje 
kritéria podle článku 54, prozkoumá 
Agentura, zda jsou potřebná nová omezení 
nebo modifikace stávajících omezení podle 
hlavy VIII ve vztahu ke kategoriím použití 
nebo použití a vystavení účinkům 
specifikovaným k žadateli o registraci. 
Pokud dojde Agentura k závěru, že je třeba 
nových omezení, doporučí, aby byl zahájen 
omezovací postup v souladu s články 66 a 
70.

Originál v němčině

Justification

Restrictions should take precedence over authorisation procedures: they enable a greater 
degree of environmental and consumer safety to be provided faster, more comprehensively 
and in a uniform fashion across the EU. The two-stage authorisation procedure is protracted 
and bureaucratic. Individual decisions under the authorisation procedure would be possible 
only where a restrictions procedure could not provide a sufficient degree of safety.
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Pozměňovací návrh předložený: Marcello Vernola, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik

Pozměňovací návrh 668
Článek 55, odstavec 4, bod (a)

(a) naplnění kritérií v článku 54 odst. d),  
e) a  f);

(a) naplnění kritérií v článku 54 odst. d) 
a e);

Originál v italštině

Justification

No criteria exist for the definition of endocrine disrupting properties. Criteria supplementary 
to those established in Article 54(d) and (e) must be identified on the basis of scientific 
evidence so as not to give rise to arbitrary decisions. This Amendment is linked to the other 
Amendments to the Articles under Title VII: Authorisation.

Pozměňovací návrh předložený: Dorette Corbey + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud 
Breyer

Pozměňovací návrh 669
Článek 55, odstavec 4, bod (b)

(b) použití, která by měla být vyňata z 
požadavku na schvalování.

zrušeno

Originál v angličtině

Justification

This ensures consistency with Amendment 15 (the deletion of Article 55 paragraph 2) to avoid 
exemption for particular uses and ensure that the authorisation procedure is the overarching 
framework for all chemicals of high concern fulfilling the criteria for authorisation (Dorette 
Corbey).

Blanket exemptions from the authorisation procedure should not be allowed, since it means 
allowing authorisation without any case-specific evaluation of the benefits or drawbacks of 
such uses or of the availability of potential alternatives. This removes three vital elements that 
authorisation was intended to introduce: substitution when alternatives are available, 
justification for continued use and transparency of decision-making (Carl Schlyter & others).

Pozměňovací návrh předložený: Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller + Jonas Sjöstedt 
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+Dorette Corbey + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 670
Článek 55, odstavec 5

5. Po zahrnutí určité látky do Přílohy XII 
nebudou na tuto látku uplatňována nová 
omezení podle postupu uvedeného v hlavě 
VIII ve vztahu k rizikům pro lidské zdraví 
nebo životní prostředí vyplývajícím z účinků 
použití této látky daných skutečnými 
vlastnostmi specifikovanými v Příloze XIII.

zrušeno

Originál v angličtině

Justification

The authorisation procedure should not exclude further restrictions if necessary, especially 
when new scientific information on very high concern chemicals emerge and quick action is 
needed. Otherwise, neither authorisation, nor restrictions, can be used for listed substances to 
control uses that have been exempted from authorisation. This would imply a step backward 
from the present situation in that the restrictions provisions could not function as a safety net. 
So far, restrictions (Directive 76/769) have been found necessary for the control of substances 
(e.g. SCCPs and NPEs) – that have been used to a high degree at IPPC installations and 
point sources covered by the Water Framework Directive. There may also be cases (other 
than POPs) where a quick decision using the restrictions procedure may be necessary rather 
than authorisation (Dan Jørgensen & others).

Allows restrictions even if the substance is included in Annex III (Jonas Sjöstedt).

The authorisation procedure should not exclude further Community wide restrictions if 
necessary, especially when new scientific information on very high concern chemicals 
emerges and quick action is needed. In addition the rights of individual member states under 
Article 95 should not be removed by such provisions (Dorette Corbey).

Pozměňovací návrh předložený: Anders Wijkman

Pozměňovací návrh 671
Článek 55, odstavec 5

Po zahrnutí určité látky do Přílohy XII 
nebudou na tuto látku uplatňována nová 
omezení podle postupu uvedeného v hlavě 
VIII ve vztahu k rizikům pro lidské zdraví 
nebo životní prostředí vyplývajícím z účinků 
použití této látky daných skutečnými 

Po zahrnutí určité látky do Přílohy XII 
nebudou na tuto látku uplatňována nová 
omezení podle postupu uvedeného v hlavě 
VIII ve vztahu k rizikům pro lidské zdraví 
nebo životní prostředí vyplývajícím z účinků 
použití této látky daných skutečnými 
vlastnostmi specifikovanými v Příloze XIII s 
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vlastnostmi specifikovanými v Příloze XIII. výjimkou případů, kdy jsou Agentuře 
předloženy vědecké údaje dokazující 
potřebu urgentních opatření za účelem 
dalšího omezení pro danou látku. 

Originál v angličtině

Justification

A mechanism is needed to control those uses of listed substances which have been exempted 
from authorisation - the Commission text would remove any possibility of control by ‘other’ 
restrictions. Amendments 1-13 are part of a pack of Amendments all aiming towards 
strengthening substitution and duty of care.

Pozměňovací návrh předložený: Chris Davies

Pozměňovací návrh 672
Článek 55, odstavec 5

Po zahrnutí určité látky do Přílohy XII 
nebudou na tuto látku uplatňována nová 
omezení podle postupu uvedeného v hlavě 
VIII ve vztahu k rizikům pro lidské zdraví 
nebo životní prostředí vyplývajícím z účinků 
použití této látky daných skutečnými 
vlastnostmi specifikovanými v Příloze XIII.

Po zahrnutí určité látky do Přílohy XII 
nebudou na tuto látku uplatňována nová 
omezení podle postupu uvedeného v hlavě 
VIII ve vztahu k rizikům pro lidské zdraví 
nebo životní prostředí vyplývajícím z účinků 
použití této látky daných skutečnými 
vlastnostmi specifikovanými v Příloze XIII.

Za jiných než výjimečných okolností, kdy je 
Agentura přesvědčena, že nové vědecké 
poznatky dokazují mimo veškerou 
pochybnost akutní potřebu konání s cílem 
zabránit významnému poškození lidského 
zdraví nebo životního prostředí.

Originál v angličtině

Justification

The authorisation procedure should not exclude further restrictions if necessary, especially 
when new scientific information on very high concern chemicals emerges and quick action is 
needed.
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Pozměňovací návrh předložený: Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik

Pozměňovací návrh 673
Článek 55, paragraph 6

6. Látky, jejichž veškeré použití bylo 
zakázáno hlavou VIII nebo jinou 
legislativou Společenství, nebudou zahrnuty 
do Přílohy XIII nebo z ní budou odstraněny.

6. Látky, jejichž veškeré použití bylo 
zakázáno nebo jinak omezeno hlavou VIII 
nebo jinou legislativou Společenství a/nebo 
byly vyňaty podle článku 55 odst. 2 nebo 55 
odst. 3 bod a) nebudou zahrnuty do Přílohy 
XIII nebo budou odstraněny v souladu s 
postupem stanoveným v článku 130 odst. 3.
Látky, jejichž klasifikace vyplývající ze 
směrnice 67/548/EHS byla změněna, a 
které už nesplňují kritéria stanovená v 
článku 54, musí být odstraněny z Přílohy 
XIII v souladu s postupem uvedeným v 
článku 130 odst. 3. Toto také platí v 
případech, kdy látka už nesplňuje kritéria 
stanovená v Příloze XII v důsledku nových 
vědeckých poznatků.  

Originál v italštině

Justification

Other reasons for removing substances from Annex XIII should be considered, besides those 
set out in Article 55(6) of the Commission proposal. These include, for example:

- taking into consideration restrictions on uses under Title VIII, rather than just prohibitions 
on use.

- taking into consideration exemptions on uses or categories of uses in accordance with 
Articles 55(2) or 55(3a); there is no point listing substances in Annex XIII or leaving them in 
that list if all their uses are prohibited, restricted or exempted.

- it may be that the classification of a substance - e.g. of a category 1, 2 or 3 CMR substance -
is modified, or that a substance no longer meets the criteria set out in Annex XII owing to new 
scientific data. In such cases, the substance in question should be removed from Annex XIII. 

This Amendment is linked to the other Amendments to the Articles under Title VII: 
Authorisation.
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Pozměňovací návrh předložený: Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 674
Článek 55, odstavec 6

6. Látky, jejichž veškeré použití bylo 
zakázáno hlavou VIII nebo jinou 
legislativou Společenství, nebudou zahrnuty 
do Přílohy XIII nebo z ní budou odstraněny.

6. Látky, jejichž veškeré použití bylo 
zakázáno nebo jinak omezeno hlavou VIII 
nebo jinou legislativou Společenství, 
nebudou zahrnuty do Přílohy XIII nebo z ní 
budou odstraněny.

Látky, jejichž klasifikace byla změněna v 
souladu se směrnicí 67/548/EHS a které 
proto už nesplňují kritéria stanovená v 
článku 54, budou z Přílohy XIII 
odstraněny.  

Originál v němčině

Justification

There are other grounds for not including substances in Annex XIII or for removing them 
from it. Account must be taken not only of prohibitions, but also restrictions under Title VIII.

Pozměňovací návrh předložený: Richard Seeber

Pozměňovací návrh 675
Článek 56

1. Pro identifikaci látek uvedených v 
článku 54 odst. d), e) a f) se použije postup 
definovaný v odstavcích 2 až 7 tohoto 
článku před jakýmikoliv doporučeními 
podle článku 55 odst. 3.

Látky podléhající schvalování:

2. Pro látky, které podle názoru Komise 
splňují kritéria stanovená v článku 54 odst. 
d), e) a f), může Komise požádat Agenturu 
o připravení spisu v souladu s Přílohou 
XIV. Agentura postoupí tento spis členským 
státům.

(a) látky splňující kritéria pro klasifikaci 
jako karcinogenní kategorie 1 nebo 2 v 
souladu se směrnicí 67/548/EHS;

3.V souladu s Přílohou XIV může 
kterýkoliv členský stát připravit spis týkající 
se látek, které podle jeho názoru splňují 
kritéria stanovená v článku 54 odst d), e) a 
f) a poskytnout spis Agentuře. Agentura 
tento spis postoupí ostatním členským 

(b) látky splňující kritéria pro klasifikaci 
jako mutagenní kategorie 1 nebo 2 v 
souladu se směrnicí 67/548/EHS;
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státům.
4. Do 30 od předání mohou ostatní členské 
státy nebo Agentura poskytnout Agentuře 
komentář k určení látky ve spisu.

(c) látky splňující kritéria pro klasifikaci 
jako toxické pro reprodukci kategorie 1 
nebo 2 v souladu se směrnicí 67/548/EHS;

5. Pokud Agentura neobdrží žádný 
komentář, smí zahrnout tuto látku do svých 
doporučení podle článku 55 odst. 3. 

(d) látky, které jsou perzistentní, 
bioakumulativní a toxické v souladu s 
kritérii uvedenými v příloze XII;

6. Na základě komentáře obdrženého od 
ostatních členských států nebo na základě 
vlastní iniciativy postoupí Agentura do 15 
dnů od konce třicetidenní lhůty, uvedené v 
odstavci 4, spis Výboru pro členské státy.

(e) látky, které jsou velmi perzistentní a 
velmi bioakumulativní v souladu s kritérii 
uvedenými v příloze XII;

7. Pokud do třiceti dnů od postoupení spisu 
dosáhne Výbor pro členské státy 
jednomyslné shody o určení látky, smí 
Agentura zahrnout tuto látku do svých 
doporučení podle článku 55 odst. 3. Pokud 
Výbor pro členské státy nedosáhne 
jednomyslné shody, přijme do třiceti dnů od 
předání spisu stanovisko. Agentura 
zprostředkuje toto stanovisko Komisi včetně 
informací o jakýchkoliv menšinových 
názorech v rámci Komise.

(f) látky s vlastnostmi vyvolávajícími 
endokrinní narušení nebo s perzistentními, 
bioakumulativními a toxickými vlastnostmi 
nebo velmi perzistentními a velmi 
bioakumulativními vlastnostmi, které 
nesplňují kritéria bodů d) a e) a které jsou 
identifikovány jako způsobující vážné a 
nevratné účinky pro člověka nebo životní 
prostředí ekvivalentní účinkům látek 
uvedených v bodech a) až e), a to případ 
podle případu v souladu s postupem 
uvedeným v článku 56;
(g) látky splňující kritéria pro klasifikaci 
jako velmi toxické nebo toxické v souladu 
se směrnicí 67/548/EHS; 
(h) látky splňující kritéria pro klasifikaci 
jako sensitizující v souladu se směrnicí
67/548/EHS. 

Originál v němčině

Justification

There should be blanket mandatory authorisation for certain particularly hazardous 
substances (including very toxic, toxic and sensitising substances). In line with the polluter-
pays principle, registrants must establish that the substances concerned can be used safely 
and that there are no alternatives.

Pozměňovací návrh předložený: Guido Sacconi + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud 
Breyer + Chris Davies

Pozměňovací návrh 676
Článek 56, hlava
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Identifikace látek uvedených v Článku 54 
odst. d), e) a f)

Identifikace a zahrnutí do Přílohy XIIIa
látek uvedených v Článku 54 

Originál v angličtině

Justification

Completes Amendment 52 by the rapporteur by providing a procedure for inclusion in Annex 
XIIIa (Guido Sacconi).

Linked to the Amendment of Article 54 by the same authors. 
In order to increase transparency, stimulate voluntary measures by downstream users and 
innovation towards safer alternatives, all substances that meet the criteria of very high 
concern should be added immediately to a candidate list for authorisation (=Annex XIII (a)). 
Those that are known already to meet the criteria shall be included directly. For those that 
are yet to be identified, a procedure for adding them needs to be introduced (Carl Schlyter & 
others).

Substances already identified as hazardous (meeting the respective scientific criteria) within 
other conventions or regulations Water Framework directive should be included in the 
candidate list for authorisation. The proposal as it stands does not provide any timeline for 
identifying and bringing chemicals meeting the criteria for authorisation under the 
procedure, therefore a 3 month period is proposed (Chris Davies).

Pozměňovací návrh předložený: Marcello Vernola, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik

Pozměňovací návrh 677
Článek 56, hlava

Identifikace látek uvedených v článku 54 
odst. d), e) a f)

Identifikace látek uvedených v článku 54 
odst. d) a e) (zrušeno)

Originál v italštině

Justification

No criteria exist for the definition of endocrine disrupting properties. Criteria supplementary 
to those established in Article 54(d) and (e) must be identified on the basis of scientific 
evidence so as not to give rise to arbitrary decisions. This Amendment is linked to the other 
Amendments to the Articles under Title VII: Authorisation.
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Pozměňovací návrh předložený: Guido Sacconi + Chris Davies

Pozměňovací návrh 678
Článek 56, odstavec -1 (nový)

-1 (nový). Látky uvedené v článku 54 odst. 
a), b) a c) budou zahrnuty do Přílohy 
XIIIa. 

Originál v angličtině

Justification

See justification above.

Pozměňovací návrh předložený: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 679
Článek 56, odstavec -1 (nový)

-1. Látky uvedené v článku 54 odst. a), b), 
c), ca) a cb) budou zahrnuty do Přílohy 
XIIIa. 

Originál v angličtině

Justification

Linked to the Amendment of Article 54 by the same authors. 
In order to increase transparency, stimulate voluntary measures by downstream users and 
innovation towards safer alternatives, all substances that meet the criteria of very high 
concern should be added immediately to a candidate list for authorisation (=Annex XIII (a)). 
Those that are known already to meet the criteria shall be included directly. For those that 
are yet to be identified, a procedure for adding them needs to be introduced.

Pozměňovací návrh předložený: Marcello Vernola, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik

Pozměňovací návrh 680
Článek 56, odstavec 1

1. Pro identifikaci látek uvedených v článku 
54 odst. d), e) a f) se použije postup 
definovaný v odstavcích 2 až 7 tohoto 
článku před jakýmikoliv doporučeními podle 

Pro identifikaci látek uvedených v článku 54 
odst. d), a e) (zrušeno) se použije postup 
definovaný v odstavcích 2 až 7 tohoto 
článku před jakýmikoliv doporučeními podle 
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článku 55 odst. 3. článku 55 odst. 3.

Originál v italštině

Justification

No criteria exist for the definition of endocrine disrupting properties. Criteria supplementary 
to those established in Article 54(d) and (e) must be identified on the basis of scientific 
evidence so as not to give rise to arbitrary decisions. This Amendment is linked to the other 
Amendments to the Articles under Title VII: Authorisation.

Pozměňovací návrh předložený: Marcello Vernola, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik

Pozměňovací návrh 681
Článek 56, odstavec 2

2. Komise může požádat Agenturu o 
připravení spisu v souladu s Přílohou XIV 
pro látky, které podle názoru Komise splňují 
kritéria stanovená v článku 54 odst. d), e) a
f). Agentura předloží tento spis členským 
státům.

2. Komise může požádat Agenturu o 
připravení spisu v souladu s Přílohou XIV 
pro látky, které podle názoru Komise splňují 
kritéria stanovená v článku 54 odst. d), a e)
(zrušeno). Agentura předloží tento spis 
členským státům.

Originál v italštině

Justification

See justification to Amendment above.

Pozměňovací návrh předložený: Marcello Vernola, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik

Pozměňovací návrh 682
Článek 56, odstavec 3

3. Kterýkoliv členský stát může připravit 
spis v souladu s Přílohou XIV pro látky, 
které podle jeho názoru splňují kritéria 
stanovená v článku 54 odst. d), e) a f) a 
předložit tento spis Agentuře. Agentura 
postoupí tento spis ostatním členským 
státům.

Kterýkoliv členský stát může připravit spis 
v souladu s Přílohou XIV pro látky, které 
podle jeho názoru splňují kritéria stanovená 
v článku 54 odst. d) a e) (zrušeno) a 
předložit tento spis Agentuře. Agentura 
postoupí tento spis ostatním členským 
státům.
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Originál v italštině

Justification

See justification above.

Pozměňovací návrh předložený: Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 683
Článek 56, odstavec 3 a (nový)

3a. V průběhu šesti měsíců po ukončení 
registrace určité látky, která splňuje 
kritéria podle článku 54, rozhodne 
Agentura, zda jsou potřebná nová omezení 
podle Hlavy VIII ve vztahu ke kategoriím 
použití specifikovaným žadatelem o 
registraci. Pokud dojde Agentura k závěru, 
že je třeba takových omezení, doporučí, aby 
byl zahájen omezovací postup v souladu s 
články 66 a 70. Pokud dojde Agentura k 
závěru, že použití definované žadatelem o 
registraci jsou řádně omezena, doporučí 
vynětí, přičemž použije požadavky 
stanovené v článku 55 odst. 2. Takové 
vynětí podléhá rozhodnutím, která musí být 
přijata v souladu s postupem uvedeným v 
článku 130 odst. 3.
Věty 1 až 3 se nepoužijí, pokud tato látka již 
byla doporučena Agenturou jako látka k 
přednostnímu zahrnutí v souladu s 
článkem 55, odst. 3. Věty 1 až 3 se 
nepoužijí, pokud Agentura rozhodne, že 
registrační spis této látky neposkytuje 
dostatečné informace pro to, aby bylo 
možné přijmout urychlené rozhodnutí. Toto 
rozhodnutí bude oznámeno dotčeným 
žadatelům o registraci, kteří budou vyzváni 
k předložení komentáře ve lhůtě tří měsíců. 
Agentura vydá rozhodutí s přiměřeným 
ohledem na obdržené komentáře.
Použití definovaná žadatelem o registraci, 
která Agentura během šestiměsíční lhůty 
nedoporučila v souladu s větou 2 nebo 3 či 
o kterých nevydala rozhodnutí v souladu s 
větou 5, budou považována za vyňatá podle 
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podmínek článku 55 odst. 2. 

Originál ve francouzštině

Justification

In order to rectify the lack of legal certainty among producers, importers and users of 
substances meeting the criteria set out in Article 54, it is proposed that a specific procedure 
be introduced prior to the Agency recommending inclusion of the substance concerned in 
Annex XIII (Article 55(3)) as a priority substance. That procedure should be based on 
registration aimed at identifying 'the registrant's identified uses' (Article 9a)(iii)).

This 'accelerated procedure' can only operate if the registration dossier provides sufficient 
information to enable such a decision to be taken. If the registration dossier meets all the 
criteria set out in Article 9, the Agency should be able to take the decision required under the 
proposed Article 55(3a). Should this not be the case - e.g. if the evaluation process is not yet 
complete - the appropriate instrument might be the procedure for inclusion in Annex XIII.

Pozměňovací návrh předložený: Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 684
Článek 56, odstavec 6

6. Látky, jejichž veškeré použití bylo hlavou 
VIII nebo jinou legislativou Společenství 
zakázáno, nebudou zahrnuty do Přílohy XIII 
nebo z ní budou odstraněny.

6. Látky, jejichž veškeré použití bylo hlavou 
VIII nebo jinou legislativou Společenství 
zakázáno nebo omezeno, a/nebo vyňato 
podle článku 55 odst. 2 nebo článku 55 
odst. 3a, nebudou zahrnuty do Přílohy XIII 
nebo z ní budou odstraněny v souladu s 
postupem uvedeným v článku 130 odst. 3.
Látky, jejichž klasifikace vyplývající ze 
směrnice 67/548/EHS byla změněna a jež 
už nesplňují kritéria stanovená v článku 54, 
musí být odstraněny z Přílohy XIII v 
souladu s postupem uvedeným v článku 130 
odst. 3. Toto se také použije v případech, 
kdy už látka v důsledku nových vědeckých 
poznatků nesplňuje kritéria stanovená v 
Příloze XII. 

Originál ve francouzštině

Justification

The following possibilities should be taken into account:
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- restrictions on use under Title VIII should also be included, rather than simply prohibitions 
on use.

- exemptions on use or categories of uses in accordance with Articles 55(2) or 55(3a) should 
also be taken into account: there is no point including substances in Annex XIII if all their 
uses are prohibited, restricted or exempted.

- it may be that the classification of a substance - e.g. of a category 1, 2 or 3 CMR substance -
is modified, or that a substance no longer meets the criteria set out in Annex XII owing to new 
scientific data. In such cases, the substance in question should be removed from Annex XIII.

Pozměňovací návrh předložený: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 685
Článek 56, odstavec 7

7. Pokud během 30 dnů od postoupení 
dosáhne Výbor pro členské státy 
jednomyslné dohody o identifikaci, 
Agentura může zahrnout tuto látku do svých 
doporučení podle čl. 55 odst. 3. Nedosáhne-
li Výbor pro členské státy jednomyslné
dohody, musí přijmout stanovisko během 30 
dnů od postoupení. Agentura předloží toto 
stanovisko Komisi, včetně údajů o jakémkoli 
menšinovém názoru v rámci výboru.

7. Pokud během 30 dnů od postoupení 
dosáhne Výbor pro členské státy 
kvalifikovanou většinou dohody o 
identifikaci, Agentura může zahrnout tuto 
látku do svých doporučení podle čl. 55 odst. 
3. Nedosáhne-li Výbor pro členské státy 
dohody kvalifikovanou většinou, musí 
přijmout stanovisko během 30 dnů od
postoupení. Agentura předloží toto 
stanovisko Komisi do 15 pracovních dní, 
včetně údajů o jakémkoli menšinovém 
názoru v rámci výboru.

Originál v angličtině

Justification

Decision by qualified majority is more appropriate

Pozměňovací návrh předložený: Guido Sacconi

Pozměňovací návrh 686
Článek 56, odstavec 7

7. Pokud během 30 dnů od postoupení 
dosáhne Výbor pro členské státy 
jednomyslné dohody o identifikaci, 
Agentura může zahrnout tuto látku do 
svých doporučení podle čl. 55 odst. 3. 

7. Pokud během 30 dnů od postoupení 
dosáhne Výbor pro členské státy 
kvalifikovanou většinou dohody o tom, že 
tato látka splňuje kritéria pro schválení a 
měla by být zahrnuta do Přílohy XIIIb,
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Nedosáhne-li Výbor pro členské státy 
jednomyslné dohody, musí přijmout 
stanovisko během 30 dnů od postoupení. 
Agentura předloží toto stanovisko Komisi, 
včetně údajů o jakémkoli menšinovém 
názoru v rámci výboru..

Agentura během 15 pracovních dní 
doporučí Komisi, aby byla tato látka 
zahrnuta do Přílohy XIIIb ve shodě s 
ustanovením článku 55 odst 3. Nedosáhne-li 
Výbor pro členské státy dohody 
kvalifikovanou většinou, musí přijmout 
stanovisko během 30 dnů od postoupení. 
Agentura předloží toto stanovisko Komisi do 
15 pracovních dní, včetně údajů o jakémkoli 
menšinovém názoru v rámci výboru, tak aby 
Komise mohla učinit rozhodnutí. 

Originál v italštině

Justification

Supplements Amendment 57 by the rapporteur, making it clear that in the event of the 
Committee not reaching an agreement the final decision will rest with the Commission.

Pozměňovací návrh předložený: Guido Sacconi 

Pozměňovací návrh 687
Článek 56, odstavec 7 a (nový)

7a. Látky, které jsou nově klasifikovány 
jako splňující kritéria článku 54 odst. a), b) 
a c) a látky, identifikované jako splňující 
kritéria článku 54 odst. d), e) a f) budou 
během  tří měsíců zahrnuty do Přílohy 
XIIIa.

Originál v angličtině

Justification

Completes Amendment 52 by the rapporteur by providing a procedure for inclusion in Annex 
XIIIa.

Pozměňovací návrh předložený: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 688
Článek 56, odstavec 7 a (nový)

7a. Látky, které jsou nově klasifikovány 
jako splňující kritéria článku 54 odst. a), b), 
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c), ca) a cb), a látky, identifikované jako 
splňující kritéria článku 54 odst. d), e) a f) 
budou během  jednoho měsíce zahrnuty do 
Přílohy XIIIa.

Originál v angličtině

Justification

Linked to the Amendment of Article 54 by the same authors. 
In order to increase transparency, stimulate voluntary measures by downstream users and 
innovation towards safer alternatives, all substances that meet the criteria of very high 
concern should be added immediately to a candidate list for authorisation (=Annex XIII (a)). 
Those that are known already to meet the criteria shall be included directly. For those that 
are yet to be identified, a procedure for adding them needs to be introduced.

Pozměňovací návrh předložený: Anders Wijkman

Pozměňovací návrh 689
Článek 57, odstavec 1

1. Komise je odpovědná za rozhodování ve 
věci žádostí o schválení v souladu s touto 
hlavou.

1. Komise je odpovědná za rozhodování ve 
věci žádostí o schválení v souladu s touto 
hlavou. Při přijímání takových rozhodnutí 
se uplatní princip předběžné opatrnosti. 

Originál v angličtině

Justification

See justification to Amendment to Article 1(3).

Pozměňovací návrh předložený: Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller + Carl Schlyter, 
Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + Jonas Sjöstedt + Anders Wijkman

Pozměňovací návrh 690
Článek 57, odstavec 2

2. Povolení bude uděleno, pokud bude 
riziko pro lidské zdraví nebo životní 
prostředí v důsledku použití látky 
vyplývající z vlastností uvedených v příloze 
XIII omezeno odpovídajícím způsobem v 
souladu s přílohou I, oddílem 6 a bude 
dokumentováno v žadatelově zprávě o 

zrušeno
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chemické bezpečnosti.
Komise nebude zvažovat tyto případy:

(a) rizika pro lidské zdraví a životní 
prostředí v důsledku emise látky ze zařízení, 
pro které bylo uděleno povolení v souladu 
se směrnicí Rady 96/61/ES;

(b) rizika pro vodní prostředí v 
důsledku úniku látky z bodového zdroje 
podléhající požadavku pro předchozí řízení 
uvedené v čl. 11 odst. 3 a legislativou 
přijatou podle článku 16 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2000/60/ES;

(c) rizika pro lidské zdraví vyplývající z 
použití látky ve zdravotnickém prostředku 
řízená směrnicí Rady 90/385/EHS, 
směrnicí Rady 93/42/EHS nebo směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 98/79/ES.

Originál v angličtině

Justification

The authorisation requirement will only be capable of providing the high level of protection 
required if it is aiming at replacing substances of very high concern with suitable 
alternative substances or technologies wherever this is possible.  To retain the alternative 
aim of “adequate control” of risks is to endorse continued use and release of substances of 
very high concern to the environment, irrespective of the socio-economic benefits or 
otherwise from such uses and irrespective of whether safer alternatives are available.
The exemption (Article 57.2.a and 59.6.a) for uses at IPPC installations constitutes a serious 
problem that could undermine the authorisation procedure by excluding important areas of 
use of a substance in favour of a permit procedure that cannot be compared to REACH. 
Regulation by emission limit values is not a suitable means for dealing with chemicals of very 
high concern (particularly PBT and vPvB) and cannot ensure a high degree of protection of 
human health and the environment. The use of such substances in medical devices may have 
indirect human health (and environmental) effects not considered in the specified Directives. 
(Jørgensen & others)

It is common sense that prevention is better than cure. Therefore substitution should take 
precedence over "adequate control" in line with existing legislation on workers' safety, 
biocides and certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.  Apart 
from general doubts about the feasibility of "adequate control", this concept is clearly non-
applicable to substances that are persistent, bioaccumulative or non-threshold genotoxins. 
The legislative instruments listed here do not consider the availability of substitutes and can 
therefore not be considered to be equal to REACH. (Schlyter & others)
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By deleting this text a significant improvement is made. It is a major flaw to allow substances 
to be authorised so long as they are "adequately controlled". This threatens to compromise 
the effectiveness, and thereby destroy the credibility, of authorisation as a progressive 
legislative tool.  It is also unacceptable that the Commission should be forbidden to take into 
consideration a number of risks to the aquatic environment and to human health. (Sjoestedt)

Once it is clear that authorisations always consider the socio-economic justification and the 
availability of safer alternatives, the granting of such authorisations can become mandatory. 
Authorisations should only be granted when there is no safer alternative, a clear societal 
need for the use of the substance, and when measures to minimise exposure and losses to the 
environment are in place (Anders Wijkman).

Pozměňovací návrh předložený: Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 691
Článek 57, odstavec 2

2. Povolení bude uděleno, pokud bude riziko 
pro lidské zdraví nebo životní prostředí v 
důsledku použití látky vyplývající z 
vlastností uvedených v příloze XIII omezeno 
odpovídajícím způsobem v souladu s 
přílohou I, oddílem 6 a bude 
dokumentováno v žadatelově zprávě o 
chemické bezpečnosti.

2. Povolení bude uděleno, pokud bude riziko 
pro lidské zdraví nebo životní prostředí v 
důsledku použití látky vyplývající z 
vlastností uvedených v příloze XIII omezeno 
odpovídajícím způsobem v souladu s 
přílohou I, oddílem 6 a bude 
dokumentováno v žadatelově zprávě o 
chemické bezpečnosti a pokud neexistují 
žádné bezpečnější alternativy. 

Komise nebude zvažovat tyto případy:

(a) rizika pro lidské zdraví a životní 
prostředí v důsledku emise látky ze zařízení, 
pro které bylo uděleno povolení v souladu 
se směrnicí Rady 96/61/ES;

(b) rizika pro vodní prostředí v 
důsledku úniku látky z bodového zdroje 
podléhající požadavku pro předchozí řízení 
uvedené v čl. 11 odst. 3 a legislativou 
přijatou podle článku 16 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2000/60/ES;

(c) rizika pro lidské zdraví vyplývající z 
použití látky ve zdravotnickém prostředku 
řízená směrnicí Rady 90/385/EHS, 
směrnicí Rady 93/42/EHS nebo směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 98/79/ES.
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Originál v angličtině

Justification

The authorisation requirement will only be capable of providing the high level of protection 
required if it is aiming at replacing substances of very high concern with suitable alternative 
substances or technologies wherever this is possible. To retain the alternative aim of 
"adequate control" of risks is to endorse continued use and release of substances of very high 
concern to the environment, irrespective of the socio-economic benefits or otherwise from 
such uses and irrespective of whether safer alternatives are available.

Pozměňovací návrh předložený: Liam Aylward

Pozměňovací návrh 692
Článek 57, odstavec 2

2. Povolení bude uděleno, pokud bude riziko 
pro lidské zdraví nebo životní prostředí v 
důsledku použití látky vyplývající z 
vlastností uvedených v příloze XIII omezeno 
odpovídajícím způsobem v souladu s 
přílohou I, oddílem 6 a bude 
dokumentováno v žadatelově zprávě o 
chemické bezpečnosti.

2. Povolení bude uděleno, pokud bude riziko 
pro lidské zdraví nebo životní prostředí v 
důsledku použití látky vyplývající z 
vlastností uvedených v příloze XIII omezeno 
odpovídajícím způsobem v souladu s 
přílohou I, oddílem 6 a bude 
dokumentováno v žadatelově zprávě o 
chemické bezpečnosti. Pro účely tohoto 
oddílu je průmyslové použití s nízkým 
rizikem a nízkým vystavením definováno 
jako přiměřeně omezené v souladu s 
Přílohou I, oddílem 6 a nemusí být dále 
dokumentováno. Průmyslové použití s 
nízkým rizikem a nízkým vystavením je 
průmyslové použití, které bylo uspokojivě 
demonstrováno kompetentnímu orgánu 
členského státu, na jehož území k tomuto 
průmyslovému použití dochází jako použití, 
které snižuje úroveň vystavení pracovníků 
látkám a jejich úniku, emisím nebo jinému 
uvolnění látek do okolí na nejnižší 
technicky dosažitelnou úroveň.

Originál v angličtině

Justification

At a minimum, if the categories of Article 54(e) and (f) are not deleted, the Regulation needs 
to be amended to clearly set forth the process of adding Substances of Very High Concern to 
authorisation and to clearly set for the criteria and tests for vPvB, endocrine disrupters and 
“other substances of equivalent concern”).
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Article 57 defines in detail how the Commission shall grant or refuse authorisations. This 
Article should be amended to allow for the authorisation of substances in low risk/low 
exposure industrial uses, in accordance with Annex I Section 6.

This Article should be amended to allow for the authorisation of substances in low risk/low 
exposure industrial uses, in accordance with Annex I Section 6.

Pozměňovací návrh předložený: Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Pozměňovací návrh 693
Článek 57, odstavec 2, bod (a)

a) rizika pro lidské zdraví a životní 
prostředí v důsledku emise látky ze zařízení, 
pro které bylo uděleno povolení v souladu 
se směrnicí Rady 96/61/ES,

Zrušeno

Originál ve francouzštině

Justification

Conformity with the provisions of the IPPC Directive (Directive 96/61/EC) cannot serve as 
evidence of an automatic exclusion of risks to human health and the environment in the 
context of the REACH authorisation procedure. Conformity with the IPPC Directive is no 
guarantee of conformity with REACH. Applications for exemption should be considered on a 
case by case basis.

Pozměňovací návrh předložený: Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Pozměňovací návrh 694
Článek 57, odstavec 2 (b)

b) rizika pro vodní prostředí v důsledku 
úniku látky z bodového zdroje podléhající 
požadavku pro předchozí řízení uvedené v 
čl. 11 odst. 3 a legislativou přijatou podle 
článku 16 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2000/60/ES;

Zrušeno

Originál ve francouzštině

Justification

Conformity with the provisions of the Water Framework Directive cannot serve as evidence of 
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an automatic exclusion of risks to human health and the environment in the context of the 
REACH authorisation procedure. Conformity with the Water Framework Directive is no 
guarantee of conformity with REACH. Applications for exemption should be considered on a 
case by case basis.

Pozměňovací návrh předložený: Jonas Sjöstedt

Pozměňovací návrh 695
Článek 57, odstavec 3, úvodní část

3. Pokud povolení nemůže být uděleno 
podle odstavce 2, lze je udělit, prokáže-li se, 
že sociálně-ekonomický prospěch převažuje 
nad riziky pro lidské zdraví nebo životní 
prostředí vyplývajícími z použití látky, a 
nejsou-li k dispozici žádné vhodné 
alternativní látky nebo technologie. Takové 
rozhodnutí bude učiněno po zvážení všech 
následujících prvků:

3. Povolení může být uděleno, pokud 
neexistují žádné vhodné alternativní látky 
ani technologie, a prokáže-li se, že sociálně-
ekonomický prospěch převažuje nad riziky 
pro lidské zdraví nebo životní prostředí 
vyplývajícími z použití látky, a pokud jsou 
učiněna opatření k minimalizaci rizika 
vystavení látce. Takové rozhodnutí bude 
učiněno po zvážení všech následujících 
prvků:

Originál v angličtině

Justification

The authorisation process is intended for substances of very high concern. Authorities will 
have to give  specific permission before such a substance can be used. The principle of 
substitution needs to be included in these provisions. In order for a substance to be authorised 
it must first be established that other alternatives are not available.

Pozměňovací návrh předložený: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 696
Článek 57, odstavec 3, úvodní část

3. Pokud povolení nemůže být uděleno 
podle odstavce 2, lze je udělit, prokáže-li se, 
že sociálně-ekonomický prospěch převažuje 
nad riziky pro lidské zdraví nebo životní 
prostředí vyplývajícími z použití látky, a 
nejsou-li k dispozici žádné vhodné 
alternativní látky nebo technologie. Takové 
rozhodnutí bude učiněno po zvážení všech 
následujících prvků: 

3. Povolení lze udělit, prokáže-li se, že 
sociálně-ekonomický prospěch významně
převažuje nad riziky pro lidské zdraví, 
včetně zdraví pracovníků a zranitelných 
skupin obyvatel, nebo životní prostředí 
vyplývajícími z použití látky, a nejsou-li k 
dispozici žádné vhodné alternativní látky 
nebo technologie, a pokud jsou učiněna 
opatření k minimalizaci vystavení látce, 
úniku, emisí a ztrát do okolí. Takové 
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rozhodnutí bude učiněno po zvážení všech 
následujících prvků:

Originál v angličtině

Justification

Linked to the deletion of Article 57(2) by the same authors. 
Once it is clear that authorisations always consider the socio-economic justification and the 
availability of safer alternatives, the granting of such authorisations can become mandatory. 
Authorisations should only be granted when there is no safer alternative, a clear societal 
need for the use of the substance, and when measures to minimise exposure and losses to the 
environment are in place.

Pozměňovací návrh předložený: Frédérique Ries, Chris Davies

Pozměňovací návrh 697
Článek 57, odstavec 3, úvodní část

3. Pokud povolení nemůže být uděleno 
podle odstavce 2, lze je udělit, prokáže-li se, 
že sociálně-ekonomický prospěch převažuje 
nad riziky pro lidské zdraví nebo životní 
prostředí vyplývajícími z použití látky, a 
nejsou-li k dispozici žádné vhodné 
alternativní látky nebo technologie. Takové 
rozhodnutí bude učiněno po zvážení všech 
následujících prvků:

3. Pokud povolení nemůže být uděleno 
podle odstavce 2, lze je udělit, prokáže-li se, 
že sociálně-ekonomický prospěch převažuje 
nad riziky pro lidské zdraví, obzvláště s 
ohledem na zdraví zranitelných skupin 
obyvatel, nebo životní prostředí 
vyplývajícími z použití látky, a nejsou-li k 
dispozici žádné vhodné alternativní látky 
nebo technologie, a pokud jsou učiněna 
opatření k omezení vystavení látce a emisí 
do okolí. Takové rozhodnutí bude učiněno 
po zvážení všech následujících prvků:

Originál v angličtině

Justification

Citizens in the European Union understand that what they are exposed to in reality are many 
different mixtures of pollutants. There will always be great disparities between actual 
exposure and what is tested in a laboratory. So authorisations should only be granted when 
there is no safer alternative or technologies but also a strong will to reduce or eliminate 
hazardous combinations of pollutant.
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Pozměňovací návrh předložený: Anders Wijkman

Pozměňovací návrh 698
Článek 57, odstavec 3, úvodní část

3. Pokud povolení nemůže být uděleno 
podle odstavce 2, lze je udělit, prokáže-li se, 
že sociálně-ekonomický prospěch převažuje 
nad riziky pro lidské zdraví nebo životní 
prostředí vyplývajícími z použití látky, a 
nejsou-li k dispozici žádné vhodné 
alternativní látky nebo technologie. Takové 
rozhodnutí bude učiněno po zvážení všech 
následujících prvků:

3. Povolení bude uděleno, prokáže-li se, že 
sociálně-ekonomický prospěch převažuje 
nad riziky pro lidské zdraví nebo životní 
prostředí vyplývajícími z použití látky, a 
nejsou-li k dispozici žádné vhodné 
alternativní látky nebo technologie, a pokud 
jsou učiněna opatření k minimalizaci 
vystavení látce, úniků, emisí a ztrát do 
okolí. Takové rozhodnutí bude učiněno po 
zvážení všech následujících prvků:

Originál v angličtině

Justification

Once it is clear that authorisations always consider the socio-economic justification and the 
availability of safer alternatives, the granting of such authorisations can become mandatory. 
Authorisations should only be granted when there is no safer alternative, a clear societal 
need for the use of the substance, and when measures to minimise exposure and losses to the 
environment are in place.

Pozměňovací návrh předložený: John Bowis, Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 699
Článek 57, odstavec 3, bod (b)

(b) socio-ekonomický prospěch vyplývající 
z použití látky a socio-ekonomické důsledky 
spojené s odmítnutím schválení tak, jak je 
demonstrován žadatelem nebo jinými 
zainteresovanými stranami;

(b) socio-ekonomický prospěch vyplývající 
z použití látky a socio-ekonomické a jiné 
důsledky související  s udržitelností spojené 
s odmítnutím schválení tak, jak je 
demonstrován žadatelem nebo jinými 
zainteresovanými stranami;

Originál v angličtině

Justification

The term “socio-economic” does not necessarily cover the full assessment of implications 
that needs to be considered. Sustainability-related implications could include an assessment 
of such factors as efficiency of resource use, energy efficiency, greenhouse gas efficiency, 
waste minimisation and recycling.
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Pozměňovací návrh předložený: John Bowis, Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 700
Článek 57, odstavec 3, bod (d)

(d) dostupné informace o zdravotních a/nebo 
environmentálních rizikách jakýchkoliv 
alternativních látek nebo technologií.

(d) dostupné informace o zdravotních a/nebo 
environmentálních rizikách, a socio-
ekonomických a jiných důsledcích 
souvisejících s udržitelností a spojených s 
používáním  jakýchkoliv alternativních látek 
nebo technologií.

Originál v angličtině

Justification

For consistency information should also be required on the socio-economic and 
sustainability-related implications of alternative substances or technologies.

Pozměňovací návrh předložený: Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik

Pozměňovací návrh 701
Článek 57, odstavec 4

4. Použití nebude povoleno, pokud by 
představovalo uvolnění omezení
stanovených v Příloze XVI.

zrušeno

Originál v italštině

Justification

This Amendment clarifies that the decisions already taken by the EU Council of Ministers and 
the European Parliament on the basis of Directive 76/769/EEC, or taken in the future by the 
Commission under the procedure described in Article 130 – Comitology – should not be 
subject to further discussions. It should not be left to the Commission's discretion to decide 
whether and to what extent to exempt substances and uses already regulated. This 
Amendment is linked to the other Amendments to the Articles under Title VII: Authorisation. 
It is preferable that a high level of protection be maintained for such substances. This 
Amendment is linked to the other Amendments to the Articles under Title VII: Authorisation.
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Pozměňovací návrh předložený: Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 702
Článek 57, odstavec 6

6. Povolení mohou podléhat podmínkám, 
včetně přezkoumání v určitých obdobích 
a/nebo monitorování. Povolení udělená v 
souladu s odstavcem 3 budou běžně 
podléhat časovému omezení.

6. Povolení mohou podléhat přezkoumání v 
určitých obdobích a časovému omezení.

Originál ve francouzštině

Justification

Without regular reviews, there will no longer be any stimulus for innovation in seeking safer 
alternatives.

Pozměňovací návrh předložený: Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik

Pozměňovací návrh 703
Článek 57, odstavec 6

6. Povolení mohou podléhat podmínkám, 
včetně přezkoumání v určitých obdobích 
a/nebo monitorování. Povolení udělená v 
souladu s odstavcem 3 budou běžně 
podléhat časovému omezení.  

6. Povolení mohou podléhat podmínkám, 
včetně přezkoumání v určitých obdobích 
a/nebo monitorování.  

Originál v italštině

Justification

There is no need for a time-limit, in that decisions on the granting of authorisation can 
already be reviewed at any time, and modified or even annulled. A time-limit would simply 
impose an additional burden on enterprises and the authorities. This Amendment is linked to 
the other Amendments to the Articles under Title VII: Authorisation.
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Pozměňovací návrh předložený: Anders Wijkman

Pozměňovací návrh 704
Článek 57, odstavec 6

6. Povolení mohou podléhat podmínkám, 
včetně přezkoumání v určitých obdobích 
a/nebo monitorování. Povolení udělená v 
souladu s odstavcem 3 budou běžně
podléhat časovému omezení.

6. Povolení budou podléhat přezkoumání a 
předkládání plánů nahrazování, a mohou 
podléhat i dalším podmínkám, včetně 
monitorování. Povolení budou podléhat 
časovému omezení na dobu maximálně 7 
let. 

Originál v angličtině

Justification

Modification of Amendment 61.

Pozměňovací návrh předložený: Jonas Sjöstedt

Pozměňovací návrh 705
Článek 57, odstavec 6

6. Povolení mohou podléhat podmínkám, 
včetně přezkoumání v určitých obdobích 
a/nebo monitorování. Povolení udělená v 
souladu s odstavcem 3 budou běžně 
podléhat časovému omezení.

6. Povolení budou podléhat přezkoumání v 
určitých obdobích a předkládání plánů 
nahrazování, a mohou podléhat dalším 
podmínkám včetně monitorování. Povolení 
budou podléhat časovému omezení na dobu 
maximálně 5 let.  

Originál v angličtině

Justification

Identical to Sacconi's am. 61. It is necessary to establish a time limit for authorisations. 
Similar provisions are found in legislation for biocides and for genetically modified 
organisms. This will also provide incentive for innovation and the development of safer 
alternatives.

Pozměňovací návrh předložený: Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller

Pozměňovací návrh 706
Článek 57, odstavec 6
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6  Povolení mohou podléhat podmínkám, 
včetně přezkoumání v určitých obdobích 
a/nebo monitorování. Povolení udělená v 
souladu s odstavcem 3 budou běžně 
podléhat časovému omezení.

6. Povolení budou podléhat přezkoumání v 
určitých obdobích a požadavkům na plány 
nahrazování  a mohou podléhat i dalším 
podmínkám, včetně požadavků na 
monitorování. Povolení budou podléhat 
časovému omezení na dobu maximálně 5 
let.

Originál v angličtině

Justification

It is reasonable that all authorisations issued be temporary, because periodic review will 
allow (and encourage) adaptation to technical progress (e.g. consideration of new 
information on hazards, exposure, socio-economic benefits and availability of alternatives). 
All authorisations should be time-limited, and subject to review at most every 5 years 
depending on the state of development of safer alternatives or technologies. Without regular 
review periods, the momentum for the innovation of safer alternatives will be lost.

Pozměňovací návrh předložený: Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 707
Článek 57, odstavec 6

6. Povolení mohou podléhat podmínkám, 
včetně přezkoumání v určitých obdobích 
a/nebo monitorování. Povolení udělená v
souladu s odstavcem 3 budou běžně
podléhat časovému omezení. 

6. Povolení budou podléhat přezkoumání v 
určitých obdobích a předkládání plánů 
nahrazování, a mohou podléhat dalším 
podmínkám včetně monitorování. Povolení 
budou podléhat časovému omezení na dobu 
maximálně 3 let.

Originál v angličtině

Justification

Strengthens the rapporteur´s approach in Amendment 61. Authorisations must be subject to a 
time limit to give an incentive for innovation.

Pozměňovací návrh předložený: Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 708
Článek 57, odstavec 6

6. Povolení mohou podléhat podmínkám, 6. Povolení mohou podléhat podmínkám, 
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včetně přezkoumání v určitých obdobích 
a/nebo monitorování. Povolení udělená v 
souladu s odstavcem 3 budou běžně podléhat 
časovému omezení.

včetně přezkoumání v určitých obdobích 
a/nebo monitorování. Povolení udělená v 
souladu s odstavcem 3 budou podléhat 
časovému omezení.

Originál v nizozemštině

Justification

Authorisations are always subject to a time-limit.

Pozměňovací návrh předložený: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 709
Článek 57, odstavec 7, bod (c) a (nový)

(ca) dobu, na kterou je povolení vydáno;

Originál v angličtině

Justification

All authorisations should be time-limited, because periodic review will allow (and encourage) 
adaptation to technical progress (e.g. consideration of new information on hazards, exposure, 
socio-economic benefits and availability of alternatives). Without regular review periods, the 
momentum for the innovation of safer alternatives will be lost. A substitution plan should be 
part of every authorisation.

Pozměňovací návrh předložený: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 710
Článek 57, odstavec 7, bod (d)

(d) (všechny) podmínky, za kterých je 
povolení uděleno;

(d) podmínky, za kterých je povolení 
uděleno;

Originál v angličtině

Justification

See justification above.

Pozměňovací návrh předložený: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + Marie-
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Noëlle Lienemann, Anne Ferreira + Mary Honeyball + Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta 
Myller

Pozměňovací návrh 711
Článek 57, odstavec 7, bod (e)

(e) (všechna) období pro přezkoumání; (e) období pro přezkoumání;

Originál v angličtině

Justification

All authorisations should be time-limited, because periodic review will allow (and encourage) 
adaptation to technical progress (e.g. consideration of new information on hazards, exposure, 
socio-economic benefits and availability of alternatives). Without regular review periods, the 
momentum for the innovation of safer alternatives will be lost. A substitution plan should be 
part of every authorisation (Schlyter & others).

Amendment designed to ensure consistency with the Amendment to Article 57(6) (Ferreira).

It is reasonable that all authorisations issued be temporary, because periodic review will 
allow (and encourage) adaptation to technical progress (e.g. consideration of new 
information on hazards, exposure, socio-economic benefits and availability of alternatives). 
All authorisations should be time-limited, and subject to review at most every 5 years 
depending on the state of development of safer alternatives or technologies. Without regular 
review periods, the momentum for the innovation of safer alternatives will be lost 
(Honeyball).

Pozměňovací návrh předložený: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 712
Článek 57, odstavec 7, bod (f)

(f) (všechny) podmínky monitorování. (f) podmínky monitorování;

Originál v angličtině

Justification

All authorisations should be time-limited, because periodic review will allow (and encourage) 
adaptation to technical progress (e.g. consideration of new information on hazards, exposure, 
socio-economic benefits and availability of alternatives). Without regular review periods, the 
momentum for the innovation of safer alternatives will be lost. A substitution plan should be 
part of every authorisation.
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Pozměňovací návrh předložený: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + Dan 
Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller + Mary Honeyball

Pozměňovací návrh 713
Článek 57, odstavec 7, bod (f) a (nový)

(fa)     plán nahrazování.

Originál v angličtině

Justification

All authorisations should be time-limited, because periodic review will allow (and encourage) 
adaptation to technical progress (e.g. consideration of new information on hazards, exposure, 
socio-economic benefits and availability of alternatives). Without regular review periods, the 
momentum for the innovation of safer alternatives will be lost. A substitution plan should be 
part of every authorisation (Schlyter & others).

It is reasonable that all authorisations issued be temporary, because periodic review will 
allow (and encourage) adaptation to technical progress (e.g. consideration of new 
information on hazards, exposure, socio-economic benefits and availability of alternatives). 
All authorisations should be time-limited, and subject to review at most every 5 years 
depending on the state of development of safer alternatives or technologies. Without regular 
review periods, the momentum for the innovation of safer alternatives will be lost (Jørgensen 
& others + Mary Honeyball).

Pozměňovací návrh předložený: Anne Laperrouze

Pozměňovací návrh 714
Článek 57, odstavec 8

8. Bez ohledu na jakékoliv podmínky 
schválení musí držitel zajistit, aby úroveň 
vystavení byla snížena na nejnižší technicky 
dosažitelnou míru.

Zrušeno

Originál ve francouzštině

Justification

Paragraph 8 is incompatible with the evaluation of risks and should be deleted. Authorisation 
will be granted if the risk evaluation shows that the risk to human health and/or the 
environment arising from exposure is adequately controlled. It follows that the obligation to 
reduce exposure to a minimum level will result in legal and financial vagueness.
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Pozměňovací návrh předložený: 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 715
Článek 57, odstavec 8

8. Bez ohledu na jakékoliv podmínky 
schválení musí držitel zajistit, aby úroveň 
vystavení byla snížena na nejnižší technicky 
dosažitelnou míru. 

8 Bez ohledu na jakékoliv podmínky 
schválení musí držitel zajistit, aby úroveň 
vystavení byla snížena na nejnižší technicky 
dosažitelnou a ekonomicky udržitelnou 
míru.

Originál v italštině

Justification

The action that needs to be taken to reduce levels of exposure should also take economic 
potentials into account. This Amendment is linked to the other Amendments to the Articles 
under Title VII: Authorisation.

Pozměňovací návrh předložený: Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik

Pozměňovací návrh 716
Článek 58, odstavec 1

1. Povolení udělená v souladu s čl. 57 odst. 
3 podléhající časovému omezení budou 
považována za platná, dokud Komise 
nerozhodne o nové žádosti za předpokladu, 
že držitel povolení předloží novou žádost 
alespoň 18 měsíců před vypršením 
časového limitu. Místo opětovného 
předkládání částí původní žádosti pro 
novou žádost může žadatel předložit pouze 
číslo stávajícího povolení s výhradou 
druhého, třetího a čtvrtého pododstavce.
Nemůže-li doložit, že riziko je odpovídajícím 
způsobem omezeno, předloží 
aktualizovanou sociálně-ekonomickou 
analýzu, analýzu alternativ a plán 

zrušeno
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nahrazování obsažený v původní žádosti.
Může-li nyní doložit, že riziko je 
odpovídajícím způsobem omezeno, předloží 
aktualizovanou zprávu o chemické 
bezpečnosti.
Došlo-li ke změnám v dalších částech 
původní žádosti, předloží aktualizace těchto 
částí.

Originál v italštině

Justification

In line with the Amendment to Article 57(6), the time-limit and the procedure described are 
unnecessary. Decisions on authorisation can already be reviewed at any time, and modified 
or even annulled. A time-limit would simply impose an additional burden on enterprises and 
the authorities. This Amendment is linked to the other Amendments to the Articles under Title 
VII: Authorisation.

Pozměňovací návrh předložený: Jonas Sjöstedt

Pozměňovací návrh 717
Článek 58, odstavec 1, pododstavec 1

1. Povolení udělená v souladu s čl. 57 
odst. 3 podléhající časovému 
omezení budou považována za 
platná, dokud Komise nerozhodne o 
nové žádosti za předpokladu, že 
držitel povolení předloží novou 
žádost alespoň 18 měsíců před 
vypršením časového limitu. Místo 
opětovného předkládání částí 
původní žádosti pro novou žádost 
může žadatel předložit pouze číslo 
stávajícího povolení s výhradou 
druhého, třetího a čtvrtého 
pododstavce.

Nemůže-li doložit, že riziko je 
odpovídajícím způsobem omezeno, předloží 
aktualizovanou sociálně-ekonomickou 
analýzu, analýzu alternativ a plán 
nahrazování obsažený v původní žádosti. 
Může-li nyní doložit, že riziko je 
odpovídajícím způsobem omezeno, předloží 

1. Povolení budou považována za platná, 
dokud Komise nerozhodne o nové žádosti za 
předpokladu, že držitel povolení předloží 
novou žádost alespoň 18 měsíců před 
vypršením časového limitu. Místo 
opětovného předkládání částí původní 
žádosti pro novou žádost může žadatel 
předložit pouze číslo stávajícího povolení s 
výhradou druhého, třetího a čtvrtého 
pododstavce. 
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aktualizovanou zprávu o chemické 
bezpečnosti. Došlo-li ke změnám v dalších 
částech původní žádosti, předloží 
aktualizace těchto částí.

Originál v angličtině

Justification

All authorisations should be time-limited. Therefore also this Article needs to be amended. In 
the Commission proposal there are two routes for authorisation. The system will be more 
clear if there is only one route.

Pozměňovací návrh předložený: Anders Wijkman

Pozměňovací návrh 718
Článek 58, odstavec 1

1. Povolení udělená v souladu s čl. 57 odst. 
3 podléhající časovému omezení budou 
považována za platná, dokud Komise 
nerozhodne o nové žádosti za předpokladu, 
že držitel povolení předloží novou žádost 
alespoň 18 měsíců před vypršením časového 
limitu. Místo opětovného předkládání částí 
původní žádosti pro novou žádost může 
žadatel předložit pouze číslo stávajícího 
povolení s výhradou druhého, třetího a 
čtvrtého pododstavce. 

1. Povolení budou považována za platná, 
dokud Komise nerozhodne o nové žádosti za 
předpokladu, že držitel povolení předloží 
novou žádost alespoň 18 měsíců před 
vypršením časového limitu. Místo 
opětovného předkládání částí původní 
žádosti pro novou žádost může žadatel 
předložit pouze číslo stávajícího povolení s 
výhradou druhého, třetího a čtvrtého 
pododstavce. 

Nemůže-li doložit, že riziko je 
odpovídajícím způsobem omezeno, předloží
aktualizovanou sociálně-ekonomickou 
analýzu, analýzu alternativ a plán 
nahrazování obsažený v původní žádosti.

Žadatel/ka předloží aktualizovanou 
sociálně-ekonomickou analýzu, analýzu 
alternativ a plán nahrazování obsažený v 
původní žádosti. 

Může-li nyní doložit, že riziko je 
odpovídajícím způsobem omezeno, předloží 
aktualizovanou zprávu o chemické 
bezpečnosti. 
Došlo-li ke změnám v dalších částech 
původní žádosti, předloží aktualizace těchto 
částí.

Došlo-li ke změnám v dalších částech 
původní žádosti, předloží žadatel/ka 
aktualizace těchto částí.

Originál v angličtině
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Justification

Pack of Amendments all aiming towards strengthening substitution and duty of care.

Pozměňovací návrh předložený: Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik

Pozměňovací návrh 719
Článek 58, odstavec 3, pododstavec 2

V případech, kdy existuje vážné a 
bezprostřední riziko pro lidské zdraví nebo 
životní prostředí, může Komise pozastavit 
schválení až do přezkoumání, přičemž bere 
v úvahu proporcionalitu. 

V případech, kdy existuje (zrušeno) riziko 
pro lidské zdraví nebo životní prostředí, 
může Komise pozastavit schválení až do 
přezkoumání, přičemž bere v úvahu 
proporcionalitu. 

Originál v italštině

Justification

No criteria exist for the definition of a 'serious and immediate' risk. It is therefore up to the 
Commission to decide, on the basis of criteria, whether or not to suspend authorisation 
during the review. This Amendment is linked to the other Amendments to the Articles under 
Title VII: Authorisation.  

Pozměňovací návrh předložený: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 720
Článek 58, odstavec 4

4. Není-li splněna nějaká norma kvality 
životního prostředí uvedená ve směrnici 
96/61/ES, povolení udělené pro použití 
látky může být přezkoumáno.

zrušeno

Originál v angličtině

Justification

Linked to the deletion of Article 57(2) by the same authors. 
If environmental quality standards under Directive 96/61/EC or environmental objectives of 
Directive 2000/60/EC are removed as exemptions from the authorisation requirements, then 
there is no need to insert this review clause.



PE 357.823v01-00 74/84 AM\565935CS.doc
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh předložený: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 721
Článek 58, odstavec 5

5. Pokud nejsou splněny environmentální 
cíle uvedené v článku 4 odst. 1 směrnice 
2000/60/ES, schválení udělené pro použití 
dotčené látky v příslušném říčním údolí 
může být přezkoumáno.

zrušeno

Originál v angličtině

Justification

See justification above.

Pozměňovací návrh předložený: Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 722
Článek 59, odstavec 4, bod d (a)

(da) analýzu alternativ s ohledem na rizika 
a technickou a ekonomickou proveditelnost 
náhrady, ve vhodných případech spolu s 
plánem nahrazování, včetně výzkumu a 
vývoje a časového plánu pro kroky 
navržené žadatelem

Originál v angličtině

Justification

It is reasonable that all authorisation applications should automatically include a plan for 
substitution, so that momentum for the innovation of safer alternatives will be maintained.

Pozměňovací návrh předložený: Jonas Sjöstedt

Pozměňovací návrh 723
Článek 59, odstavec 5

5. Žádost může zahrnovat: 
(a) sociálně-ekonomickou analýzu 
provedenou v souladu s přílohou XV;

(da) sociálně-ekonomickou analýzu 
provedenou v souladu s přílohou XV;
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(b) analýzu alternativ s ohledem na rizika a 
technickou a ekonomickou proveditelnost 
náhrady, ve vhodných případech spolu s 
plánem nahrazování, včetně výzkumu a 
vývoje a časového plánu pro kroky navržené 
žadatelem. 

(db) analýzu alternativ s ohledem na rizika a 
technickou a ekonomickou proveditelnost 
náhrady, ve vhodných případech spolu s 
plánem nahrazování, včetně výzkumu a 
vývoje a časového plánu pro kroky navržené 
žadatelem.

Originál v angličtině

Justification

Identical to Sacconi's Amendment 66.  In the Commission proposal there are two routes for 
authorisation. The system will be more clear if there is only one route. This Amendment 
merges the two routes.

Pozměňovací návrh předložený: Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik + 

Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Pozměňovací návrh 724
Článek 59, odstavec 5, bod (b)

(b) analýzu alternativ s ohledem na 
rizika a technickou a ekonomickou 
proveditelnost náhrady, ve vhodných 
případech spolu s plánem nahrazování, 
včetně výzkumu a vývoje a časového plánu 
pro kroky navržené žadatelem.

zrušeno

Originál v angličtině

Justification

Implementation is impracticable. Requesting manufacturers to provide information and data 
on a competitor's products would be of no use because, in some cases, the information on 
possible alternatives might not even be available to those manufacturers. This Amendment is 
linked to the other Amendments to the Articles under Title VII: Authorisation. (Vernola & 
others)

The implementation is not practicable. Manufacturers should not be requested to submit 
information and data on products of a competitor as they do not necessarily have the 
information available on possible, substitutes which in certain cases is not even produced by 
the concerned manufacturers (Ulmer & others).
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Pozměňovací návrh předložený: Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller + Carl Schlyter, 
Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 725
Článek 59, odstavec 6

6. Žádost nebude zahrnovat žádný z
následujících bodů:

zrušeno

(a) rizika pro lidské zdraví a životní 
prostředí v důsledku emise látky ze zařízení, 
pro které bylo uděleno povolení v souladu 
se směrnicí Rady 96/61/ES;
(b) rizika pro vodní prostředí v důsledku 
úniku látky z bodového zdroje podléhající 
požadavku pro předchozí řízení uvedené v 
čl. 11 odst. 3 a legislativou přijatou podle 
článku 16 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2000/60/ES;
(c) rizika pro lidské zdraví vyplývající z 
použití látky ve zdravotnickém prostředku 
řízená směrnicí Rady 90/385/EHS.

Originál v angličtině

Justification

It is important that authorisation applications consider in full the risks to human health and 
the environment. Regulation by emission limit values is not a suitable means for dealing with 
chemicals of very high concern (particularly PBT and vPvB) and cannot ensure a high degree 
of protection of human health and the environment. The use of such substances in medical 
devices may have indirect human health (and environmental) effects not considered in the 
specified Directives (Jørgensen & others).

The legislative instruments listed here do not consider the availability of substitutes.  
Therefore, the measures to reduce the risks posed by substances that fall under these 
directives are  not adequately addressed and not in line with the suggested strengthening of 
authorisation. The exemption for installations for which a permit has been granted in 
accordance with Directive 96/61/EC is particularly problematic, as this Directive does not 
consider the particular problem of substances that are persistent and bioaccumulative 
(Schlyter & others).

Pozměňovací návrh předložený: Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Pozměňovací návrh 726
Článek 59, odstavec 6, bod (a)
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a) rizika pro lidské zdraví a životní 
prostředí v důsledku emise látky ze zařízení, 
pro které bylo uděleno povolení v souladu 
se směrnicí Rady 96/61/ES;

zrušeno

Originál ve francouzštině

Justification

Consistency with the Amendment to Article 57(2)( a)

Pozměňovací návrh předložený: Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Pozměňovací návrh 727
Článek 59, odstavec 6, bod (b)

b) rizika pro vodní prostředí v důsledku 
úniku látky z bodového zdroje podléhající 
požadavku pro předchozí řízení uvedené v 
čl. 11 odst. 3 a legislativou přijatou podle 
článku 16 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2000/60/ES;

zrušeno

Originál ve francouzštině

Justification

Consistency with the Amendment to Article 57 (2)(b)

Pozměňovací návrh předložený: Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Pozměňovací návrh 728
Článek 61, odstavec 2

2. Agentura na svých webových stránkách 
zveřejní informace o použití, ve vztahu k 
nimž obdržela žádosti, s ohledem na 
důvěrnost v souladu s Článkem 116, s 
termínem, dokdy mohou být předloženy 
zainteresovanými třetími stranami 
informace o alternativních látkách nebo 
technologiích.

2. Agentura na svých webových stránkách 
zveřejní informace o použití, ve vztahu k 
nimž obdržela žádosti, s ohledem na 
důvěrnost v souladu s Článkem 116.
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Originál v angličtině

Justification

There should be no call to third parties to submit information on alternative substances or 
technologies, because the development and implementation should be left to the market.

Pozměňovací návrh předložený: Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 729
Článek 61, odstavec 3

3. Při přípravě stanoviska nejprve každý 
Výbor uvedený v odstavci 1 zkontroluje, že 
žádost zahrnuje veškeré informace 
specifikované v článku 59, jež jsou pro jeho 
kompetenci významné. Pokud je to nutné, 
Výbor požádá žadatele o dodatečné 
informace, které zajistí, aby žádost splňovala 
požadavky článku 59. Každý výbor také 
vezme v úvahu jakékoliv informace 
předložené třetími stranami.

3. Při přípravě stanoviska nejprve každý 
Výbor uvedený v odstavci 1 zkontroluje, že 
žádost zahrnuje veškeré informace 
specifikované v článku 59, jež jsou pro jeho 
kompetenci významné. Pokud je to nutné, 
Výbor požádá žadatele o dodatečné 
informace, které zajistí, aby žádost splňovala 
požadavky článku 59. Každý výbor také 
vezme v úvahu jakékoliv informace 
předložené třetími stranami, a může požádat 
tyto třetí strany o v případě nutnosti další 
informace.
Pokud jeden nebo oba výbory rozhodnou, 
že jsou nutné dodatečné informace o 
alternativních látkách nebo technologiích, 
mohou zadat studii dostupných alternativ. 
Tato studie bude financována ze 
schvalovacích poplatků stanovených 
Agenturou.

Originál v angličtině

Justification

Agency committees need more flexibility to gather information and should be able to 
commission independent reports on potential substitutes. This additional information would 
then be available to the committees when they decide on the merit of an application for 
authorisation. Under the existing legislation, national experts already have to decide on the 
availability of safer alternatives. As the Agency committees have 10 months to draft their 
decisions, it should be possible to complete a study on alternatives within this period.
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Pozměňovací návrh předložený: Evangelia Tzampazi

Pozměňovací návrh 730
Článek 61, odstavec 3

3. Při přípravě stanoviska nejprve každý 
Výbor uvedený v odstavci 1 zkontroluje, že 
žádost zahrnuje veškeré informace 
specifikované v článku 59, jež jsou pro jeho 
kompetenci významné. Pokud je to nutné, 
Výbor požádá žadatele o dodatečné 
informace, které zajistí, aby žádost splňovala 
požadavky článku 59. Každý výbor také 
vezme v úvahu jakékoliv informace 
předložené třetími stranami.

3. Při přípravě stanoviska nejprve každý 
Výbor uvedený v odstavci 1 zkontroluje, že 
žádost zahrnuje veškeré informace 
specifikované v článku 59, jež jsou pro jeho 
kompetenci významné. Pokud je to nutné, 
Výbor požádá žadatele o dodatečné 
informace, které zajistí, aby žádost splňovala 
požadavky článku 59. Každý výbor také 
vezme v úvahu jakékoliv informace 
předložené třetími stranami, a může na 
požádání obdržet dodatečné informace ze 
třetích zdrojů nebo nezávislých studií. 
Obzvláště v případě náhradních látek a 
nových technologií mohou být tyto 
informace zadány na krátkou dobu 
externímu zdroji nebo vědecky uznávané 
autoritě v členských státech. Náklady 
mohou být hrazeny Agenturou a mohou být 
poskytnuty příslušné vyčleněné prostředky 
(článek 59 odst.7)).

Originál v řečtině

Justification

This Amendment is considered to be useful since an examination in greater depth of possible 
alternative substances (during the authorisation process) will assist SMEs. Decisions will be 
taken on the basis of optimum information and if independent studies are carried out by 
independent consultants, the information can be passed on to small producers (in this case 
chemical SMEs).

Pozměňovací návrh předložený: Mary Honeyball + Anders Wijkman

Pozměňovací návrh 731
Článek 61, odstavec 3

3. Při přípravě stanoviska nejprve každý 
Výbor uvedený v odstavci 1 zkontroluje, že 
žádost zahrnuje veškeré informace 
specifikované v článku 59, jež jsou pro jeho 
kompetenci významné. Pokud je to nutné, 
Výbor požádá žadatele o dodatečné 

3. Při přípravě stanoviska nejprve každý 
Výbor uvedený v odstavci 1 zkontroluje, že 
žádost zahrnuje veškeré informace 
specifikované v článku 59, jež jsou pro jeho 
kompetenci významné. Pokud je to nutné, 
Výbor požádá žadatele o dodatečné 
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informace, které zajistí, aby žádost splňovala 
požadavky článku 59. Každý výbor také 
vezme v úvahu jakékoliv informace 
předložené třetími stranami.

informace, které zajistí, aby žádost splňovala 
požadavky článku 59. Každý výbor také 
vezme v úvahu jakékoliv informace 
předložené třetími stranami, a v případě 
potřeby může požádat tyto třetí strany o 
další informace.
Pokud jeden nebo oba výbory rozhodnou, 
že jsou nutné dodatečné informace o 
alternativních látkách nebo technologiích, 
mohou zadat časově omezenou studii 
dostupných alternativ konzultantovi či 
orgánu členského státu. Tato studie bude 
financována ze schvalovacích poplatků 
stanovených Agenturou (článek 59 odst.7).

Originál v angličtině

Justification

Agency committees need more flexibility to gather information and should be able to 
commission independent consultants and national experts to report on potential substitutes. 
This additional information would then be available to the committees when they decide on 
the merit of an application for authorisation. Under the existing legislation, national experts 
already have to decide on the availability of safer alternatives. The Agency committees have 
10 months to draft their decisions, so that it should be possible to complete a study on 
alternatives within this period.

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

Pozměňovací návrh 732
Článek 61, odstavec 5, pododstavec 3

Pokud si žadatel přeje předložit komentář, 
pošle Agentuře do dvou měsíců od obdržení 
návrhu stanoviska písemnou argumentaci. 
Výbor zváží tento komentář a do dvou 
měsíců od obdržení písemného vyjádření 
přijme konečné stanovisko, které zohlední 
toto vyjádření v relevantních bodech.  
Během dalších 15 dní zašle Agentura 
stanovisko s přiloženou písemnou 
argumentací Komisi, členským státům a 
žadateli. 

Pokud si žadatel přeje předložit komentář, 
pošle Agentuře do dvou měsíců od obdržení 
návrhu stanoviska písemnou argumentaci. 
Výbor zváží tento komentář a do dvou 
měsíců od obdržení písemného vyjádření 
přijme konečné stanovisko, které zohlední 
toto vyjádření.  Během dalších 15 dní zašle 
Agentura stanovisko s přiloženou písemnou 
argumentací Komisi, členským státům a 
žadateli.

Originál v angličtině
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Justification

The comments of the applicant should be taken into account in either case, not only when 
appropriate.

The attachments may contain sensitive business information, that should not be published in 
order to protect business information.

Linked to Amendment to Article 69.

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

Jeggle

Pozměňovací návrh 733
Článek 61, odstavec 6

6.  Agentura zveřejní a zpřístupní nedůvěrné 
části svých stanovisek a jakýchkoliv jejich 
příloh na svých webových stránkách v 
souladu s článkem 116.

6. Agentura zveřejní a zpřístupní nedůvěrné 
části svých stanovisek na svých webových 
stránkách v souladu s článkem 116.

Originál v angličtině

Justification

See justification above.

Pozměňovací návrh předložený: Guido Sacconi

Pozměňovací návrh 734
Článek 61, odstavec 6

6. Agentura zveřejní a zpřístupní nedůvěrné 
části svých stanovisek a jakýchkoliv jejich 
příloh na svých webových stránkách v 
souladu s Článkem 116.

6.  Současně se sdělením stanoviska 
žadateli Agentura zveřejní a zpřístupní 
nedůvěrné části svých stanovisek a 
jakýchkoliv jejich příloh na svých webových 
stránkách v souladu s Článkem 116.

Originál v italštině

Justification

Under the procedure proposed by the Commission, only the applicant for authorisation is 
informed whether or not authorisation is to be granted. There will therefore be a risk of the 
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manufacturer using the period during which he alone knows that authorisation has been 
refused to supply the prohibited substance or Articles containing it to dealers, with the intent 
of avoiding his own responsibilities before the prohibition enters into effect.

Pozměňovací návrh předložený: Guido Sacconi

Pozměňovací návrh 735
Článek 62

Povinnost držitelů povolení Informační povinnost pro látky podléhající 
schvalování

Před umístěním látky na trh za účelem 
schváleného použití musí držitelé povolení 
zahrnout do označení číslo povolení.  

Veškeré látky, při použití samy o sobě, v 
přípravcích nebo výrobcích, které splňují 
podmínky stanovené v článku 54, musí být 
vždy označeny a provázeny listem s 
bezpečnostními údaji. Označení musí 
zahrnovat:
a) jméno látky,
b) osvědčení, že tato látka je zahrnuta do 
Přílohy XIII, a 
c) každé konkrétní použití, pro které byla 
látka povolena.

Originál v italštině

Justification

Clarifies Amendment 69 by the rapporteur, to the effect that it is only the substances which 
are subject to authorisation.

Pozměňovací návrh předložený: Jonas Sjöstedt

Pozměňovací návrh 736
Článek 62

Povinnost držitelů povolení Informační povinnost pro látky podléhající 
schvalování

Před umístěním látky na trh za účelem 
schváleného použití musí držitelé povolení 
zahrnout do označení číslo povolení.

1. Ve vztahu ke všem látkám, které mohou 
podléhat schvalování podle článku 54, musí 
být v dodavatelském řetězci prostřednictvím 
označení a zahrnutí do listu bezpečnostních 
údajů poskytovány informace uvedené v 
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odst. 3 pro látky a přípravky. 
2. Pokud jsou tyto látky následným 
uživatelem vtěleny do výrobku nebo použity 
v dovezeném výrobku, musí být pro tento 
výrobek prostřednictvím dodavatelského 
řetězce předány informace uvedené v odst. 
3. Tyto informace mohou být poskytnuty na 
označení nebo spolu s dalšími informacemi, 
které jsou standardně poskytovány dalším 
uživatelům nebo spotřebitelům výrobku, 
podle potřeby.
3. Informace podle odst. 1 a 2 musí 
zahrnovat a) jméno látky, a b) zda látka 
pouze splňuje kritéria článku 54 pro 
zahrnutí do Přílohy XIII, nebo zda byla 
zapsána na seznam v Příloze XIII, nebo zda 
byla povolena pro specifické použití. V 
posledním případě musí být uvedeno 
povolené použití a číslo povolení.

Originál v angličtině

Justification

The proposed obligations of holders of authorisations are not sufficient. It is essential that the
many users of chemicals as well as those managing waste have the possibility to take 
necessary measures to avoid damage to human health or to the environment.

Pozměňovací návrh předložený: Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik

Pozměňovací návrh 737
Článek 63

Článek 63 tento článek je zrušen

Originál v italštině

Justification

In order to avoid placing additional and untenable burdens on SMEs, it would be appropriate 
to dispense with the communication procedure for downstream users of authorised 
substances. Alongside the comprehensive information and the presentation requirements 
relating to the registration procedure (Articles 32-34), this would place a further and 
untenable burden on SMEs. This Amendment is linked to the other Amendments to the Articles 
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under Title VII: Authorisation.

Pozměňovací návrh předložený: Anne Laperrouze

Pozměňovací návrh 738
Článek 63, odstavec 1

1. Další uživatelé, kteří používají látku v 
souladu s článkem 53 odst. 2, uvědomí 
Agenturu do tří měsíců od první dodávky 
látky. Mohou používat pouze formát 
konkretizovaný Agenturou v souladu s 
článkem 108.

Zrušeno

Originál ve francouzštině

Justification

A notification procedure de notification is established for downstream users that use 
authorised substances. On top of the obligations on information and reporting in connection 
with the registration procedure (Articles 32-34), this constitutes an additional workload 
inapplicable to SMEs.

Pozměňovací návrh předložený: Jonas Sjöstedt

Pozměňovací návrh 739
Článek 63, odstavec 2 a (nový)

2a. Výrobci a dovozci výrobků, které 
obsahují látky, jež splňují kritéria 
schvalování, zajistí, aby tyto výrobky byly 
označovány jasným upozorněním s tímto 
významem a ve vhodných případech také 
číslem (čísly) povolení.

Originál v angličtině

Justification

It is a priority that consumers be able to make informed decisions when they buy Articles. It is 
therefore essential that Articles containing substances meeting authorisation criteria be 
clearly labelled.


