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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 323-402 ČÁST VII, Hlavy X - XIV

Návrh zprávy (PE 353.529v01-00)
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))

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

Mikolášik

Pozměňovací návrh 323
HLAVA X, název

INVENTÁŘ KLASIFIKACE A 
OZNAČOVÁNÍ

INVENTÁŘ KLASIFIKACE

Or. it

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit shodu s pozměňovacími návrhy předloženými 
k textu a vyvarovat se opakování. Měl by být přijat spolu s ostatními pozměňovacími návrhy 
předloženými k článkům Hlavy X, Inventář klasifikace a označování.

Pozměňovací návrh, který předložiliHolger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Pozměňovací návrh 324
Článek 109
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Tato hlava se vztahuje na: vypouští se
a) látky podléhající registraci ze strany 
výrobce nebo dovozce;
b) látky spadající do působnosti článku 1 
směrnice 67/548/EHS které splňují 
v souladu s uvedenou směrnicí kritéria pro 
klasifikaci jako nebezpečné, a jsou uváděny 
na trh samostatně, nebo v přípravku 
s obsahem překračujícím limitní hodnoty 
koncentrace stanovené ve 
směrnici 1999/45/ES, z čehož plyne 
zařazení přípravku mezi nebezpečné.

Or. de

Odůvodnění

Je zbytečné sestavovat samostatný inventář klasifikace a označování, jelikož údaje o 
klasifikaci a označování jsou oznamovány v rámci procesu registrace a poskytování 
základních informací. Uvedené údaje budou k dispozici v databázi zřízené a vedené 
Agenturou na základě čl. 73 odst. 2 písm. d). Dodatečné ohlašovací požadavky ke zřízení 
uvedeného inventáře by představovaly zbytečné zatížení pro výrobce a dovozce, aniž by byly 
získány další informace.

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

Mikolášik

Pozměňovací návrh 325
Čl. 109 písm. b)

b) látky spadající do působnosti článku 1 
směrnice 67/548/EHS, které splňují 
v souladu s uvedenou směrnicí kritéria pro 
klasifikaci jako nebezpečné, a jsou uváděny 
na trh samostatně, nebo v přípravku 
s obsahem vyšším než jsou limitní hodnoty 
koncentrace stanovené ve 
směrnici 1999/45/ES, z čehož plyne zařazení 
přípravku mezi nebezpečné.

b) látky spadající do působnosti článku 1 
směrnice 67/548/EHS, které splňují 
v souladu s uvedenou směrnicí kritéria pro 
klasifikaci jako nebezpečné, a jsou uváděny 
na trh v množství překračujícím 100 kga na 
výrobce nebo dovozce, samostatně, nebo 
v přípravku s obsahem vyšším než jsou 
limitní hodnoty koncentrace stanovené ve 
směrnici 1999/45/ES, z čehož plyne zařazení 
přípravku mezi nebezpečné.

Tato hlava se nevztahuje na látky 
nepodléhající registraci.

Or. it
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Odůvodnění

Aby nedocházelo k nahlašování minutového množství, je nutné stanovit minimální množství. 
Směrnice 1999/45/ES nestanoví prahovou úroveň koncentrace pro fyzikálně-chemické účinky. 
Tento pozměňovací návrh by měl být přijat společně s ostatními pozměňovacími návrhy 
předloženými k článkům hlavy X, Inventář klasifikace a označování.

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

Mikolášik

Pozměňovací návrh 326
Čl.110 odst. 1 úvodní část

1. Každý dovozce nebo výrobce, nebo 
skupina dovozců nebo výrobců, která uvádí 
na trh látku spadající do působnosti článku 
109, oznámí Agentuře následující údaje, aby 
byly v souladu s článkem 111 zahrnuty do 
inventáře, pokud nebyly předloženy v rámci 
registrace:

1. Každý dovozce nebo výrobce, nebo 
skupina dovozců nebo výrobců, která uvádí 
na trh látku spadající do působnosti článku 
109, oznámí Agentuře následující údaje, aby 
byly v souladu s článkem 111 zahrnuty do 
inventáře, za předpokladu, že není nutné je 
oznamovat v rámci registrace:

Or. it

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

Mikolášik

Pozměňovací návrh 327
Čl. 110 odst. 1 písm. b)

b) identitu látky nebo látek specifikovanou 
v části 2 přílohy IV;

b) identitu látky nebo látek specifikovanou 
v části 2 přílohy IV. U látek, na které se 
vztahuje čl. 109 písm. b), bude dostačující 
poskytovat údaje uvedené v části 2.1 přílohy 
IV;

Or. it

Odůvodnění

Je nutné se vyvarovat duplicity v práci: u písmene b) je úplný seznam požadavků z části 2 
přílohy IV nadbytečný a zahrnoval by nepřiměřené náklady pro malá množství látek. Tento 
pozměňovací návrh by měl být přijat společně s ostatními pozměňovacími návrhy 
předloženými k článkům hlavy X, Inventář klasifikace a označování.
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Pozměňovací návrh, který předložiliMarcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 
Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis a Miroslav 

Mikolášik

Pozměňovací návrh 328
Čl. 110 odst. 1 písm. d)

d) výsledné označení látky nebo látek jako 
nebezpečné v důsledku použití článků 23, 
24 a 25 směrnice 67/548/EHS;

vypouští se

Or. it

Odůvodnění

Je nutné se vyvarovat dvojí práce: u písmene d), by inventář měl stanovit klasifikaci 
inventáře, nikoli označení. Tento pozměňovací návrh by měl být přijat společně s ostatními 
pozměňovacími návrhy předloženými k článkům hlavy X, Inventář klasifikace a označování.

Pozměňovací návrh, který předložili Johannes Blokland a Chris Davies

Pozměňovací návrh 329
Čl. 110 odst. 3

3. Pokud splnění povinnosti podle odstavce 
1 povede k různým údajům v seznamu pro 
stejnou látkou, ohlašovatelé i žadatelé o 
registraci musí vynaložit své nejlepší úsilí 
k dohodě na stejném údaji, který bude do 
seznamu zahrnut.

3. Pokud splnění povinnosti podle odstavce 
1 povede k různým údajům v seznamu pro 
stejnou látkou, ohlašovatelé zformulují údaj, 
který bude do seznamu zahrnut.

Jestliže se různí ohlašovatelé a žadatelé o 
registraci neshodnou, Agentura přijme po 
projednání se všemi zainteresovanými 
stranami jednotný údaj.

Or. nl

Odůvodnění

Látka by měla být klasifikována pouze jedním způsobem (Johannes Blokland). 

Nejdůležitější je, aby klasifikace stejné látky předložená různými dodavateli byla stejná (Chris 
Davies).
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Pozměňovací návrh, který předložili Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 
Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis a Miroslav 

Mikolášik

Pozměňovací návrh 330
Článek 111 název

Inventář klasifikace a označování Inventář klasifikace 

Or. it

Odůvodnění

Navrhovaný text je opakovaný, protože tato otázka je již upravena články 109 a 20. Záměrem 
tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit soulad s pozměňovacími návrhy předloženými 
k textu, a vyvarovat se opakování Tento pozměňovací návrh by měl být přijat společně 
s ostatními pozměňovacími návrhy předloženými k článkům hlavy X, Inventář klasifikace a 
označování.

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

Mikolášik

Pozměňovací návrh 331
Čl. 111 odst. 1 pododstavec 1

Inventář klasifikace a označování obsahující 
informace uvedené v čl. 110 odst. 1, jak pro 
údaje ohlašované podle čl. 110 odst. 1, tak 
pro údaje předkládané jako součást 
registrace, zřizuje a vede Agentura ve formě 
databáze. Nedůvěrné údaje v této databázi 
označené v čl. 116 odst. 1 budou veřejně 
přístupné. Agentura poskytne přístup 
k ostatním údajům o každé látce v inventáři 
ohlašovatelům a žadatelům o registraci, kteří 
předložili údaje o uvedené látce.

Inventář klasifikace obsahující informace 
uvedené v čl. 110 odst. 1. , jak pro údaje 
ohlašované podle čl. 110 odst. 1, tak pro 
údaje předkládané jako součást registrace, 
zřizuje a vede Agentura ve formě databáze. 
Nedůvěrné údaje v této databázi označené 
v čl. 116 odst. 1 budou veřejně přístupné. 
Agentura poskytne přístup k ostatním 
údajům o každé látce v inventáři 
ohlašovatelům a žadatelům o registraci, kteří 
předložili údaje o uvedené látce. 

Or. it

Odůvodnění

Navrhovaný text je opakovaný, protože tato otázka je již upravena články 109 a 20. Záměrem 
tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit soulad s pozměňovacími návrhy předloženými 
k textu, a vyvarovat se opakování Tento pozměňovací návrh by měl být přijat společně 
s ostatními pozměňovacími návrhy předloženými k článkům hlavy X, Inventář klasifikace a 
označování.
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Pozměňovací návrh, který předložili Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 
Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis a Miroslav 

Mikolášik

Pozměňovací návrh332
Čl. 111 odst. 1 pododstavec 2

Agentura aktualizuje inventář, když obdrží 
aktualizované informace v souladu s čl. 110 
odst. 4.

Agentura aktualizuje inventář, když obdrží 
aktualizované informace v souladu s čl. 20 
odst. 1 písm. ga) nebo čl. 110 odst. 4).

Or. it

Odůvodnění

Navrhovaný text je opakovaný, protože tato otázka je již upravena články 109 a 20. Záměrem 
tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit soulad s pozměňovacími návrhy předloženými 
k textu, a vyvarovat se opakování Tento pozměňovací návrh by měl být přijat společně 
s ostatními pozměňovacími návrhy předloženými k článkům hlavy X, Inventář klasifikace a 
označování.

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

Mikolášik

Pozměňovací návrh 333
Čl. 111 odst. 2 písmeno a)

zda, pokud jde o záznam údaje, existuje 
harmonizovaný systém klasifikace a 
označování na úrovni Společenství ve formě 
zařazení do přílohy I směrnice 67/548/EHS;

zda, pokud jde o záznam údaje, existuje 
harmonizovaná klasifikace na úrovni 
Společenství ve formě zařazení do přílohy I 
směrnice 67/548/EHS;

Or. it

Odůvodnění

Záměrem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit soulad s pozměňovacími návrhy 
předloženými k textu, a vyvarovat se opakování Tento pozměňovací návrh by měl být přijat 
společně s jinými pozměňovacími návrhy předloženými k článkům hlavy X, Inventář 
klasifikace a označování.
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Pozměňovací návrh, který předložili

Pozměňovací návrh 334
Článek 112 nadpis

Harmonizace klasifikace a označování Harmonizace klasifikace

Or. it

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit shodu s pozměňovacími návrhy předloženými 
k textu a vyvarovat se opakování. Měl by být přijat s ostatními pozměňovacími návrhy 
předloženými k článkům Hlavy X, Inventář klasifikace a označování.

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

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

Pozměňovací návrh 335
Čl. 112 odst. 1

1. Harmonizovaný systém klasifikace a 
označování na úrovni Společenství bude 
vložen pouze do přílohy I směrnice 
67/548/EHS po vstupu tohoto nařízení 
v platnost pouze pro klasifikaci látky jako 
karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro 
reprodukční kategorie 1, 2 nebo 3, nebo jako 
respirační senzibilizátor. Za tímto účelem 
mohou příslušné orgány členských států 
předkládat Agentuře návrhy na 
harmonizovanou klasifikaci a označování 
v souladu s přílohou XIV.

1. Harmonizovaný systém klasifikace na 
úrovni Společenství bude vložen do přílohy I 
směrnice 67/548/EHS po vstupu tohoto 
nařízení v platnost pouze pro klasifikaci 
látky jako karcinogenní, mutagenní nebo 
toxické pro reprodukční kategorie 1, 2 nebo 
3, nebo jako respirační senzibilizátor. Za 
tímto účelem mohou příslušné orgány 
členských států předkládat Agentuře návrhy 
na harmonizovanou klasifikaci a označování 
v souladu s přílohou XIV.

Or. it

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit shodu s pozměňovacími návrhy předloženými 
k textu a vyvarovat se opakování. Měl by být přijat s ostatními pozměňovacími návrhy 
předloženými k článkům Hlavy X, Inventář klasifikace a označování.
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Pozměňovací návrh, který předložiliCarl Schlyter, Caroline Lucas a Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 336
Čl. 112 odst. 1

1. Harmonizovaný systém klasifikace a 
označování na úrovni Společenství bude
vložen pouze do přílohy I směrnice 
67/548/EHS po vstupu tohoto nařízení 
v platnost pouze pro klasifikaci látky jako 
karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro 
reprodukční kategorie 1, 2 nebo 3, nebo 
jako respirační senzibilizátor. Za tímto 
účelem mohou příslušné orgány členských 
států předkládat Agentuře návrhy na 
harmonizovanou klasifikaci a označování 
v souladu s přílohou XIV.

1. Harmonizovaný systém klasifikace a 
označování na úrovni Společenství může být 
také vložen po vstupu tohoto nařízení 
v platnost do přílohy I směrnice 
67/548/EHS, jakož i směrnice 1999/45/ES.
Za tímto účelem mohou příslušné orgány 
členských států předkládat Agentuře návrhy 
na harmonizovanou klasifikaci a označování 
v souladu s přílohou XIV.

Or. en

Odůvodnění

Omezení harmonizované klasifikace pouze na některé nepříznivé účinky je nepřijatelné. 
Existuje řada mnohem závažnějších dopadů na lidské zdraví a životní prostředí. Klasifikace 
se ukázala být velmi kontroverzní, příliš kontroverzní, aby byla ponechána na průmyslu 
samotném. Harmonizovaná klasifikace umožňuje řešit konflikty bez nutnosti obracet se na 
soud, a proto šetří zdroje. Kromě toho, klasifikace přípravků určuje, zda musí být provedeno 
posouzení chemické bezpečnosti (článek 29), takže harmonizovaná klasifikace je důležitá pro 
předcházení nejistotě a konfliktům.

Pozměňovací návrh, který předložiliGuido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, 
Alexander Lambsdorff a Jorgo Chatzimarkakis

Pozměňovací návrh 337
Čl. 112 odst. 1

1. Harmonizovaný systém klasifikace a 
označování na úrovni Společenství bude 
vložen pouze do přílohy I směrnice 
67/548/EHS po vstupu tohoto nařízení 
v platnost pouze pro klasifikaci látky jako 
karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro 
reprodukci, kategorie 1 a 2 nebo 3, nebo 
jako respirační senzibilizátor. Za tímto 
účelem mohou příslušné orgány členských 
států předkládat Agentuře návrhy na 

1. Harmonizovaný systém klasifikace a 
označování na úrovni Společenství bude 
vložen do přílohy I směrnice 67/548/EHS po 
vstupu tohoto nařízení v platnost pouze pro 
klasifikaci látky jako karcinogenní, 
mutagenní nebo toxické pro reprodukci, 
kategorie 1 a 2 nebo 3, nebo jako respirační 
senzibilizátor. Za tímto účelem;
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harmonizovanou klasifikaci a označování 
v souladu s přílohou XIV.

a) mohou příslušné orgány členských států 
předkládat Agentuře návrhy na 
harmonizovanou klasifikaci a označování 
v souladu s přílohou XIV,

b) může Agentura připravit návrhy 
harmonizované klasifikace a označování 
v souladu s přílohou XIV.

Or. en

Odůvodnění

Vyplývá z pozměňovacích návrhů k hlavě VI (vyhodnocování).

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

Mikolášik

Pozměňovací návrh 338
Článek 113

Závazky stanovené v článku 110 nabývají 
účinnosti po konečném termínu stanoveném 
v čl. 21 odst. 1.

Závazky stanovené v článku 110 nabývají 
účinnosti po konečném termínu stanoveném 
v článku 21.

Or. it

Odůvodnění

Má-li být inventář sestaven na základě postupu předběžné registrace, měly by být lhůty stejné. 
Tento pozměňovací návrh by měl být přijat spolu s ostatními pozměňovacími návrhy 
předloženými k článkům Hlavy X, Inventář klasifikace a označování.

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

Mikolášik

Pozměňovací návrh 339
Článek 114

1. Členské státy předloží Komisi každých 
deset let zprávu o funkci tohoto nařízení ve 

1. Členské státy předloží Komisi každé dva 
roky zprávu o funkci tohoto nařízení ve svém 
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svém příslušném teritoriu, včetně oddílů o 
vyhodnocování a prosazení plnění ve 
formátu uvedeném v článku 108.

příslušném teritoriu, včetně oddílů o 
vyhodnocování a prosazení plnění ve 
formátu uvedeném v článku 108.

Avšak první zpráva bude předložena pět let
po vstupu tohoto nařízení v platnost.

Avšak první zpráva bude předložena jeden 
rok po vstupu tohoto nařízení v platnost.

2. Agentura předloží Komisi každých deset 
let zprávu o funkci tohoto nařízení.
Avšak první zpráva bude předložena pět let 
po oznámení požadovaném podle čl. 131 
odst. 2.

2. Agentura předloží Komisi každé dva roky 
zprávu o funkci tohoto nařízení. 
Avšak první zpráva bude předložena dva 
roky po oznámení požadovaném podle čl. 
131 odst. 2.

3. Komise zveřejní každých deset let 
obecnou zprávu o zkušenostech s funkcí 
tohoto nařízení, včetně informací uvedených 
v odstavcích 1 a 2.
Avšak první zpráva bude zveřejněna šest let 
po oznámení požadovaném podle čl. 131 
odst. 2.

3. Komise zveřejní každé dva roky obecnou 
zprávu o zkušenostech s funkcí tohoto 
nařízení, včetně informací uvedených 
v odstavcích 1 a 2.
Avšak první zpráva bude zveřejněna dva
roky po oznámení požadovaném podle čl. 
131 odst. 2.

Or. it

Odůvodnění

Vzhledem k silně inovační povaze nařízení je nutné předkládat zprávy o jeho funkci dříve než 
bylo navrženo, mimo jiné proto, aby jeho provádění bylo řádně a komplexně monitorováno. 
Tento pozměňovací návrh by měl být přijat společně s ostatními pozměňovacími návrhy 
předloženými k článkům hlavy X, Inventář klasifikace a označování.

Pozměňovací návrh, který předložil Werner Langen

Pozměňovací návrh340
Článek 114

1. Členské státy předloží Komisi každých 
deset let zprávu o funkci tohoto nařízení ve 

1. Členské státy předloží Komisi každé dva 
roky zprávu o funkci tohoto nařízení ve 
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svém příslušném teritoriu, včetně oddílů o 
vyhodnocování a prosazení plnění ve 
formátu uvedeném v článku 108.

svém příslušném teritoriu, včetně oddílů o 
vyhodnocování a prosazení plnění ve 
formátu uvedeném v článku 108. Zprávy by 
měly, mimo jiné, obsahovat údaje o 
monitorování a kontrole prováděných 
opatření, každém zjištěném protiprávním 
jednání a uložených sankcích, a o všech 
problémech při provádění tohoto nařízení.

Avšak první zpráva bude předložena pět let
po vstupu tohoto nařízení v platnost.

Avšak první zpráva bude předložena jeden 
rok po vstupu tohoto nařízení v platnost.

2. Agentura předloží Komisi každých deset 
let zprávu o funkci tohoto nařízení.

2. Agentura předloží Komisi každé dva roky 
zprávu o funkci tohoto nařízení.

Avšak první zpráva bude předložena pět let 
po oznámení požadovaném podle čl. 131 
odst. 2.

Avšak první zpráva bude předložena dva 
roky po oznámení požadovaném podle čl. 
131 odst. 2.

3. Komise zveřejní každých deset let 
obecnou zprávu o zkušenostech s funkcí 
tohoto nařízení, včetně informací uvedených 
v odstavcích 1 a 2.

3. Komise zveřejní každé dva roky obecnou 
zprávu o zkušenostech s funkcí tohoto 
nařízení, včetně informací uvedených 
v odstavcích 1 a 2.

Avšak první zpráva bude zveřejněna šest let 
po oznámení požadovaném podle čl. 131 
odst 2.

Avšak první zpráva bude zveřejněna dva 
roky po oznámení požadovaném podle čl. 
131 odst 2.

Or. de

Odůvodnění

K zajištění jednotného způsobu provádění tohoto nařízení je nezbytné přesně stanovit výrazně 
kratší vykazovací období pro členské státy. Pouze takovým způsobem mohou být problémy 
vyřešeny v rané fázi. Musí být rovněž stanoveno minimální množství informací doplňované 
k údajům obsaženým ve zprávách, aby byla zachována určitá kvalita vykazování. 

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

Pozměňovací návrh 341
Článek 114

1. Členské státy předloží Komisi každých 
deset let zprávu o funkci tohoto nařízení ve 
svém příslušném teritoriu, včetně oddílů o 
vyhodnocování a prosazení plnění ve 
formátu uvedeném v článku 108.

1. Členské státy předloží Komisi každé tři
roky zprávu o funkci tohoto nařízení ve svém 
příslušném teritoriu, včetně oddílů o 
vyhodnocování a prosazení plnění ve 
formátu uvedeném v článku 108.

Avšak první zpráva bude předložena pět let Avšak první zpráva bude předložena jeden 
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po vstupu tohoto nařízení v platnost. rok po vstupu tohoto nařízení v platnost.

2. Agentura předloží Komisi každých deset 
let zprávu o funkci tohoto nařízení. 
Avšak první zpráva bude zveřejněna pět let 
po oznámení požadovaném podle čl. 131 
odst. 2.

2. Agentura předloží Komisi každé tři roky
zprávu o funkci tohoto nařízení.
Avšak první zpráva bude zveřejněna dva 
roky po oznámení požadovaném podle čl. 
131 odst. 2.

3. Komise zveřejní každých deset let 
obecnou zprávu o zkušenostech s funkcí 
tohoto nařízení, včetně informací uvedených 
v odstavcích 1 a 2.
Avšak první zpráva bude zveřejněna šest let 
po oznámení požadovaném podle čl. 131 
odst. 2.

3. Komise zveřejní každé tři roky obecnou 
zprávu o zkušenostech s funkcí tohoto 
nařízení, včetně informací uvedených 
v odstavcích 1 a 2.
Avšak první zpráva bude zveřejněna tři roky
po oznámení požadovaném podle čl. 131 
odst. 2.

Or. it

Odůvodnění

Lhůty by měly být kratší k zajištění včasného monitorování a usnadnění veškerých potřebných 
úprav. 

Pozměňovací návrh, který předložilJohannes Blokland

Pozměňovací návrh 342
Článek 114

1. Členské státy předloží Komisi každých 
deset let zprávu o funkci tohoto nařízení ve 
svém příslušném teritoriu, včetně oddílů o 
vyhodnocování a prosazení plnění ve 
formátu uvedeném v článku 108.

1. Členské státy předloží Komisi každých 
pět let zprávu o funkci tohoto nařízení ve 
svém příslušném teritoriu, včetně oddílů o 
vyhodnocování a prosazení plnění ve 
formátu uvedeném v článku 108.
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Avšak první zpráva bude předložena pět let 
po vstupu tohoto nařízení v platnost.

2. Agentura předloží Komisi každých deset 
let zprávu o funkci tohoto nařízení. 

2. Agentura předloží Komisi každých pět let 
zprávu o funkci tohoto nařízení.

Avšak první zpráva bude zveřejněna pět let 
po oznámení požadovaném podle čl. 131 
odst. 2.
3. Komise zveřejní každých deset let 
obecnou zprávu o zkušenostech s funkcí 
tohoto nařízení, včetně informací uvedených 
v odstavcích 1 a 2.

3. Komise zveřejní každých pět let obecnou 
zprávu o zkušenostech s funkcí tohoto 
nařízení, včetně informací uvedených 
v odstavcích 1 a 2.

Avšak první zpráva bude zveřejněna šest let 
po oznámení požadovaném podle čl. 131 
odst. 2.

Or. nl

Odůvodnění

Členské státy, Agentura a Komise by měly zveřejňovat zprávy každých pět let. Jednou za deset 
let je nedostatečné. 

Pozměňovací návrh, který předložiliGuido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter a Jonas 
Sjöstedt, 

Pozměňovací návrh 343
Článek 114a (nový)

Článek 114a
Informace pro veřejnost

S cílem usnadnit spotřebitelům bezpečné a 
udržitelné používání chemických látek, 
přípravků a výrobků od nich odvozených 
zveřejní výrobci odpovídající údaje pomocí 
štítků připevněných na obaly všech 
jednotek uvedených na trh k prodeji 
spotřebitelům. Tyto štítky musí být ve 
vhodných případech provázeny využitím 
dalších sdělovacích kanálů jako jsou např. 
webové stránky, na nichž jsou poskytnuty 
podrobnější údaje o bezpečnosti a použití 
dotyčných výrobků
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Or. en

Odůvodnění

Mírně upravená formulace pozměňovacího návrhu 103 v návrhu zprávy.

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

Pozměňovací návrh344
Článek 114a (nový)

Článek 114a
Informace pro veřejnost

S cílem usnadnit spotřebitelům bezpečné a 
udržitelné používání výrobků obsahujících 
chemické látky výrobci zveřejní řádně 
odůvodněné údaje založené na riziku 
pomocí vhodného označení na obalech 
všech jednotek uvedených na spotřebitelský 
trh. Jasné a zřetelné označení s uvedením 
látky nebo látek obsažených ve výrobku 
uváděném na trh informuje o podmínkách 
správného použití výrobku a zdravotních a 
environmentálních rizicích spojených 
s jeho používáním nebo s předvídatelnými 
situacemi nesprávného použití. Kromě 
uvedeného označení by mělo být ve 
vhodných případech využito i jiných 
sdělovacích kanálů, jako jsou např. webové 
stránky, na nichž jsou poskytnuty 
podrobnější údaje o bezpečnosti a použití 
dotyčného výrobku.
Další informace budou sdělovány 
distributorům, aby mohli veřejnosti nebo 
spotřebitelům poskytovat kvalitnější rady a 
aby spotřebitelé mohli uplatňovat 
svobodnou volbu na základě odborných 
informací.

Or. fr
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Odůvodnění

Větší důvěra spotřebitelů musí být budována zavedením systému pro komunikaci, zejména 
pomocí jasného označování výrobků obsahujících chemické látky, a to co možná nejjasnějším 
a nejzřetelnějším způsobem.
Tím spotřebitel získá možnost vybírat si mezi výrobky na základě odborných informací za 
předpokladu, že i distributorům budou poskytovány ze strany výrobců nebo dovozců látek 
podrobnější informace o prodávaných chemických výrobcích.

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

Hennicot-Schoepges

Pozměňovací návrh 345
Článek 114a (nový)

Článek 114a
Zvláštní ustanovení pro poskytování 

informací široké veřejnosti:
1. Aby pomohli spotřebitelům s bezpečným 
a udržitelným používáním látek a 
přípravků musí výrobci zveřejnit informace 
založené na riziku pomocí štítku 
připevněného na obalu každé jednotky 
uváděné na trh k prodeji spotřebitelům, na 
němž jsou označena rizika spojená 
s doporučeným použitím nebo 
s předvídatelnými situacemi nesprávného 
použití. Označení na obalech by, kromě 
toho, mělo být ve vhodných případech 
doplněno využitím dalších sdělovacích 
kanálů jako jsou např. webové stránky, 
které poskytují podrobnější údaje o 
bezpečnosti a použití dotyčné látky nebo 
přípravku.
2. Směrnice 1999/45/ES a 1967/548/EHS 
se proto změní odpovídajícím způsobem.

Or. en

Odůvodnění

Rozvoj vhodného a soudržného sdělovacího systému založeného na riziku zajistí spotřebitelům 
poskytování nezbytných informací a rad, které jim umožní používat látky a přípravky 
s obsahem chemikálií bezpečně a účinně.
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Pozměňovací návrh, který předložilaDorette Corbey

Pozměňovací návrh 346
Článek 114a (nový)

Článek 114a
Zvláštní ustanovení pro poskytování 

informací široké veřejnosti a pracovníkům:
Výrobci přípravků určených pro širokou 
veřejnost nebo osoby odpovědné za uvádění 
těchto přípravků na trh zveřejní údaje 
založené na riziku, které označují rizika 
spojená s běžnými nebo rozumně 
předvídatelnými podmínkami používání, 
zvláště prostřednictvím štítků připevněných 
na obalech, a případně doplněných jinými 
sdělovacími kanály, jako jsou webové 
stránky.
Výrobci přípravků určených pro používání 
pracovníky zveřejní údaje založené na 
riziku, které označují rizika spojená 
s běžnými nebo rozumně předvídatelnými 
podmínkami používání, podmínky pro 
bezpečné používání a případná zdravotní 
rizika při výkonu povolání.
Tyto informace budou zveřejňovány na 
štítcích připevněných na obalech a 
prostřednictvím školení, a případně dalších 
sdělovacích kanálů, jako jsou webové 
stránky.

Or. en

Odůvodnění

Rozvoj účinného komunikačního systému má zásadní význam, má-li REACH zvýšit důvěru 
spotřebitelů v chemické preparáty jejich použití. Uvedený systém by měl spotřebitelům 
poskytovat nezbytné informace, které jim umožní zvládat každé riziko vzniklé používáním 
chemikálií v přípravcích a používat tyto přípravky bezpečně. Zvláštní informace by měly být 
zveřejněny pro pracovníky.
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Pozměňovací návrh, který předložily:Frederika Brepoels, Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 347
Čl. 115 odst. 1a (nový)

1a. Tato informace bude zpřístupněna 
v každém úředním jazyce EU.

Or. nl

Odůvodnění

Cíle REACH zahrnují ochranu lidského zdraví a životního prostředí. Je mimořádně důležité, 
aby zainteresované osoby byly schopny získávat informace o chemikáliích v jazyce, který je 
pro ně srozumitelný.

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

Pozměňovací návrh 348
Čl.115 odst. 2

2. Je-li podána Agentuře žádost o přístup 
k dokumentům podle nařízení (ES) 
1049/2001, Agentura musí konzultovat 
s třetí stranou podle čl. 4 odst. 4 nařízení 
(ES) 1049/2001 v souladu s druhým a třetím 
pododstavcem.

2. Je-li podána Agentuře žádost o přístup 
k dokumentům podle nařízení (ES) 
1049/2001, které nezahrnují dokumenty ze 
seznamu uvedeného v čl. 116 odst. 1, pro 
které žadatel o registraci požádal o 
důvěrnost, Agentura musí konzultovat s třetí 
stranou podle čl. 4 odst. 4 nařízení (ES) 
1049/2001 v souladu s druhým a třetím 
pododstavcem.

Agentura uvědomí o uvedené žádosti 
žadatele o registraci, potenciálního žadatele 
o registraci, následného uživatele, žadatele
nebo jinou dotyčnou stranu. Dotyčná strana 
může během 30 dnů předložit prohlášení 
konkretizující informace zahrnuté 
v žádosti, které považuje za obchodně 
choulostivé a jejichž předání by jí mohlo 
obchodně poškodit, a které si tedy přeje 
zachovat jako důvěrné před všemi stranami 
kromě příslušných orgánů, Agentury a 
Komise. Pro každý případ musí poskytnout 
odůvodnění.

Agentura o této žádosti uvědomí žadatele o 
registraci, a ve vhodných případech i 
potenciálního žadatele o registraci, 
následného uživatele nebo jinou 
zainteresovanou stranu.

Uvedené prohlášení bude zváženo 
Agenturou, která na základě odůvodnění 
rozhodne, jestli toto prohlášení přijme před 

Agentura uvědomí žadatele, žadatele o 
registraci, potenciálního žadatele o 
registraci, následného uživatele nebo jinou 
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rozhodnutím o udělení přístupu 
k dokumentům. Agentura uvědomí 
dotyčnou stranu, která může v souladu 
s články 87, 88 a 89, do 15 dnů od tohoto 
rozhodnutí podat odvolání proti rozhodnutí 
Agentury nepřijmout prohlášení ke 
stížnostnímu senátu.
Toto odvolání bude mít odkladný účinek. 
Stížnostní senát rozhodne o odvolání během 
30 dnů.

dotyčnou stranu o svém rozhodnutí 
vzhledem k žádosti o přístup k dotyčným 
dokumentům do 15 pracovních dnů od 
registrace žádosti.. Kdokoli z nich může, 
v souladu s články 87, 88 a 89, do 15 dnů od 
tohoto rozhodnutí podat proti tomuto
rozhodnutí odvolání ke stížnostnímu senátu. 
Toto odvolání bude mít odkladný účinek. 
Stížnostní senát rozhodne o odvolání během 
30 dnů.

Or. en

Odůvodnění

Vylepšené znění ve srovnání s pozměňovacím návrhem 105 předloženým zpravodajem. 

V současnosti navrhovaná ustanovení ohledně přístupu k informacím nesplňují požadavky 
Aarhuské úmluvy a musejí proto být pozměněna. Musí být jasné, že čl. 115 odst. 2 se vztahuje 
pouze na dokumenty v „šedé zóně“, tj. dokumenty, jejichž charakter není výslovně nedůvěrný 
ani důvěrný, jak je uvedeno v článku 116. 

Měla by být doplněna lhůta.

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

Pozměňovací návrh349
Čl. 115 odst. 3

3. Přístup k nedůvěrným údajům
předloženým v souladu s tímto nařízením 
bude umožněn pro dokumenty držené 
příslušnými orgány členských států 
v souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 2003/4/ES. Členské státy 
zabezpečí zřízení systému, v jehož rámci se 
kterákoli dotyčná strana může s odkladným 
účinkem odvolat proti rozhodnutím 
učiněným v souvislosti s přístupem 
k dokumentům.

3. Přístup k údajům neuvedeným v článku 
116, které byly předloženy v souladu s tímto 
nařízením bude umožněn pro dokumenty 
držené příslušnými orgány členských států 
v souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 2003/4/ES. Členské státy 
zabezpečí zřízení systému, v jehož rámci se 
kterákoli dotyčná strana může s odkladným 
účinkem odvolat proti rozhodnutím 
učiněným v souvislosti s přístupem 
k dokumentům. Rozhodnutí o odvolání 
bude učiněno do 30 dnů.

Or. en
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Odůvodnění

Je nutné uvést na pravou míru, že článek 115 se týká pouze informací v „šedé zóně“, 
informací, které nejsou zvláště uvedeny v článku 116 (vždy nedůvěrné nebo vždy důvěrné). Je 
nutno stanovit lhůtu pro rozhodnutí o odvolání.

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

Pozměňovací návrh 350
Čl. 115 odst. 3

3. Přístup k nedůvěrným údajům 
předloženým v souladu s tímto nařízením 
bude umožněn pro dokumenty držené 
příslušnými orgány členských států 
v souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 2003/4/ES. Členské státy 
zabezpečí zřízení systému, v jehož rámci se 
kterákoli dotyčná strana může s odkladným 
účinkem odvolat proti rozhodnutím 
učiněným v souvislosti s přístupem 
k dokumentům. Členské státy zabezpečí 
zřízení systému, v jehož rámci se kterákoli 
dotyčná strana může s odkladným účinkem 
odvolat proti rozhodnutím učiněným 
v souvislosti s přístupem k dokumentům.

3. Přístup k nedůvěrným údajům 
předloženým v souladu s tímto nařízením 
bude umožněn pro dokumenty držené 
příslušnými orgány členských států 
v souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 2003/4/ES.

Or. fr

Odůvodnění

Žádosti o informace adresované členským státům by měly být vyřizovány podle směrnice 
2003/4. Odvolací řízení s odkladným účinkem, které by tento článek zavedl, by vytvořilo 
prostor pro značné množství časově náročných řízení a omezilo by oblast působnosti směrnice 
2003/4.

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

Pozměňovací návrh 351
Čl. 115 odst. 4

4. Dokud je odvolání projednáváno nebo 
dokud může být ještě podáno, Agentura a 
kterýkoli příslušný orgán členského státu 
nadále zachovávají důvěrný charakter 

vypouští se
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dotyčných údajů.

Or. fr

Odůvodnění

Žádosti o informace adresované členským státům by měly být vyřizovány podle směrnice 
2003/4. Odvolací řízení s odkladným účinkem, které by tento článek zavedl, by vytvořilo 
prostor pro značné množství časově náročných řízení a omezilo by oblast působnosti směrnice 
2003/4.

Pozměňovací návrh, který předložiliChris Davies a Frédérique Ries

Pozměňovací návrh 352
Článek 115a (nový)

Článek 115a
Povinnost sdělovat údaje o látkách 

obsažených ve výrobcích
Následní uživatelé, kteří do výrobku začlení 
látku nebo přípravek, pro který je 
požadován bezpečnostní list nebo který 
splňuje kritéria uvedená v čl. 54 písm. a)-f), 
a ti, kteří následně s výrobkem manipulují 
nebo jej dále zpracovávají, předají 
bezpečnostní list k výrobku nebo jeho 
derivátu každému příjemci, kromě 
jednotlivých spotřebitelů.
Výrobci nebo dovozci umožní kterémukoli 
individuálnímu spotřebiteli získat bezplatně 
na základě žádosti do 15 pracovních dnů 
veškeré podrobnosti týkající se bezpečnosti 
a používat údaje o látkách obsažených 
v kterémkoli výrobku, který vyrobili nebo 
dovezli.

Or. en

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

Pozměňovací návrh 353
Článek 116 nadpis
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Důvěrnost Transparentnost a důvěrnost

Or. en

Odůvodnění

Nadpis by měly vyváženým způsobem odrážet obsah článku.

Pozměňovací návrh, který předložili Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 
Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik a Thomas 
Ulmer, Elisabeth Jeggle a Françoise Grossetête a Holger Krahmer a Jorgo Chatzimarkakis

Pozměňovací návrh354
Čl. 116 odst. 1 pododstavec 1

Za důvěrné se nepovažují tyto údaje: Za důvěrné se nepovažují tyto údaje, není-li
výrobcem nebo dovozcem v konkrétních 
případech stanoveno jinak:

Or. en

Odůvodnění

Možnost předkládání výjimek z pravidla nedůvěrnosti na základě analýzy jednotlivých 
případů a důvodů výrobce/dovozce by měla být právně upravena. Metody analýzy jsou 
důvěrné a pro širokou veřejnost nemají žádný význam. Tento pozměňovací návrh se váže 
k ostatním pozměňovacím návrhům předloženým k článkům v hlavě XI: Informace (Marcello 
Vernola a další). 

Jednorázové výjimky z pravidla nedůvěrnosti by měly být možné. V těchto jednorázových 
případech by mělo být poskytnutí důvodů, které odůvodňují důvěrné nakládání s informacemi 
podle čl. 116 odst. 1ponecháno na výrobci/dovozci(Thomas Ulmer & další).

Individuální výjimky z pravidla nedůvěrnosti by měly být možné. (Françoise Grossetête)

1. V individuálních případech musí být předložení důvodů k důvěrnému nakládání 
s informacemi uvedenými v čl. 116 odst. 1 ponecháno na výrobci/dovozci. 2. Obchodní název 
látky může být citlivou informací ve vztahu k jiným provozovatelům na trhu, protože by mohly 
být zjištěny tržní vazby mezi výrobci a zákazníky. Uvedené informace jsou výslovně 
považovány za důvěrné podle odstavce 2. 3. Poskytnutí údajů o hladinách DNEL není podle 
platného zákona stanoveno. Získávání uvedených hodnot je nákladné a konkurence by neměla 
mít přístup k informacím bez předchozího pečlivého uvážení (článek 115). 4. Informace 
v bezpečnostním listu často zahrnují údaje určené pouze přímým zákazníkům. Takové údaje o 
použití musejí být podle čl. 116 odst. 2 považovány za důvěrné. (Holger Krahmer a další)



PE 357.825v01-00 22/48 AM\565937CS.doc
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh, který předložiliHolger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Pozměňovací návrh 355
Čl. 116 odst. 1 písm. a)

a) obchodní název nebo názvy látky; vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění k čl. 116 odst. 1.

Pozměňovací návrh, který předložiliHolger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Pozměňovací návrh 356
Čl. 116 odst. 1 písm. b)

b) název uvedený v názvosloví organické 
chemie IUPAC, pro nebezpečné látky ve 
smyslu směrnice 67/548/EHS;

b) název uvedený v názvosloví organické 
chemie IUPAC, pro nebezpečné látky ve 
smyslu směrnice 67/548/EHS, nejsou-li 
použita odchylná ustanovení podle přílohy 
Ia tohoto nařízení nebo článku 15 směrnice 
1999/45/ES;

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění k čl. 116 odst. 1.

Pozměňovací návrh, který předložiliHolger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Pozměňovací návrh 357
Čl. 116 odst. 1 písm. c)

(c) je-li použitelný, název látky uvedený 
v seznamu obchodovatelných chemických 
látek Einecs;

(c) je-li použitelný, název látky uvedený 
v seznamu obchodovatelných chemických 
látek Einecs, jedná-li se o nebezpečnou 
látku ve smyslu směrnice 67/548/EHS, 
nejsou-li použita odchylná ustanovení 
podle přílohy Ia tohoto nařízení nebo 
článku 15 směrnice 1999/45/ES;

Or. de
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Odůvodnění

Viz odůvodnění k čl. 116 odst. 1.

Pozměňovací návrh, který předložiliHolger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Pozměňovací návrh 358
Čl. 116 odst. 1 písm. f)

f) jakákoli odvozená hladina bez účinku
(DNEL) nebo předpokládaná koncentrace 
bez účinku(PNEC) stanovená v souladu 
s přílohou I;

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění ke shora uvedenému pozměňovacímu návrhu.

Pozměňovací návrh, který předložiliHolger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Pozměňovací návrh 359
Čl. 116 odst. 1 písm. i)

i) údaje obsažené v bezpečnostním listu, 
kromě názvu společnosti/podniku nebo 
jsou-li údaje považovány za důvěrné při 
uplatnění odstavce 2;

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění ke shora uvedenému pozměňovacímu návrhu.

Pozměňovací návrh, který předložiliMary Honeyball a Karin Scheele a Dan Jørgensen, Åsa 
Westlund, Riitta Myller a Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann 

Pozměňovací návrh 360
Čl. 116 odst. 1 písm. i)

i) údaje obsažené v bezpečnostním listu, i) údaje obsažené v bezpečnostním listu 
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kromě názvu společnosti/podniku nebo 
jsou-li údaje považovány za důvěrné při 
uplatnění odstavce 2;

s výjimkou případů, kdy jsou údaje 
považovány za důvěrné při uplatnění 
odstavce 2;

Or. en

Odůvodnění

Tímto návrhem se rozšiřuje seznam nedůvěrných údajů, aby mohl být zajištěn úplný veřejný 
přístup k údajům o chemikáliích, s nimiž může člověk manipulovat, nebo je používat, nebo být 
jinak vystaven jejich účinku. Bereme na vědomí, že směrnice 2003/4 neumožňuje členským 
státům odmítat informace, které se „týkají údajů o emisích do životního prostředí“ z důvodu 
obchodní důvěrnosti. Jméno žadatele o registraci nemůže být podle stávajících právních 
předpisů o chemikáliích důvěrné (směrnice 793/93 a 92/32)(Mary Honeyball, Karin Scheele, 
Dan Jørgensen a další).

Tímto návrhem se rozšiřuje seznam nedůvěrných údajů, aby byl umožněn přístup široké 
veřejnosti k údajům o látce, která se může stát předmětem manipulace nebo použití nebo 
jejímž účinkům může být osoba vystavena. Podle směrnice 2003/4 není členským státům 
dovoleno zadržovat informace týkající se „údajů o emisích do životního prostředí“ z důvodu 
obchodní důvěrnosti. Na základě platných pravidel o chemikáliích nesmí být název 
společnosti/podniku držen v tajnosti. (Anne Ferreira a další)

Pozměňovací návrh, který předložila Evangelia Tzampazi

Pozměňovací návrh 361
Čl. 116 odst. 1 písm. i)

i) údaje obsažené v bezpečnostním listu, 
kromě názvu společnosti/podniku nebo 
jsou-li údaje považovány za důvěrné při 
uplatnění odstavce 2; 

i) údaje obsažené v bezpečnostním listu
s výjimkou případů, kdy jsou údaje 
považovány za důvěrné při uplatnění 
odstavce 2; 

Or. el

Odůvodnění

Žadatel o registraci látky je na jedné straně chráněn, a na straně druhé je vytvořeno 
konkurenční prostředí, aby si uživatelé mohli vybírat podle svého.

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

Pozměňovací návrh362
Čl. 116 odst. 1 písm. j)
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j) analytické metody, je-li o ně požádáno 
v souladu s přílohou VII nebo VIII, které 
umožňují odhalit přítomnost nebezpečné 
látky, byla-li vypuštěna do životního 
prostředí, a zároveň určit, zda došlo 
k přímému vystavení osob účinkům 
nebezpečné látky;

vypouští se

Or. it

Odůvodnění

Možnost předkládání výjimek z pravidla nedůvěrnosti na základě analýzy jednotlivých 
případů a důvodů uvedených výrobcem/dovozcem by měla být právně upravena. 
S analytickými metodami by mělo být nakládáno jako s důvěrnými a široké veřejnosti se 
netýkají. . Měl by být přijat spolu s ostatními pozměňovacími návrhy předloženými k článkům 
Hlavy XI, Informace.

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

Pozměňovací návrh 363
Čl. 116 odst. 1 písm. k)

k) skutečnost, že bylo provedeno testování 
na obratlovcích

k) testy, které byly vykonány na obratlovcích

Or. en

Autoři pozměňovacího návrhuMary Honeyball a Karin Scheele a Dan Jørgensen, Åsa 
Westlund, Riitta Myller a Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer aJonas Sjöstedt a 

Anne Ferreira a Marie-Noëlle Lienemann

Pozměňovací návrh 364
Čl. 116 odst. 1 písm. ka) (nové)

ka) jméno žadatele o registraci;

Or. en

Odůvodnění

Tímto návrhem se rozšiřuje seznam nedůvěrných údajů, aby mohl být zajištěn úplný veřejný 
přístup k údajům o chemikáliích, s nimiž může člověk manipulovat, nebo je používat, nebo být 
jinak vystaven jejich účinku. Bereme na vědomí, že směrnice 2003/4 neumožňuje členským 
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státům odmítat informace, které se „týkají údajů o emisích do životního prostředí“ z důvodu 
obchodní důvěrnosti. Jméno žadatele o registraci nemůže být podle stávajících právních 
předpisů o chemikáliích důvěrné (směrnice 793/93 a 92/32)(Mary Honeyball).

Seznam údajů, které nejsou nikdy důvěrné, je příliš omezený. Není důvod, proč udržovat 
v tajnosti jména žadatelů o registraci, údaje o produkci v tunách nebo o kategoriích použití. 
Tyto údaje jsou důležité pro ochranu životního prostředí a měly by být poskytovány v souladu 
s Aarhuskou úmluvou. Jméno žadatele o registraci je nezbytné k tomu, aby byly odstraněny 
všechny bariéry bránící sdílení údajů a prosazení, a aby veřejnost viděla, kdo je odpovědný za 
výrobu nebo dovoz příslušné chemikálie. Tento požadavek by se mohl zdát být v protikladu 
s koncepcí transparentního, silného a nekorupčního systému zatajování jména žadatele o 
registraci (Carl Schlyter & další).

Tato základní informace o rizicích musí být přímo zpřístupněny podnikatelské i široké 
veřejnosti. Neexistují žádné přesvědčivé argumenty ve prospěch požadavku na zachování 
důvěrnosti dodatečných údajů ze seznamu. Zatajování jména žadatele, kupříkladu, by bylo 
v rozporu se zásadou transparentnosti a silného nekorupčního systému. Transparentní systém 
je nezbytný pro získání důvěry veřejnosti při posuzování výhod a potenciálních rizik 
chemikálií a při kontrole jejich použití podle potřeby (Jonas Sjöstedt). 

Tímto návrhem se rozšiřuje seznam nedůvěrných údajů, aby byl umožněn přístup široké 
veřejnosti k údajům o látce, která se může stát předmětem manipulace nebo použití nebo 
jejímž účinkům může být osoba vystavena. Podle směrnice 2003/4 není členským státům 
dovoleno zadržovat informace týkající se „údajů o emisích do životního prostředí“ z důvodu 
obchodní důvěrnosti. Na základě platných pravidel o chemikáliích nesmí být název 
společnosti/podniku držen v tajnosti. (Anne Ferreira a další).

Pozměňovací návrh, který předložili Mary Honeyball a Karin Scheele a Dan Jørgensen, Åsa 
Westlund, Riitta Myller a Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer a Jonas Sjöstedt a 

Anne Ferreira a Marie-Noëlle Lienemann

Pozměňovací návrh 365
Čl. 116 odst. 1 písm. kb) (nové)

kb) chemická struktura nebo struktury 
látky;

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění ke shora uvedenému pozměňovacímu návrhu.

Pozměňovací návrh, který předložiliMary Honeyball a Karin Scheele a Dan Jørgensen, Åsa 
Westlund, Riitta Myller a Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer a Jonas Sjöstedt a 
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Anne Ferreira a Marie-Noëlle Lienemann

Pozměňovací návrh 366
Čl. 116 odst. 1 písm. kc) (nové)

kc) celkové objemové množství látky na 
trhu EU založené na objemových třídách;

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění ke shora uvedenému pozměňovacímu návrhu.

Pozměňovací návrh, který předložili Mary Honeyball a Karin Scheele a Dan Jørgensen, Åsa 
Westlund, Riitta Myller a Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer a Jonas Sjöstedt a 

Anne Ferreira a Marie-Noëlle Lienemann

Pozměňovací návrh 367
Čl. 116 odst. 1 písm. kd) (nové)

kd) kategorie použití;

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění ke shora uvedenému pozměňovacímu návrhu.

Pozměňovací návrh, který předložili Karin Scheele a Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta 
Myller a Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer a Jonas Sjöstedt

Pozměňovací návrh 368
Čl. 116 odst. 1 písm. ke) (nové)

ke) seznam přísad v přípravcích;

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění ke shora uvedenému pozměňovacímu návrhu.
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Pozměňovací návrh, který předložili Mary Honeyball a Karin Scheele a Dan Jørgensen, Åsa 
Westlund, Riitta Myller a Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer a Anne Ferreira a 

Marie-Noëlle Lienemann

Pozměňovací návrh 369
Čl. 116 odst. 1 písm. kf) (nové)

kf) zpráva o chemické bezpečnosti;

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění ke shora uvedenému pozměňovacímu návrhu.

Pozměňovací návrh, který předložiliMary Honeyball a Karin Scheele a Dan Jørgensen, Åsa 
Westlund, Riitta Myller a Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer a Anne Ferreira a 

Marie-Noëlle Lienemann

Pozměňovací návrh 370
Čl.116 odst. 1 písm. kg) (nové)

kg) pásmo tonáže látky.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění ke shora uvedenému pozměňovacímu návrhu.

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

Pozměňovací návrh 371
Čl. 116 odst. 2 pododstavec 1

2. Za důvěrné se považují tyto údaje, i když 
nebylo učiněno žádné prohlášení v souladu 
s čl. 115 odst. 2.:

2. Za důvěrné se považují tyto údaje:

Or. en

Odůvodnění

Seznam údajů označených za „vždy důvěrné“ by měl být co nejvíce omezený. Automatický 
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předpoklad důvěrnosti všech údajů týkajících se životního prostředí by nebyl v souladu 
s Aarhuskou úmluvou, ačkoli uznáváme, že výrobci/dovozci mohou požadovat důvěrnost „z 
důvodu ochrany oprávněného ekonomického zájmu“ (Aarhuská úmluva, čl. 4 odst. 4 písm. 
d)), ale s přihlédnutím k veřejnému zájmu o zveřejňování a s ohledem na to, zda se údaje 
týkají emisí do životního prostředí.

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

Pozměňovací návrh 372
Čl. 116 odst. 2 písm. a)

a) podrobné údaje o úplném složení 
přípravku;

a) kvantitativní podrobné údaje o složení 
přípravku;

Or. en

Odůvodnění

Veřejná informovanost o úplném složení přípravků je již dnes skutečností u kosmetických 
přípravků a čisticích a pracích prostředků. Důvěrnost údajů by se proto měla omezit na 
kvantitativní údaje, jinak hrozí nebezpečí podlomení současného stavu v souvisejících 
zákonodárných aktech.

Pozměňovací návrh, který předložili Karin Scheele a Evangelia Tzampazi a Dan Jørgensen, 
Åsa Westlund a Riitta Myller

Pozměňovací návrh 373
Čl. 116 odst. 2 písm. b)

b) přesné použití, funkce nebo aplikace 
látky nebo přípravku;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Seznam údajů označených za „vždy důvěrné“ by měl být co nejvíce omezený. Automatický 
předpoklad důvěrnosti všech údajů týkajících se životního prostředí by nebyl v souladu 
s Aarhuskou úmluvou, ačkoli uznáváme, že výrobci/dovozci mohou požadovat důvěrnost „z 
důvodu ochrany oprávněného ekonomického zájmu“ (Aarhuská úmluva, čl. 4 odst. 4 písm. 
d)), ale s přihlédnutím k veřejnému zájmu o zveřejňování a s ohledem na to, zda se údaje 
týkají emisí do životního prostředí. 

Šíření informací a právo veřejnosti na informace jsou mimořádně důležité. Šíření informací 
přinese, kromě toho, prospěch malým a středním podnikům, které představují téměř veškerý 
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řecký průmysl. I když bude registrace malých množství zpožděná (rozpětí 11 let), řádné 
zveřejňování údajů by bylo prospěšné.

Pozměňovací návrh, který předložiliKarin Scheele a Evangelia Tzampazi a Dan Jørgensen, 
Åsa Westlund a Riitta Myller

Pozměňovací návrh 374
Čl. 116 odst. 2 písm. c)

c) přesná tonáž látky nebo přípravku 
vyrobeného nebo uvedeného na trh;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Seznam údajů označených za „vždy důvěrné“ by měl být co nejvíce omezený. Automatický 
předpoklad důvěrnosti všech údajů týkajících se životního prostředí by nebyl v souladu 
s Aarhuskou úmluvou, ačkoli uznáváme, že výrobci/dovozci mohou požadovat důvěrnost „z 
důvodu ochrany oprávněného ekonomického zájmu“ (Aarhuská úmluva, čl. 4 odst. 4 písm. 
d)), ale s přihlédnutím k veřejnému zájmu o zveřejňování a s ohledem na to, zda se údaje 
týkají emisí do životního prostředí. 

Šíření informací a právo veřejnosti na informace jsou mimořádně důležité. Šíření informací 
přinese, kromě toho, prospěch malým a středním podnikům, které představují téměř veškerý 
řecký průmysl. I když bude registrace malých množství zpožděná (rozpětí 11 let), řádné 
zveřejňování údajů by bylo prospěšné.

Pozměňovací návrh, který předložilGuido Sacconi

Pozměňovací návrh375
Čl. 116 odst. 2 písm. d)

d) vazby mezi výrobcem nebo dovozcem a 
jeho následnými uživateli.

d) vazby mezi výrobcem nebo dovozcem a 
jeho následnými uživateli, v obou směrech 
dodavatelského řetězce a včetně všech 
článků, které jsou jeho součástí. 

Or. it

Odůvodnění

REACH ve své stávající podobě nestanoví zásadu důvěrnosti mezi jednotlivými články 
dodavatelského řetězce.
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Pozměňovací návrh, který předložiliMarcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 
Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis a Miroslav 

Mikolášik

Pozměňovací návrh 376
Čl. 116 odst. 2 písm. da) (nové)

da) analytické metody, jsou-li požadovány 
v souladu s přílohou VII nebo VIII, které
umožňují odhalit přítomnost nebezpečné 
látky, byla-li vypuštěna do životního 
prostředí, a zároveň určit, zda došlo 
k přímému vystavení osob účinkům 
nebezpečné látky;

Or. it

Odůvodnění

S analytickými metodami by mělo být nakládáno jako s důvěrnými a široké veřejnosti se 
netýkají. Měl by být přijat spolu s ostatními pozměňovacími návrhy předloženými k článkům 
Hlavy XI, Informace.

Pozměňovací návrh, který předložili Liam Aylward a Avril Doyle

Pozměňovací návrh 377
Čl. 116 odst. 2 písm. da) (nové)

da) konkrétní totožnost předchozích 
žadatelů o registraci chemické látky;

Or. en

Odůvodnění

Objasňuje, že zveřejnění totožnosti předchozích žadatelů o registraci chemických látek je 
omezena povinností zachovávat důvěrnost stanovenou v článku 102, a podrobněji vymezenou 
v čl. 115 odst. 2 a čl. 116. Z důvodu konkurenční povahy elektronického průmyslu je mnoho 
chemických látek používaných při výrobě vysoce utajovaných . Tyto chemické „receptury“ 
jsou pokládány za duševní vlastnictví. Zveřejněním způsobu použití jedné zásadní chemikálie 
může dojít k vyzrazení důvěrných podnikových informací o současných výrobních postupech 
konkurenci, a k umožnění konkurenci změnit vlastní technologické postupy. V důsledku toho 
by totožnost předchozích žadatelů o registraci měla být vůči novým žadatelům o registraci 
chráněna před zveřejněním. Zatímco omezení počtu pokusů na obratlovcích je žádoucí, 
nemůže být omezováno za cenu zveřejňování důvěrných podnikových informací o předchozích 
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žadatelích o registraci. Rozhodnutí, zda sdělit svou totožnost a podělit se s novým žadatelem o 
dokumentaci z předchozího testování, by mělo být ponecháno na předchozím žadateli o 
registraci. Podobně, vynaloží-li následní uživatelé výdaje na registraci odděleného 
následného použití, uvedené použití by nemělo být zveřejněno dodavatelským řetězcem 
výrobci chemické látky, pokud by došlo ke zmaření účelu oddělené registrace (Liam Aylward).

Pro následné uživatele může být použití látek vysoce důvěrnou záležitostí a může být 
pokládáno za duševní vlastnictví. Zveřejněním způsobu použití jedné zásadní chemikálie může 
dojít k vyzrazení důvěrných podnikových informací o současných výrobních postupech 
konkurenci, a k umožnění konkurenci změnit vlastní technologické postupy. Rozhodnutí, zda 
sdělit svou totožnost a podělit se s novým žadatelem o dokumentaci z předchozího testování, 
by mělo být ponecháno na předchozím žadateli o registraci. (Avril Doyle). 

Pozměňovací návrh, který předložili Liam Aylward a Avril Doyle

Pozměňovací návrh378
Čl. 116 odst. 2 písm. db) (nové)

db) použití registrovaná přímo následným 
uživatelem.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění ke shora uvedenému pozměňovacímu návrhu.

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

Grossetête a Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Pozměňovací návrh 379
Čl. 117 pododstavec 1

Bez ohledu na články 115 a 116, mohou být 
údaje přijaté Agenturou podle tohoto 
nařízení poskytnuty kterékoli vládě nebo 
orgánu třetí země nebo mezinárodní 
organizaci v souladu s dohodou uzavřenou 
mezi Společenstvím a dotyčnou třetí stranou 
podle nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 304/20031 nebo podle čl.181a 
odst. 3 Smlouvy, za předpokladu, že jsou 

Bez ohledu na články 115 a 116, mohou být 
údaje přijaté Agenturou podle tohoto 
nařízení poskytnuty kterékoli vládě nebo 
vládní instituci třetí země nebo mezinárodní 
vládní organizaci v souladu s dohodou 
uzavřenou mezi Společenstvím a dotyčnou 
třetí stranou podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 304/20031 nebo 
podle čl.181a odst. 3 Smlouvy, za 
předpokladu, že jsou splněny obě tyto 
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splněny obě tyto podmínky:
___________________
1 Úř. věst. L 63, 6. 3. 2003, s. 1.

podmínky:
_______________
1 Úř. věst. L 63, 6. 3. 2003, s. 1.

Or. it

Odůvodnění

Aby se zabránilo neoprávněnému užívání informací je nutno jednoznačně stanovit, že článek 
117 (spolupráce) se týká pouze vnitrostátních a mezinárodních vládních orgánů. Tento 
pozměňovací návrh by měl být přijat společně s ostatními pozměňovacími návrhy 
předloženými k článkům hlavy XI, Informace (Vernola a další, Ulmer a další).

Je nutné stanovit, že spolupráce se vztahuje pouze na vnitrostátní a/nebo mezinárodní vládní 
orgány (Françoise Grossetête).

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

Grossetête a Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Pozměňovací návrh380
Čl. 117 písm. a)

a) účelem dohody je spolupráce při 
provádění nebo řízení legislativy týkající se 
chemikálií, na které se vztahuje toto 
nařízení;

a) účelem dohody je vládní spolupráce při 
provádění nebo řízení legislativy týkající se 
chemikálií, na které se vztahuje toto 
nařízení;

Or. it

Odůvodnění

Viz odůvodnění k výše uvedenému pozměňovacímu návrhu.

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

Mikolášik a Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle a Werner Langen

Pozměňovací návrh 381
Článek 120

Příslušné orgány členských států uvědomí 
širokou veřejnost o rizicích plynoucích 

Na základě směrnic stanovených 
Agenturou, uvědomí příslušné orgány 
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z látek, je-li to považováno za nezbytné pro 
ochranu lidského zdraví nebo životního 
prostředí.

členských států širokou veřejnost o rizicích 
plynoucích z látek, je-li to považováno za 
nezbytné pro ochranu lidského zdraví nebo 
životního prostředí.

Or. it

Odůvodnění

Informace pro širokou veřejnost prostřednictvím příslušných vnitrostátních orgánů by neměly 
být poskytovány nekoordinovaně. S ohledem na tuto skutečnost by Agentura měla stanovit 
směrnice pro příslušné orgány určující, jak informovat, v jakých situacích informovat a jak 
popisovat ochranná opatření, která budou učiněna. (Marcello Vernola & další).

Informace pro širokou veřejnost by, v prvé řadě, neměly být poskytovány nekoordinovaně, 
aby každý jednotlivý příslušný orgán nemohl podávat informace odděleně svým vlastním 
způsobem. Za druhé, by měly existovat směrnice pro příslušné orgány určující, jak 
informovat, v jakých situacích informovat a jak popisovat ochranná opatření, která budou 
učiněna. (Thomas Ulmer & další). 

Směrnice by měly být vypracovány tak, aby bylo zajištěno, že vnitrostátní orgány v členských 
státech budou informovat veřejnost stejným způsobem. (Werner Langen) 

Pozměňovací návrh, který předložila Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 382
Článek 120

Příslušné orgány členských států uvědomí 
širokou veřejnost o rizicích plynoucích 
z látek, je-li to považováno za nezbytné pro 
ochranu lidského zdraví nebo životního 
prostředí.

Ve spolupráci s Agenturou uvědomí 
příslušné orgány členských států širokou 
veřejnost o rizicích plynoucích z látek, je-li 
to považováno za nezbytné pro ochranu 
lidského zdraví nebo životního prostředí.

Or. fr

Odůvodnění

Je nutné zlepšit koordinaci, aby se předešlo zmatku.
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Pozměňovací návrh, který předložiliGuido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter a Jonas Sjöstedt

Amendment 383
Článek 121

Příslušné orgány budou poskytovat rady 
výrobcům, dovozcům, následným 
uživatelům a všem dalším zainteresovaným 
stranám ohledně jejich povinností a závazků 
podle tohoto nařízení, kromě návodů 
provozních postupů poskytovaných 
Agenturou podle čl.73 odst.2 písm.f).

Příslušné orgány budou poskytovat rady 
výrobcům, dovozcům, následným 
uživatelům a všem dalším zainteresovaným 
stranám ohledně jejich povinností a závazků 
podle tohoto nařízení, kromě návodů 
provozních postupů poskytovaných 
Agenturou podle čl.73 odst.2 písm.f). Tyto 
rady budou zahrnovat, ale nikoli pouze, 
pokyny pro malé a střední podniky, jak 
plnit své závazky podle tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Měla by být zavedena zvláštní opatření na pomoc malým a středním podnikům. Zejména malé 
a střední podniky mohou požadovat zvláštní pomoc, aby splnily své závazky.

Pozměňovací návrh, který předložil Werner Langen

Pozměňovací návrh 384
Článek 122

Členské státy musí udržovat systém 
úředních kontrol a dalších činností vhodných 
za daných podmínek.

Členské státy musí udržovat systém 
úředních kontrol a dalších činností vhodných 
za daných podmínek. Agentura je 
oprávněna požadovat, aby členské státy 
prováděly kontroly a další činnosti.

Or. de

Odůvodnění

Vedení systému REACH spoléhá na jednotné provádění ustanovení v rámci celého společného 
trhu. Agentura proto musí být v postavení orgánu oprávněného požadovat, aby členské státy 
prováděly některé kontroly nebo činnosti.

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

Pozměňovací návrh 385
Článek 122

Členské státy musí udržovat systém 
úředních kontrol a dalších činností vhodných 
za daných podmínek.

Členské státy musí udržovat systém 
úředních kontrol a dalších činností vhodných 
za daných podmínek.

Agentura je členskými státy zmocněna, aby 
dávala podněty k zahájení kontrol a 
činností a stanovila směrnice pro 
harmonizaci a účinnost kontrolního 
systému.

Or. it

Odůvodnění

Vedení systému REACH vyzývá k harmonizovanému provádění svých ustanovení v rámci 
celého společného trhu a k zavedení účinného systému kontrol. Agentura by proto měla být 
v postavení orgánu oprávněného požadovat, aby členské státy prováděly kontroly nebo 
činnosti. Tento pozměňovací návrh by měl být přijat společně s ostatními pozměňovacími 
návrhy předloženými k článkům hlavy XIII, Prosazení.

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

Mikolášik

Pozměňovací návrh 386
Čl. 123 odst. 1

1. Členské státy ustanoví sankce za 
porušování stávajícího nařízení a učiní 
veškerá nezbytná opatření k zajištění 
provádění těchto ustanovení. Stanovené 
sankce musejí být účinné, přiměřené a 
odrazující. Členské státy oznámí uvedená 
ustanovení Komisi nejpozději osmnáct 
měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost, 
a bez prodlení Komisi oznámí každý 
následný pozměňovací návrh ovlivňující tato 
ustanovení.

1. Členské státy ustanoví na základě 
souboru směrnic vypracovaných 
Agenturou, sankce za porušování 
stávajícího nařízení a učiní veškerá nezbytná 
opatření k zajištění provádění těchto 
ustanovení. Stanovené sankce musejí být 
účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy 
oznámí uvedená ustanovení Komisi a 
Agentuře nejpozději osmnáct měsíců od 
vstupu tohoto nařízení v platnost, a bez 
prodlení Komisi oznámí každý následný 
pozměňovací návrh ovlivňující tato 
ustanovení.
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Or. it

Odůvodnění

Ponechání systému sankcí na volném uvážení jednotlivých členských států by vedlo k existenci 
rozdílných sankcí uvnitř Unie. Má-li být dosaženo cílů REACH, musí existovat 
harmonizovaný systém sankcí a harmonizované provádění. Tento pozměňovací návrh by měl 
být přijat společně s ostatními pozměňovacími návrhy předloženými k článkům hlavy XIII, 
Prosazení.

Pozměňovací návrh, který předložiliFrançoise Grossetête a Werner Langen

Pozměňovací návrh 387
Čl. 123 odst. 1

1. Členské státy ustanoví sankce za 
porušování stávajícího nařízení a učiní 
veškerá nezbytná opatření k zajištění 
provádění těchto ustanovení. Stanovené 
sankce musejí být účinné, přiměřené a 
odrazující. Členské státy oznámí uvedená 
ustanovení Komisi nejpozději osmnáct 
měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost, 
a bez prodlení Komisi oznámí každý 
následný pozměňovací návrh ovlivňující tato 
ustanovení.

1. Členské státy ustanoví na základě 
směrnic vypracovaných Agenturou, sankce 
za porušování stávajícího nařízení a učiní 
veškerá nezbytná opatření k zajištění 
provádění těchto ustanovení. Stanovené 
sankce musejí být účinné, přiměřené a 
odrazující. Členské státy oznámí uvedená 
ustanovení Komisi nejpozději osmnáct 
měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost, 
a bez prodlení Komisi oznámí každý 
následný pozměňovací návrh ovlivňující tato 
ustanovení.

Or. fr

Odůvodnění

Správa systému REACH vyžaduje harmonizované provádění , z čehož plyne, že by měly být 
harmonizovány také sankce (Françoise Grossetête).

Bude-li systém sankcí ponechán výhradně na volném uvážení členských států, důsledkem 
tohoto kroku bude široká škála rozdílných systémů v celé EU. Cílů REACH je možno 
dosáhnout pouze prostřednictvím jednotného systému sankcí a jednotného provádění 
ustanovení. (Werner Langen)

Pozměňovací návrh, který předložil Jonas Sjöstedt

Pozměňovací návrh 388
Článek 125
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Členské státy nebudou zakazovat, omezovat 
nebo zdržovat výrobu, dovoz, uvedení na trh 
nebo používání látky samotné, obsažené 
v přípravku nebo ve výrobku, spadající do 
působnosti tohoto nařízení, která vyhovuje 
tomuto nařízení, a případně aktům 
Společenství přijatým při provádění tohoto 
nařízení.

Členské státy nebudou zakazovat, omezovat 
nebo zdržovat, z důvodů uvedených v tomto 
nařízení, výrobu, dovoz, uvedení na trh 
nebo používání látky samotné, obsažené 
v přípravku nebo ve výrobku, která 
vyhovuje tomuto nařízení, a případně aktům 
Společenství přijatým při provádění tohoto 
nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Jelikož oblast působnosti tohoto nařízení je velmi široká – zahrnuje výrobu a zároveň prodej 
a dovoz výrobků, je navrženo nové znění, aby nedocházelo k problémům ve vztahu k jiným 
druhům legislativy, týkající se např. zdraví pracovníků.

Pozměňovací návrh, který předložila Karin Scheele

Pozměňovací návrh 389
Čl. 125 odst. 1a (nový)

1a. Odstavec 1 se nedotýká práva členských 
států zachovávat nebo zavádět přísnější 
ochranná opatření v souladu s právními 
předpisy Společenství o ochraně 
pracovníků, nebylo-li provedeno v souladu 
s tímto nařízením posouzení chemické 
bezpečnosti pro použití látky.

Or. de

Odůvodnění

Ustanovení přijatá na základě článku 137 Smlouvy o založení Evropského společenství by 
neměla členským státům bránit v zachovávání nebo zavádění přísnějších ochranných 
opatření. Jedná se také o ustanovení o ochraně pracovníků. Bylo-li provedeno posouzení 
chemické bezpečnosti pro látku, lze předpokládat, že ochrana pracovníků je přiměřeným 
způsobem zajištěna. Proto je navrženo, aby v jiných případech nebylo právo členských států 
přijímat přísnější opatření omezováno.

Pozměňovací návrh, který předložila Lena Ek

Pozměňovací návrh 390
Článek 128
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Přílohy mohou být změněny v souladu 
s postupem uvedeným v čl. 130 odst. 3.

Přílohy mohou být změněny v souladu 
s postupem uvedeným v čl. 130 odst. 3.

Nejpozději 18 měsíců od vstupu tohoto 
nařízení v platnost budou vloženy oddíly do 
začátku přílohy II a na začátek přílohy III, 
která stanoví objektivní kritéria pro vynětí 
látek a/nebo skupin látek.

Or. en

Odůvodnění

Platná příloha II je založena na „historickém precedentu“. Sama o sobě je rozporuplná a 
opírá se o nejasná kritéria vedoucí k absurditám, kdy jedna ze dvou podobných látek je 
vyloučena, zatímco druhá nikoli (tj. sacharóza a fruktóza). Komisi by měl být dán konečný 
termín, do něhož vypracuje jasná objektivní kritéria pro udělení výjimek obsažených v příloze 
II, aby mohl být sestaven úplný seznam látek, na které se výjimky vztahují.

Pozměňovací návrh, který předložiliChris Davies a Thomas Ulmer Elisabeth Jeggle

Pozměňovací návrh 391
Článek 128

Přílohy mohou být změněny v souladu 
s postupem uvedeným v čl. 130 odst. 3.

Přílohy mohou být změněny v souladu 
s postupem uvedeným v čl. 130 odst. 3.

Jakmile vědecký poradní výbor Evropského 
střediska pro validaci alternativních metod 
(ECVAM) dospěl k názoru, že alternativní 
testovací metoda je vědecky validní a 
připravená k zákonnému přijetí, ECVAM 
zformuluje návrh změny testovacích metod 
v příloze X a informačních požadavků 
podle příloh V, a předloží tento návrh 
Výboru uvedenému v čl. 130 odst. 1.

Or. en

Odůvodnění

Uznané alternativní testovací metody by měly být neprodleně zahrnuty do nařízení, aby se 
zabránilo testování na zvířatech.
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Pozměňovací návrh, který předložilaDagmar Roth-Behrendt

Pozměňovací návrh 392
Článek 131

Přechodná opatření týkající se Agentury Příprava na založení Agentury
1. Komise vykonává funkce Agentury 
během období po vstupu tohoto nařízení 
v platnost až do doby převedení těchto 
funkcí na Agenturu podle odstavce 3.

1. Komise poskytuje nezbytnou podporu na 
založení Agentury.

Komise může zejména jmenovat členy 
personálu a uzavírat smlouvy jménem 
Agentury, k čemuž využívá rozpočet 
stanovený pro Agenturu. Tato funkce 
zahrnuje jmenování osoby, která vykonává 
funkce výkonného ředitele do doby 
jmenování výkonného ředitele správní 
radou Agentury v souladu s článkem 80.

Až do doby, kdy se výkonný ředitel ujme své 
funkce po jmenování správní radou 
v souladu s článkem 80, je za tímto účelem 
Komise oprávněna jménem Agentury a 
s využitím rozpočtu stanoveného pro 
Agenturu, 

a) jmenovat personál, včetně osoby, která 
dočasně vykonává funkce výkonného 
ředitele; a
b) uzavírat jiné smlouvy. 

Do 18 měsíců od vstupu tohoto nařízení 
v platnost oznámí výkonný ředitel Agentury 
Komisi, že Agentura je připravena převzít 
své funkce podle tohoto nařízení.

vypouští se

Do dvou měsíců od přijetí oznámení 
uvedeného v odstavci 2 nebo do 18 měsíců 
od vstupu tohoto nařízení v platnost, podle 
toho, co se uskuteční dříve, Komise převede 
tyto funkce na Agenturu.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Řádné založení a provoz Agentury má zásadní význam z hlediska úspěšnosti REACH. 
Agentura musí být provozně nezávislá na Komisi, a Komise neplní uvedené provozní úkoly 
stanovené v nařízení jménem Agentury. Neplní-li Komise roli Agentury, není nutné, aby 
Agentura oznamovala Komisi, že je připravena převzít od Komise úkoly. Komise by však měla 
pomáhat se založením Agentury, až dokud její správní rada nejmenuje výkonného ředitele. 
Tato úloha by měla zahrnovat získávání zaměstnanců a uzavírání nezbytných smluv na služby, 
zboží a budovy (souvisí s článkem 137).
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Pozměňovací návrh, který předložilaKarin Scheele

Pozměňovací návrh 393
Čl. 133 odst. 1

1. Dvanáct let po vstupu tohoto nařízení 
v platnost musí Komise přezkoumat 
uplatňování povinnosti posuzovat 
chemickou bezpečnost a dokládat to ve 
zprávách o chemické bezpečnosti pro látky, 
na které se tato povinnost nevztahuje, 
protože nepodléhají registraci nebo registraci 
podléhají, ale jsou vyráběny nebo dováženy 
v množství menším než je 10 tun ročně. Na 
základě tohoto přezkumu může Komise tuto 
povinnost rozšířit v souladu s postupem 
uvedeným v čl. 130 odst. 3.

1. Dvanáct let po vstupu tohoto nařízení 
v platnost musí Komise přezkoumat 
uplatňování povinnosti posuzovat 
chemickou bezpečnost a dokládat to ve 
zprávách o chemické bezpečnosti pro látky, 
na které se tato povinnost nevztahuje, 
protože nepodléhají registraci nebo podléhají 
omezené formě registrace na základě hlavy 
II, kapitoly 4. Na základě tohoto přezkumu 
může Komise tuto povinnost rozšířit 
v souladu s postupem uvedeným v čl. 130 
odst. 3.

Or. de

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh by měl být posuzován v souvislosti s pozměňovacím návrhem k čl. 
13 odst. 1 prvnímu pododstavci. Navrhuje se také, aby byla přezkoumána možnost rozšíření 
povinnosti předkládat posouzení chemické bezpečnosti a zprávu o chemické bezpečnosti na 
některé druhy izolovaných polotovarů.

.

Pozměňovací návrh, který předložilJohannes Blokland

Pozměňovací návrh 394
Čl. 133 odst. 1

1. Dvanáct let po vstupu tohoto nařízení 
v platnost musí Komise přezkoumat 
uplatňování povinnosti posuzovat 
chemickou bezpečnost a dokládat to ve 
zprávách o chemické bezpečnosti pro látky, 
na které se tato povinnost nevztahuje, 
protože nepodléhají registraci nebo registraci 
podléhají, ale jsou vyráběny nebo dováženy 
v množství menším než je 10 tun ročně. Na 
základě tohoto přezkumu může Komise tuto 
povinnost rozšířit v souladu s postupem 
uvedeným v čl. 130 odst. 3.

1. Dvanáct let po vstupu tohoto nařízení 
v platnost musí Komise přezkoumat 
uplatňování povinnosti posuzovat 
chemickou bezpečnost a dokládat to ve 
zprávách o chemické bezpečnosti pro látky, 
na které se tato povinnost nevztahuje, 
protože nepodléhají registraci, nebo pro 
látky nízké závažnosti, které podléhají 
registraci, ale jsou vyráběny nebo dováženy 
v množství menším než je 10 tun ročně. Na 
základě tohoto přezkumu může Komise tuto 
povinnost rozšířit v souladu s postupem 
uvedeným v čl. 130 odst. 3.
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Or. nl

Odůvodnění

Objemová množství jsou nahrazena stupněm závažnosti.

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

Pozměňovací návrh 395
Čl. 133 odst. 1

1. Dvanáct let po vstupu tohoto nařízení 
v platnost musí Komise přezkoumat 
uplatňování povinnosti posuzovat 
chemickou bezpečnost a dokládat to ve 
zprávách o chemické bezpečnosti pro látky, 
na které se tato povinnost nevztahuje, 
protože nepodléhají registraci nebo registraci 
podléhají, ale jsou vyráběny nebo dováženy 
v množství menším než je 10 tun ročně. Na 
základě tohoto přezkumu může Komise tuto 
povinnost rozšířit v souladu s postupem 
uvedeným v čl. 130 odst. 3.

1. Šest let po vstupu tohoto nařízení 
v platnost musí Komise přezkoumat 
uplatňování povinnosti posuzovat 
chemickou bezpečnost a dokládat to ve 
zprávách o chemické bezpečnosti pro látky, 
na které se tato povinnost nevztahuje, 
protože nepodléhají registraci. Na základě 
tohoto přezkumu může Komise tuto 
povinnost rozšířit v souladu s postupem 
uvedeným v čl. 130 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Nařízení by mělo být přezkoumáno zároveň s předložením první zprávy Komise o funkci 
uvedeného nařízení.

Vypuštění se váže k pozměňovacímu návrhu k článku 13 od stejných autorů, který stanoví 
posouzení chemické bezpečnosti jako povinnost pro všechny látky podléhající registraci, 
nikoli pouze pro ty nad 10 tun. Je-li posouzení chemické bezpečnosti povinné pro všechny 
látky podléhající registraci, není již nadále nutné zahrnovat uvedené látky do doložky o 
přezkumu. 

Pozměňovací návrh, který předložil Gyula Hegyi

Pozměňovací návrh 396
Čl. 133 odst. 2 úvodní část

2. Komise může upravit články 14 a 37, 
v souladu s postupem uvedeným v čl. 130 
odst. 3, jakmile může být stanoven 

2. Komise upraví články 14 a 37, v souladu 
s postupem uvedeným v čl. 130 odst. 3,
jakmile může být stanoven, ale nejpozději 6 
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použitelný a vzhledem k vynaloženým 
nákladům efektivní způsob výběru polymerů 
pro registraci na základě vhodných 
technických a platných vědeckých kritérií, a 
po zveřejnění zprávy o:

let po vstupu tohoto nařízení v platnost,
použitelný a vzhledem k vynaloženým 
nákladům efektivní způsob výběru polymerů 
pro registraci na základě vhodných 
technických a platných vědeckých kritérií, a 
po zveřejnění zprávy o:

Or. en

Odůvodnění

Během svého spotřebního cyklu polymery vstupují do životního prostředí mnoha způsoby, 
ačkoli tyto látky a produkty jejich odbourávání mohou být škodlivé pro lidské zdraví a životní 
prostředí. Aby nedošlo k přetížení systému, je navrženo šestileté období pro vypracování a 
zahájení účinné strategie.

Pozměňovací návrh, který předložilChris Davies

Pozměňovací návrh 396a
Čl. 133 odst. 3

3. Zpráva uvedená v čl. 114 odst. 3 o 
zkušenostech s funkcí tohoto nařízení 
zahrnuje přezkum požadavků na registraci 
látek vyráběných nebo dovážených pouze 
v množství od 1 tuny, ale nižším než 10 tun 
ročně na jednoho výrobce nebo dovozce.

3. Zpráva uvedená v čl. 114 odst. 3 o 
zkušenosti s funkcí tohoto nařízení zahrnuje 
přezkum informačních požadavků na 
registraci látek.

Na základě uvedeného přezkumu Komise 
může, v souladu s postupem uvedeným v čl. 
130 odst. 3, pozměnit informační požadavky 
stanovené v příloze V pro látky vyráběné 
nebo dovážené v množství 1 tuny nebo 
větším, až do 10 tun ročně na jednoho 
výrobce nebo dovozce, s přihlédnutím 
k poslednímu vývoji, například, pokud jde o 
alternativní testování a (kvantitativní) vztah 
struktura-činnost ((Q)SAR).

Na základě uvedeného přezkumu Komise 
může, v souladu s postupem uvedeným v čl. 
130 odst. 3, pozměnit informační požadavky 
stanovené v přílohách V až VIII, s cílem
zohlednit poslední vývoj, zvláště, pokud jde 
o alternativní testování a (kvantitativní) 
vztah struktura-činnost ((Q)SAR).

Or. en

Odůvodnění

Narozdíl od počtu pokusů na zvířatech uváděných v současné době v přílohách VI až VIII, 
příloha V obsahuje pouze jeden test na obratlovcích. Z toho důvodu je přezkum informačních 
požadavků všech významných příloh s cílem zohlednit poslední vývoj, pokud jde o alternativní 
testování a QSAR, mnohem významnější a měl by být zahrnut.
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Pozměňovací návrh, který předložil Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 397
Čl. 133 odst. 3

3. Zpráva uvedená v čl. 114 odst. 3 o 
zkušenostech s funkcí tohoto nařízení 
zahrnuje přezkum požadavků na registraci 
látek vyráběných nebo dovážených pouze 
v množstvích od 1 tuny, ale nižším než je 10 
tun ročně na jednoho výrobce nebo dovozce.

3. Zpráva uvedená v čl. 114 odst. 3 o 
zkušenostech s funkcí tohoto nařízení 
zahrnuje přezkum požadavků na registraci 
látek nízké závažnosti vyráběných nebo 
dovážených pouze v množství od 1 tuny, ale 
nižším než je 10 tun ročně na jednoho 
výrobce nebo dovozce.

Na základě uvedeného přezkumu Komise 
může, v souladu s postupem uvedeným v čl. 
130 odst. 3, pozměnit informační požadavky 
stanovené v příloze V pro látky vyráběné 
nebo dovážené v množství 1 tuny nebo 
větším, až do 10 tun ročně na jednoho 
výrobce nebo dovozce, s přihlédnutím 
k poslednímu vývoji, například, pokud jde o 
alternativní testování a (kvantitativní) vztah 
struktura-činnost ((Q)SAR).

Na základě uvedeného přezkumu Komise 
může, v souladu s postupem uvedeným v čl. 
130 odst. 3, pozměnit informační požadavky 
stanovené v příloze V pro látky nízké 
závažnosti vyráběné nebo dovážené 
v množství 1 tuny nebo větším, až do 10 tun 
ročně na jednoho výrobce nebo dovozce, 
s přihlédnutím k poslednímu vývoji, 
například, pokud jde o alternativní testování 
a (kvantitativní) vztah struktura-činnost
((Q)SAR).

Or. nl

Odůvodnění

Objemová množství jsou nahrazena stupněm závažnosti.

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

Pozměňovací návrh 398
Čl. 133 odst. 3a (nový)

3a. Sedm let po vstupu tohoto nařízení 
v platnost Komise provede přezkum 
fungování článku 6 s ohledem na 
působnost a úlohu poradenství a 
oznamování, za účelem zařazení látek 
klasifikovaných jako nebezpečné podle 
směrnice 67/548.

Or. en
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Odůvodnění

Přezkum po 7 letech poskytne základ pro posuzování údajů registrovaných a ohlášených do 
systému REACH. S využitím základny poznatků bude zaujímat proveditelný a progresivní 
přístup při předběžném hodnocení požadavku na rozšíření působnosti článku 6, i při 
označování některých kategorií výrobků, kde použití schválených chemikálií může být 
odstraněno, jako je směrnice RoHS.

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

Pozměňovací návrh 399
Článek 135

Článek 14 směrnice 1999/45/ES se vypouští. Článek 14 směrnice 1999/45/ES se vypouští. 
Směrnice 1999/45/ES se mění, aby se 
zajistilo, že spotřebitelům budou 
poskytovány údaje potřebné k přijetí 
příslušných opatření pro bezpečné použití 
látek a přípravků.

Or. en

Odůvodnění

Rozvoj vhodného a soudržného sdělovacího systému založeného na riziku zajistí spotřebitelům 
poskytování nezbytných informací a rad, které jim umožní používat látky a přípravky 
s obsahem chemikálií bezpečně a účinně.

Pozměňovací návrh, který předložila: Dagmar Roth-Behrendt

Pozměňovací návrh 400
Čl. 137 odst. 2

2. Hlavy II a XII jsou použitelné od 
šedesátého dne po vstupu tohoto nařízení 
v platnost.

2. Hlavy II, V, VI, VII, a X jsou použitelné 
ode dne uplynutí 18 měsíců po vstupu 
tohoto nařízení v platnost. Hlava III je 
použitelná ode dne uplynutí 12 měsíců po 
vstupu tohoto nařízení v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný pro zřízení REACH. Aby Agentura mohla být řádně 
založena a připravena plnit své provozní úkoly, bude provádění nařízení obecně rozděleno do 
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dvou etap: nejprve budou muset být použity články umožňující založení Agentury a 
ustanovení, v nichž se Agentura nevyskytuje. Povinnosti, které se týkají funkční Agentury 
mohou být uplatňovány pouze tehdy, až bude Agentura připravena. Lhůta na založení 
Agentury se odhaduje na 18 měsíců. Změněné datum provádění některých hlav nařízení bude 
vyžadovat odpovídající změny v jiných specifických článcích návrhu, kde se hovoří o vstupu 
nařízení v platnost. (Vazba s článkem 131).

Pozměňovací návrh, který předložila Dagmar Roth-Behrendt

Pozměňovací návrh 401
Čl. 137 odst. 5

5. Články 44, 45 a 46 jsou použitelné ode 
dne uplynutí 2 let po vstupu tohoto nařízení 
v platnost.

5. Články 44, 45 a 46 jsou použitelné ode 
dne uplynutí 3 let po vstupu tohoto nařízení 
v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění ke shora uvedenému pozměňovacímu návrhu.

Pozměňovací návrh, který předložiliJohn Bowis a Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 402
Čl. 137 odst. 5a (nový)

5a. REACH se vztahuje na kovy ve 
slitinách pouze po přijetí obou 
následujících podmínek 
a) zvláštní metody klasifikace pro slitiny 
podle směrnice 1999/45/ES; a
b) klasifikace slitin podle Globálního 
harmonizovaného systému klasifikace OSN 
a označování chemikálií.

Or. en

Odůvodnění

Bod odůvodnění 10 směrnice o nebezpečných přípravcích (1999/45/ES) uvádí, že Komise 
vypracuje další metodický pokyn o slitinách, ale žádná iniciativa nebo pokrok nebyly dosud 
zaznamenány. K zajištění budoucí soudržnosti by bylo rozumné vyloučit kovy použité ve
slitinách do doby vypracování řádného metodického pokynu v rámci pokračující revize 
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směrnice o nebezpečných přípravcích a zavedení globálního harmonizovaného systému 
(GHS) do práva EU.


