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Registrace, vyhodnocování, schvalování a omezování chemických látek (REACH), zřízení 
Evropské agentury pro chemické látky a změna směrnice 1999/45/ES a nařízení (ES) …/… o 
perzistentních organických znečišťujících látkách

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

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

Miroslav Mikolášik

Pozměňovací návrh 254
Čl. 64 odst. 1

1. Látka, pro kterou příloha XVI stanoví 
určité omezení, nesmí být sama o sobě ani 
jako složka určitého přípravku nebo výrobku 
vyráběna, uváděna na trh ani používána 
jinak než způsobem splňujícím dané 
omezení. To neplatí pro výrobu, uvádění na 
trh a používání látky ve vědeckém výzkumu 
a vývoji nebo v produktově a procesně 
zaměřeném výzkumu a vývoji v množství 

1. Látka, pro kterou příloha XVI stanoví 
určité omezení, nesmí být sama o sobě ani 
jako složka určitého přípravku nebo výrobku 
vyráběna, uváděna na trh ani používána 
jinak než způsobem splňujícím dané 
omezení. To neplatí pro výrobu, uvádění na 
trh a používání látky v produktově a 
procesně zaměřeném výzkumu a vývoji.
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nepřesahujícím jednu tunu ročně.

Or. fr

Odůvodnění

Z ustanovení by měl být vyňat vědecký výzkum a vývoj, neboť působnost REACH by měla být 
omezena jen na látky vyráběné v EU nebo do EU dovážené a tam uváděné na trh. Množství na 
produktově a procesně zaměřený výzkum a vývoj již omezuje článek 7 (Laperrouze).

Množstevní omezení platné pro produktově a procesně zaměřený výzkum a vývoj již stanoví 
článek 7. Tento pozměňovací návrh je třeba číst v souvislosti s ostatními předloženými 
pozměňovacími návrhy článků hlavy VIII: Omezení výroby, uvádění na trh a používání 
některých nebezpečných látek a přípravků (Vernola a ostatní).

Pozměňovací návrh předkládá: Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 255
Čl. 64 odst. 1 a 2

1. Látka, pro kterou příloha XVI stanoví 
určité omezení, nesmí být sama o sobě ani 
jako složka určitého přípravku nebo výrobku 
vyráběna, uváděna na trh ani používána 
jinak než způsobem splňujícím dané 
omezení. To neplatí pro výrobu, uvádění na 
trh a používání látky ve vědeckém výzkumu 
a vývoji nebo v produktově a procesně 
zaměřeném výzkumu a vývoji v množství 
nepřesahujícím jednu tunu ročně.

1. Látka, pro kterou příloha XVI stanoví 
určité omezení, nesmí být sama o sobě ani 
jako složka určitého přípravku nebo výrobku 
vyráběna, uváděna na trh ani používána 
jinak než způsobem splňujícím dané 
omezení. To neplatí pro výrobu, uvádění na 
trh a používání látky vysoké závažnosti, 
závažnosti nebo nízké závažnosti ve 
vědeckém výzkumu a vývoji nebo 
v produktově a procesně zaměřeném 
výzkumu a vývoji v množství 
nepřesahujícím jednu tunu ročně.

2. Látka, pro kterou příloha XVII stanoví 
určité omezení, nesmí být sama o sobě ani 
jako složka určitého přípravku nebo výrobku 
vyráběna, uváděna na trh ani používána 
jinak než způsobem splňujícím dané 
omezení. To neplatí pro výrobu, uvádění na 
trh a používání látky pro výzkum 
v laboratorním měřítku ani pro použití látky 
jako normativního vzorku.

2. Látka, pro kterou příloha XVII stanoví 
určité omezení, nesmí být sama o sobě ani 
jako složka určitého přípravku nebo výrobku 
vyráběna, uváděna na trh ani používána 
jinak než způsobem splňujícím dané 
omezení. To neplatí pro výrobu, uvádění na 
trh a používání látky vysoké závažnosti, 
závažnosti nebo nízké závažnosti pro 
výzkum v laboratorním měřítku ani pro 
použití látky jako normativního vzorku.
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Or. nl

Odůvodnění

Látky velmi vysoké závažnosti by neměly být vyňaty, pokud jsou vyrobeny v množství menším 
než jedna tuna (Bloklandův balíček priorit).

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

Pozměňovací návrh 256
Čl. 65 odst. 1 pododstavec 1

Vytváří-li výroba, používání nebo uvádění 
nějakých látek na trh nepřijatelné ohrožení 
lidského zdraví nebo životního prostředí, 
které musí být řešeno na úrovni celého 
Společenství, pozmění se v souladu 
s postupem uvedeným v čl. 130 odst. 3 
příloha XVI tak, že se v souladu s postupem 
stanoveným v článcích 66 až 70 přijmou 
nová omezení nebo pozmění stávající 
omezení přílohy XVI upravující výrobu, 
používání nebo uvádění na trh látek jako 
takových nebo jako složek přípravků nebo 
výrobků.

Vytváří-li výroba, používání nebo uvádění 
nějakých látek na trh nepřijatelné ohrožení 
životního prostředí nebo lidského zdraví, 
včetně ohrožení citlivých skupin 
obyvatelstva a ohrožení působením směsí, 
které musí být řešeno na úrovni celého 
Společenství, pozmění se v souladu 
s postupem uvedeným v čl. 130 odst. 3 
příloha XVI tak, že se v souladu s postupem 
stanoveným v článcích 66 až 70 přijmou 
nová omezení nebo pozmění stávající 
omezení přílohy XVI upravující výrobu, 
používání nebo uvádění na trh látek jako 
takových nebo jako složek přípravků nebo 
výrobků.

Or. en

Odůvodnění

Občané Evropské unie chápou, že jsou ve skutečnosti vystaveni působení řady různých směsí 
znečišťujících látek. Vždy budou přetrvávat velké rozdíly mezi skutečným působením a 
působením naměřeným laboratorně. Objeví-li se však, že působení určitých kombinací 
znečišťujících látek vytváří nepřijatelné ohrožení, pak je třeba tyto kombinace působení 
omezit nebo odstranit.

Pozměňovací návrh, který předložili Frédérique Ries a Chris Davies

Pozměňovací návrh 257
Čl. 65 odst. 1 pododstavec 1



PE 357.824v01-00 4/42 AM\565936CS.doc
Externí překlad

CS

Vytváří-li výroba, používání nebo uvádění 
nějakých látek na trh nepřijatelné ohrožení 
lidského zdraví nebo životního prostředí, 
které musí být řešeno na úrovni celého 
Společenství, pozmění se v souladu 
s postupem uvedeným v čl. 130 odst. 3 
příloha XVI tak, že se v souladu s postupem 
stanoveným v článcích 66 až 70 přijmou 
nová omezení nebo pozmění stávající 
omezení přílohy XVI upravující výrobu, 
používání nebo uvádění na trh látek jako 
takových nebo jako složek přípravků nebo 
výrobků.

Vytváří-li výroba, používání nebo uvádění 
nějakých látek na trh nepřijatelné ohrožení 
životního prostředí nebo lidského zdraví, 
včetně ohrožení citlivých skupin 
obyvatelstva a občanů časně nebo trvale 
vystavených působení směsí znečišťujících 
látek, které musí být řešeno na úrovni celého 
Společenství, pozmění se v souladu 
s postupem uvedeným v čl. 130 odst. 3 
příloha XVI tak, že se v souladu s postupem 
stanoveným v článcích 66 až 70 přijmou 
nová omezení nebo pozmění stávající 
omezení přílohy XVI upravující výrobu, 
používání nebo uvádění na trh látek jako 
takových nebo jako složek přípravků nebo 
výrobků.

Or. en

Odůvodnění

Občané Evropské unie chápou, že jsou ve skutečnosti vystaveni působení řady různých směsí 
znečišťujících látek. Vždy budou přetrvávat velké rozdíly mezi skutečným působením a 
působením naměřeným laboratorně. Při přijímání omezení v rámci REACH by proto mělo být 
výslovně zváženo ohrožení jednak citlivých skupin obyvatelstva, jednak občanů vystavených 
nebezpečným kombinacím znečišťujících látek.

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

Mikolášik

Pozměňovací návrh 258
Čl. 65 odst. 1 pododstavec 1

Vytváří-li výroba, používání nebo uvádění 
nějakých látek na trh nepřijatelné ohrožení 
lidského zdraví nebo životního prostředí, 
které musí být řešeno na úrovni celého 
Společenství, pozmění se v souladu 
s postupem uvedeným v čl. 130 odst. 3 
příloha XVI tak, že se v souladu s postupem 
stanoveným v článcích 66 až 70 přijmou 
nová omezení nebo pozmění stávající 
omezení přílohy XVI upravující výrobu, 

Vytváří-li výroba, používání nebo uvádění 
nějakých látek na trh nepřijatelné ohrožení 
lidského zdraví nebo životního prostředí, 
které musí být řešeno na úrovni celého 
Společenství a které není vyváženo 
sociálně-ekonomickým přínosem dané 
látky, pozmění se v souladu s postupem 
uvedeným v čl. 130 odst. 3 příloha XVI tak, 
že se v souladu s postupem stanoveným 
v článcích 66 až 70 přijmou nová omezení 
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používání nebo uvádění na trh látek jako 
takových nebo jako složek přípravků nebo
výrobků.

nebo pozmění stávající omezení přílohy XVI 
upravující výrobu, používání nebo uvádění 
na trh látek jako takových nebo jako složek 
přípravků nebo výrobků.

Or. it

Odůvodnění

Je třeba předcházet všem nepřijatelným ohrožením. Ustanovení čl. 57 odst. 3 písm. b) však 
předpokládá, že případné ohrožení může být vyváženo sociálně-ekonomickým přínosem 
používání určité látky. Existují ustanovení o této sociálně-ekonomické analýze, a proto je 
třeba na ni odkázat. Tento pozměňovací návrh je třeba číst v souvislosti s ostatními 
předloženými pozměňovacími návrhy článků hlavy VIII: Omezení výroby, uvádění na trh a 
používání některých nebezpečných látek a přípravků.

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

Pozměňovací návrh 259
Čl. 65 odst. 1

1. Vytváří-li výroba, používání nebo uvádění 
nějakých látek na trh nepřijatelné ohrožení 
lidského zdraví nebo životního prostředí, 
které musí být řešeno na úrovni celého 
Společenství, pozmění se v souladu 
s postupem uvedeným v čl. 130 odst. 3 
příloha XVI tak, že se v souladu s postupem 
stanoveným v článcích 66 až 70 přijmou 
nová omezení nebo pozmění stávající 
omezení přílohy XVI upravující výrobu, 
používání nebo uvádění na trh látek jako 
takových nebo jako složek přípravků nebo 
výrobků.

1. Vytváří-li výroba, používání nebo uvádění 
nějakých látek na trh nepřijatelné ohrožení 
životního prostředí nebo lidského zdraví, 
včetně ohrožení citlivých skupin 
obyvatelstva, které musí být řešeno na 
úrovni celého Společenství, pozmění se 
v souladu s postupem uvedeným v čl. 130 
odst. 3 příloha XVI tak, že se v souladu 
s postupem stanoveným v článcích 66 až 70 
přijmou nová omezení nebo pozmění 
stávající omezení přílohy XVI upravující 
výrobu, používání nebo uvádění na trh látek 
jako takových nebo jako složek přípravků 
nebo výrobků.

První pododstavec se nevztahuje na 
používání látky v podobě na místě 
izolovaného polotovaru, s výjimkou případů 
upravených odstavcem 3.

(vypuštěn)

Or. en
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Odůvodnění

Při přijímání omezení v rámci REACH by mělo být výslovně zváženo ohrožení citlivých 
skupin obyvatelstva.

Na místě izolované polotovary mohou představovat vážné ohrožení pracovníků a vystavení 
osob těmto látkám na pracovišti je třeba omezit na minimum. Vynětí na místě izolovaných 
polotovarů z působnosti omezení proto není oprávněné.

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

Mikolášik a Anne Laperrouze

Pozměňovací návrh 260
Čl. 65 odst. 2

2. U látek, jež splňují kritéria klasifikace
jako látky karcinogenní, mutagenní nebo 
toxické pro reprodukci kategorie 1 a 2 a pro 
něž Komise navrhuje omezení 
spotřebitelského použití, se v souladu 
s postupem uvedeným v čl. 130 odst. 3 
pozmění příloha XVI. Ustanovení článků 66 
až 70 se nepoužijí.

2. U látek, jež jsou klasifikované jako látky 
karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro 
reprodukci kategorie 1 a 2 a pro něž Komise 
navrhuje omezení spotřebitelského použití, 
se v souladu s postupem uvedeným v čl. 130 
odst. 3 pozmění příloha XVI.

Or. it

Odůvodnění

Smyslem tohoto pozměňovacího návrhu je harmonizace navrhovaných změn čl. 54 písm. a), b) 
a c). Tento pozměňovací návrh je třeba číst v souvislosti s ostatními předloženými 
pozměňovacími návrhy článků hlavy VIII: Omezení výroby, uvádění na trh a používání 
některých nebezpečných látek a přípravků (Vernola a ostatní).
Nepoužití článků 66 až 68 je nepřijatelné (Laperrouze).

Pozměňovací návrh, který předložila Anne Laperrouze

Pozměňovací návrh 261
Čl. 65 odst. 3
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3. Aniž je dotčen čl. 55 odst. 5, předloží 
Komise nejpozději při zahrnutí určité látky 
do Stockholmské úmluvy nebo do protokolu 
Evropské hospodářské komise OSN (UN-
ECE) o perzistentních organických 
znečišťujících látkách návrh na zahrnutí této 
látky do přílohy XVII. Navrhovaná opatření 
musí provádět přinejmenším povinnosti 
vyplývající pro Společenství z těchto 
mezinárodních závazků. Příloha XVII se 
pozmění v souladu s postupem uvedeným 
v čl. 130 odst. 3. Ustanovení článků 66 až 70 
se nepoužijí.

3. Aniž je dotčen čl. 55 odst. 5, předloží 
Komise nejpozději při zahrnutí určité látky 
do Stockholmské úmluvy nebo do protokolu 
Evropské hospodářské komise OSN (UN-
ECE) o perzistentních organických 
znečišťujících látkách návrh na zahrnutí této 
látky do přílohy XVII. Navrhovaná opatření 
musí provádět povinnosti vyplývající pro 
Společenství z těchto mezinárodních 
závazků. Příloha XVII se pozmění v souladu 
s postupem uvedeným v čl. 130 odst. 3. 
Ustanovení článků 66 až 70 se nepoužijí.

Or. fr

Odůvodnění

Provádění mezinárodních závazků nelze kvantifikovat výrazem „přinejmenším“.

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

Pozměňovací návrh 262
Čl. 66 odst. 1 pododstavec 1

1. Dojde-li Komise k názoru, že výroba, 
uvádění na trh nebo používání látek jako 
takových nebo jako složek přípravků nebo 
výrobků vytváří ohrožení lidského zdraví 
nebo životního prostředí, které není 
přiměřeně kontrolováno a musí být řešeno 
na úrovni Společenství, vyzve agenturu 
k vypracování průvodní dokumentace 
splňující podmínky přílohy XIV. Prokazuje-
li tato průvodní dokumentace, že přes 
veškerá stávající opatření je třeba opatření 
na úrovni celého Společenství, navrhne 
agentura omezení a tím zahájí omezovací 
řízení.

1. Dojde-li Komise k názoru, že výroba, 
uvádění na trh nebo používání látek jako 
takových nebo jako složek přípravků nebo 
výrobků vytváří nepřijatelné ohrožení
lidského zdraví nebo životního prostředí, 
které není přiměřeně kontrolováno a musí 
být řešeno na úrovni Společenství, vyzve 
agenturu k vypracování průvodní 
dokumentace splňující podmínky přílohy 
XIV. Prokazuje-li tato průvodní 
dokumentace, že přes veškerá stávající 
opatření je třeba opatření na úrovni celého 
Společenství, navrhne agentura omezení a 
tím zahájí omezovací řízení.

Or. en
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Odůvodnění

Vybírané látky by měly být vybírány výhradně na základě dohodnutých vědeckých kritérií a 
omezení by měla být iniciována v případě „nepřijatelného“ ohrožení, a nikoli pouhého 
„ohrožení“.

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

Pozměňovací návrh 263
Čl. 66 odst. 2 pododstavec 1

2. Dojde-li členský stát k názoru, že výroba, 
uvádění na trh nebo používání látek jako 
takových nebo jako složek přípravků nebo 
výrobků vytváří ohrožení lidského zdraví 
nebo životního prostředí, které není 
přiměřeně kontrolováno a musí být řešeno 
na úrovni Společenství, vypracuje průvodní 
dokumentaci splňující podmínky přílohy 
XIV. Prokazuje-li tato průvodní 
dokumentace, že přes veškerá stávající 
opatření je třeba opatření na úrovni celého 
Společenství, zašle ji členský stát agentuře 
ve formě vymezené v příloze XIV, aby bylo 
zahájeno omezovací řízení.

2. Dojde-li členský stát k názoru, že výroba, 
uvádění na trh nebo používání látek jako 
takových nebo jako složek přípravků nebo 
výrobků vytváří nepřijatelné ohrožení
lidského zdraví nebo životního prostředí, 
které není přiměřeně kontrolováno a musí 
být řešeno na úrovni Společenství, vypracuje 
průvodní dokumentaci splňující podmínky 
přílohy XIV. Prokazuje-li tato průvodní 
dokumentace, že přes veškerá stávající 
opatření je třeba opatření na úrovni celého 
Společenství, zašle ji členský stát agentuře 
ve formě vymezené v příloze XIV, aby bylo 
zahájeno omezovací řízení.

Or. en

Odůvodnění

Vybírané látky by měly být vybírány výhradně na základě dohodnutých vědeckých kritérií a 
omezení by měla být iniciována v případě „nepřijatelného“ ohrožení, a nikoli pouhého 
„ohrožení“.

Pozměňovací návrh, který předložili Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Erna Hennicot-
Schoepges a Werner Langen a Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 

Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni de Michelis a Miroslav Mikolášik

Pozměňovací návrh 264
Čl. 66 odst. 2 pododstavec 2a (nový)
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O úmyslu členského státu nebo Komise 
podat podnět k zahájení omezovacího řízení 
agentura ihned (bezodkladně) zveřejní 
informaci na svých internetových 
stránkách a zašle informaci těm, kteří 
k dotyčné látce podali registraci.

Or. en

Odůvodnění

Omezení mohou platit i bez hmotnostního omezení, tj. pod hranicí 1 t ročně. Právo být 
informováni mají jednak společnosti, které provedly registraci, jednak ti, kteří buď 
nepodléhají registraci (pod hranicí 1 t ročně), nebo doposud nepodléhají kvůli rozdílným 
lhůtám platným pro hmotnostní omezení.

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

Hennicot-Schoepges, Werner Langen a Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 265
Čl. 66 odst. 3 úvodní část

3. Agentura bezodkladně zveřejní na svých 
internetových stránkách veškerou průvodní 
dokumentaci splňující podmínky přílohy 
XIV, včetně omezení, navrženou v souladu
s odst. 1 a 2, přičemž jasně uvede datum 
zveřejnění. Agentura vyzve všechny 
zainteresované strany, aby do tří měsíců od 
data zveřejnění předkládaly jednotlivě nebo 
společně:

3. Agentura bezodkladně zveřejní na svých 
internetových stránkách výtahy z vyhovující 
průvodní dokumentace, včetně návrhů 
omezení, ve smyslu odst. 1 a 2, přičemž 
jasně uvede datum zveřejnění. Agentura 
vyzve všechny zainteresované strany, aby do 
šesti měsíců od data zveřejnění předkládaly 
jednotlivě nebo společně:

Or. en

Odůvodnění

Průvodní dokumentace může obsahovat důvěrné informace nebo chráněné duševní vlastnictví. 
Dokud není s konečnou platností rozhodnuto o jejím obsahu, hrozí, že bude průvodní 
dokumentace chybně interpretována nebo zneužita (Langen a Grossetête).

U komplikovaných dokumentací je tříměsíční lhůta na předložení připomínek příliš krátká, 
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zejména pro malé a střední podniky (Langen a Grossetête a Oomen-Ruijten a ostatní).

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

Mikolášik a Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 266
Čl. 68 odst. 1

1. Do dvanácti měsíců od data zveřejnění 
uvedeného v čl. 66 odst. 3 vyjádří Výbor pro 
sociálně-ekonomickou analýzu na základě 
posouzení příslušných částí průvodní 
dokumentace a sociálně-ekonomického 
dopadu své stanovisko k návrhům omezení. 
S ohledem na případné analýzy nebo 
informace ve smyslu čl. 66 odst. 3 písm. b) 
výbor sestaví návrh stanoviska k návrhům 
omezení a jejich sociálně-ekonomickému 
dopadu. Agentura návrh stanoviska 
bezodkladně uveřejní na svých 
internetových stránkách. Agentura vyzve 
zainteresované strany, aby ve lhůtě 
agenturou stanovené předkládaly 
připomínky k návrhu stanoviska.

1. Do dvanácti měsíců od data zveřejnění 
uvedeného v čl. 66 odst. 3 vyjádří Výbor pro 
sociálně-ekonomickou analýzu na základě 
posouzení příslušných částí průvodní 
dokumentace a sociálně-ekonomického 
dopadu své stanovisko k návrhům omezení. 
S ohledem na případné analýzy nebo 
informace ve smyslu čl. 66 odst. 3 písm. b) 
výbor sestaví návrh stanoviska k návrhům 
omezení a jejich sociálně-ekonomickému 
dopadu. Agentura zašle návrh stanoviska 
zainteresovaným stranám a vyzve je, aby ve 
lhůtě agenturou stanovené předkládaly 
připomínky.

Or. it

Odůvodnění

Zaslání návrhu stanoviska zúčastněným stranám nebrání výboru přijmout konečné 
rozhodnutí. Zúčastněné strany – nebo alespoň ty, které provedly registraci – by měly mít 
možnost předkládat připomínky. Tento pozměňovací návrh je třeba číst v souvislosti 
s ostatními předloženými pozměňovacími návrhy článků hlavy VIII: Omezení výroby, uvádění 
na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (Vernola a ostatní).

Zdá se logické, že by zúčastněné strany měly mít možnost předkládat připomínky ještě před 
zveřejněním návrhu stanoviska (Grossetête).
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Pozměňovací návrh předkládá: Werner Langen

Pozměňovací návrh 267
Čl. 69 odst. 2

2. Stanoviska obou výborů agentura 
bezodkladně zveřejňuje na svých 
internetových stránkách.

2. S patřičným ohledem na důvěrnost podle 
článku 116 agentura bezodkladně zveřejňuje
stanoviska obou výborů na svých 
internetových stránkách.

Or. de

Odůvodnění

V této souvislosti platí rovněž článek 116.

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

Antonios Trakatellis, Renate Sommer a Erna Hennicot-Schoepges

Pozměňovací návrh 268
Čl. 69 odst. 2

2. Stanoviska obou výborů agentura 
bezodkladně zveřejňuje na svých 
internetových stránkách.

2. Stanoviska obou výborů agentura 
bezodkladně zveřejňuje na svých 
internetových stránkách. Zveřejněná 
stanoviska nesmějí obsahovat citlivé 
obchodní údaje.

Or. en

Odůvodnění

Průhlednosti nelze dosahovat na úkor ochrany citlivých obchodních údajů. 

Vazba na pozměňovací návrh k článku 61.

Pozměňovací návrh předkládá: Jonas Sjöstedt

Pozměňovací návrh 269
Čl. 70 odst. 2a (nový)

2a. U látky, která je již regulována podle 
přílohy XVI, vypracuje Komise v případě, 
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že jsou splněny podmínky článku 65, do tří 
měsíců od obdržení stanoviska Výboru pro 
sociálně-ekonomickou analýzu, nebo 
nevyjádří-li výbor žádné stanovisko, do 
konce lhůty stanovené podle článku 68, 
skončí-li tato lhůta dříve než lhůta výše 
uvedená, pozměňovací návrh k příloze XVI.
Není-li pozměňovací návrh v souladu 
s některým stanoviskem agentury, přiloží 
k němu Komise podrobné odůvodnění 
odchylek.
U látky, která podle přílohy XVI ještě 
nebyla regulována, předloží Komise místo 
toho ve stanovené lhůtě návrh na změnu 
přílohy XVI Evropskému parlamentu a 
Radě.

Or. en

Odůvodnění

Ve stávající směrnici 76/769/EHS mají Evropský parlament a Rada úlohu při rozhodování o 
některých omezeních chemických látek, např. o zákazu používání ftalátů v některých 
hračkách. Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zachovat tento postup a neposilovat dále 
úlohu Komise.

Pozměňovací návrh předkládá: Werner Langen

Pozměňovací návrh 270
Článek 71

Zřizuje se Evropská agentura pro chemické 
látky.

Zřizuje se Evropská agentura pro chemické 
látky. Agentura zodpovídá za celý chod a 
řízení procesu REACH.

Or. de

Odůvodnění

Centralizace řízení přináší synergické efekty.
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Pozměňovací návrh předkládá: Riitta Myller

Pozměňovací návrh 271
Článek 71

Zřizuje se Evropská agentura pro chemické 
látky.

Zřizuje se Evropská agentura pro chemické 
látky se sídlem v Helsinkách.

Or. fi

Odůvodnění

V souladu s článkem 289 Smlouvy o ES rozhodly vlády členských států, že agentura pro 
chemické látky by měla sídlit v Helsinkách. Rozhodnutí o sídle agentury by proto mělo být 
uvedeno v návrhu Komise.

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

Gutiérrez-Cortines, Renate Sommer a Erna Hennicot-Schoepges

Pozměňovací návrh 272
Článek 71a (nový)

Článek 71a
Poslání agentury

Agentura je pověřena celkovým řízením 
procesu REACH.

Or. en

Odůvodnění

Pověření agentury celkovým řízením procesu REACH zvýší tvárnost procesu a usnadní 
harmonizované provádění REACH v nezávislém a průhledném procesu.

Pozměňovací návrh, který předložili Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger 

Krahmer a Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 273
Čl. 72 odst. 1 písm. c)
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c) Výbor pro posouzení rizik, který 
zodpovídá za přípravu stanoviska Agentury 
k žádostem o povolení, k návrhům na 
omezení a k jakékoli problematice, která 
vyplyne z provádění tohoto nařízení 
v souvislosti s ohrožením lidského zdraví 
nebo životního prostředí; 

c) Výbor pro posouzení rizik, který 
zodpovídá za přípravu stanoviska Agentury 
k vyhodnocením, k žádostem o povolení, 
k návrhům na omezení a k jakékoli 
problematice, která vyplyne z provádění 
tohoto nařízení v souvislosti s ohrožením 
lidského zdraví nebo životního prostředí; 

Or. en

Odůvodnění

Aktualizuje okruh zodpovědnosti agentury po posílení její úlohy ve vyhodnocování (viz 
pozměňovací návrhy k hlavě VI od stejných autorů) (Sacconi a ostatní).

Soulad s dřívějšími pozměňovacími návrhy. V rámci harmonizovaného postupu, a aby se 
zabránilo nesouladům, by vyhodnocování návrhů na testování a průvodních dokumentací 
měla provádět agentura, která bude schopna zajistit si podporu evropské sítě agentur a 
ústavů pro vyhodnocování (Grossetête).

Pozměňovací návrh předkládá: Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 274
Čl. 72 odst. 1 písm. d)

c) Výbor pro sociálně-ekonomickou 
analýzu, který zodpovídá za přípravu 
stanoviska Agentury k žádostem o povolení, 
k návrhům na omezení a k jakékoli 
problematice, která vyplyne z provádění 
tohoto nařízení, zahrnující sociálně-
ekonomické analýzy důsledků případné 
legislativní činnosti ve vztahu k chemickým 
látkám;

c) Výbor pro sociálně-ekonomickou 
analýzu, který zodpovídá za přípravu 
stanoviska Agentury k vyhodnocením, 
k žádostem o povolení, k návrhům na 
omezení a k jakékoli problematice, která 
vyplyne z provádění tohoto nařízení, 
zahrnující sociálně-ekonomické analýzy 
důsledků případné legislativní činnosti ve 
vztahu k chemickým látkám;

Or. fr

Odůvodnění

Soulad s dřívějšími pozměňovacími návrhy. V rámci harmonizovaného postupu, a aby se 
zabránilo nesouladům, by vyhodnocování návrhů na testování a průvodních dokumentací 
měla provádět agentura, která bude schopna zajistit si podporu evropské sítě agentur a 
ústavů pro vyhodnocování.
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Pozměňovací návrh, který předložili Caroline Lucas, Carl Schlyter a Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 275
Čl. 72 odst. 1 písm. da) (nové)

da) Výbor pro metody testování bez 
pokusných zvířat, který zodpovídá za 
přípravu strategie nahrazení pokusů na 
zvířatech a za rozhodování o přidělování 
finančních prostředků získaných 
z registračních poplatků na vývoj a validaci 
metod testování bez pokusných zvířat.

Or. en

Odůvodnění

Vazba na pozměňovací návrhy k bodu odůvodnění 34a a článku 95 od stejných autorů. 
Zvláštní výbor je potřebný k zajištění strategického plánování, jež by urychlilo vývoj, validaci 
a přejímání metod testování bez pokusných zvířat do právního řádu. Výbor by měl rovněž mít 
možnost rozhodovat o přidělování finančních prostředků na provádění tohoto strategického 
plánu.

Pozměňovací návrh, který předložili Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer a 

Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 276
Čl. 72 odst. 1 písm. e)

e) Výbor členských států, který zodpovídá 
za vyjasňování názorových rozdílů na 
návrhy rozhodnutí předložené členskými 
státy v souladu s hlavou VI a za přípravu 
stanoviska Agentury k návrhům na 
klasifikaci a značení v souladu s hlavou X a 
k návrhům na identifikaci látek velmi 
vysoké závažnosti, které mají být podrobeny 
postupu povolování podle hlavy VII;

e) Výbor členských států, který zodpovídá 
za vyjasňování případných názorových 
rozdílů mezi členskými státy na návrhy 
rozhodnutí předložené agenturou v souladu 
s hlavou VI a za přípravu stanoviska 
Agentury k návrhům na klasifikaci a značení 
v souladu s hlavou X a k návrhům na 
identifikaci látek velmi vysoké závažnosti, 
které mají být podrobeny postupu 
povolování podle hlavy VII;

Or. en
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Odůvodnění

Aktualizuje okruh zodpovědnosti agentury po posílení její úlohy ve vyhodnocování (viz 
pozměňovací návrhy k hlavě VI od stejných autorů) (Sacconi a ostatní).

Soulad s dřívějšími pozměňovacími návrhy. V rámci harmonizovaného postupu, a aby se 
zabránilo nesouladům, by vyhodnocování návrhů na testování a průvodních dokumentací 
měla provádět agentura, která bude schopna zajistit si podporu evropské sítě agentur a 
ústavů pro vyhodnocování (Grossetête).

Pozměňovací návrh předkládá: Werner Langen

Pozměňovací návrh 277
Čl. 72 odst. 1 písm. e)

e) Výbor členských států, který zodpovídá 
za vyjasňování názorových rozdílů na 
návrhy rozhodnutí předložené členskými 
státy v souladu s hlavou VI a za přípravu 
stanoviska Agentury k návrhům na 
klasifikaci a značení v souladu s hlavou X a 
k návrhům na identifikaci látek velmi 
vysoké závažnosti, které mají být podrobeny 
postupu povolování podle hlavy VII; 

e) Výbor členských států, který zodpovídá 
za vyjasňování názorových rozdílů na 
návrhy rozhodnutí předložené agenturou
v souladu s hlavou VI a za přípravu 
stanoviska Agentury k návrhům na 
klasifikaci a značení v souladu s hlavou X a 
k návrhům na identifikaci látek velmi 
vysoké závažnosti, které mají být podrobeny 
postupu povolování podle hlavy VII; 

Or. de

Odůvodnění

Uvádí do souladu s pozměňovacími návrhy k hlavě VI.

Pozměňovací návrh, který předložili Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer a 

Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 278
Čl. 72 odst. 1 písm. g)

g) sekretariát, který poskytuje výborům a 
fóru technickou, vědeckou a administrativní 
podporu a zajišťuje vhodnou koordinaci 
vztahů mezi nimi. Sekretariát rovněž 

g) sekretariát, který poskytuje výborům 
a fóru technickou, vědeckou a 
administrativní podporu a zajišťuje vhodnou 
koordinaci vztahů mezi nimi. Sekretariát 
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vykonává práci, která agentuře náleží 
v rámci postupů předregistrace, registrace a 
vzájemného uznávání vyhodnocení, a dále 
vypracovává pokyny, vede databáze a 
poskytuje informace;

rovněž vykonává práci, která agentuře náleží 
v rámci postupů předregistrace, registrace a 
vyhodnocení, a dále vypracovává pokyny, 
vede databáze a poskytuje informace;

Or. en

Odůvodnění

Aktualizuje okruh zodpovědnosti agentury po posílení její úlohy ve vyhodnocování (viz 
pozměňovací návrhy k hlavě VI od stejných autorů) (Sacconi a ostatní).

Soulad s dřívějšími pozměňovacími návrhy. V rámci harmonizovaného postupu, a aby se 
zabránilo nesouladům, by vyhodnocování návrhů na testování a průvodních dokumentací 
měla provádět agentura, která bude schopna zajistit si podporu evropské sítě agentur a 
ústavů pro vyhodnocování (Grossetête).

Pozměňovací návrh předkládá: Chris Davies

Pozměňovací návrh 279
Čl. 72 odst. 1 písm. ha) (nové)

ha) Výbor pro alternativní metody 
testování, který zodpovídá za rozvoj a 
provádění ucelené strategie zaměřené na 
urychlení vývoje, validace a přejímání 
metod testování bez pokusných zvířat do 
právního řádu a na využívání těchto metod 
při inteligentním stupňovitém hodnocení 
rizik ke splnění podmínek tohoto nařízení. 
Výbor zodpovídá za přidělování finančních 
prostředků získaných z registračních 
poplatků na alternativní metody testování. 
Výbor je složen z odborníků Evropského 
střediska pro validaci alternativních metod, 
organizací zabývajících se životními 
podmínkami zvířat a dalších důležitých 
zainteresovaných aktérů.
Výbor každý rok vypracovává zprávu o 
postupu vývoje, validace a přejímání metod 
testování bez pokusných zvířat do právního 
řádu, o jejich využívání při inteligentním 
stupňovitém hodnocení rizik ke splnění 
podmínek tohoto nařízení a o objemu a 
rozdělení finančních prostředků na 
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alternativní metody testování, kterou 
agentura předkládá Evropskému 
parlamentu a Radě.

Or. en

Odůvodnění

Vazba na pozměňovací návrhy k bodům odůvodnění 73 a 77a a k článku 95. Do mandátu a 
práce agentury je třeba zahrnout jeden z cílů tohoto nařízení, kterým je podpora metod 
testování bez pokusných zvířat, aby se zajistilo účinné plnění tohoto cíle. Vývoj, validaci, 
přejímání do právního řádu a využívání alternativních metod testování často brzdí nedostatek 
strategického plánování a koordinace. Agentura by proto měla mít výbor složený z odborníků 
v oblasti alternativních metod testování, který by byl pověřen rozvojem a prováděním tohoto 
strategického plánování a zajištěním co možná nejčastějšího využití alternativních metod 
testování při inteligentním, pružném hodnocení rizik tak, aby se zabránilo pokusům na 
zvířatech a aby se ušetřily náklady. Výbor by měl rovněž přidělovat finanční prostředky na 
alternativní metody testování a předkládat výroční zprávy o postupu při vytváření 
průhledného prostředí.

Pozměňovací návrh, který předložili Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Pozměňovací návrh 280
Čl. 72 odst. 1 písm. ha) (nové)

ha) Výbor pro alternativní metody 
testování, který zodpovídá za rozvoj ucelené 
strategie vývoje, validace a přejímání metod 
testování bez pokusných zvířat a za 
přidělování finančních prostředků 
získaných z registračních poplatků. Výbor 
je složen z odborníků Evropského střediska 
pro validaci alternativních metod, 
organizací zabývajících se životními 
podmínkami zvířat a dalších důležitých 
zainteresovaných aktérů. Výbor musí 
dodržovat lhůty stanovené tímto nařízením.

Or. de

Odůvodnění

Vývoj, validaci, přejímání a využívání alternativních metod testování často brzdí nedostatek 
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strategického plánování a koordinace. Výbor by se měl skládat z odborníků v oblasti 
alternativních metod testování a měl by být pověřen rozvojem tohoto strategického plánování, 
zlepšováním koordinace a přidělováním finančních prostředků na alternativní metody 
testování. Výbor musí dodržovat nařízením stanovené lhůty.

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

Mikolášik a Werner Langen

Pozměňovací návrh 281
Čl. 73 odst. 1

1. Agentura poskytuje členským státům a 
institucím Společenství co nejlepší vědecké 
a technické poradenství o otázkách 
chemických látek, jež spadají do její 
pravomoci a jež jsou udávány v souladu 
s ustanoveními tohoto nařízení.

1. Agentura poskytuje členským státům a 
institucím Společenství co nejlepší vědecké 
a technické poradenství o otázkách 
chemických látek, jež spadají do její 
pravomoci a jež jsou udávány v souladu 
s ustanoveními tohoto nařízení. 
V takovýchto případech jsou rozhodnutí 
agentury právně závazná.

Or. it

Odůvodnění

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

Tento pozměňovací návrh je třeba číst v souvislosti s ostatními předloženými pozměňovacími 
návrhy článků hlavy IX: Agentura (Vernola a ostatní)

Pozměňovací návrh, který předložili Guido Sacconi a Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 282
Čl. 73 odst. 2 písm. c)

c) úkoly jemu přiřazené podle hlavy VI; (netýká se českého znění)

Or. fr
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Odůvodnění

(Netýká se českého znění).

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

Pozměňovací návrh 283
Čl. 73 odst. 2 písm. d)

d) vytvoření a udržování databáze či 
databází s údaji o všech registrovaných 
látkách, se seznamem pro klasifikaci a 
značení a harmonizovaným seznamem pro 
klasifikaci a značení, zveřejňování 
nedůvěrných informací určených podle čl. 
116 odst. 1 v databázi či databázích 
prostřednictvím internetu a poskytování 
dalších nedůvěrných informací v databázích 
na základě žádosti; 

d) vytvoření a udržování databáze či 
databází s údaji o všech registrovaných 
látkách, se seznamem pro klasifikaci a 
značení a harmonizovaným seznamem pro 
klasifikaci a značení, zveřejňování 
nedůvěrných informací určených podle čl. 
116 odst. 1 v databázi či databázích 
prostřednictvím internetu do 15 pracovních 
dnů a poskytování dalších informací 
v databázích na základě žádosti v souladu 
s čl. 115 odst. 2; 

Or. en

Odůvodnění

V zájmu jasnosti je zapotřebí lhůta pro zadání (veřejných) informací do databáze či databází. 
V souladu s běžným časem na odpověď podle nařízení 1049/2001 by měla být stanovena na 
15 pracovních dnů. Je třeba jasně odkázat na postup žádání o informace či nedůvěrné 
informace, které nejsou uvedeny na seznamu v čl. 116 odst. 1 a nejsou považovány za důvěrné 
podle čl. 116 odst. 2.

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

Pozměňovací návrh 284
Čl. 73 odst. 2 písm. d)

d) vytvoření a udržování databáze či 
databází s údaji o všech registrovaných 
látkách, se seznamem pro klasifikaci a 

d) vytvoření a udržování databáze či 
databází s údaji o všech registrovaných 
látkách, se seznamem pro klasifikaci a 
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značení a harmonizovaným seznamem pro 
klasifikaci a značení, zveřejňování 
nedůvěrných informací určených podle čl. 
116 odst. 1 v databázi či databázích 
prostřednictvím internetu a poskytování 
dalších nedůvěrných informací v databázích 
na základě žádosti; 

značení a harmonizovaným seznamem pro 
klasifikaci a značení, zveřejňování informací 
určených podle čl. 116 odst. 1 v databázi či 
databázích prostřednictvím internetu do 15 
pracovních dnů a poskytování informací 
v databázích na základě žádosti v souladu 
s čl. 115 odst. 2; 

Or. en

Odůvodnění

Je zapotřebí lhůta pro zadání (veřejných) informací do databáze či databází, jinak by 
agentura mohla tento úkol takřka do nekonečna odkládat, zejména při malém objemu 
prostředků. To by v žádném případě nebylo efektivní, protože občanovi, který žádá o určitou 
informaci bezprostředně před jejím zadáním do databáze, by nemělo nic stát v cestě. Pro 
případ, kdy osoba žádá o informaci, stanoví nařízení 1049/2001 běžný čas na odpověď na 15 
pracovních dnů, a proto navrhujeme stejnou lhůtu.

Pozměňovací návrh předkládá: Evangelia Tzampazi

Pozměňovací návrh 285
Čl. 73 odst. 2 písm. d)

d) vytvoření a udržování databáze či 
databází s údaji o všech registrovaných 
látkách, se seznamem pro klasifikaci a 
značení a harmonizovaným seznamem pro 
klasifikaci a značení, zveřejňování 
nedůvěrných informací určených podle čl. 
116 odst. 1 v databázi či databázích 
prostřednictvím internetu a poskytování 
dalších nedůvěrných informací v databázích 
na základě žádosti;

d) vytvoření a udržování databáze či 
databází s údaji o všech registrovaných 
látkách, se seznamem pro klasifikaci a 
značení a harmonizovaným seznamem pro 
klasifikaci a značení, zveřejňování 
nedůvěrných informací určených podle čl. 
116 odst. 1 v databázi či databázích 
prostřednictvím internetu co nejdříve, 
nejpozději však do 30 dnů od obdržení, a 
poskytování dalších nedůvěrných informací 
v databázích na základě žádosti; 

Or. el

Odůvodnění

Je stanovena lhůta, aby se zajistilo zpřístupnění informací.
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Pozměňovací návrh, který předložili Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Dan 
Jørgensen, Riitta Myller, Åsa Westlund, Anne Ferreira a Marie-Noëlle Lienemann

Pozměňovací návrh 286
Čl. 73 odst. 2 písm. e)

e) zveřejňování informací o tom, které látky 
právě jsou nebo byly vyhodnocovány, do 90 
dnů od obdržení těchto informací v agentuře 
v souladu s čl. 116 odst. 1; 

e) zveřejňování informací o tom, které látky 
právě jsou nebo byly vyhodnocovány, do 15 
pracovních dnů od obdržení těchto 
informací v agentuře v souladu s čl. 116 
odst. 1; 

Or. en

Odůvodnění

V čl. 73 odst. 2 písm. e) je stanovena povinnost agentury zveřejňovat informace o 
vyhodnocování látek do 90 dnů. To není v souladu s měřítkem lhůty na odpověď na žádost o 
informace stanoveným v Aarhuské úmluvě a v nařízení 1049/2001. Pokud by osoba požádala 
agenturu o dokument, musela by agentura podle nařízení 1049/2001 obvykle odpovědět do 15 
pracovních dnů.

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

Pozměňovací návrh 287
Čl. 73 odst. 2 písm. ia) (nové)

ia) spolupráce s průmyslovými odvětvími a 
dalšími zainteresovanými aktéry na 
identifikování kategorií výrobků pro 
výrobky a pro použití chemických látek, jež 
splňují kritéria článku 54 písmen a) až e) 
REACH nebo byly identifikovány v souladu 
s čl. 54 písm. f), a na přípravě pokynů 
upravujících postupné zavádění povinností 
článku 6 pro jednotlivé kategorie výrobků;

Or. en

Odůvodnění

Je třeba, aby se agentura zhostila vedoucí úlohy při přípravě specifických pokynů pro 
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jednotlivá odvětví a aby do této přípravy byli zapojeni zainteresovaní aktéři. V současné době 
existuje celá řada správných postupů na úrovni odvětví a jednotlivých podniků, které se 
mohou stát základem debaty a přípravy těchto specifických pokynů pro jednotlivá odvětví. 
Pokyny by v ideálním případě měly uvádět, jakým způsobem jsou povolené chemické látky 
používány v dané kategorii výrobků, obsahovat přehled správných postupů v řízení 
dodavatelského řetězce, vysvětlovat způsob oznamování povolených chemických látek a 
pojednávat jejich použití a odstranění u spotřebitelů.

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

Pozměňovací návrh 288
Čl. 73 odst. 2 písm. ib) (nové)

ib) poskytování informací pocházejících 
z databáze REACH pro využití povolených 
látek ve výrobcích;

Or. en

Odůvodnění

Agentura by měla poskytovat strukturované informace o použití povolených látek ve 
výrobcích, které poslouží jako srozumitelný zdroj informací doplňující informace zahrnuté 
v pokynech pro jednotlivá odvětví.

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

Pozměňovací návrh 289
Čl. 73 odst. 2 písm. ic) (nové)

ic) zveřejňování seznamu látek, které byly 
identifikovány jako splňující kritéria 
článku 54, na internetových stránkách do 
jednoho roku od vstupu tohoto nařízení 
v platnost. Tento seznam se pravidelně 
aktualizuje;

Or. en
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Odůvodnění

Agentura bude sloužit jako středisko informací o povolených chemických látkách a v zájmu 
právní jistoty je zapotřebí zveřejňovat a pravidelně aktualizovat seznamy látek splňujících 
kritéria uvedená v článku 54.

Pozměňovací návrh předkládá: Jonas Sjöstedt

Pozměňovací návrh 290
Čl. 73 odst. 2 písm. ia) (nové)

ia) zpřístupnění databáze strukturovaných 
informací čerpaných z databáze REACH o 
využití nebezpečných látek ve výrobcích, 
včetně informací o dostupnosti alternativ;

Or. en

Odůvodnění

Poskytování pokynů a informační podpory může usnadnit provádění právních předpisů 
REACH v průmyslu. Tato databáze by mohla zvýšit šanci k získání prospěchu z nové právní 
úpravy chemických látek především malým a středním podnikům, neboť by jim byl poskytnut 
snadný přístup k informacím o alternativách. To je rovněž v souladu s požadavky Aarhuské 
úmluvy, aby byl podporován přístup veřejnosti k informacím týkajícím se životního prostředí, 
které mají k dispozici úřady.

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

Sommer a Erna Hennicot-Schoepges

Pozměňovací návrh 291
Čl. 73 odst. 2 písm. ia) (nové)

ia) zřídit a udržovat specializované 
informační středisko pro oblast sdělování 
údajů o riziku. Poskytovat centralizované, 
koordinované zdroje v oblasti informací o 
bezpečném používání chemických látek a 
přípravků. Usnadňovat výměnu poznatků o 
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správných postupech v oblasti sdělování 
údajů o riziku;

Or. en

Odůvodnění

Díky vyvinutí vhodného a bezrozporného systému sdělování údajů o riziku získají spotřebitelé 
přístup k takovým informacím a poradenství, které potřebují k bezpečnému a účinnému 
používání látek a přípravků obsahujících chemické látky.

Vazba na pozměňovací návrhy k bodům odůvodnění 41a (nový), 69 a 70.

Pozměňovací návrh, který předložili Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Jonas 
Sjöstedt, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis a Holger Krahmer

Pozměňovací návrh 292
Čl. 73 odst. 4 písm. f)

f) vyvíjet postup elektronické výměny 
informací;

f) poskytovat technickou a vědeckou 
podporu a nástroje pro uplatňování tohoto 
nařízení, včetně tomu vyhrazeného 
pracoviště technické a vědecké podpory a 
internetových stránek, zejména aby bylo 
podpořeno vypracovávání zpráv o chemické 
bezpečnosti průmyslem, a především 
malými a středními podniky;

Or. en

Odůvodnění

Nahrazuje příslušnou část pozměňovacího návrhu 74 návrhu zprávy. Je třeba přijmout 
zvláštní opatření na podporu malých a středních podniků.
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Pozměňovací návrh, který předložili Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis a Holger 

Krahmer

Pozměňovací návrh 293
Čl. 73 odst. 4 písm. ga) (nové)

ga) ve spolupráci s Komisí podporovat 
vzájemné uznávání výsledků testů 
provedených při uplatňování tohoto 
nařízení a v souladu s ním mezi EU a 
třetími státy;

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh předkládá: Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 294
Čl. 74 odst. 4 písm. d)

d) sazebník poplatků agentury. d) průhledný, nediskriminační a přiměřený 
sazebník poplatků agentury.

Or. fr

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

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

Pozměňovací návrh 295
Čl. 74 odst. 4 písm. d)

d) sazebník poplatků agentury. d) průhledný a přiměřený sazebník poplatků 
agentury. 
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Or. it

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh, který předložili Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger 

Krahmer  a Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 296
Čl. 74 odst. 2 písm. da) (nové)

da) víceletý program vyhodnocování látek.

Or. en

Odůvodnění

Aktualizuje okruh zodpovědnosti agentury po posílení její úlohy ve vyhodnocování (viz 
pozměňovací návrhy k hlavě VI od stejných autorů – Sacconi a ostatní).

Pohyblivý plán by měl uvádět okruh zodpovědnosti agentury.

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

Mikolášik

Pozměňovací návrh 297
Čl. 75 odst. 1

1. Správní rada bude tvořena šesti zástupci 
z členských států jmenovanými Radou a 
šesti zástupci jmenovanými Komisí a dále 
třemi Komisí jmenovanými jednotlivci ze 
zainteresovaných stran bez hlasovacího 
práva.

1. Správní rada bude tvořena čtyřmi zástupci 
jmenovanými Komisí a deseti členy 
jmenovanými Radou v konzultaci 
s Evropským parlamentem, z nichž čtyři 
musí být vybráni rovnou mírou na základě 
praxe ze sdružení spotřebitelů, 
průmyslových sdružení a sdružení malých a 
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středních podniků.

Or. it

Odůvodnění

Složení správní rady by mělo být pečlivě vyváženo. Vyžaduje to bod odůvodnění 74 návrhu 
REACH. Je nezbytné, aby bylo zaručeno zapojení všech institucí, a tedy i konzultace 
s Evropským parlamentem, a aby byla zároveň zaručena trvalá přítomnost členů vybraných 
rovnou mírou ze sdružení spotřebitelů, průmyslových sdružení (velkých podniků) a sdružení 
malých a středních podniků, tj. veškerých zainteresovaných aktérů chemického průmyslu. 
Tento pozměňovací návrh je třeba číst v souvislosti s ostatními předloženými pozměňovacími 
návrhy článků hlavy IX: Agentura.

Pozměňovací návrh předkládá: Werner Langen

Pozměňovací návrh 298
Čl. 75 odst. 1

1. Správní rada bude tvořena šesti zástupci 
z členských států jmenovanými Radou a 
šesti zástupci jmenovanými Komisí a dále 
třemi Komisí jmenovanými jednotlivci ze 
zainteresovaných stran bez hlasovacího 
práva.

1. Správní rada bude tvořena šesti zástupci 
z členských států jmenovanými Radou a 
třemi zástupci jmenovanými Komisí a dále 
čtyřmi Komisí jmenovanými jednotlivci ze 
zainteresovaných stran, mezi nimiž je 
alespoň po jednom zástupci průmyslu, 
odborů a vědy.

Or. de

Odůvodnění

Složení správní rady by mělo být pečlivě vyváženo. Počet zástupců jmenovaných Komisí 
nesmí být vyšší než počet zástupců jmenovaných ostatními stranami.

Pozměňovací návrh předkládá: Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 299
Čl. 75 odst. 1



AM\565936CS.doc 29/42 PE 357.824v01-00
Externí překlad

CS

1. Správní rada bude tvořena šesti zástupci 
z členských států jmenovanými Radou a 
šesti zástupci jmenovanými Komisí a dále 
třemi Komisí jmenovanými jednotlivci ze 
zainteresovaných stran bez hlasovacího 
práva.

1. Správní rada bude tvořena šesti zástupci 
z členských států jmenovanými Radou, 
čtyřmi zástupci jmenovanými Komisí a 
dvěma zástupci jmenovanými Evropským 
parlamentem a dále třemi Komisí 
jmenovanými jednotlivci ze 
zainteresovaných stran bez hlasovacího 
práva.

Or. en

Odůvodnění

Ve správní radě Evropské agentury pro chemické látky by měl mít dva zástupce také 
Parlament, tak jako má své zástupce např. v Evropské lékové agentuře.

Pozměňovací návrh předkládá: Evangelia Tzampazi

Pozměňovací návrh 300
Čl. 81 odst. 1

1. Každý členský stát může jmenovat 
kandidáty na členství ve Výboru pro 
posuzování rizik. Výkonný ředitel vytvoří 
seznam kandidátů, který bude zveřejněn na 
internetových stránkách agentury. Správní 
rada určí členy výboru z tohoto seznamu, 
včetně alespoň jednoho člena z každého 
členského státu, který nominoval 
kandidáty. Členové budou jmenováni podle 
svých úkolů a zkušeností v řízení 
chemických látek a/nebo podle své 
technické a vědecké odbornosti v přezkumu 
posouzení rizik látek.

1. Každý členský stát MUSÍ jmenovat 
jednoho či více členů Výboru pro 
posuzování rizik. Členové budou jmenováni 
podle svých úkolů a zkušeností v řízení 
chemických látek a/nebo podle své 
technické a vědecké odbornosti v přezkumu 
posouzení rizik látek.

Or. el

Odůvodnění

Zajišťuje účast všech členských států v agentuře.
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Pozměňovací návrh, který předložili Carl Schlyter, Caroline Lucas a Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 301
Čl. 81 odst. 1

1. Každý členský stát může jmenovat 
kandidáty na členství ve Výboru pro 
posuzování rizik. Výkonný ředitel vytvoří 
seznam kandidátů, který bude zveřejněn na 
internetových stránkách agentury. Správní 
rada určí členy výboru z tohoto seznamu, 
včetně alespoň jednoho člena z každého 
členského státu, který nominoval 
kandidáty. Členové budou jmenováni podle 
svých úkolů a zkušeností v řízení 
chemických látek a/nebo podle své 
technické a vědecké odbornosti v přezkumu 
posouzení rizik látek.

1. Každý členský stát jmenuje jednoho 
člena výboru pro posuzování rizik a 
alternativ. Členové budou jmenováni podle 
svých úkolů a zkušeností v řízení 
chemických látek a/nebo podle své 
technické a vědecké odbornosti v přezkumu 
posouzení rizik látek.

Or. en

Odůvodnění

Není vhodné, aby byl do výboru jmenován pevný člen, neboť požadované odbornosti se 
mohou měnit spolu s otázkami pracovního programu. Rozhodnutí o tom, kdo je nejvhodnějším 
odborníkem, by mělo být ponecháno na členských státech. Ve výboru by měly být přítomny 
všechny členské státy.

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

Pozměňovací návrh 302
Čl. 81 odst. 2

2. Každý členský stát může jmenovat 
kandidáty na členství ve Výboru pro 
sociálně-ekonomickou analýzu. Výkonný 
ředitel vytvoří seznam kandidátů, který 
bude zveřejněn na internetových stránkách 
Agentury. Správní rada určí členy výboru 
z tohoto seznamu, včetně alespoň jednoho 
člena z každého členského státu, který 
nominoval kandidáty. Členové budou 
jmenováni podle svých úkolů a zkušeností 
v řízení chemických látek a/nebo podle své 

2. Každý členský stát jmenuje jednoho 
člena Výboru pro sociálně-ekonomickou 
analýzu. Členové budou jmenováni podle 
svých úkolů a zkušeností v řízení 
chemických látek a/nebo podle své 
technické a vědecké odbornosti v oboru 
sociálně-ekonomických analýz.
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technické a vědecké odbornosti v oboru 
sociálně-ekonomických analýz.

Or. en

Odůvodnění

Není vhodné, aby byl do výboru jmenován pevný člen, neboť požadované odbornosti se 
mohou měnit spolu s otázkami pracovního programu. Rozhodnutí o tom, kdo je nejvhodnějším 
odborníkem, by mělo být ponecháno na členských státech. Ve výboru by měly být přítomny 
všechny členské státy.

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

Mikolášik

Pozměňovací návrh 303
Čl. 81 odst. 4 pododstavec 4

Výkonný ředitel nebo jeho zástupce a 
zástupci Komise mají právo účastnit se 
všech schůzí výborů a pracovních skupin 
svolaných agenturou nebo jejími výbory. Na 
žádost členů výboru nebo správní rady 
mohou být k účasti na schůzích v roli 
pozorovatelů přizváni také příslušní 
zainteresovaní aktéři.

Výkonný ředitel nebo jeho zástupce a 
zástupci Komise mají právo účastnit se 
všech schůzí výborů a pracovních skupin 
svolaných agenturou nebo jejími výbory. 
V roli pozorovatelů se mohou schůzí 
účastnit také zainteresovaní aktéři, včetně 
zástupců průmyslu / malých a středních 
podniků.

Or. it

Odůvodnění

Přítomnost zástupce průmyslu na schůzích výboru by neměla být možná jen na základě 
pozvání. Zástupci průmyslu a/nebo malých a středních podniků by měli mít pozici 
pozorovatelů. Tento pozměňovací návrh je třeba číst v souvislosti s ostatními předloženými 
pozměňovacími návrhy článků hlavy IX: Agentura.

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

Mikolášik

Pozměňovací návrh 304
Čl. 82 odst. 1
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Každý členský stát jmenuje jednoho člena 
fóra na tříleté funkční období, které lze 
opakovat. Členové jsou vybíráni podle svých 
úkolů a zkušeností ve vynucování právních 
předpisů v oblasti chemických látek a 
udržují vhodné styky s příslušnými orgány 
členského státu.

Každý členský stát jmenuje jednoho člena 
fóra na tříleté funkční období, které lze 
opakovat. Členové jsou vybíráni podle svých 
úkolů a zkušeností ve vynucování právních 
předpisů v oblasti chemických látek a 
udržují vhodné styky s příslušnými orgány 
členského státu.

Fórum by mělo usilovat o to, aby jeho 
členové pokrývali široké pole náležitých 
odborností. Za tím účelem může fórum 
kooptovat nejvýše pět dalších členů, kteří 
jsou vybíráni na základě jejich zvláštních 
zkušeností. Tito členové jsou jmenováni na 
tříleté funkční období, které lze opakovat.

(netýká se českého znění)

Členy fóra mohou doprovázet vědečtí a 
techničtí poradci.

Členy fóra mohou doprovázet vědečtí a 
techničtí poradci.

Výkonný ředitel agentury nebo jeho 
zástupce a zástupci Komise mají právo 
účastnit se všech schůzí fóra a jeho 
pracovních skupin. Na žádost členů fóra 
nebo správní rady mohou být k účasti na 
schůzích v roli pozorovatelů přizváni také 
příslušní zainteresovaní aktéři.

Výkonný ředitel agentury nebo jeho 
zástupce a zástupci Komise mají právo 
účastnit se všech schůzí fóra a jeho 
pracovních skupin. V roli pozorovatelů se 
mohou schůzí účastnit také zainteresovaní 
aktéři, včetně zástupců průmyslu / malých a 
středních podniků.

Or. it

Odůvodnění

Přítomnost zástupce průmyslu na schůzích výboru by neměla být možná jen na základě 
pozvání. Zástupci průmyslu a/nebo malých a středních podniků by měli mít pozici 
pozorovatelů. Tento pozměňovací návrh je třeba číst v souvislosti s ostatními předloženými 
pozměňovacími návrhy článků hlavy IX: Agentura.

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

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

Pozměňovací návrh 305
Čl. 83 odst. 2 pododstavec 1

2. Členské státy zašlou agentuře jména 
odborníků s doloženými zkušenostmi 
v přezkumu posouzení rizik látek a/nebo 

2. Členské státy zašlou agentuře jména 
nezávislých odborníků s doloženými 
zkušenostmi v přezkumu posouzení rizik 
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v oboru sociálně-ekonomických analýz nebo 
jiné vědecké odbornosti, kteří by byli 
k dispozici pro službu v pracovních 
skupinách výborů, spolu s údaji o jejich 
kvalifikaci a odborné specializaci.

látek a/nebo v oboru sociálně-ekonomických 
analýz nebo jiné vědecké odbornosti, kteří 
by byli k dispozici pro službu v pracovních 
skupinách výborů, spolu s údaji o jejich 
kvalifikaci a odborné specializaci.

Or. it

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh předkládá: Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 306
Čl. 83 odst. 2a (nový)

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

Or. fr

Odůvodnění

Vytváří odbornou síť v členských státech, která je přímo napojena na agenturu.

Pozměňovací návrh předkládá: Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 307
Čl. 83 odst. 3
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3. Poskytování služeb členy výborů nebo 
odborníky, kteří slouží v některé 
z pracovních skupin výborů nebo fóra nebo 
pro agenturu vykonávají jakýkoliv jiný úkol, 
upravuje písemná smlouva mezi agenturou a 
příslušnou osobou, popřípadě mezi 
agenturou a zaměstnavatelem příslušné 
osoby.

3. Poskytování služeb členskými orgány 
uvedenými na veřejném seznamu podle 
odst. 2a, členy výborů nebo odborníky, kteří 
slouží v některé z pracovních skupin výborů 
nebo fóra nebo pro agenturu vykonávají 
jakýkoliv jiný úkol, upravuje písemná 
smlouva mezi agenturou a příslušným 
orgánem, mezi agenturou a příslušnou 
osobou, popřípadě mezi agenturou a 
zaměstnavatelem příslušné osoby.

Příslušná osoba, popřípadě její 
zaměstnavatel, pobírá odměnu v souladu se 
sazebníkem, který správní rada zahrne mezi 
jí přijímaná finanční ustanovení. Nesplní-li 
příslušná osoba své povinnosti, může 
výkonný ředitel odstoupit od smlouvy nebo 
pozastavit její platnost nebo zadržet odměnu.

Příslušný orgán nebo příslušná osoba, 
popřípadě její zaměstnavatel, pobírá odměnu 
v souladu se sazebníkem, který správní rada 
zahrne mezi jí přijímaná finanční 
ustanovení. Nesplní-li příslušný orgán nebo 
příslušná osoba své povinnosti, může 
výkonný ředitel odstoupit od smlouvy nebo 
pozastavit její platnost nebo zadržet odměnu.

Or. fr

Odůvodnění

Vytváří odbornou síť v členských státech, která je přímo napojena na agenturu.

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

Pozměňovací návrh 308
Čl. 84 odst. 2

2. Členové správní rady, výkonný ředitel a 
členové výborů a fóra učiní prohlášení o 
závazku plnění svých povinností a 
prohlášení o svých zájmech, které by mohly 
být považovány za důvod předpojatosti pro 
jejich nezávislost. Tato prohlášení budou 
učiněna písemně každý rok.

2. Členové správní rady, výkonný ředitel,
členové výborů, členové fóra, členové 
stížnostního senátu, odborníci a vědečtí a 
techničtí poradci nesmějí mít ekonomické 
ani jiné zájmy v chemickém odvětví, které 
by se mohly dotýkat jejich nestrannosti. 
Musí usilovat o nezávislé jednání ve 
veřejném zájmu a musí každoročně učinit
prohlášení o svých finančních zájmech. 
Jakékoli nepřímé zájmy týkající se 
chemického průmyslu musí být zaneseny do 
rejstříku spravovaného Agenturou a 
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přístupného veřejnosti na žádost 
v úřadovnách Agentury.

Členské státy nebudou dávat členům 
Výboru pro posouzení rizik,Výboru pro 
sociálně-ekonomickou analýzu, fóra nebo 
stížnostního senátu ani svým vědeckým a 
technickým poradcům a odborníkům žádné 
instrukce, které by byly neslučitelné 
s jednotlivými úkoly těchto osob a s úkoly, 
povinnostmi a nezávislostí agentury.
Opatření týkající se uplatňování tohoto 
článku upravuje kodex chování agentury.

Or. en

Odůvodnění

Nahrazuje odstavec 2 pozměňovacího návrhu 84 návrhu zprávy tím, že jej připojuje 
k ustanovení týkajícímu se nezávislosti členů agentury na členských státech.

Pozměňovací návrh předkládá: Werner Langen

Pozměňovací návrh 309
Čl. 85 odst. 1

1. Stížnostní senát se skládá z předsedy a 
dvou dalších členů.

1. Stížnostní senát se skládá z předsedy, 
který je v některém členském státě 
připuštěn jako soudce, a dvou dalších členů.

Or. de

Odůvodnění

Stížnostnímu senátu musí s ohledem na jeho úkoly předsedat soudce.

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

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

Pozměňovací návrh 310
Čl. 85 odst. 1
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1. Stížnostní senát se skládá z předsedy a 
dvou dalších členů.

1. Stížnostní senát se skládá ze soudce ve 
funkci předsedy a dvou dalších členů.

Or. it

Odůvodnění

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

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

Mikolášik, Holger Krahmer a Jorgo Chatzimarkakis

Pozměňovací návrh 311
Čl. 87 odst. 1

1. Proti rozhodnutím agentury přijatým 
v souladu s článkem 7, článkem 18, čl. 25 
odst. 4 třetím pododstavcem, čl. 28 odst. 2 
prvním pododstavcem, článkem 49, čl. 115 
odst. 4 nebo článkem 116 se lze odvolat.

1. Proti rozhodnutím a stanoviskům
agentury přijatým v souladu s tímto 
nařízením se lze odvolat.

Or. it

Odůvodnění
Možnost odvolání by neměla být omezena na diskutabilní výčet rozhodnutí, a měla by 
existovat u každého rozhodnutí přijatého podle tohoto nařízení. Tento pozměňovací návrh je 
třeba číst v souvislosti s ostatními předloženými pozměňovacími návrhy článků hlavy IX: 
Agentura (Vernola a ostatní).

Právo na odvolání musí existovat v zásadě u jakéhokoliv rozhodnutí agentury. Navíc by mělo 
být možné odvolat se i proti stanoviskům agentury, neboť tato stanoviska představují 
samostatné úkony uzavírající procesy vyhodnocení, které musí být možné opravit (Krahmer a 
Chatzimarkakis).

Pozměňovací návrh předkládá: Liam Aylward

Pozměňovací návrh 312
Čl. 87 odst. 1

1. Proti rozhodnutím agentury přijatým 
v souladu s článkem 7, článkem 18, čl. 25 

1. Proti rozhodnutím agentury se lze odvolat.
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odst. 4 třetím pododstavcem, čl. 28 odst. 2 
prvním pododstavcem, článkem 49, čl. 115 
odst. 4 nebo článkem 116 se lze odvolat.

Or. en

Odůvodnění
Žadatel nebo zainteresovaný aktér má jen velmi omezená práva dostat šanci na nezávislý 
přezkum rozhodnutí přijatých v procesu REACH. Vzhledem k potenciálně závažnému dopadu 
tohoto právního předpisu na evropské hospodářství a jeho konkurenceschopnost věříme, že je 
naprosto nezbytné, aby bylo v rozumném čase a rozumným způsobem zabezpečeno úplné a 
spravedlivé slyšení před nezávislým soudem.

Veškerá rozhodnutí by měla být dobře vysvětlena a dobře odůvodněna, aby byl umožněn 
účinný správní přezkum rozhodnutí, a v důležitých etapách procesu musí existovat účinný 
soudní přezkum, aby se zabezpečila ochrana klíčových práv a hospodářských zájmů během 
procesu. Navíc by mělo být možné odvolání u všech rozhodnutí agentury, a ne u omezeného 
výčtu rozhodnutí (jak stanoví současný článek 87).

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

Pozměňovací návrh 313
Čl. 87 odst. 1

1. Proti rozhodnutím agentury přijatým 
v souladu s článkem 7, článkem 18, čl. 25 
odst. 4 třetím pododstavcem, čl. 28 odst. 2 
prvním pododstavcem, článkem 49, čl. 115 
odst. 4 nebo článkem 116 se lze odvolat.

1. Proti rozhodnutím agentury přijatým 
v souladu s článkem 7, článkem 18, čl. 25 
odst. 4 třetím pododstavcem, čl. 26b odst. 1, 
čl. 28 odst. 2 prvním pododstavcem, 
článkem 49, čl. 115 odst. 4 nebo článkem 
116 se lze odvolat.

Or. de

Odůvodnění

Mezi rozhodnutí, proti nimž je možné se odvolat, by mělo být zahrnuto i zařazení do 
přednostní skupiny v souladu s čl. 26b odst. 1.

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

Pozměňovací návrh 314
Čl. 87 odst. 1
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1. Proti rozhodnutím agentury přijatým 
v souladu s článkem 7, článkem 18, čl. 25 
odst. 4 třetím pododstavcem, čl. 28 odst. 2 
prvním pododstavcem, článkem 49, čl. 115 
odst. 4 nebo článkem 116 se lze odvolat.

1. Proti rozhodnutím agentury přijatým 
v souladu s článkem 7, článkem 18, čl. 25 
odst. 4 třetím pododstavcem, čl. 28 odst. 2 
prvním pododstavcem, článkem 49, článkem 
57, čl. 115 odst. 4 nebo článkem 116 se lze 
odvolat.

Or. en

Odůvodnění

K zachování vnitřní logiky nařízení by se odvolací řízení mělo vztahovat i na rozhodnutí o 
povolení.

Pozměňovací návrh předkládá: Liam Aylward

Pozměňovací návrh 315
Čl. 87 odst. 2

2. Podání odvolání v souladu s odstavcem 1 
má odkladný účinek.

vypuštěn

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu k čl. 87 odst. 1.

Pozměňovací návrh předkládá: Liam Aylward

Pozměňovací návrh 316
Čl. 87 odst. 2a (nový)

2a. Výrobci, dovozci a následní uživatelé, 
jejichž zájmy by mohly být nepříznivě 
zasaženy přijetím opatření agentury, mají 
během celého řízení o přijetí opatření a 
v každém případě před přijetím opatření 
právo vyjádřit se k věci.
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Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu k čl. 87 odst. 1.

Pozměňovací návrh předkládá: Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 317
Čl. 93 odst. 2

2. Mezi náklady agentury patří náklady 
osobní, administrativní, na infrastrukturu a 
provozní.

2. Mezi náklady agentury patří náklady 
osobní, administrativní, na infrastrukturu a 
provozní, vzniklé zejména na základě smluv 
uzavřených s třetími stranami, včetně členů 
na agenturu napojené sítě pro potřeby 
vyhodnocování podle hlavy VI.

Or. fr

Odůvodnění

Vytváří odbornou síť v členských státech, která je přímo napojena na agenturu. Agentura 
provádí vyhodnocování návrhů na testování a průvodních dokumentací v souladu 
s harmonizovaným postupem, navrženým tak, aby se zabránilo nesourodosti.

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

Pozměňovací návrh 318
Článek 95

Struktura a částky poplatků uvedených v čl. 
93 odst. 1 písm. b) je stanovována správní
radou a zveřejňována.

Struktura a částky poplatků uvedených v čl. 
93 odst. 1 písm. b) je stanovována správní 
radou a zveřejňována.

Část poplatku se přidělí na vývoj metod 
testování bez pokusných zvířat.

Or. en
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Odůvodnění

Vazba na pozměňovací návrh k bodu odůvodnění 73. K dosažení cíle nařízení podporovat 
testování bez pokusných zvířat je třeba vyčlenit na vývoj metod testování bez pokusných zvířat 
více prostředků, které mohou být využity na plnění informačních povinností stanovených tímto 
nařízením (Davies).

Vazba na pozměňovací návrh k bodu odůvodnění 34a. K dosažení cíle podporovat využívání 
metod testování bez pokusných zvířat je třeba zvýšit objem prostředků (Schlyter, Lucas, 
Breyer).

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

Pozměňovací návrh 319
Článek 95

Struktura a částky poplatků uvedených v čl. 
93 odst. 1 písm. b) je stanovována správní 
radou a zveřejňována.

Struktura a částky poplatků uvedených v čl. 
93 odst. 1 písm. b) je stanovována správní 
radou a zveřejňována. Poplatky kryjí pouze 
skutečné náklady na registraci.

Or. sv

Odůvodnění

Poplatky by měly být stanoveny v přiměřené výši odpovídající skutečným nákladům na 
registraci. Neměly by být nástrojem financování výkonu funkce veřejného orgánu.

Pozměňovací návrh předkládá: Riitta Myller

Pozměňovací návrh 320
Čl. 98 odst. 3

3. Sídlem agentury je Ispra (Itálie). vypuštěn

Or. en
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Odůvodnění

Podle rozhodnutí přijatého společnou dohodou mezi zástupci členských států, kteří se sešli na 
úrovni hlav států nebo vlád, ze dne 13. prosince 2003 (Úř. věst. č. L 29, s. 15, 3. 2. 2004) má 
Evropská agentura pro chemické látky sídlit v Helsinkách.

Pozměňovací návrh předkládá: Werner Langen

Pozměňovací návrh 321
Čl. 98 odst. 3

3. Sídlem agentury je Ispra (Itálie). 3. Sídlem agentury je Brusel (Belgie).

Or. de

Odůvodnění

Brusel má v rámci Evropské unie centrální polohu.

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

Pozměňovací návrh 322
Článek 105

Správní rada bude po dohodě s Komisí 
rozvíjet vhodné kontakty mezi agenturou a 
zástupci průmyslového sektoru a organizací 
ochrany spotřebitelů, ochrany pracovníků a 
ochrany životního prostředí. Tyto kontakty 
mohou zahrnovat účast pozorovatelů 
v určitých částech pracovní náplně 
Agentury, a to za podmínek předem 
určených správní radou a po dohodě 
s Komisí.

Správní rada bude po dohodě s Komisí 
rozvíjet vhodné kontakty mezi agenturou a 
zástupci průmyslového sektoru a organizací 
ochrany spotřebitelů, ochrany pracovníků a 
ochrany životního prostředí a ochrany 
zvířat. Tyto kontakty mohou zahrnovat účast 
pozorovatelů v určitých částech pracovní 
náplně Agentury, a to za podmínek předem 
určených správní radou a po dohodě 
s Komisí.

Or. en



PE 357.824v01-00 42/42 AM\565936CS.doc
Externí překlad

CS

Odůvodnění

Vzhledem k dopadu tohoto nařízení na pokusy na zvířatech představují organizace ochrany 
zvířat v této souvislosti jedny z klíčových zainteresovaných aktérů. Proto by tyto organizace 
měly být zahrnuty na seznam organizací, s nimiž mají být rozvíjeny vhodné kontakty.


