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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1046-1160 - PŘÍLOHY

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

Návrh nařízení (KOM(2003) 0644 – C6-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Text navržený Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh - Dagmar Roth-Behrendt

Pozměňovací návrh 1046
PŘÍLOHA I, část 0, odstavec 0.2

0.2. Hodnocení chemické bezpečnosti se 
týká všech identifikovaných způsobů 
použití. Vezme v úvahu použití látky 
samotné (včetně případných významnějších 
nečistot a přísad), použití v přípravku nebo 
ve výrobku. Při hodnocení vezme v úvahu 
všechny fáze životního cyklu dané látky, jak 
jsou definované v identifikovaných 
způsobech použití. Při hodnocení chemické 
bezpečnosti se vychází z porovnávání 
potenciálních nežádoucích účinků látky při 
známé nebo rozumně předvídatelné expozici 
člověka a/nebo životního prostředí působení 

0.2 Hodnocení chemické bezpečnosti se týká 
všech identifikovaných způsobů použití v 
množství 1 tuny nebo více za rok. Vezme v 
úvahu použití chemické látky samotné 
(včetně případných významnějších nečistot a 
přísad), použití v přípravku nebo ve 
výrobku. Při hodnocení vezme v úvahu 
všechny fáze životního cyklu dané látky, jak 
jsou definované v identifikovaných 
způsobech použití (včetně odpadní fáze, bez 
ohledu na čl. 2 odst. 1 písm. d) tohoto 
nařízení). Při hodnocení chemické 
bezpečnosti se vychází z porovnání 
potenciálních nežádoucích účinků látky při 



PE 357.826v01-00 2/99 AM\565939CS.doc
Externí překlad

CS

dané látky. známé nebo rozumně předvídatelné expozici 
člověka a/nebo životního prostředí působení 
dané látky.

Or. en

Justification

Viz pozměňovací návrh k čl. 2 odst. 1 písm. e) a k článku 13.

Pozměňovací návrh - Chris Davies

Pozměňovací návrh 1047
PŘÍLOHA I, část 0, odstavec 0.4, pododstavec 4

Pokud se výrobce nebo dovozce domnívá, že 
jsou k vypracování jeho zprávy o chemické 
bezpečnosti nezbytné další informace a že se 
tyto informace dají získat pouze provedením 
testů na obratlovcích, předloží v souladu s 
přílohou VII nebo VIII návrh testovací 
strategie s vysvětlením, proč považuje za 
potřebné získat dodatečné informace a uvede 
to v příslušném oddílu zprávy o chemické 
bezpečnosti. Během čekání na výsledky 
dalšího testování zaznamená do své zprávy o 
chemické bezpečnosti opatření, která zavedl 
k řízení rizik.

Pokud se výrobce nebo dovozce domnívá, že 
jsou k vypracování jeho zprávy o chemické 
bezpečnosti nezbytné další informace a že se 
tyto informace dají získat pouze provedením 
testů na obratlovcích, předloží v souladu s 
přílohou VI, VII nebo VIII návrh testovací 
strategie s vysvětlením, proč považuje za 
potřebné získat dodatečné informace a uvede 
to v příslušném oddílu zprávy o chemické 
bezpečnosti. Během čekání na výsledky 
dalšího testování zaznamená do své zprávy o 
chemické bezpečnosti opatření, která zavedl 
k řízení rizik.

Or. en

Justification

Souvisí to s pozměňovacími návrhy k bodu odůvodnění 47 a ke čl. 11 odst. 1. Aby se zabránilo 
testování na zvířatech a ušetřily se náklady pro průmysl, a jelikož údaje z testů na zvířatech 
by měly být zajišťovány pouze tehdy, je-li to nezbytné pro hodnocení bezpečnosti látky, měly 
by být předkládány také testovací návrhy obsahující testy na obratlovcích, které slouží k 
zajištění informací uvedených v příloze VI.

Pozměňovací návrh - Jonas Sjöstedt

Pozměňovací návrh 1048
PŘÍLOHA I, část 0, odstavec 0.5, pododstavec 2

Pokud v důsledku kroků č. 1 až 4 výrobce Pokud v důsledku kroků č. 1 až 4 výrobce 
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nebo dovozce dospěje k závěru, že daná 
látka nebo daný přípravek splňuje podle 
směrnice 67/548/EHS nebo směrnice 
1999/45/ES kritéria pro klasifikaci jako 
nebezpečný/ná nebo se hodnotí jako PBT
(látky perzistentní, bioakumulativní, toxické)
nebo vPvB (vysoce perzistentní a vysoce 
bioakumulativní), vezmou se při hodnocení 
chemické bezpečnosti v úvahu také 
následující kroky:

nebo dovozce dospěje k závěru, že daná 
látka nebo daný přípravek splňuje podle 
směrnice 67/548/EHS nebo směrnice 
1999/45/ES kritéria pro klasifikaci jako 
nebezpečný/ná nebo se hodnotí jako PBT 
(látky perzistentní, bioakumulativní, toxické)
nebo vPvB (vysoce perzistentní a vysoce 
bioakumulativní) nebo existují jiné rozumné 
důvody ke znepokojení, vezmou se při 
hodnocení chemické bezpečnosti v úvahu 
také následující kroky:

Or. en

Justification

Není  rozumné, jak se navrhuje, automaticky vylučovat hodnocení expozice a charakterizaci 
rizik u látek, které nebudou klasifikovány jako PBT/vPvB nebo které nejsou PBT/vPvB. Není 
to v souladu se zásadami hodnocení rizik, které jsou základem pro návrh REACH. Například 
expozice látkám s vysokým objemem výroby, které se místně využívají ve větších množstvích, 
může vést k dopadům na lokální životní prostředí, přestože látka nesplňuje požadavky na 
environmentální klasifikaci. Podle jedné z klíčových zásad toxikologie rozhoduje o tom, zdali 
dochází nějakému účinku, právě množství expozice. Není rozumné to ignorovat.

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

Pozměňovací návrh 1049
PŘÍLOHA I, část 1, odstavec 1.0.2.

1.0.2. Hodnocení nebezpečnosti pro lidské 
zdraví se týká následujících skupin 
potenciálních účinků: (1) toxikokinetika, 
metabolismus a distribuce, (2) akutní účinky 
(akutní toxicita, podráždění a leptavost), (3) 
senzibilizace, (4) toxicita po opakovaných 
dávkách a (5) účinky CMR (karcinogenita, 
mutagenita a toxicita pro reprodukci). Na 
základě všech dostupných informací se zváží 
jiné účinky tam, kde je to nezbytné.

1.0.2. Hodnocení nebezpečnosti pro lidské 
zdraví se týká následujících skupin 
potenciálních účinků: (1) toxikokinetika, 
metabolismus a distribuce, (2) akutní účinky 
(akutní toxicita, podráždění a leptavost), (3) 
senzibilizace, (4) toxicita po opakovaných 
dávkách a (5) účinky CMR (karcinogenita, 
mutagenita a toxicita pro reprodukci), 
přičemž se k tomu využijí testy a Q(SAR) 
modelování schválené Agenturou. Na 
základě všech dostupných informací se zváží 
jiné účinky tam, kde je to nezbytné.

Or. es
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Justification

Použití schválených testů a modelů malými a středními podniky přispěje k větší právní jistotě 
a zajistí postup přednostního výběru, kterým se vyloučí možné neregulérnosti.

Pozměňovací návrh - Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + Frédérique Ries, Chris 
Davies

Pozměňovací návrh 1050
PŘÍLOHA I, část 1, odstavec 1.4.1.

1.4.1. Na základě výsledků kroků č. 1 až 3 
se pro danou látku stanoví odvozená 
koncentrace bez účinků (koncentrace 
DNEL), odrážející možnou cestu (nebo 
možné cesty), dobu trvání a četnost 
expozice. Opravňuje-li k tomu expoziční 
scénář(e), může postačovat jednotlivá 
DNEL. Bereme-li ovšem v úvahu dostupné 
údaje a expoziční scénář(e) v oddíle 5 
zprávy o chemické bezpečnosti, může být 
nezbytné stanovení různé koncentrace 
DNEL pro každou relevantní skupinu 
obyvatelstva (např. pro dělníky, spotřebitele 
a osoby, které jsou exponované nepřímo 
vlivem životního prostředí) a  případně pro 
určité podskupiny obyvatelstva (např. děti, 
těhotné ženy) a pro různé cesty expozice. V 
úplném zdůvodnění se specifikuje, kromě 
jiného, výběr použitých údajů, cesta 
expozice (orální, dermální, inhalační) a doba 
trvání a četnost expozice dané látce, pro 
kterou platí DNEL. Je-li pravděpodobné, že 
dojde k více než jedné cestě expozice, pak se 
koncentrace DNEL stanoví pro každou z 
nich a pro expozici kombinace všech cest. 
Při stanovení dané koncentrace DNEL se, 
kromě jiného, vezmou v úvahu následující 
faktory:

1.4.1. Na základě výsledků kroků č. 1 až 3 
se pro danou látku stanoví odvozená 
koncentrace bez účinků (koncentrace 
DNEL), odrážející možnou cestu (nebo 
možné cesty), dobu trvání a četnost 
expozice. Opravňuje-li k tomu expoziční 
scénář(e), může postačovat jednotlivá 
DNEL. Bereme-li ovšem v úvahu dostupné 
údaje a expoziční scénář(e) v oddíle 5 
zprávy o chemické bezpečnosti, může být 
nezbytné stanovení různé koncentrace 
DNEL pro každou relevantní skupinu 
obyvatelstva (např. pro dělníky, spotřebitele 
a osoby, které jsou exponované nepřímo 
vlivem životního prostředí) a pro zranitelné 
skupiny obyvatelstva a pro různé cesty 
expozice. V úplném zdůvodnění se 
specifikuje, kromě jiného, výběr použitých 
údajů, cesta expozice (orální, dermální, 
inhalační) a doba trvání a četnost expozice 
dané látce, pro kterou platí DNEL. Je-li 
pravděpodobné, že dojde k více než jedné 
cestě expozice, pak se koncentrace DNEL 
stanoví pro každou z nich a pro expozici 
kombinace všech cest. Při stanovení dané 
koncentrace DNEL se, kromě jiného, 
vezmou v úvahu následující faktory:

(i) nejistota plynoucí, kromě jiných faktorů, 
z variability experimentálních údajů a z 
vnitrodruhových a mezidruhových variací;

(i) nejistota plynoucí, kromě jiných faktorů, 
z variability experimentálních údajů a z 
vnitrodruhových a mezidruhových variací;

(ii) povaha a vážnost účinku; (ii) povaha a vážnost účinku;

(iii)  lidská populace, které se kvantitativní 
a/nebo kvalitativní informace o expozici 

(iii) lidská populace, které se kvantitativní 
a/nebo kvalitativní informace o expozici 
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týkají. týkají.

(iii a) zvláštní druhy vnímavosti 
zranitelných skupin obyvatelstva;
(iii b) jakákoli známka nestandardních 
účinků, obzvlášť tam, kde způsob působení 
zůstává neznámý nebo nedostatečně 
charakterizovaný;
(iii c) možná souběžná expozice jiným 
chemickým látkám;

Or. en

Justification

Evropský parlament vzal v úvahu, že „chránit zdraví dětí před chorobami souvisejícími se 
životním prostředím představuje základní investici, jejímž účelem je zajištění přiměřeného 
společenského a hospodářského rozvoje“ (Paulsen - zpráva o evropském životním prostředí a 
zdravotní strategii) a požadoval zvláštní omezení chemických látek pro vysoce rizikové 
skupiny obyvatelstva (Ries - zpráva o evropském životním prostředí a akčním plánu zdraví). 
Systém REACH by měl brát vždy v úvahu zranitelné skupiny obyvatelstva. (Schlyter a jiní)

Dne 23. února 2005 přijal Evropský parlament usnesení o akčním plánu pro životní prostředí 
a zdraví v EU 2004-2010 (A6-0008/2005 ), v němž vyzývá „Komisi, aby zajistila, že při všech
hodnoceních rizik, která budou prováděna, bude věnována zvláštní pozornost rizikům pro 
embrya, kojence a děti, pokud mohou být tyto zvláště zranitelné skupiny těmto látkám 
vystaveny.“ (Frédérique Ries a jiní)

Pozměňovací návrh - Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller

Pozměňovací návrh 1051
PŘÍLOHA I, část 1, odstavec 1.4.1, bod (iii) a, b, c, d (nový)

(iii a) zvláštní druhy vnímavosti 
zranitelných skupin obyvatelstva;
(iii b) jakákoli známka nestandardních 
účinků, obzvlášť tam, kde způsob působení 
zůstává neznámý nebo nedostatečně 
charakterizovaný;
(iii c) možná souběžná expozice jiným 
chemickým látkám;
(iii d) nejistoty týkající se kvality údajů a 
celkové důvěry v databázi;
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Or. en

Justification

Evropský parlament poukázal na to, že současné metodiky hodnocení rizik neberou konkrétně 
v úvahu embrya, kojence a děti a širokou škálu expozičních šablon, které existují uvnitř této 
populace v rámci návrhu REACH (Zpráva o strategii pro životní prostředí a zdraví v EU A5-
0193/2004 - Marit Paulsen).

Pozměňovací návrh - Dagmar Roth-Behrendt

Pozměňovací návrh 1052
PŘÍLOHA I, část 4, odstavec 4.2 (krok č. 2)

Splňuje-li látka daná kritéria, vypracuje se 
charakterizace emisí tak, aby pokrývala 
příslušné části hodnocení expozice popsané 
v oddíle 5. Konkrétně má obsahovat odhad 
množství dané látky, která se uvolní do 
různých složek životního prostředí během 
všech činností vykonávaných výrobcem 
nebo dovozcem a během všech 
identifikovaných způsobů použití, a 
identifikaci možných cest, jejichž 
prostřednictvím jsou lidé a životní prostředí  
dané látce vystaveni.

Splňuje-li látka daná kritéria, vypracuje se 
charakterizace emisí tak, aby pokrývala 
příslušné části expozičního hodnocení 
popsaného v oddíle 5. Konkrétně má 
obsahovat odhad množství dané látky, která 
se uvolní do různých složek životního 
prostředí během všech činností 
vykonávaných výrobcem nebo dovozcem a 
během všech identifikovaných způsobů 
použití v množství 1 tuny nebo více za rok, a 
identifikaci možných cest, jejichž 
prostřednictvím jsou lidé a životní prostředí  
dané látce vystaveni.

Or. en

Justification

Viz pozměňovací návrh k článku 13.

Pozměňovací návrh - Dagmar Roth-Behrendt

Pozměňovací návrh 1053
PŘÍLOHA I, část 5, odstavec 5.1.1., pododstavec 1

5.1.1. Expoziční scénáře se vypracují pro 
výrobu ve Společenství, pro vlastní potřebu 
výrobce a dovozce a pro všechny 
identifikované způsoby použití dané látky.

5.1.1. Expoziční scénáře se vypracují pro 
výrobu ve Společenství, pro vlastní potřebu 
výrobce a dovozce a pro všechny 
identifikované způsoby použití dané látky v 
množství 1 tuny nebo více za rok.
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Or. en

Justification

Viz pozměňovací návrh k článku 13.

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

Pozměňovací návrh 1054
PŘÍLOHA I, část 5, odstavec 5.1.1 

5.1.1 Expoziční scénáře se vypracují pro 
výrobu ve Společenství, pro vlastní potřebu 
výrobce a dovozce a pro všechny 
identifikované způsoby použití dané látky. 
Expoziční scénář je soubor podmínek, které 
popisují, jak se daná látka vyrábí nebo 
používá během svého životního cyklu a jak 
výrobce nebo dovozce kontroluje nebo 
doporučuje následným uživatelům 
kontrolovat expozici lidí a životního 
prostředí. Tyto expoziční scénáře mohou být 
podle potřeby velmi široké nebo velmi 
specifické. Expoziční scénář se uvede 
v příslušném oddílu zprávy o chemické 
bezpečnosti a shrne se v příloze 
k bezpečnostnímu listu, kde se pod vhodným 
krátkým názvem stručně popíše všeobecné 
použití. Expoziční scénář zejména obsahuje, 
je-li to relevantní, popis: 

5.1.1 Expoziční scénáře se vypracují pro 
výrobu ve Společenství, pro vlastní potřebu 
výrobce a dovozce a pro všechny 
identifikované způsoby použití dané látky,
jak se uvádí v čl. 3 odst. 25. Expoziční 
scénář je soubor podmínek, které popisují, 
jak se daná látka vyrábí nebo používá během 
svého životního cyklu a jak výrobce nebo 
dovozce kontroluje nebo doporučuje 
následným uživatelům kontrolovat expozici 
lidí a životního prostředí. Tyto expoziční 
scénáře mohou být kategorizovány 
v souladu s definicí v čl. 3 odst. 30 a mohou 
být podle potřeby velmi široké nebo velmi 
specifické. Expoziční scénář se uvede 
v příslušném oddílu zprávy o chemické 
bezpečnosti a shrne se v příloze 
k bezpečnostnímu listu, kde se pod vhodným 
krátkým názvem stručně popíše všeobecné 
použití. Expoziční scénář zejména obsahuje, 
je-li to relevantní, popis: 

Or. de

Justification

Kategorie použití a expozice jsou strukturovány takovým způsobem, aby to umožnilo popsat 
všechny typy identifikovaných způsobů použití pomocí kombinace relevantních prvků. Tyto 
prvky kombinují specifické expoziční situace a popisují všechny podmínky, které rozhodují o 
expozici.

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

Pozměňovací návrh 1055
PŘÍLOHA I, část 5, odstavec 5.2.6 (nový) 

Platné odhady expozičních úrovní lze 
zjednodušit použitím speciálních nástrojů 
IT, včetně odvětvově specifických nástrojů 
IT, jsou-li k dispozici.

Or. de

Justification 

Pro pomoc malým a středním podnikům při dosahování souladu s jejich povinnostmi, existují 
nebo mohou být vytvořeny specifické a specializované nástroje IT k hodnocení expozice.

Pozměňovací návrh - Jonas Sjöstedt

Pozměňovací návrh 1056
PŘÍLOHA I, část 6, odstavec 6.5., pododstavec 2

Pro látky splňující kritéria PBT a vPvB 
výrobce nebo dovozce použije informace 
získané v oddíle 5, kroku č. 2, když sám u 
sebe provádí opatření k řízení rizik, kterými 
se minimalizují expozice lidí a životního 
prostředí, a když je doporučuje pro následné 
uživatele.

Pro látky CMR (karcinogeny, mutageny a 
látky toxické pro reprodukci) bez stanovené 
prahové hodnoty a pro látky splňující 
kritéria PBT a vPvB výrobce nebo dovozce 
použije informace získané v oddíle 5, kroku 
č. 2, když sám u sebe provádí opatření k 
řízení rizik, kterými se minimalizují 
expozice lidí a životního prostředí, a když je 
doporučuje pro následné uživatele.

Or. en

Justification 

V příloze I, odst. 6.4 se definuje „přiměřená kontrola” pro expoziční scénář. Pro látky bez 
stanovené prahové hodnoty nebo pro odvozené koncentrace bez účinku se kvalitativně 
zhodnotí pravděpodobnost účinku v daném expozičním scénáři. Pro látky PBT a vPvB se 
informace o opatřeních ke snížení rizik, které byly získány v hodnocení expozice, využijí k 
minimalizaci expozice pro lidské zdraví a pro životní prostředí.
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Pozměňovací návrh - Jutta D. Haug, Klaus Hänsch, Bernhard Rapkay, Helmut Kuhne, 
Mechtild Rothe

Pozměňovací návrh 1057
PŘÍLOHA I, část 7, tabulka, ČÁST A, -1 (nová) 

(-1 nová) Popis kategorií daného použití a 
expozice. 

Or. de

Justification 

Kategorie použití a expozice jsou hlavním nástrojem pro strukturovaný přenos informací o 
opatřeních k řízení rizik, cílových hodnotách expozice (např. DNEL, PNEC) a podmínkách 
použití v různých fázích ekonomického procesu. Pomáhají hospodářským subjektům a 
podporují vypracování bezpečnostního listu pro prvního následného uživatele.

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

Pozměňovací návrh 1058
PŘÍLOHA I a, část 1, odstavec 1.2, pododstavec 1

Uveďte způsoby použití dané látky nebo 
přípravku, jsou-li známé. Kde existuje 
mnoho způsobů použití, uvedou se jen 
nejdůležitější nebo nejběžnější způsoby.
Patří sem i stručný popis toho, co látka 
skutečně dělá, např. zpomalovač hoření, 
antioxidant, atd.

Uveďte způsoby použití dané látky nebo 
přípravku, jsou-li známé. (vypuštění) Patří 
sem i stručný popis toho, co látka skutečně 
dělá, např. zpomalovač hoření, antioxidant, 
atd.

Or. it

Justification

Tento pozměňovací návrh má za cíl vyhnout se tomu, aby byly vyloučeny málo běžné způsoby 
použití, a tím zabránit zbytečným dodatečným registracím.

Pozměňovací návrh - Guido Sacconi, Jonas Sjöstedt

Pozměňovací návrh 1059
PŘÍLOHA I a, část 3, odstavec 3.3a (nový)
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3.3a Pro přípravky, které nesplňují 
požadavky odstavců 3.2 a 3.3 a pro které je 
hodnota PNEC (odhad koncentrace, při níž 
nedochází k nepříznivým účinkům) u 
používaných látek nižší než 500 µg/litr, se 
množství, biodegradace (likvidovatelnost) a 
logPOW (tj. logaritmus rozdělovacího 
koeficientu n-oktanol/voda) sdělí 
následnému uživateli v souladu s 
požadavky článků 34 a 35.

Or. en

Justification

Látka může být během použití kritická, pokud následný uživatel má „slabý“ odvodní kanál a 
hodnota PNEC je u látky nižší než 500 µg/l. Jde o důležité vlastnosti látek, které je nezbytné 
sdělit následným uživatelům, jestliže musí v souladu s články 34 a 35 vypracovat hodnocení 
expozice a zprávu o chemické bezpečnosti.

Pozměňovací návrh - Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 1060
PŘÍLOHA I aa (nová)
Příloha I aa (nová)

Kategorie použití a expozice (UEC)

Při registraci látky podle článku 9 nebo při její předběžné registraci podle článku 26 
předloží výrobci nebo dovozci kromě údajů o použití dané látky v souladu s jejím 
zamýšleným účelem následující informace:

1. Údaje o kategoriích použití:

1.1 Průmyslové použití za následujících podmínek: 
vysoký standard kompetence 
vysoký standard kontroly
vysoký standard technických opatření

1.2 Profesionální použití za následujících podmínek: 
různé úrovně kompetence 
nízký standard kontroly 
nízký standard technických opatření

1.3 Použití spotřebitelem / osobní použití za následujících podmínek: 
nízký standard kompetence 
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žádná kontrola 
žádná technická nebo osobní ochranná opatření 
vnímavější skupiny, např. děti a starší lidé

2.  Údaje o kategoriích expozice:
Kategorizace expozice

2.1 podle relevantních cest expozice lidí:
2.1.1. orální,
2.1.2 inhalační,
2.1.3 dermální

2.2 podle emisních cest do životního prostředí:
2.2.1 vzduch,
2.2.2 voda,
2.2.3 půda,
2.2.4 biota

2.3 podle doby trvání a četnosti expozice:
2.3.1 jednorázová,
2.3.2 krátkodobá,
2.3.3. opakovaná,
2.3.4 dlouhodobá

3. Kategorie použití a expozice pro účely registrace nebo předběžné registrace se získávají 
pomocí kombinovaného použití údajů uvedených v bodě 2. Agentura může specifikovat 
formát podle článku 108. 

Or. de

Justification

Matrice kategorií použití a expozice s využitím formátu předepsaného podle článku 108 
poskytne následnému uživateli kombinované informace o kategoriích expozice, limitních 
hodnotách a vzorových ochranných opatřeních, aby se umožnilo dodržování příslušné limitní 
hodnoty. Uživatel látky může tedy porovnáním svého specifického použití s danými 
kategoriemi použití a expozice zjistit, 

- zda jeho použití odpovídá jedné kategorii použití a expozice nebo více kategoriím,
- zda je třeba hodnocení expozice modifikovat,
- zda musí podniknout nějaká opatření a jaká.
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Pozměňovací návrh - Jonas Sjöstedt

Pozměňovací návrh 1061
PŘÍLOHA I b

PŘÍLOHA I b
HODNOCENÍ CHEMICKÉ 

BEZPEČNOSTI PŘÍPRAVKŮ

Tato PŘÍLOHA se vypouští

Or. en

Justification

Příloha I b o hodnocení chemické bezpečnosti přípravků by se měla vypustit. Důvodem je, že 
vědecká základna je stále ještě příliš slabá, takže se praktické uplatnění navrhovaných 
ustanovení projeví jako nesmírně obtížné. Dokončit zprávu o chemické bezpečnosti pro 
jednotlivou látku je mnohem jednodušším úkolem. Přípravky jsou směsí látek a zde 
navrhovaná metodika není dostatečně spolehlivá. Vypuštění přílohy se projeví tím, že se 
budou používat konvenční metody.

Pozměňovací návrh - Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 1062
PŘÍLOHA I b

Hodnocení chemické bezpečnosti pro nějaký 
přípravek se provede v souladu s přílohou I 
s následujícími obměnami:

Hodnocení chemické bezpečnosti pro nějaký 
přípravek, s výjimkou látek, které jsou podle 
čl. 13 odst. 2 vyloučeny, se provede 
v souladu s přílohou I s následujícími 
obměnami:

Or. de

Justification

Pro hodnocení bezpečnosti přípravků jsou relevantní pouze ty údaje, které se týkají látek 
převyšujících určité minimální koncentrace. Podle čl. 13 odst. 2 se nemusí vypracovat 
hodnocení chemické bezpečnosti pro látku přítomnou v přípravku, pokud je koncentrace dané 
látky v přípravku menší než hodnoty uvedené v pododstavcích a) až e). V zájmu větší jasnosti 
by měla být odpovídající ustanovení vložena do přílohy I b „Hodnocení chemické bezpečnosti 
pro přípravky“, jelikož formulace v příloze I b, např. „každá látka v přípravku“ nebo 
„všechny látky v přípravku“ jsou zavádějící.
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Pozměňovací návrh - Dagmar Roth-Behrendt

Pozměňovací návrh 1063
PŘÍLOHA I ba (nová)

PŘÍLOHA I ba (nová)
Návod k bezpečnému použití:

Pokud se nepožaduje bezpečnostní list, požadují se následující informace:

1. Pokyny pro první pomoc (bezpečnostní list oddíl 4)

2. Opatření pro hasební zásah (bezpečnostní list oddíl 5)

3. Opatření v případě náhodného úniku (bezpečnostní list oddíl 6)

4. Pokyny pro zacházení a skladování (bezpečnostní list oddíl 7)

5. Informace pro přepravu (bezpečnostní list oddíl 14)

6. Kontrola expozice/ochrana osob (bezpečnostní list oddíl 8)

7. Stabilita a reaktivita (bezpečnostní list oddíl 10)

8. Pokyny pro odstraňování látky nebo přípravku 

8.1 Pokyny pro odstraňování látky nebo přípravku (bezpečnostní list oddíl 13)

8.2 Pokyny pro recyklaci a metodách odstraňování látky nebo přípravku pro průmysl

8.3 Pokyny pro recyklaci a metodách odstraňování látky nebo přípravku pro veřejnost

Or. en

Justification

Tyto informace nejsou nové, srovnáme-li je s návrhem Komise. Jsou obsaženy v dřívějším 
bodu 5 přílohy IV návrhu Komise, který je přesunutý do této nové přílohy I ba (nová), jelikož 
obsahují informace o řízení rizik pro látky, které nejsou klasifikovány jako nebezpečné, podle  
struktury bezpečnostního listu z přílohy I a (pozměňovací návrh související s přílohou I).

Pozměňovací návrh - Mojca Drčar Murko

Pozměňovací návrh 1064
PŘÍLOHA I ba (nová)
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PŘÍLOHA I ba (nová)
Kritéria pro látky registrované v množství menším než 10 tun, u nichž mohou být 

požadovány další informace

Dvě či více z následujících kritérií:

(a) látky, u nichž nebyly předloženy žádné informace týkající se lidského zdraví nebo 
environmentálních koncových bodů;

(b) látky, u nichž z analýzy QSAR (vztahy mezi chemickou strukturou látek a jejich  
biologickou aktivitou) nebo z jiných důkazů vyplývá, že mohou splnit kritéria pro klasifikaci 
jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci kategorie 1 či 2, nebo mohou 
splnit kritéria obsažená v příloze XII, a pro něž nejsou k dispozici žádné relevantní údaje;

(c) látky s disperzním či difuzním způsobem použití, u nichž nelze spolehlivě odhadnout 
expozici, zejména tam, kde jsou takové látky součástí spotřebních výrobků;

(d) látky, které si zaregistrovalo alespoň 20 žadatelů o registraci; za předpokladu, že  
žadatelé o registraci neukázali, že existuje nějaká závažná expozice, nebo že existují analýzy 
QSAR či jiné důkazy naznačující možné nebezpečí;

(e) látky, které byly identifikovány jako možné náhražky jiných látek podléhajících 
schvalování nebo omezením, s výjimkou případu, kdy analýzy QSAR ani jiné důkazy 
nenaznačovaly možné nebezpečí;

(f) látky, u nichž výsledky provádění zákonů nebo monitorovacích činností v členských 
státech identifikovaly podezření na rizika pro lidské zdraví či životní prostředí. 

Or. en

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

Pozměňovací návrh 1065
PŘÍLOHA I ba (nová)

PŘÍLOHA I ba (nová)

(a) Stavební výrobky v působnosti směrnice Rady 89/106/EHS ve znění směrnice
93/68/EHS;

(b) Léčivé výrobky pro humánní nebo veterinární použití v působnosti nařízení Rady (EHS) 
č. 2309/93, směrnice 2001/82/ES Evropského parlamentu a Rady a směrnice 2001/83/ES 
Evropského parlamentu a Rady;

(c) Potraviny v působnosti nařízení 178/2002/ES Evropského parlamentu a Rady, včetně 
potravinářských přídatných látek v působnosti směrnice Rady 89/107/EHS a látky 
používané v potravinách jako příchutě v působnosti směrnice Rady 88/388/ES a rozhodnutí 
Komise 1999/217/ES 

(d) Krmiva v působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 178/2002/ES, včetně 
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přísad do krmiv v působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady 1831/2003 
(nahrazující směrnici Rady 70/524/EHS);

(e) Produkty používané ve výživě zvířat v působnosti směrnice Rady 82/471/EHS;

(f) Lékařské přístroje;

(g) Materiály pro styk s potravinami v působnosti nařízení o materiálech a předmětech 
určených pro styk s potravinami 1935/2004 nahrazující směrnici Rady 89/109/EHS;

(h) Produkty na ochranu rostlin v působnosti směrnice Rady 91/414/EHS;

(i) Biocidní produkty v působnosti směrnice Rady 98/8/ES;

(j) Elektrická a elektronická zařízení v působnosti směrnice 2002/95/ES o omezení 
používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních;

(k) Baterie a akumulátory v působnosti směrnice 91/157/EHS o bateriích a akumulátorech 
obsahujících některé nebezpečné látky.

Or. en

Justification

Příloha I b (nová) seskupuje všechny odkazy na právní normy Společenství vztahující se k 
aspektům, které by neměly být v systému REACH zdvojovány.

Tento pozměňovací návrh souvisí s pozměňovacím návrhem k čl. 2 odst. 1 bodu (každému 
novému)

Pozměňovací návrh - Christofer Fjellner

Pozměňovací návrh 1066
PŘÍLOHA II, odstavce -1 a -2 (nové)

PŘÍLOHA II, odstavce -1 a -2 (nové)

- 1. Definice

Tato příloha obsahuje látky, které jsou osvobozeny od registrace. Příloha se týká látek  
vyskytujících se v přírodě a sloučenin, které se skládají hlavně z nich, a o nichž se už 
dlouho jednoznačně ví, že nepředstavují žádná rizika pro zdraví, ani nemají negativní 
účinky na životní prostředí, nebo jsou tato rizika a tyto účinky velmi nízké.

- 2. Revize

(i) během předběžné registrace přidá Agentura ty látky, které spadají pod danou definici.

( ii)  po vyhodnocení přidá Agentura takové látky, o nichž se domnívá, že nepředstavují 
žádná rizika pro zdraví, ani nemají negativní účinky na životní prostředí, nebo jsou tato 
rizika a tyto účinky velmi nízké.
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Or. sv

Justification

V současnosti neexistuje žádná definice pro látky uvedené v příloze II, např. pro vodu a 
kyselinu askorbovou. Doplněním definice se zjednoduší text a také se tím umožní revize. 

Ačkoli přidáváme látky do přílohy II v průběhu legislativního procesu, jsme přesvědčeni o 
tom, že to nebude úplné. Chtěli bychom proto provést revizi v počátečním stadiu, ale také 
postupně v průběhu procesu s tím, jak si osvojíme víc znalostí. Bez našich pozměňovacích 
návrhů bude muset být několik látek v budoucnosti registrováno značně dlouhou dobu, 
přestože Agentura ví, že dané látky nepředstavují riziko.

Pozměňovací návrh - Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta 
Korhola, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges, Philippe 

Busquin + Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Norbert Glante

Pozměňovací návrh 1067
PŘÍLOHA II, nové položky

č. EINECS    Název /Skupina    č. CAS č. EINECS     Název /Skupina    č. CAS 
231-096-4      Železo                  7439-89-6

Or. xm

Justification

Výroba oceli probíhající už 150 let představuje zcela klíčové použití železa, aniž by něco 
nasvědčovalo tomu, že železo představuje riziko pro lidské zdraví nebo pro životní prostředí.
Protože železo je materiál s velkým tonážním rozsahem výroby, bude v rámci systému REACH 
potenciálně podléhat značnému testování. Takové testování železa by znamenalo používání 
velkého počtu laboratorních zvířat. (Oomen-Ruijten a jiní) Železo se používá už tisíce let (v 
posledních 150 letech hlavně jako klíčová složka oceli), aniž by existoval nějaký náznak, že 
představuje riziko pro lidské zdraví nebo pro životní prostředí. 
Protože se železo vyrábí ve velkých tonážích, současná koncepce limitních objemů výroby by 
způsobila, že by v rámci systému REACH podléhalo vysoce komplikovanému testování, což by 
mělo za následek rozsáhlé testování na zvířatech. Náklady na testování a registraci železa by 
dalece převýšily potenciální prospěch. (Chatzimarkakis a jiní)

Železo by podle čl. 4 odst. 2 písm. a) mělo být zařazeno do seznamu látek osvobozených od 
požadavku registrace. Železo je látka, kterou známe a používáme už po staletí. Skutečnost, že 
dosud nebyla zařazena do seznamu výjimek, je důsledkem nikoli logickým, ale politickým. 

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

Pozměňovací návrh 1068
PŘÍLOHA II, nové položky

č. EINECS    Název /Skupina    č. CAS č. EINECS     Název /Skupina    č. CAS

231-959-9      Kyslík O2 7782-44-7
231-098-5      Krypton Kr     7439-90-9
231-110-9      Neon Ne      7440-01-9
231-168-5      Helium He          7440-59-7
231-172-7      Xenon Xe      7440-63-3
200-812-7      Metan CH4   78-82-8

Or. it

Justification 

Dusík, argon a oxid uhličitý, všechno složky vzduchu, jsou osvobozeny od povinnosti 
registrace v příloze II. V rámci směrnice 2001/83/ES se osvobození od registrace už vztahuje 
na kyslík za předpokladu, že je používán k lékařským účelům.
Vzácné plyny nemohou spadat pod přílohu III odst. 8, jelikož nejsou považovány za 
nebezpečné ve smyslu směrnice 67/548/EHS a jsou již regulovány v rámci současných 
nařízení vztahujících se na dopravu (dohoda ADR).
Metan by měl být zařazen do přílohy II, protože jde o hlavní složku zemního plynu, který už je 
zařazen do přílohy III daného nařízení. 

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

Pozměňovací návrh 1069
PŘÍLOHA II, nové položky

Kyslík, Krypton, Neon, Helium a Xenon by 
měly být zařazeny do přílohy II.

Or. it

Justification

Tyto plyny by měly být zařazeny do dané přílohy vzhledem ke svému přírodnímu původu a  
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použití v lékařské péči a ochraně životního prostředí. (Foglietta a jiní)

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

Pozměňovací návrh 1070
PŘÍLOHA II, nové položky

č. EINECS     Název/Skupina    č. CAS č. EINECS     Název /Skupina          č. CAS 

232-350-7 Terpentýnový olej 8006-64-2
232-304-6  Surový tallový olej                
8002-26-4
232-50-64 Lignosulfonan vápenatý      
(Kalcium-lignosulfonát)        8061-52-7
232-50-59 Na-lignosulfonát   8061-51-6
232-50-85 NH4-lignosulfonát  8061-53-8
232-51-06  Lignosulfonát ve vodním 
roztoku                                        8062-15-5

Or. en

Justification

Příloha II již obsahuje mnoho látek vyskytujících se v přírodě. Kromě toho příloha III 
osvobozuje od registrace také ropu, uhlí a zemní plyn. Tím se odůvodňuje osvobození od 
registračních požadavků u terpentýnového oleje, surového tallového oleje, lignosulfonátů a 
jiných složek získávaných ze dřeva, a to jejich přidáním do seznamu v příloze II.

Pozměňovací návrh - Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Christofer Fjellner, Anders 
Wijkman, Miroslav Ouzký

Pozměňovací návrh 1071
PŘÍLOHA II, nová položka

č. EINECS    Název /Skupina    č. CAS č. EINECS     Název /Skupina    č. CAS

265-995-8      Celulóza 65996-61-4

Or. en
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Justification 

Příloha II již obsahuje mnoho látek vyskytujících se v přírodě, včetně těch mnohasložkových. 
Celulóza a škrob jsou tvořeny stejným monosacharidem, glukózou. Glukóza a škrob jsou již 
zahrnuty do přílohy II. Do seznamu v příloze II by proto měla být zařazena také celulóza.  
Přírodní polysacharid celulóza je hlavní složkou buněčných stěn vyšších rostlin a představuje 
nejhojnější organickou složku na zemi. Přibližně 50 % veškerých materiálů biomasy tvoří 
celulóza. Celulóza není klasifikována jako nebezpečná pro lidské zdraví ani pro životní 
prostředí.

Pozměňovací návrh - Karl-Heinz Florenz, Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 1072
PŘÍLOHA II, nové položky

č. EINECS Název/skupina č. CAS

232-296-4 Arašídový olej
Extrakty a jejich fyzikálně modifikované deriváty.

8002-03-7

232-370-6 Sezamový olej
Extrakty a jejich fyzikálně modifikované deriváty.

8008-74-0

232-316-1 Palmový olej
Extrakty a jejich fyzikálně modifikované deriváty.

8002-75-3

232-282-8 Kokosový olej
Extrakty a jejich fyzikálně modifikované deriváty.

8002-31-8

232-425-4 Palmový kernelový olej
Extrakty a jejich fyzikálně modifikované deriváty.

8023-79-8

266-9-484 Shea máslo (bambucké máslo)
Extrakty a jejich fyzikálně modifikované deriváty.

294-851-7 Bornejský tuk (illipe) 
Extrakty a jejich fyzikálně modifikované deriváty.

Sal (Shorea robusta) 
Extrakty a jejich fyzikálně modifikované deriváty.

Mandlový olej
Extrakty a jejich fyzikálně modifikované deriváty.

8007-69-0

Olej z lískových ořechů
Extrakty a jejich fyzikálně modifikované deriváty.
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Olej z vlašských ořechů
Extrakty a jejich fyzikálně modifikované deriváty.

8024-09-7

Olej z ořechů kešu
Extrakty a jejich fyzikálně modifikované deriváty.

8007-24-7

Olej z brazilských ořechů
Extrakty a jejich fyzikálně modifikované deriváty.

Pistáciový olej
Extrakty a jejich fyzikálně modifikované deriváty.

Olej z ořechů macadamia
Extrakty a jejich fyzikálně modifikované deriváty.

Hydrogenovaný, interesterifikovaný a  frakcionovaný 
sójový olej
Extrakty a jejich fyzikálně modifikované deriváty.

Hydrogenovaný, interesterifikovaný a  frakcionovaný 
řepkový olej
Extrakty a jejich fyzikálně modifikované deriváty.

Hydrogenovaný, interesterifikovaný a  frakcionovaný 
slunečnicový olej
Extrakty a jejich fyzikálně modifikované deriváty.

Hydrogenovaný, interesterifikovaný a  frakcionovaný 
palmový olej
Extrakty a jejich fyzikálně modifikované deriváty.

Hydrogenovaný, interesterifikovaný a  frakcionovaný 
kokosový olej
Extrakty a jejich fyzikálně modifikované deriváty.

Hydrogenovaný, interesterifikovaný a  frakcionovaný 
palmový kernelový olej
Extrakty a jejich fyzikálně modifikované deriváty.

Sojové boby, slupky a šroty 
Extrakty a jejich fyzikálně modifikované deriváty.

Řepkové semeno, slupky a šroty 
Extrakty a jejich fyzikálně modifikované deriváty.

Slunečnicové semeno, slupky a šroty
Extrakty a jejich fyzikálně modifikované deriváty.
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Or. en

Justification 

Tato příloha je převzata z přílohy II směrnice 793/93/ES o hodnocení existujících látek. 
Položky v této příloze nebyly nikdy aktualizovány, vykazují mnoho rozporuplností, které 
nebyly nikdy upraveny. Tyto rozporuplnosti by měly být odstraněny harmonizací a doplněním 
těchto položek.
Většina daných produktů ze skupiny olejů a tuků je přírodního původu (rostlinné oleje nebo 
produkty vyráběné z rostlinných olejů).
Použití olejů a tuků jako přísad do potravin a krmiv naznačuje, že jejich vlastnosti a rizika se 
považují za dostatečně známé a že tyto „látky“ jsou bezpečné pro lidské zdraví i pro životní 
prostředí. Jsou silně regulovány v rámci nařízení 178/2002.
Všechny deriváty těchto olejů a tuků jsou přirozeně přítomny v daném oleji a každá složka se 
pouze extrahuje v nemodifikované podobě. 
Několik olejů (slunečnicový, sójový, saflorový, lněný, kukuřičný, ricinový, řepkový) a derivátů 
(lecitiny, mastné kyseliny) je již zahrnuto v příloze II a osvobozeno od registrace. 
Seznam olejů a tuků, které by měly být osvobozeny od registrace, se dá doplnit a mělo by se to 
udělat, protože rostlinné oleje (ze semen, tropických rostlin a ořechů) mají podobné fyzikální 
a chemické vlastnosti. Neexistuje žádný oprávněný důvod k tomu, aby se několik z nich 
selektivně vyloučilo, jelikož je lze v různých aplikacích (potraviny, nepotraviny, krmiva, 
nekrmiva) nahradit.
Hydrogenované, interesterifikované a frakcionované oleje a tuky se hojně využívají v 
potravinářských aplikacích typu margarínu. Proto jsou pro lidské zdraví a životní prostředí 
bezpečné.
Rostlinná semena, šroty a vedlejší produkty se hojně využívají jako krmiva. Jsou tedy pro 
zdraví a blaho zvířat, lidské zdraví i životní prostředí bezpečné.

Pozměňovací návrh - Norbert Glante

Pozměňovací návrh 1073
PŘÍLOHA III, odstavec 6

6. Vedlejší produkty, pokud nejsou samy 
dováženy nebo uváděny na trh;

6. Vedlejší produkty, pokud nejsou samy 
dováženy nebo uváděny na trh mimo rámec 
uzavřeného systému;

Or. de

Justification 

Vedlejší produkty hutnického zpracování se používají k výrobě energie a tepla. Podniky, které 
taví rudy, je dopravují výrobcům elektřiny a tepla („umísťují [je] na trh“) v uzavřených 
systémech bez jakékoli kontaktu s vnějším světem. Nepředstavují proto žádné nebezpečí pro 
životní prostředí ani pro lidské zdraví. Jejich využití navíc snižuje těžbu přírodních zdrojů 
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energie typu zemního plynu, ropy a uhlí. Registrační požadavek by využití těchto vedlejších 
produktů nadmíru brzdil.

Pozměňovací návrh - Dagmar Roth-Behrendt + Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, 
Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Renate Sommer, 

Erna Hennicot-Schoepges + Werner Langen

Pozměňovací návrh 1074
PŘÍLOHA III, odstavec 8

8. Minerály, rudy nebo látky vyskytující se v 
přírodě, pokud nejsou během svého 
zpracování chemicky modifikované, 
s výjimkou případů, kdy podle 
směrnice 67/548 splňují kritéria pro 
klasifikaci  jako nebezpečné;

8. Minerály, rudy nebo látky vyskytující se v 
přírodě;

Or. xm

Justification

S organickými a anorganickými látkami by se mělo v procesu registrace zacházet stejně. 
Potenciální  riziko vznikající z minerálů, rud nebo jiných přírodních látek lze řešit jinými 
právními normami Společenství nebo v jiných fázích systému REACH. (Roth-Behrendt)

Základní suroviny pro skupinu organických chemických látek (zemní plyn, ropa, uhlí) jsou 
osvobozeny od povinnosti registrace bez omezení. Skupina organických látek tím získává 
nespravedlivou konkurenční výhodu nad kovy a skupinou anorganických látek.
Mnoho minerálů a rud představuje vysoce složité materiály, jejichž složení se může značně 
lišit v závislosti na jejich nalezištích, což vede k potenciálu pro vícečetné registrace, např. pro  
„železnou rudu“. Výsledný počet minerálů a rud by byl tak vysoký, že by zahltil daný systém v 
průběhu první fáze registrace (pro látky v množství větším než 1000 tun za rok). (Oomen-
Ruijten a jiní)

Odstranění je správné bez výhrad. (Langen)

Pozměňovací návrh - Richard Seeber

Pozměňovací návrh 1075
PŘÍLOHA III, odstavec 8

8. Minerály, rudy nebo látky vyskytující se 
v přírodě, pokud nejsou během svého 
zpracování chemicky modifikované, 
s výjimkou případů, kdy podle 

8. Minerály, rudy nebo látky vyskytující se 
v přírodě, pokud nejsou během svého 
zpracování chemicky modifikované;
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směrnice 67/548 splňují kritéria pro 
klasifikaci jako nebezpečné;

Or. en

Justification

Všechny látky vyskytující se v přírodě (dokonce i ty, které jsou klasifikovány podle směrnice   
67/548) by měly být osvobozeny od registrace, protože jejich začlenění by drasticky zvýšilo 
počet látek podléhajících registraci. Byly také osvobozeny od ohlašovacích kritérií EINECS.  
To  je obzvlášť správné, jelikož mezi látky vyskytující se v přírodě patří několik tisíc látek, z 
nichž většina má komplexní povahu. Kromě toho mohou měnit své složení v závislosti na 
sezónních a zeměpisných podmínkách.

Pozměňovací návrh - Liam Aylward + Avril Doyle

Pozměňovací návrh 1076
PŘÍLOHA III, odstavec 8

8. Minerály, rudy nebo látky vyskytující se 
v přírodě, pokud nejsou během svého 
zpracování chemicky modifikované, 
s výjimkou případů, kdy podle 
směrnice 67/548 splňují kritéria pro 
klasifikaci jako nebezpečné;

8. Minerály, rudy, materiály  z nich 
odvozené mineralogickými nebo 
fyzikálními procesy transformace; nebo 
látky vyskytující se v přírodě, pokud nejsou 
během svého zpracování chemicky 
modifikované.

Or. en

Justification

Mineralogické procesy transformace jsou chemické a/nebo fyzikální procesy, na jejichž 
základě se materiály na bázi minerálů transformují na materiály tvořené na jiné minerální 
bázi. Během takových procesů se obvykle spotřebovává  energie. Typické příklady tvoří 
transformace surovin na bázi minerálů typu křídy, jílu, písku a sádrovce na materiály na bázi 
minerálů s přidanou hodnotou typu vápna, cementu, keramiky, skla a sádry. Organické 
suroviny, např. zemní plyn, ropa a uhlí, jsou bezvýhradně osvobozeny od registračních 
požadavků. Toto osvobození by se stejně tak mělo vztahovat na ostatní suroviny. Návrh 
nařízení REACH rozlišuje bez jakéhokoli odůvodnění mezi různými typy surovin (tj. mezi 
minerály, rudami a látkami vyskytujícími se v přírodě na jedné straně a mezi zemním plynem, 
ropou a uhlím na straně druhé), přičemž vychází pouze z jejich zdroje. Minerály, rudy a látky 
vyskytující se v přírodě jsou surovinami, které pocházejí z přírody a nejsou „chemikáliemi“, 
dokud nejsou podrobeny procesům chemické transformace.
Navíc minerály, rudy, látky vyskytující se v přírodě a materiály od nich odvozené, jak se 
popisuje v navrženém pozměňovacím návrhu, jsou charakterizovány zvýšeným počtem 
aplikací podle evropských norem a jsou dostatečně definovány s nimi spojenými testovacími 
metodami. Proto hodnocení chemické bezpečnosti, zprávy o chemické bezpečnosti a 
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informace nutné k registraci pravděpodobně nezlepší zacházení s materiály popsanými 
v navrženém pozměňovacím návrhu a není třeba je zatěžovat požadavkem registrace. 
(Aylward)

Procesy mineralogické transformace jsou chemické a/nebo fyzikální  procesy, např. 
využívající energii, jejímž prostřednictvím se materiály na bázi minerálů transformují 
na materiály tvořené na jiné minerální bázi, jako je např. křída, jíl, písek, sádrovec na vápno, 
cement, keramika, sklo a sádra. Tímto procesem se mění fyzikální vlastnosti, ale nikoli profil 
chemické nebezpečnosti materiálu. Spolu s jinými základními organickými a anorganickými 
surovinami by měly být od registrace osvobozeny, aby se zabránilo zdvojování a přetěžování 
systému. (Doyle)

Pozměňovací návrh - Mojca Drčar Murko

Pozměňovací návrh 1077
PŘÍLOHA III, odstavec 8

8. Minerály, rudy nebo látky vyskytující se 
v přírodě, pokud nejsou během svého 
zpracování chemicky modifikované, 
s výjimkou případů, kdy podle směrnice 
67/548 splňují kritéria pro klasifikaci jako 
nebezpečné;

8. Minerály, rudy, koncentráty nebo látky 
vyskytující se v přírodě, pokud nejsou 
během svého zpracování chemicky 
modifikované, s výjimkou případů, kdy 
podle směrnice 67/548 splňují kritéria pro 
klasifikaci jako nebezpečné;

Or. en

Justification

Základní suroviny pro skupinu organických chemických látek (zemní plyn, ropa, uhlí) jsou 
osvobozeny od povinnosti registrace. Tím se poskytuje skupině organických chemických látek 
nespravedlivá a významná konkurenční výhoda před kovy a skupinou anorganických látek 
jako základních surovin pro konečné skupiny a minerály a rudy. Když se koncentráty dodávají 
ve velkém množství přímo do zařízení, která již podléhají stávajícímu nařízení EU o ochraně 
pracoviště a směrnici 96/61/ES o integrované prevenci a omezování znečištění, představují 
pro veřejné zdraví a životní prostředí omezené riziko.

Pozměňovací návrh - Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Pozměňovací návrh 1078
PŘÍLOHA III, odstavec 8

8. Minerály, rudy nebo látky vyskytující se 
v přírodě, pokud nejsou během svého 

8. Minerály, rudy nebo látky vyskytující se 
v přírodě, pokud nejsou během svého 
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zpracování chemicky modifikované, 
s výjimkou případů, kdy podle směrnice 
67/548 splňují kritéria pro klasifikaci jako 
nebezpečné;

zpracování chemicky modifikované, 
s výjimkou případů, kdy podle směrnice 
67/548 splňují kritéria pro klasifikaci jako 
nebezpečné; totéž se vztahuje na kovy a 
slitiny v masivní formě.

Or. de

Justification

Ani tyto látky nejsou nebezpečné, pokud nebyly během zpracování chemicky modifikované.

Pozměňovací návrh - Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 1079
PŘÍLOHA III, odstavec 8

8. Minerály, rudy nebo látky vyskytující se 
v přírodě, pokud nejsou během svého 
zpracování chemicky modifikované, 
s výjimkou případů, kdy v souladu se 
směrnicí 67/548 splňují kritéria pro 
klasifikaci jako nebezpečné.

8. Minerály, rudy nebo látky vyskytující se 
v přírodě, pokud nejsou chemicky 
modifikované, včetně rostlinných látek 
definovaných v článku 3, tedy komplexních 
látek získaných vystavením celé rostliny 
nebo její části fyzikálnímu procesu typu 
extrakce, destilace, lisování, frakcionace, 
čištění, koncentrace nebo fermentace, 
jejichž složení závisí na typu a druhu 
rostliny, na podmínkách, v nichž se pěstuje 
a sklízí, a na použité metodě zpracování.

Or. fr

Justification 

Je patrně důležité uvést přesnou definici rostlinných výrobků, aby se nastínil rámec pro 
osvobození od registrace a pro zajištění právní jistoty.

Rostlinné výrobky nejsou výrobky v chemickém slova smyslu, jak se uvádí v návrhu Komise, a 
mělo by se tedy rozlišovat mezi nimi a ostatními látkami, zahrnutými do systému REACH. 
Většina přírodních látek splňuje ta či ona klasifikační kritéria uvedená ve směrnici 67/548.

Látky pocházející z rostlin jsou „tradičními“ materiály obecně produkovanými zemědělci 
nebo malými zemědělskými podniky jak v Evropské unii, tak i v ostatním světě, v nemalé míře 
v mnoha rozvojových zemích a vzdálených oblastech.

Jejich registrace v rámci REACH nebude možná vzhledem k jejich složitosti, proměnlivosti a 
rozmanitosti. Nebude možné podrobit všechny vlastnosti těchto přírodních látek registraci, 



PE 357.826v01-00 26/99 AM\565939CS.doc
Externí překlad

CS

jelikož neexistuje žádné ustanovení pouze pro registraci jedné specifické vlastnosti.

Registrace těchto výrobků v rámci systému REACH navíc nijak významně nepřispěje 
k dosažení základních cílů daného návrhu.

Pozměňovací návrh - Norbert Glante + Johannes Blokland + Richard Seeber

Pozměňovací návrh 1080
PŘÍLOHA III, odstavec 9

9. Zemní plyn, ropa, uhlí. 9. Zemní plyn, ropa, uhlí a koks.

Or. xm

Justification

Koks by měl být od požadavku registrace osvobozen, protože daný produkt je uhlí, z něhož 
byly odstraněny určité plyny a z právního hlediska by se s ním mělo zacházet stejně jako s 
uhlím. (Glante) 

Koks lze osvobodit od registrace zařazením do přílohy III. Pokud se z uhlí odstraní 
znečišťující látky, získáme koks. Uhlí je už osvobozeno od registrace podle přílohy III. Koks je 
čistší než uhlí a lze ho proto od registrace osvobodit. (Blokland)

Koks je výrobek, který vzniká odplyněním uhlí. V tomto procesu se z uhlí extrahuje benzen, 
toluen, xylen, dehet a jiné materiály, a proto má koks méně vnitřních nebezpečných vlastností 
a měl by být tedy osvobozen od registrace. (Seeber)

Pozměňovací návrh - Eija-Riitta Korhola

Pozměňovací návrh 1081
PŘÍLOHA III, odstavec 9

9. Zemní plyn, ropa, uhlí. 9. Zemní plyn, ropa, uhlí, koks, plyn 
vznikající při výrobě feroslitin, koksárenský 
plyn, vysokopecní plyn, konvertorový plyn.

Or. en

Justification

Procesní plyny se vyrábějí a využívají v rámci uzavřených systémů. Veškerá doprava probíhá 
potrubím a široká veřejnost se s těmito plyny nikdy nesetkává.
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Koks představuje produkt vznikající odplyněním uhlím. V tomto procesu se z uhlí extrahuje  
benzen, toluen, xylen, dehet a jiné materiály, a koks má proto méně vnitřních nebezpečných 
vlastností a měl by být osvobozen od registrace. 
Uvedené plyny se vyrábějí jako vedlejší produkty v koksárenských pecích a integrovaných 
ocelárnách. Využívají se, stejně jako zemní plyn, ropa a uhlí, k výrobě energie a tepla. Mělo 
by se s nimi proto zacházet stejně jako s přírodními zdroji energie, a tudíž by měly být 
osvobozeny od povinnosti registrace.

Pozměňovací návrh - Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Pozměňovací návrh 1082
PŘÍLOHA III, odstavec 9

9. Zemní plyn, ropa a uhlí. 9. Zemní plyn, koksárenský plyn, 
vysokopecní plyn, konvertorový plyn 
vznikající při výrobě oceli kyslíkovým 
způsobem, ropa, uhlí a koks.

Or. de

Justification

Procesní plyny se vyrábějí a využívají uvnitř uzavřených systémů. Veškerá přeprava 
probíhá potrubím a široká veřejnost se nikdy s plyny nesetká.

Koks je výrobek, který vzniká odplyněním uhlí. V tomto procesu se z uhlí extrahuje benzen, 
toluen, xylen, dehet a jiné látky, a proto má koks méně vnitřních nebezpečných vlastností a 
měl by být osvobozen od registrace.

Uvedené plyny se vyrábějí jako vedlejší produkty v koksárenských pecích a integrovaných 
ocelárnách. Využívají se, stejně jako zemní plyn, ropa a uhlí, k výrobě energie a tepla. 
Mělo by se s nimi proto zacházet úplně stejně jako s přirozenými zdroji energie a měly by 
tedy být osvobozeny od povinnosti registrace.

Pozměňovací návrh - Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Péter Olajos, 
Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, Erna Hennicot-Schoepges

Pozměňovací návrh 1083
PŘÍLOHA III, odstavec 9
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9. Zemní plyn, ropa, uhlí. 9. Zemní plyn, ropa, uhlí, koks, koksárenský 
plyn, vysokopecní plyn, konvertorový plyn

Or. en

Justification

Procesní plyny se vyrábějí a využívají v rámci uzavřených systémů. Veškerá doprava probíhá 
potrubím a široká veřejnost se s těmito plyny nikdy nesetkává.
Koks představuje produkt, který vzniká odplyněním uhlí. V tomto procesu se z uhlí extrahuje  
benzen, toluen, xylen, dehet a jiné materiály, a koks má proto méně vnitřních nebezpečných 
vlastností a měl by být osvobozen od registrace. 
Uvedené plyny se vyrábějí jako vedlejší produkty v koksárenských pecích a integrovaných 
ocelárnách. Využívají se, stejně jako zemní plyn, ropa a uhlí, k výrobě energie a tepla. Mělo 
by se s nimi proto zacházet stejně jako s přírodními zdroji energie, a měly by tedy být 
osvobozeny od povinnosti registrace.

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

Pozměňovací návrh 1084
PŘÍLOHA III, odstavec 9

9. Zemní plyn, ropa, uhlí. 9. Zemní plyn, zkapalněný ropný plyn 
(LPG), ropa, uhlí.

Or. it

Justification

LPG by měl být zařazen do přílohy III nařízení REACH vzhledem k jeho přírodnímu původu, 
k jeho podobnostem s jinými přírodními produkty uvedenými v příloze III a k jeho známým 
účinkům, pokud jde o bezpečnost, zdraví a životní prostředí.

Pozměňovací návrh - Werner Langen

Pozměňovací návrh 1085
PŘÍLOHA III, odstavec 9

9. Zemní plyn, ropa, uhlí. 9. Zemní plyn, ropa, uhlí a odvozené 
produkty používané ve vysokých pecích 
nebo v ocelářství.

Or. de
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Justification

Dané produkty vznikají ve vysokých pecích nebo v ocelárenských procesech, a měly by být 
proto na stejné úrovni jako přírodní zdroje energie. Tyto vedlejší produkty by tedy měly být 
osvobozeny od registrace.

Pozměňovací návrh - Werner Langen

Pozměňovací návrh 1086
PŘÍLOHA III, odstavec 9a (nový)

9a. Kovy a slitiny, pro které již hodnocení 
rizik existují.

Or. de

Justification 

Neúměrně vysoké úsilí potřebné pro registraci: zkušenosti získané v průběhu mnoha desetiletí 
nesvědčí o žádném riziku pro člověka ani pro životní prostředí.

Pozměňovací návrh - Werner Langen

Pozměňovací návrh 1087
PŘÍLOHA III, odstavec 9b (nový)

9b. Celulóza k výrobě papíru.

Or. de

Justification 

Riziko pro člověka a pro životní prostředí lze vyloučit.

Pozměňovací návrh - Jonas Sjöstedt

Pozměňovací návrh 1088
PŘÍLOHA IV, KROK Č. 1

KROK Č. 1 – SBĚR A SDÍLENÍ 
EXISTUJÍCÍCH INFORMACÍ

KROK Č. 1 – SBĚR A SDÍLENÍ 
EXISTUJÍCÍCH  INFORMAČNÍCH 
POTŘEB

Žadatel o registraci shromáždí všechny 
existující dostupné údaje o testování látky, 

Žadatel(é) o registraci shromáždí všechny 
existující dostupné údaje o testování látky, 
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kterou je třeba zaregistrovat. Pokud je to 
prakticky možné, registrace by měla 
předkládat konsorcia v souladu s článkem 
10 nebo 17. Umožní to sdílení údajů o 
testování, čímž se zabrání zbytečnému 
testování a sníží se náklady. Žadatel o 
registraci by měl také shromáždit všechny 
ostatní dostupné informace o dané látce. 
Mezi ně patří alternativní údaje (např. údaje 
z analýz (Q)SAR, použitelné údaje o jiných 
látkách, údaje z testování in vitro, 
epidemiologické údaje), které mohou 
pomoci při určování přítomnosti nebo 
nepřítomnosti nebezpečných vlastností dané 
látky a které mohou v určitých případech 
nahradit výsledky testování na zvířatech. 
Kromě toho je třeba shromáždit informace o 
expozici, použití a opatřeních k řízení rizik 
v souladu s článkem 9 a přílohou V. Po 
zvážení všech těchto informací se bude 
žadatel o registraci moci rozhodnout, zda je 
nutno opatřit si další informace.

kterou je třeba zaregistrovat. Potenciální 
žadatelé o registraci by měli sdílet údaje o 
testování, čímž se zabrání zbytečnému 
testování a sníží se náklady. Žadatel(é) o 
registraci by měli také shromáždit všechny 
ostatní dostupné informace o dané látce. 
Mezi ně patří alternativní údaje (např. z 
(Q)SAR, použitelné údaje o jiných látkách, 
testování in vitro epidemiologické údaje), 
které mohou pomoci při určování 
přítomnosti nebo nepřítomnosti 
nebezpečných vlastností dané látky a které 
mohou v určitých případech nahradit 
výsledky testování na zvířatech. Kromě toho 
je třeba shromáždit informace o expozici, 
použití a opatřeních k řízení rizik v souladu 
s článkem 9 a přílohou V. Po zvážení všech 
těchto informací se budou žadatelé o 
registraci moci rozhodnout, zda je nutno 
opatřit si další informace.

Or. en

Justification

Navazující pozměňovací návrh jako součást návrhu OSOR (jedna látka, jedna registrace).

Pozměňovací návrh - Richard Seeber

Pozměňovací návrh 1089
PŘÍLOHA IV, část 3, odstavec 3.4

3.4 Forma (látky, přípravku nebo výrobku) 
a/nebo fyzikální skupenství, v němž je látka 
poskytována následným uživatelům. 
Koncentrace nebo koncentrační rozpětí látky 
v přípravcích poskytovaných následným 
uživatelům a množství látky ve výrobcích 
poskytovaných následným uživatelům.

3.4 Forma (látky, přípravku nebo výrobku) 
a/nebo fyzikální skupenství, v němž je látka 
poskytována následným uživatelům. 
Koncentrace nebo koncentrační rozpětí látky 
v přípravcích poskytovaných následným 
uživatelům a množství látky ve výrobcích 
poskytovaných následným uživatelům.

3.4 Forma (látky, přípravku nebo výrobku) 
a/nebo fyzikální skupenství, v němž se daná 
látka poskytuje následným uživatelům.

3.4 Forma (látky, přípravku nebo výrobku) 
a/nebo fyzikální skupenství, v němž se daná 
látka poskytuje následným uživatelům
a/nebo spotřebitelům.
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Or. de

Justification 

Jelikož definice „následných uživatelů“ nezahrnuje spotřebitele, mělo by se zajistit, aby byly 
k dispozici také informace o formě a fyzikálním skupenství, v nichž se daná látka dostává ke 
spotřebitelům.

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

Pozměňovací návrh 1090
PŘÍLOHA IV, část 3, odstavec 3, poslední odstavec po 3.7

Kde je to použitelné, určení těch způsobů 
použití, které žadatel o registraci 
nedoporučuje a proč (tj. nestatutární 
doporučení ze strany dodavatele). Seznam 
nemusí být úplný.

Kde je to použitelné, určení těch způsobů 
použití, které žadatel o registraci 
nedoporučuje a proč (tj. nestatutární 
doporučení ze strany dodavatele). Seznam 
musí být úplný.

Or. it

Justification

Seznam musí být úplný, aby se zabránilo jak nesprávnému použití dané látky uživatelem, tak  
aby se uživatel s výhledem na specifické použití látky nepouštěl do experimentů, které by se  
určitě nezdařily.

Pozměňovací návrh - Dagmar Roth-Behrendt

Pozměňovací návrh 1091
PŘÍLOHA IV, část 5

5. NÁVOD NA BEZPEČNÉ POUŽITÍ 
TÝKAJÍCÍ SE:

Část 5 se vypouští

Or. en

Justification

Dodatečné základní informace o expozici pomáhají společnostem při vypracování jejich 
bezpečnostního listu nebo návodu na bezpečné použití a umožňují Agentuře prověřovat 
dokumentace předložené k určení prioritních látek v tonážním rozsahu 1-10 tun, pro něž by 
měly být získávány informace stanovené v příloze V.
Bod 5 přílohy IV návrhu Komise se přesouvá do nové přílohy I ba (nová), jelikož obsahuje 
informace o řízení rizik pro látky, které nejsou klasifikovány jako nebezpečné, podle struktury 
bezpečnostního listu z přílohy I ba (nová).
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(Pozměňovací návrh související s čl. 5 odst. 4)

Pozměňovací návrh - Dagmar Roth-Behrendt

Pozměňovací návrh 1092
PŘÍLOHA IV, část 5a (nová)

PŘÍLOHA IV, část 5a (nová)

5a. Informace o expozici pro látky v množství 1 tuny až 10 tun

5a.1 Kategorie hlavního použití: 
5a.1.1 a) průmyslové  použití

b) profesionální použití
c) spotřebitelské použití

5a.1.2 Specifikace pro průmyslové a profesionální použití:
a) použití v uzavřeném systému
b) použití, jehož výsledkem je zapracování do matrice nebo na matrici
c) nedisperzní použití 
d) disperzní použití

5a.2 Nejdůležitější cesta (cesty) expozice

5a.2.1 Expozice lidí:
a) orální 
b) dermální 
c) inhalační

5a.2.2 Expozice životního prostředí:
a) voda 
b) vzduch 
c) odpad

5a.3 Doba trvání expozice 
a) náhodná
b) občasná
c) nepřetržitá/častá

Or. en
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Justification

Dodatečné základní informace o expozici pomáhají společnostem při vypracování jejich 
bezpečnostního listu nebo návodu na bezpečné použití a umožňují Agentuře prověřovat 
dokumentaci předloženou k určení prioritních látek v tonážním rozsahu 1-10 tun, pro které by 
měly být získávány informace stanovené v příloze V.
Bod 5 přílohy IV návrhu Komise se přesunuje do nové přílohy I ba (nové), jelikož obsahuje 
informace o řízení rizik pro látky, které nejsou klasifikovány jako nebezpečné, podle struktury 
bezpečnostního listu z přílohy I ba (nové).
(Pozměňovací návrh související s čl. 5 odst. 4)

Pozměňovací návrh - Mojca Drčar Murko

Pozměňovací návrh 1093
PŘÍLOHA IV, část 5a (nová)

PŘÍLOHA IV, část 5a (nová)

5a. Dodatečné informace

5a.1 Kategorie hlavního použití:

5a.1.1 a) průmyslové použití
b) profesionální použití
c) spotřebitelské použití

5a.1.2 Specifikace pro průmyslové a profesionální použití:

a) použití v uzavřeném systému
b) použití, jehož výsledkem je zapracování do matrice nebo na matrici
c) nedisperzní použití
d) disperzní použití

5a.2 Nejdůležitější cesta (cesty) expozice:

5a.2.1 Expozice lidí:

a) orální
b) dermální
c) inhalační

5a.2.2 Expozice životního prostředí:

a) voda
b) vzduch
c) tuhý odpad
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5a.3 Způsob expozice:

a) náhodný/řídký
b) občasný
c) nepřetržitý/častý

Or. en

Justification

Žadatelé o registraci látek v množství nižším než 10 tun jsou osvobozeni od požadavku 
úplného hodnocení chemické bezpečnosti, jelikož takové hodnocení by bylo nepřiměřené. K  
základnímu posouzení možného rizika, stejně jako ke stanovení priority látek na základě 
možného rizika, je nutné základní hodnocení expozice. Toho lze dosáhnout nejúčinněji 
uplatněním systému založeném na základních kategoriích expozice.

Pozměňovací návrh - Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 1094
PŘÍLOHA IV a (nová) 
Příloha IV a (nová)

o stanovení priority pro registraci látek v rozmezí 1-100 tun

Stanovení priority látek by mělo záviset na potenciálním riziku dané látky, včetně jejího 
objemu, vnitřních vlastností a expozice. Podstatné je identifikovat potenciálně vysoce 
rizikové látky a náležitě přidělit zdroje tak, aby se tyto látky řešily jako první. Stanovením 
priority látek na základě rizik se také zajistí shromažďování údajů/informací o všech 
látkách v horizontu pěti let a rychlá registrace těchto látek s potenciálním vyšším rizikem. 

Informační soubor bude obsahovat vlastnosti a expoziční údaje definující dané riziko:

- Fyzikálně-chemické vlastnosti: fyzikální forma (velikost částic), bod tání, bod varu, 
relativní hustota, tlak par, rozdělovací koeficient oktanol/voda, rozpustnost ve vodě, bod 
vzplanutí; 
- Biodegradace (biologický rozklad); 
- Akutní toxicita (dafnie); 
- Akutní toxicita - orální, dermální, inhalační (jedna cesta); 
- Kožní dráždivost; 
- Oční dráždivost; 
- Senzibilizace kůže (když chybí indikace, že látka není závažná); 



AM\565939CS.doc 35/99 PE 357.826v01-00
Externí překlad

CS

- Bakteriální test genetické toxicity (Amesův test); 
- Klasifikace a informace o označování;
- Generická expozice a informace o použití.

Tyto vlastnosti a expoziční údaje rozhodují o klasifikaci do různých expozičních kategorií, 
přičemž expoziční kategorie mají zahrnovat kategorii různých způsobů použití.

Registrace v rámci REACH by měla zahrnovat jednoduchý nástroj ke stanovení priority 
látek kombinující množství s potenciálním vysokým rizikem. Skupina Komise pro prováděcí 
programy systému REACH (RIP) v současné době vymezuje proces stanovení priority látek 
nikoli jako úplné hodnocení rizika použití u všech látek vyráběných nebo dovážených 
v nízkém objemu, ale jako podporu pro identifikaci těch látek, které by měly prospěch 
z rychlejšího začlenění do systému REACH. 

Základní koncepcí daného návrhu je využívat systém hodnocení potenciálně vysokého 
vnitřního nebezpečí dané látky s její schopností způsobit expozici spolu s jejím koncovým 
použitím, které vymezují:

Vysoce prioritní kritéria nebezpečnosti látek

Klasifikace                                E, F+, T+, T, N, R42, R43

Expozice (lidí)

Expoziční potenciál      Vysoký Střední Nízký  
Tlak  par (hPa)           >100 10-100 5-10
Prachový potenciál Extrémně Prašný Mírně

prašný prašný
Analogie Mouka Krystalový Dražé

cukr

Vysoce prioritní potenciál expozice (životního prostředí)

Látka není snadno biologicky rozložitelná a potenciální k bioakumulaci (log Kow >3)

Vysoce prioritní kritéria použití/objemu

Množství 1-10 tun a spotřebitelské koncové využití
Množství 10 -100 tun a spotřebitelské nebo profesionální koncové   

využití

Stanovení priorit na základě výše uvedených informací:
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Vysoká priorita: látka splňuje následující podmínky:
Vysoce prioritní kritéria nebezpečnosti a
Vysoký potenciál expozice lidí nebo vysoký potenciál expozice životního prostředí a
Vysoce prioritní kritéria použití/objemu

Tyto látky podléhají registraci podle čl. 21.2 b)

Pozitivní indikace nebezpečnosti (potenciálu expozice lidí nebo životního prostředí) a 
použití/objemu = rychlejší registrace

Or. en

Justification

Souvisí to s pozměňovacím návrhem k čl. 20a (nový).

Pozměňovací návrh - Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 1095
PŘÍLOHA IVa (nová)
Příloha IVa (nová)

Kritéria pro klasifikaci úrovně priority

V této příloze se stanoví kritéria pro klasifikaci látek na základě rizik do prioritních úrovní 
1 až 3. Klasifikační kritéria „toxicita“, „tonáž“ a „použití“ se také definují. V rámci 
registračního postupu podle čl. 9c provádí klasifikaci samotný výrobce nebo dovozce, v 
rámci předběžného registračního postupu podle čl. 26b odst. 1 provádí klasifikaci Agentura. 

Klasifikační schéma pro prioritní úrovně
Toxicita Tonáž  Použití
Prioritní úroveň 1
Vysoká toxicita/tonážní úroveň 1 otevřené použití
Vysoká toxicita/tonážní úroveň 1 uzavřené použití
Vysoká toxicita/tonážní úroveň 2 otevřené použití
Vysoká toxicita/tonážní úroveň 3 otevřené použití
Všechny látky CMR, PBT a POP

Prioritní úroveň 2
Vysoká toxicita/tonážní úroveň 2 uzavřené použití
Vysoká toxicita/tonážní úroveň 3 uzavřené použití
Střední toxicita/tonážní úroveň 1 otevřené použití
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Střední toxicita tonážní úroveň 2 otevřené použití
Střední toxicita tonážní úroveň 3 otevřené použití
Střední toxicita tonážní úroveň 1 uzavřené použití

Prioritní úroveň 3
Střední toxicita tonážní úroveň 2 uzavřené použití
Střední toxicita tonážní úroveň 3 uzavřené použití
Nízká toxicita ve všech kombinacích

2. Definice klasifikačních kritérií
2.1 Úrovně toxicity

2.1.1 Vysoká toxicita
„Vysoká toxicita“ se vztahuje na látky klasifikované na základě toxických vlastností 
v souladu se směrnicí 67/548/EHS následovně:
velmi toxické,
toxické,
senzibilizující,
karcinogenní, 
mutagenní, 
toxické pro reprodukci, 
nebezpečné pro životní prostředí, R 50, R53
Jiné látky, o kterých výrobce nebo dovozce ví nebo se domnívá, že mají odpovídající toxické 
vlastnosti, nebo u nich na základě strukturálních a fyzikálních nebo chemických vlastností 
existuje podezření, že mají odpovídající toxické vlastnosti nebo že patří do kategorie látek  
CMR, PBT nebo POP, musí být také klasifikovány jako „vysoce toxické“.

2.1.2 Střední toxicita
„Střední toxicita“ se vztahuje na látky klasifikované na základě toxických vlastností 
v souladu se směrnicí 67/548/EHS následovně:
škodlivé,
nebezpečné pro životní prostředí, pokud nejsou klasifikovány jako „vysoce toxické“.
Jiné látky, o kterých výrobce nebo dovozce ví nebo se domnívá, že mají toxické vlastnosti 
odpovídající klasifikaci pro „střední toxicitu“, musí být také takto klasifikovány.

2.1.3 Nízká toxicita
„Nízká toxicita“ se vztahuje na všechny látky, které nejsou klasifikovány na úrovni „vysoké 
toxicity“ nebo „střední toxicity“.

2.2 Tonážní úrovně 
V souvislosti s předběžnou registrací podle článku 26 a následujících, které se týkají 
několika výrobců a/nebo dovozců, jsou tonážní úrovně definovány podle celkové tonáže, 
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která byla vyrobena a dovezena:

2.2.1 Tonážní úroveň 1
„Tonážní úroveň 1“ se uplatní tam, kde je celková tonáž větší než 1000 tun za rok.

2.2.2 Tonážní úroveň 2
„Tonážní úroveň 2“ se uplatní tam, kde je celková tonáž větší než 100 tun za rok a 
nepřevýší 1000 tun za rok.

2.2.3 Tonážní úroveň 3
„Tonážní úroveň 3“ se uplatní tam, kde je celková tonáž větší než 1 tuna za rok a nepřevýší  
100 tun za rok.

2.3 Použití
Použití se klasifikuje na základě expozice následovně:

2.3.1 Otevřené použití
„Otevřené použití“ znamená otevřené použití v průmyslových a profesionálních aplikacích 
a ze strany spotřebitelů.

2.3.2 Uzavřené použití
„Uzavřené použití“ znamená uzavřené použití v průmyslových a profesionálních 
aplikacích.

Or. de

Justification

Příloha IV a představuje jednoduchý a praktický nástroj s jasnými kritérii umožňujícími 
klasifikaci látek na základě rizik, kterou v rámci registrace mají provádět výrobci a dovozci a 
v rámci předběžné registrace Agentura, čímž se vytvoří podklad pro rozhodnutí týkající se 
prioritních látek.

Pozměňovací návrh - Dagmar Roth-Behrendt

Pozměňovací návrh 1096
PŘÍLOHA IV a (nová)

PŘÍLOHA IV a (nová)
Další kritéria pro screening látek 
v množství 1-10 tun

Or. en
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Justification

Řídí se to pozměňovacím návrhem k čl. 43 aa odst. 5 (nový). Tuto přílohu by měla Agentura 
dokončit později (pozměňovací návrh související s čl. 5 odst. 4).

Pozměňovací návrh - Dagmar Roth-Behrendt

Pozměňovací návrh 1097
PŘÍLOHA V, úvodní část, pododstavec 1

Sloupec 1 této přílohy stanovuje standardní 
informace požadované pro všechny látky, 
které jsou vyráběné nebo dovážené v 
množství 1 tuny nebo větším v souladu 
s čl. 11 odst.1 písm. a). Sloupec 2 této 
přílohy uvádí specifická pravidla, podle 
kterých se mohou požadované standardní 
informace vynechat, nahradit jinými 
informacemi poskytnutými v jiné fázi nebo 
jinak upravenými. Jsou-li splněny 
podmínky, za nichž je možné podle 
sloupce 2 této přílohy udělat úpravy, žadatel 
o registraci tento fakt i s důvody každé 
úpravy jasně uvede pod příslušnými oddíly 
registrační dokumentace.

Sloupec 1 této přílohy stanovuje standardní 
informace požadované pro látky, které jsou 
vyráběné nebo dovážené v množství 1 tuny 
nebo větším za rok. Informace stanovené ve 
sloupci 1 se vyžadují pro všechny látky, 
které jsou vyráběné nebo dovážené v 
množství 10 tun nebo větším v souladu 
s čl. 11 odst. 1 písm. b) až d). Pro látky 
v množství 1-10 tun se vyžaduje, aby 
všechny dostupné informace o vlastnostech 
dané látky byly předloženy v registrační 
dokumentaci, která bude obsahovat 
minimálně informace o fyzikálně-
chemických vlastnostech v souladu s čl. 11 
odst. 1 písm. a). Sloupec 2 této přílohy uvádí 
specifická pravidla, podle kterých se mohou 
požadované standardní informace vynechat, 
nahradit jinými informacemi poskytnutými 
v jiné fázi nebo jinak upravenými. Jsou-li 
splněny podmínky, za nichž je možné podle 
sloupce 2 této přílohy udělat úpravy, žadatel 
o registraci tento fakt i s důvody každé 
úpravy jasně uvede pod příslušnými oddíly 
registrační dokumentace.

Or. en

Justification

Řídí se to pozměňovacím návrhem k čl. 11 odst. 1 písm. a) (pozměňovací návrh souvisí s čl. 5 
odst. 4).

Pozměňovací návrh - Chris Davies

Pozměňovací návrh 1098
PŘÍLOHA V, úvodní část, pododstavec 1a (nový)



PE 357.826v01-00 40/99 AM\565939CS.doc
Externí překlad

CS

Na úrovni této přílohy musí žadatel o 
registraci předložit návrh a časový 
harmonogram pro splnění informačních 
požadavků této přílohy v souladu s čl. 11 
odst. 1 písm. a) tam, kde to souvisí s testy 
na obratlovcích.

Or. en

Justification

Souvisí to s pozměňovacími návrhy k bodu odůvodnění 47 a k čl. 11 odst. 1. Aby se zabránilo 
testování na zvířatech a ušetřily se náklady pro průmysl, a jelikož údaje z testů na zvířatech 
by měly být zajišťovány pouze tehdy, je-li to nezbytné pro hodnocení bezpečnosti látky, měly 
by být předkládány také testovací návrhy obsahující testy na obratlovcích, které slouží k 
zajištění informací uvedených v příloze V.

Pozměňovací návrh - Mojca Drčar Murko

Pozměňovací návrh 1099
PŘÍLOHA V, část 5a a b (nové)

Bod 5a má obsahovat:
- Skupenství dané látky při 20 °C a 

101,3 kPa
- Tlak par
- Rozpustnost ve vodě
- Rozděl. koeficient n-oktanol/voda
- Bod vzplanutí
- Hořlavost
- Výbušné vlastnosti
- Granulometrii (je-li použitelná)

Bod 5b má obsahovat:
- Bod tání/bod tuhnutí
- Bod varu
- Relativní hustotu
- Povrchové napětí
- Teplotu samovznícení
- Oxidační vlastnosti

Or. en

Justification

Bod 5 má být rozdělen na dvě části:
Bod 5a má obsahovat povinné fyzikálně-chemické informace;
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Bod 5b má obsahovat fyzikálně-chemické informace, které mohou být požadovány dodatečně

Pozměňovací návrh - Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 1100
PŘÍLOHA V, část 6, sloupec 1, odstavec 6.3.

6. 3. Senzibilizace kůže 6. 3. Senzibilizace kůže
Hodnocení tohoto koncového bodu se skládá 
z následujících po sobě jdoucích kroků:

Hodnocení tohoto koncového bodu se skládá 
z následujících po sobě jdoucích kroků:

(1) hodnocení dostupných údajů o lidech a 
zvířatech,

(1) hodnocení dostupných údajů o lidech a 
zvířatech,

(2) Test regionálních lymfatických uzlin 
(LLNA) senzibilujícího působení na myši.

(2) hodnocení závažnosti důkazů, mezi 
které patří:
(i) Počítačový expertní systém / (Q)SAR 
modelování (např. DEREK)
(ii) Studie o pronikání kůží in vitro (OECD 
428)
(iii) Studie vazeb na protein in vitro (např. 
na albumin lidského séra)
Pokud chemická látka nemá žádná 
strukturální varování, neproniká  kůží a 
nemůže se vázat na protein, nemá 
schopnost senzibilizace a naopak. Expertní 
posudek na základě zásady prevence se 
bude požadovat pro smíšené pozitivní a 
negativní výsledky.

Or. en

Justification

Směrnice 86/609 požaduje, aby se všude tam, kde je to rozumné a prakticky dosažitelné, 
používalo testování bez pokusů na zvířatech. Testování na zvířatech není v návrhu REACH 
validováno vzhledem k moderním normám a mělo by se proto nahradit, jelikož používání 
nevalidovaných testů na zvířatech je eticky i vědecky nepřijatelné. Studie poukazující na 
vědecké slabiny daného testování a vysvětlující navrhovanou alternativní strategii jsou 
uvedeny v přehledu „Testovací strategie bez pokusů na zvířatech pro REACH“ (viz 
www.reachnonanimaltests.org). Daná alternativa je vědecky správná. Kde zůstávají nejistoty 
o vlastnostech nějaké látky, měla by být podrobena kontrolním opatřením.
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Pozměňovací návrh - Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 1101
PŘÍLOHA V, část 6, sloupec 2, odstavec 6.3., krok č. 2

6.3. Krok č. 2  nemusí být proveden, pokud: 6.3. Krok č. 2  nemusí být proveden, pokud:

– je látka leptavá, velmi toxická nebo 
dráždivá při styku s pokožkou; nebo
– je látka silně kyselá (pH < 2,0) nebo 
zásaditá (pH > 11,5); nebo
– je látka hořlavá na vzduchu při pokojové 
teplotě.
Pokud klasifikaci pro senzibilizaci kůže 
umožňují výsledky prvního kroku, 
následující krok lze vypustit a žadatel o 
registraci klasifikuje látku jako vyvolávající 
senzibilizaci kůže.

Pokud klasifikaci pro senzibilizaci kůže 
umožňují výsledky prvního kroku, 
následující krok lze vypustit a žadatel o 
registraci klasifikuje látku jako vyvolávající 
senzibilizaci kůže.

Pokud test LLNA není pro danou látku 
přiměřený, může se použít maximizační test 
na morčatech (GPMT).

Or. en

Justification

Směrnice 86/609 požaduje, aby se všude tam, kde je to rozumné a prakticky dosažitelné, 
používalo testování bez pokusů na zvířatech. Testování na zvířatech není v návrhu REACH 
validováno vzhledem k moderním normám a mělo by se proto nahradit, jelikož používání 
nevalidovaných testů na zvířatech je eticky i vědecky nepřijatelné. Studie poukazující na 
vědecké slabiny daného testování a vysvětlující navrhovanou alternativní strategii jsou 
uvedeny v přehledu „Testovací strategie bez pokusů na zvířatech pro REACH“ (viz 
www.reachnonanimaltests.org). Daná alternativa je vědecky správná. Kde zůstávají nejistoty 
o vlastnostech nějaké látky, měla by být podrobena kontrolním opatřením.

Pozměňovací návrh - Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 1102
PŘÍLOHA V, část 6, sloupec 2, odstavec 6.4

6.4  V případě pozitivního výsledku je třeba 
zvážit další studie mutagenity

6.4  V případě pozitivního výsledku je třeba 
zvážit další studie mutagenity in vitro.

Or. en
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Justification 

Další studie mutagenity by se měly omezit na studie mutagenity in vitro.

Pozměňovací návrh - Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, Chris Davies, Lena Ek, Anders Wijkman 
+ Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + Mary Honeyball+ Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Pozměňovací návrh 1103
PŘÍLOHA V, část 6, sloupce 1 a 2, odstavec 6.4.1.a (nový)

Sloupec 1 Sloupec 2
6.4.1.a. Cytogenetické studie v savčích 
buňkách in vitro 

6.4.1.a. Studie nemusí být prováděna, 
pokud:
- jsou k dispozici přiměřené  údaje o 
cytogenetických studiích in vivo nebo
- je známo, že jde o karcinogenní látku 
kategorie 1 či 2. 

Or. en

Justification

Opětovné zavedení testu pro látky vyráběné nebo dovážené v množství 1-10 tun za rok je 
v souladu s tím, co Komise ve své předloze návrhu předpokládala. Díky opětovnému zavedení 
tohoto testu je možno lépe určit, zda je látka mutagenní (jedná se o vlastnost velmi vysoké 
závažnosti). Znění tohoto článku je převzato přímo z přílohy VI. Bude-li tento pozměňovací 
návrh přijat, musí být odpovídající část v příloze VI vypuštěna. (Schlyter a jiní)

Tento pozměňovací návrh navazuje na pozměňovací návrh k příloze VI, jak je vysvětleno výše. 
Je třeba zachovat tytéž požadavky týkající se látek v množství více než 100 tun, jaké jsou 
v rámci návrhu Komise. U mutagenity se v případě pozitivního výsledku ze studie in vitro 
zajistí, že bude dále zkoumána. (Roth-Behrendt a jiní)

Pozměňovací návrh - Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller + Chris Davies

Pozměňovací návrh 1104
PŘÍLOHA V, část 6, sloupec 1, odstavec 6.4.a (nový)

6.4.a.1. Cytogenetická studie v savčích 
buňkách in vitro (test bez pokusů na 
zvířatech, který pomáhá ověřovat 
karcinogenní/mutagenní vlastnosti);  
6.4.a.2. Studie inhibice růstu řas (výchozí 
indikace chronické toxicity ve vodním 
prostředí);
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6.4.a.3. Testy degradace (informace o tom, 
zda se chemické látky v životním prostředí 
rozkládají), aby se zajistilo, že se uvedou 
veškeré relevantní existující údaje o všech 
chemických látkách v rámci systému 
REACH, které budou obsahovat všechny 
údaje o toxicitě přesahující ty koncové 
body, které musí pokrývat registrační 
požadavky.

Or. en

Justification

Informace požadované pro chemické látky vyráběné v množství 1-10 tun jsou v současné době 
nepřiměřené. Neidentifikují se tak chemické látky, které odpovídají kritériím velmi vysoké 
závažnosti nebo které představují riziko pro lidské zdraví. (Davies) Opětovným zavedením 
těchto tří bezpečnostních testů v příloze V (Standardní informační požadavky pro látky 
vyráběné nebo dovážené v množství 1 tuny nebo vyšším) se zajistí identifikace látek velmi 
vysoké závažnosti pro chemické látky vyráběné nebo dovážené v nízkém objemu, což je 
nezbytný předpoklad pro náležité řízení rizik v rámci REACH. (Jørgensen a jiní + Davies)

Pozměňovací návrh - Richard Seeber

Pozměňovací návrh 1105
PŘÍLOHA V, část 6, sloupec 1, odstavec 6.4.1a a odstavec 6.4.1b (nové)

6.4.1.a. Cytogenetická studie v savčích 
buňkách in vitro nebo
6.4.1b. Studie genových mutací v savčích 
buňkách in vitro […]

Or. de

Justification

Současný Technický metodický pokyn pro postup hodnocení (TGD) obsahuje pečlivě 
formulovanou testovací strategii pro mutagenitu a počítá s druhou studií (in vitro, se 
zapojením savčích buněk) pro tento tonážní rozsah. Tato strategie by se měla provádět 
v rámci systému REACH: vyváženým způsobem se berou v úvahu nejrůznější možné způsoby, 
jakým chemické látky napadají genetický materiál.
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Pozměňovací návrh - Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Pozměňovací návrh 1106
PŘÍLOHA V, část 6, odstavec 6.4.3. (nový)

6.4.3.  Studie genových mutací v savčích 
buňkách in vitro, pokud je negativní 
výsledek v příloze V, odst. 6.4.1. a v
příloze VI, odst. 6.4.2.

6.4.3. Studie nemusí být prováděna, pokud 
jsou k dispozici přiměřené  údaje ze 
spolehlivého testu genových mutací na 
savcích in vivo.
6.4. V případě pozitivního výsledku 
v kterékoli studii mutagenity v příloze 
V nebo VI se vezmou v úvahu vhodné 
studie mutagenity in vivo.
Pokud je výsledek nějaké studie mutagenity
v příloze V nebo ve výše uvedených testech
pozitivní a pokud nejsou k dispozici žádné 
výsledky ze studie in vivo, navrhne žadatel o 
registraci vhodnou studii mutagenity in vivo.

Pokud je k dispozici pozitivní výsledek 
z nějaké studie in vivo, navrhnou se další 
vhodné studie in vivo.

Or. en

Justification

Tento pozměňovací návrh navazuje na pozměňovací návrh k příloze VI, jak je vysvětleno výše. 
Je třeba zachovat tytéž požadavky týkající se látek v množství více než 100 tun jako v návrhu 
Komise. U mutagenity se v případě pozitivního výsledku ze studie in vitro zajistí, že bude dále 
zkoumána. 

Pozměňovací návrh - Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 1107
PŘÍLOHA V, část 6, sloupce 1 a 2, odstavec 6.4.a (nový)

Sloupec 1 Sloupec 2
6.4.a Akutní toxicita 6.4.a Studie nemusí být prováděna 

(prováděny) pokud:
6.4.1a  Hodnocení závažnosti důkazů 
skládající se:

- nelze testovat přesné dávky dané látky in 
vitro kvůli chemickým nebo fyzikálním 
vlastnostem dané látky; nebo

(i)   z počítačového expertního systému / - látka je leptavá; nebo
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(Q)SAR modelování (např. TOPKAT)
(ii)  ze stanovení základní cytotoxicity in 
vitro (např. s použitím linie normálních 
lidských keratinocytů)

- látka je hořlavá na vzduchu při pokojové 
teplotě.

6.4.2a ze studií metabolismu in vitro (např. 
lidské mikrosomální enzymy)
6.4.3a  z počítačového biokinetického 
modelování k získání odhadů absorpce, 
distribuce a exkrece na základě různých 
expozičních cest

Or. en

Justification

Látky by měly být testovány nejen na toxicitu pro vodní prostředí, ale také na akutní toxicitu.  
Více informací o tomto testu viz www.reachnonanimaltests.org.

Pozměňovací návrh - Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, + Richard Seeber

Pozměňovací návrh 1108
PŘÍLOHA V, část 6, sloupce 1 a 2, odstavec 6.4.a (nový)

Sloupec 1 Sloupec 2
6.4.a. Akutní toxicita
Pro plyny a těkavé kapaliny (tlak par vyšší 
než 10-2 Pa při 20°C) se předloží informace 
pro inhalační cestu (odst. 6.5.2).

6.4a. Studie nemusí být prováděna 
(prováděny), pokud:
nelze podávat přesné dávky látky vzhledem 
k chemickým nebo fyzikálním vlastnostem 
dané látky, nebo
látka je leptavá, nebo
látka je hořlavá na vzduchu při pokojové 
teplotě.

Pro jiné látky než plyny se předloží 
informace zmiňované v odstavcích 6.5.1. až 
6.5.3. alespoň pro dvě cesty, z nichž jedna 
bude orální. Výběr druhé cesty bude záviset 
na povaze dané látky a na pravděpodobné 
cestě expozice lidí. Pokud existuje pouze 
jedna cesta expozice, je třeba předložit  
informace pouze pro tu cestu.

Vhodná druhá cesta se zvolí na 
následujícím základě:

6.4a.1. Orální cestou



AM\565939CS.doc 47/99 PE 357.826v01-00
Externí překlad

CS

6.4a.2. Inhalací 6.4a.2. Testování inhalační cestou je 
vhodné, pokud:
(1) je pravděpodobná expozice lidí  
inhalací; a
(2) je splněna jedna z následujících 
podmínek:
tlak par dané látky přesahuje 10-2 Pa 
při 20° C; nebo
látka je prášek obsahující více než 
1% částic na základě hmotnostních procent 
(hmotnost podílu/hmotnost celku) 
s velikostí částic středního hmotnostního 
aerodynamického průměru (MMAD) menší 
než 100 μm; nebo
látka se bude používat způsobem, při 
kterém vznikají aerosoly, částice nebo 
kapénky rozměrů, které lze vdechovat 
(> 1% na základě hmotnostních procent 
s velikostí částic středního hmotnostního 
aerodynamického průměru (MMAD) < 
100 μm).

6.4a.3. Dermální cestou 6.4a.3. Testování dermální cestou je 
vhodné, pokud:
1) je pravděpodobný kontakt s pokožkou při 
výrobě a/nebo použití; a
(2) z fyzikálně-chemických vlastností 
vyplývá značná míra kožní absorpce; a
(3) je splněna jedna z následujících 
podmínek:
v testu akutní orální toxicity se zjistí 
toxicita při nízkých dávkách; nebo
ve studiích podráždění kůže a/nebo očí se 
zjistí systémové účinky nebo jiný důkaz o 
absorpci; nebo
testy in vitro indikují značnou kožní 
absorpci; nebo
zjistí se značná akutní dermální toxicita 
nebo pronikání kůží u strukturálně 
podobných látek.
Testování dermální cestou není vhodné, 
pokud je kožní absorpce nepravděpodobná 
vzhledem k relativní molekulové hmotnosti   
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(MW > 800  nebo průměru molekuly 
> 15 Å) a nízké rozpustnosti v tucích (log 
Kow < -1 nebo > 4).

Or. de

(Text přenesený z přílohy VI, odstavec 6.5, akutní toxicita)

Justification

Ke stanovení informačních požadavků na základě rizik podle přílohy IV a je třeba znát akutní 
toxicitu. (Jeggle a jiní)

Zejména pro množství v rozsahu 1-10 tun nezajišťuje návrh nařízení REACH  v současné 
době dostatečný přísun informací. Z důvodů ochrany životního prostředí a zdraví je k tomu 
třeba zaujmout obzvlášť kritický přístup, jelikož se musí předpokládat, že do takového 
tonážního rozsahu budou spadat dvě třetiny všech vyráběných nebo dovážených látek, které 
podléhají registraci v rámci REACH.

V rámci tohoto tonážního rozsahu navíc ještě není pro látky povinné hodnocení chemické 
bezpečnosti s opatřeními k řízení rizik, což znamená, že nejdůležitějším způsobem sdělování 
informací o nebezpečích a bezpečném použití daných látek je klasifikace a označování. 
K určení nebezpečných vlastností látek je nezbytným základem spolehlivý soubor údajů.

Za základní pilíř ochrany lidí na pracovišti i ochrany spotřebitelů jsou považovány informace 
o akutní toxicitě chemických látek pro člověka. Diskuse v tomto směru ukázala, že na sběru 
relevantních údajů má zájem samotný průmysl, aby dokázal přijmout vhodná opatření. Dále 
se odhaduje, že pro vysoké procento látek, které jsou v současnosti na trhu, již existují 
výsledky testů. (Richard Seeber)

Pozměňovací návrh - Dagmar Roth-Behrendt + Anders Wijkman

Pozměňovací návrh 1109
PŘÍLOHA V, část 6, sloupce 1 a 2, odstavec 6.4.a (nový)

Sloupec 1 Sloupec 2

6.4a. Akutní toxicita 6.4a. Studie nemusí být prováděna 
(prováděny), pokud:

Studie se provede pro jednu cestu, nejlépe 
orální, pokud žadatel o registraci 
nepovažuje jinou cestu za vhodnější.

- nelze podávat přesné dávky látky 
vzhledem k chemickým vlastnostem nebo 
- fyzikálním vlastnostem dané látky; nebo 
- látka je leptavá; nebo
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- látka je hořlavá na vzduchu při pokojové 
teplotě.

Pro plyny a těkavé kapaliny (tlak par vyšší 
než 10-2 Pa při 20°C) se předloží informace 
pro inhalační cestu (odst. 6.5.2).
Pro jiné látky než plyny v množství 100 tun 
nebo vyšším za rok na výrobce nebo na 
dovozce se předloží informace zmiňované 
v odstavcích 6.5.1. až 6.5.3. alespoň pro dvě 
cesty, z nichž jedna bude orální. Výběr 
druhé cesty bude záviset na povaze dané 
látky a na pravděpodobné cestě expozice 
lidí. Pokud existuje pouze jedna cesta 
expozice, předloží se informace pouze pro 
tu cestu.

Vhodná druhá cesta se zvolí na 
následujícím základě:

6.4a.1. Orální cestou
6.4a.2. Inhalací 6.4a.2. Testování inhalační cestou je 

vhodné, pokud:
(1) je pravděpodobná expozice lidí inhalací; 
a
(2) je splněna jedna z následujících 
podmínek:
- tlak par dané látky přesahuje 10-2 Pa 
při 20° C; nebo
- látka je prášek obsahující více než 
1% částic na základě hmotnostních procent 
s velikostí částic středního hmotnostního 
aerodynamického průměru (MMAD) menší 
než 100 μm; nebo
- látka se bude používat způsobem, při 
kterém vznikají aerosoly, částice nebo 
kapénky rozměrů, které lze vdechovat 
(> 1% na základě hmotnostních procent 
s velikostí částic středního hmotnostního 
aerodynamického průměru (MMAD) < 
100 μm).

6.4a.3. Dermální cestou 6.4a.3. Testování dermální cestou je 
vhodné, pokud:
(1) je pravděpodobný kontakt s pokožkou 
při výrobě a/nebo použití; a 
(2) z fyzikálně-chemických vlastností 
vyplývá značná míra kožní absorpce; a
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3) je splněna jedna z následujících 
podmínek:
- v testu akutní orální toxicity se zjistí 
toxicita při nízkých dávkách; nebo
- ve studiích podráždění kůže a/nebo očí se 
zjistí systémové účinky nebo jiný důkaz o 
absorpci; nebo
- testy in vitro indikují značnou kožní 
absorpci; nebo
- se zjistí značná akutní dermální toxicita 
nebo pronikání pokožkou u strukturálně 
podobných látek.
Testování dermální cestou není vhodné, 
pokud je kožní absorpce nepravděpodobná 
vzhledem k relativní molekulové hmotnosti   
(MW > 800  nebo průměru molekuly 
> 15 Å) a nízké rozpustnosti v tucích (log 
Kow < -1 nebo > 4). 

Or. en

(Text přenesený z PŘÍLOHY VI, odst. 6.5 s přidáním nového prvního odstavce ve sloupci 1)

Justification 

V návrhu Komise se požadují informace o akutní toxicitě pouze pro látky v množství 10 tun 
nebo vyšším za rok. Informace o akutní toxicitě pro jednu expoziční cestu by se ale také měly 
požadovat pro vybrané prioritní látky v tonážním rozsahu 1-10 tun, které budou 
identifikovány při screeningu, který vypracuje Agentura, jak je stanoveno v článcích 43 aa. 
Pro neprioritní látky se požaduje předložení pouze těch informací, které již jsou k dispozici. 
Tento pružnější systém tedy dosahuje lepší celkové vyváženosti mezi informačními potřebami 
a efektivitou nákladů než návrh Komise. (Pozměňovací návrh souvisí s pozměňovacím 
návrhem k čl. 5 odst. 4). (Roth-Behrendt)

Údaje o akutní toxicitě vytvářejí DANÉ základní toxikologické informace, a proto by měly být 
uváděny dokonce i pro látky vyráběné nebo dovážené v nízkém objemu. Hrají klíčovou roli při 
hodnocení požadavků na bezpečnost pracovníků a navíc nejsou z relativního hlediska ani 
drahé. Přestože bychom se měli vyhýbat testování na zvířatech a usilovně pracovat na 
nalézání alternativních testovacích metod, zdraví lidí a ochrana životního prostředí musí být 
na prvním místě. (Wijkman)

Pozměňovací návrh - Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, Chris Davies, Lena Ek, Anders Wijkman 
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+ Mary Honeyball + Dagmar Roth-Behrendt + Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 1110
PŘÍLOHA V, část 7, sloupce 1 a 2, odstavec 7.1.a (nový)

Sloupec 1 Sloupec 2

7.1.a Degradace
7.1a.1. Biotická 7.1a. Simulační studie (příloha VII, body 

7.2.1.2. až 7.2.1.4.) navrhne žadatel o 
registraci nebo je může požadovat příslušný 
orgán členského státu, který provádí 
hodnocení, v souladu s článkem 39, 40 
nebo 44, pokud z hodnocení bezpečnosti 
chemické látky provedeného podle přílohy I 
vyplývá, že je třeba degradaci dané látky 
dále zkoumat. Výběr vhodného testu 
(vhodných testů) závisí na výsledcích 
hodnocení bezpečnosti.

7.1a.1.1. Snadná biologická rozložitelnost 7.1a.1.1. Studie nemusí být prováděna, 
pokud je látka anorganická.

Or. en

Justification 

Opětovné zavedení testu biologické rozložitelnosti pro látky v množství 1-10 tun za rok je 
v souladu s tím, co Komise ve své předloze návrhu předpokládala. Pokud tento test nebude 
opětovně zaveden, nebude u dvou třetin látek v rámci systému REACH hodnocena klíčová 
vlastnost velmi vysoké závažnosti. Znění je převzato přímo z přílohy VI. Bude-li tento 
pozměňovací návrh přijat, musí být odpovídající část v příloze VI vypuštěna. (Schlyter a jiní + 
Honeyball)

V návrhu Komise se požadují informace o biologické rozložitelnosti pouze pro látky 
v množství 10 tun za rok nebo vyšším. Takové informace by se také měly požadovat pro 
vybrané prioritní látky v tonážním rozsahu 1-10 tun, které budou identifikovány při 
screeningu, který vypracuje Agentura, jak je stanoveno v článcích 43 aa. Pro neprioritní látky 
se požaduje předložení  pouze těch informací, které již jsou k dispozici. (Pozměňovací návrh 
souvisí s pozměňovacím návrhem k čl. 5 odst. 4). (Roth-Behrendt)
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Pozměňovací návrh - Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, Chris Davies, Lena Ek, Anders Wijkman 
+ Mary Honeyball  + Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 1111
PŘÍLOHA V, část 7, sloupce 1 a 2, odstavec 7.1.1a (nový)

Sloupec 1 Sloupec 2

7.1.1a. Studie inhibice růstu řas 7.1.1a. Studie nemusí být prováděna, 
pokud:
- je látka vysoce nerozpustná (rozpustnost 
ve vodě < 10 μg/l); nebo
- je nepravděpodobné, že daná látka bude 
procházet biologickými membránami 
(MW> 800 nebo průměr molekul > 15 Å).

Or. en

Justification

Opětovné zavedení testu pro látky vyráběné nebo dovážené v množství 1-10 tun za rok je v 
souladu s tím, co Komise ve své předloze návrhu předpokládala. Opětovné zavedení tohoto 
testu přináší lepší indikaci akutní toxicity dané látky. Výše uvedené znění je převzato přímo z 
přílohy VI.

Bude-li tento pozměňovací návrh přijat, musí být odpovídající část v příloze VI vypuštěna. 
(Schlyter a jiní)

Opětovné zavedení testu pro látky v množství 1-10 tun za rok je v souladu s tím, co Komise ve 
své předloze návrhu předpokládala. Návrh Komise činí z testů toxicity na dafniích testy 
povinné. Test samotný ale neumožňuje dokonce ani elementární hodnocení dopadů na životní 
prostředí, jelikož pouze zkoumá dopady látky na zvířecí organismy. Aby se posoudil také 
dopad na rostlinné organismy, je nezbytné zavést test inhibice růstu řas. Tento test poskytuje 
úvodní indikaci chronické toxicity ve vodním prostředí. Jedná se o test bez pokusů na 
zvířatech. (Honeyball)

Bude-li tento pozměňovací návrh přijat, musí být odpovídající část v příloze VI vypuštěna.

Pozměňovací návrh - Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 1112
PŘÍLOHA V, část 7, sloupce 1 a 2, odstavec 7.1.1a a odstavec 7.1a (nové)

Sloupec 1 Sloupec 2
7.1.1a. Studie inhibice růstu řas 7.1.1a. Studie nemusí být prováděna, 

pokud:
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je látka vysoce nerozpustná (rozpustnost ve 
vodě < 10 μg/l); nebo 
je známo, že je daná látka snadno 
biologicky rozložitelná a použité testovací 
koncentrace jsou v rozsahu koncentrací, 
které lze očekávat na vtoku do čistírny 
odpadních vod.
Studii lze nahradit testem inhibice 
nitrifikace, pokud z dostupných údajů 
vyplývá, že látka je pravděpodobně 
inhibitorem růstu mikrobů nebo jejich 
fungování.

7.1a. Degradace
7.1a.1. Biotická
7.1a.1.1. Snadná biologická 
rozložitelnost

7.1a. Simulační studie navrhne žadatel o 
registraci nebo je může požadovat příslušný 
orgán členského státu, který provádí 
hodnocení, v souladu s článkem 39, 40 
nebo 44, pokud z hodnocení bezpečnosti 
chemické látky provedeného podle přílohy I 
vyplývá, že je třeba degradaci dané látky 
dále zkoumat. Výběr vhodného testu 
(vhodných testů) závisí na výsledcích 
hodnocení bezpečnosti.
7.1a.1.1 Studie nemusí být prováděna, 
pokud je látka anorganická.

Or. de

(Text přenesený z PŘÍLOHY VI, odstavec 7.1.4)

Justification

Ke stanovení informačních požadavků na základě rizik podle přílohy IV a je třeba znát 
inhibici růstu řas a biotickou degradaci.

Pozměňovací návrh - Richard Seeber

Pozměňovací návrh 1113
PŘÍLOHA V, část 7, sloupec 1, odstavec 7.1a (nový)

7.1a. Degradace
7.1a.1. Biotická
7.1a.1.1. Snadná biologická rozložitelnost 
7.1a.2. Abiotická
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7.1a.2.1. Hydrolýza jako funkce pH

Or. de

Justification

Informace o degradaci látek tvoří důležitý základ pro odhad dlouhodobých účinků ve vodním 
prostředí. Zajištění daných informací je poměrně levné; v tomto směru by mohly hrát 
důležitou úlohu zejména modely QSAR.

Pozměňovací návrh - Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Pozměňovací návrh 1114
Příloha V a (nová)

Pozměňovací návrh Parlamentu

Příloha V a
Stanovení priority pro registraci látek v množství 10-100 tun

• Stanovení priority látek by mělo záviset na potenciálním riziku dané látky, včetně 
jejího objemu, vnitřních vlastností a expozice. Zásadní je identifikovat potenciálně 
vysoce rizikové látky a náležitě přidělit zdroje tak, aby se tyto látky řešily jako první. 
Stanovením priority látek na základě rizik se také zajistí shromažďování 
údajů/informací o všech látkách v horizontu pěti let a rychlá registrace těchto látek 
s potenciálně vyšším rizikem. 

• Informační soubor bude zahrnovat vlastnosti a expoziční údaje vymezující riziko:
- Fyzikálně-chemické vlastnosti: fyzikální forma (velikost částic), bod tání, bod varu, 
relativní hustota, tlak par, rozdělovací koeficient oktanol/voda, rozpustnost ve vodě, 
bod vzplanutí; 
- Biodegradace; 
- Akutní toxicita (dafnie); 
- Akutní toxicita – orální, dermální, inhalační (jedna cesta); 
- Podráždění kůže; 
- Podráždění očí; 
- Senzibilizace kůže (když chybí indikace, že látka není závažná); 
- Bakteriální test genetické toxicity (Amesův test); 
- Klasifikace a informace o označování; 
- Generická expozice a informace o použití.

• Tyto vlastnosti a expoziční údaje rozhodují o klasifikaci do různých expozičních 
kategorií, přičemž expoziční kategorie mají zahrnovat kategorii způsobů použití.   
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• Registrace v rámci REACH by měla zahrnovat jednoduchý nástroj ke stanovení 
priority látek kombinující množství s potenciálním vysokým rizikem. Skupina 
Komise pro prováděcí programy návrhu REACH (RIP) v současné době vymezuje 
proces stanovení priority látek nikoli jako úplné hodnocení rizika použití u všech 
vyráběných nebo dovážených látek v nízkém objemu, ale jako podporu pro 
identifikaci těch látek, které by měly prospěch z rychlejšího začlenění do REACH.      

Základní koncepcí daného návrhu je využívat systém hodnocení potenciálně vysokého 
vnitřního nebezpečí dané látky s její schopností způsobit expozici spolu s jejím koncovým 
použitím který vymezuje:

Kritéria nebezpečnosti
Klasifikace                                E, F+, T+, T, N, R42, R43

Expozice (lidí)
Expoziční potenciál             Vysoký Střední Nízký  
Tlak par (hPa)   >100 10-100 5-10
Prachový potenciál Extrémně prašný Prašný Mírně prašný
Analogie Mouka Krystalový cukr Dražé

Expozice (životního prostředí)
Látka není snadno biologicky rozložitelná a potenciální k bioakumulaci (log Kow >3)

Využití/Objem
Množství 10 -100 tun a spotřebitelské a profesionální koncové využití

Závěr
Pozitivní indikace nebezpečnosti (potenciál expozice lidí nebo životního prostředí) a 
indikace využití/objemu = rychlejší registrace  

Or. en

Pozměňovací návrh - Chris Davies

Pozměňovací návrh 1115
Příloha VI, úvodní část, pododstavec 2a (nový)

Na úrovni této přílohy musí žadatel o 
registraci předložit návrh a časový 
harmonogram pro splnění informačních 
požadavků této přílohy v souladu s čl. 11 
odst. 1 písm. b) tam, kde to souvisí s testy 
na obratlovcích.  

Or. en
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Justification

Souvisí to s pozměňovacími návrhy k bodu odůvodnění 47, čl. 11 odst. 1 a k příloze I. Aby se 
zabránilo testování na zvířatech a ušetřily se náklady pro průmysl, a jelikož údaje z testů na 
zvířatech by měly být zajišťovány pouze tehdy, je-li to nezbytné pro hodnocení bezpečnosti 
látky, měly by být předkládány také testovací návrhy obsahující testy na obratlovcích, které 
slouží k zajištění informací uvedených v příloze VI.

Pozměňovací návrh - Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Pozměňovací návrh 1116
Příloha VI, část 6, odstavce 6.1 až 6.4

6.1. Podráždění kůže vypustit
6.2. Podráždění očí vypustit
6.4. Mutagenita vypustit

Or. en

Justification

Jde o první pozměňovací návrh ze souboru pozměňovacích návrhů upřesňujících informační 
požadavky pro látky v množství 10 až 100 tun, které požadují po podnicích, aby 
shromažďovaly informace nutné k náležité kontrole rizik pro lidské zdraví a pro životní 
prostředí vyplývajících z použití jejich látek, a to v situaci, kdy hrozí, že požadavky v návrhu 
Komise budou neúměrné.

Tyto pozměňovací návrhy zároveň sníží požadavky pro látky v množství 10 až 100 tun, u nichž 
jsou pravděpodobná vysoká rizika stažení z trhu s nepříznivými důsledky pro následné 
uživatele, zejména pro malé a střední podniky. Tyto pozměňovací návrhy proto chrání důležitý 
kanál inovací snižováním rizika stažení látek z trhu, když jsou výsledné náklady na 
přeformulování vysoké.

Navrhuje se, aby se příloha VI, která obsahuje dodatečné informace k informacím 
požadovaným podle přílohy V, omezila na informace o akutní toxicitě a biodegradaci. Ostatní 
informační požadavky předpokládané v příloze VI návrhu Komise se přesunují do přílohy VII, 
totiž požadavky pro látky vyráběné nebo dovážené ve vyšším objemu (100 tun a více).
Tyto pozměňovací návrhy by se měly posuzovat v návaznosti na přístup navržený pro látky 
vyráběné nebo dovážené ve velmi nízkém objemu 1- 10 tun, kde se navrhují velmi specifická 
opatření, a pro vyšší objemy v rozsahu nad 100 tun, kde se ohledně údajů nenavrhuje žádné 
snížení požadavků, a to v rámci udržitelného rozvoje jako celkového cíle. 

První pozměňovací návrh zaměřující se na tyto informace, které jsou nejdůležitější k rozvoji 
přiměřených opatření k řízení rizik, a přitom řeší značné riziko stažení látky z trhu pro tonážní 
rozsah 10 až 100 tun vytvořené návrhem Komise. Předkládaný pozměňovací návrh proto 
přesunuje informační požadavky uváděné v bodech 6.1 až 6.4 do přílohy VII.
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Pozměňovací návrh - Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 1117
Příloha VI, část 6, odstavec 6.1

6.1. Podráždění kůže 6.1. Podráždění kůže
6.1.1. Podráždění kůže in vivo  6.1.1. Podráždění kůže in vivo (klinický

náplasťový test na lidských dobrovolnících)
6.1.1. Studie nemusí být prováděna, pokud: 6.1.1. Studie nebude prováděna, pokud:

– je látka leptavá; nebo – je látka leptavá; nebo
– je látka silně kyselá (pH < 2,0) nebo 
zásaditá (pH > 11,5); nebo

– je látka silně kyselá (pH < 2,0) nebo 
zásaditá (pH > 11,5); nebo

– je látka hořlavá na vzduchu při 
pokojové teplotě; nebo

– je látka hořlavá na vzduchu při 
pokojové teplotě; nebo

– je látka velmi toxická v kontaktu 
s pokožkou; nebo

– je látka velmi toxická v kontaktu 
s pokožkou; nebo

– studie akutní toxicity na základě 
dermální cesty neindikuje podráždění kůže 
až do limitní úrovně dávky (2000 mg/kg 
tělesné hmotnosti); nebo

– je látka pozitivní v testech  
mutagenity/genotoxicity in vitro; nebo

– jsou údaje dostupné z  testovací 
strategie předpokládané v příloze V, oddíl 
6.1. přiměřené ke klasifikaci dané látky jako 
leptavé nebo dráždivé pro pokožku.

– jsou údaje dostupné z testovací 
strategie předpokládané v příloze V, oddíl 
6.1. přiměřené ke klasifikaci dané látky jako 
nedráždivé.

Or. en

Justification

Směrnice 86/609 požaduje, aby se všude tam, kde je to rozumné a prakticky dosažitelné, 
používalo testování bez pokusů na zvířatech. Testování na zvířatech není v návrhu REACH 
validováno vzhledem k moderním normám a mělo by se proto nahradit, jelikož používání 
nevalidovaných testů na zvířatech je eticky i vědecky nepřijatelné. Studie poukazující na 
vědecké slabiny daného testování a vysvětlující navrhovanou alternativní strategii jsou 
uvedeny v přehledu „Testovací strategie bez pokusů na zvířatech pro REACH“ (viz 
www.reachnonanimaltests.org). Daná alternativa je vědecky správná. Kde zůstávají nejistoty 
o vlastnostech nějaké látky, měla by být podrobena kontrolním opatřením.
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Pozměňovací návrh - Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 1118
Příloha VI, část 6, odstavec 6.2

6.2. Podráždění očí vypustit

Or. en

Justification

Tento test není validován vzhledem k moderním normám. Studie poukazující na vědecké 
slabiny daného testování a vysvětlující navrhovanou alternativní strategii jsou uvedeny 
v přehledu „Testovací strategie bez pokusů na zvířatech pro REACH“ (viz 
www.reachnonanimaltests.org). Jelikož používání nevalidovaných testů na zvířatech je eticky 
i vědecky nepřijatelné, neměly by se testy na zvířatech s toxicitou po opakovaných dávkách 
používat. Daným koncovým bodem se dostatečně zabývá testovací strategie pro podráždění 
očí v bodě 6.2. přílohy V.

Pozměňovací návrh - Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 1119
Příloha VI, část 6, odstavec 6.4.3

6.4.3 Studie genových mutací v savčích 
buňkách in vitro, pokud je negativní 
výsledek v příloze V, odst. 6.4.1. a v příloze 
VI, odst. 6.4.2.

6.4.3. Studie genových mutací v savčích 
buňkách in vitro, pokud je negativní 
výsledek v příloze V, odst. 6.4.1. a 6.4.1.a.

6.4.3. Studie nemusí být prováděna, pokud 
jsou k dispozici přiměřené údaje ze 
spolehlivého testu genových mutací na 
savcích in vivo.

6.4.3. Studie nemusí být prováděna, pokud 
jsou k dispozici přiměřené údaje ze 
spolehlivého testu genových mutací na 
savcích in vivo.

Or. en

Justification

Souvisí to s pozměňovacím návrhem připojujícím k příloze V cytogenetickou studii v savčích 
buňkách in vitro od stejných autorů.

Pozměňovací návrh - Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 1120
Příloha VI, část 6, odstavec 6.4.4
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6.4. V případě pozitivního výsledku 
v kterékoli studii mutagenity v příloze V 
nebo VI se uvedou náležité studie 
mutagenity in vivo.

6.4 Pozitivní výsledek v kterékoli studii 
mutagenity in vitro v příloze V nebo VI lze 
potvrdit provedením dalšího testu in vitro, 
který pravděpodobný mechanismus potvrdí, 
a/nebo zopakováním studie spolu 
s použitím přiměřeného exogenního 
metabolického systému (např. lidských 
mikrosomálních enzymů).

Or. en

Justification

Další studie mutagenity by se měly omezit na studie mutagenity in vitro.

Pozměňovací návrh - Dagmar Roth-Behrendt

Pozměňovací návrh 1121
PŘÍLOHA VI, část 6, odstavec 6.5

6.5  Akutní toxicita vypustit

Or. en

Justification

Jelikož tento informační požadavek je nyní zařazen do přílohy V, lze ho tady vypustit 
(pozměňovací návrh souvisí s pozměňovacím návrhem k článku 5 odstavec 4).

Pozměňovací návrh - Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Pozměňovací návrh 1122
PŘÍLOHA VI, část 6, sloupec 1, odstavec 6.5

6.5 Akutní toxicita 6.5 Akutní toxicita
Studie se provede pro jednu cestu, nejlépe 
orální, pokud žadatel o registraci 
nepovažuje jinou cestu za vhodnější.

Pro plyny a těkavé kapaliny (tlak par 
přesahuje 10-2 Pa při 20°C) se uvedou 
informace pro inhalační cestu (6.5.2).

Pro plyny a těkavé kapaliny (tlak par 
přesahuje 10-2 Pa při 20°C) se uvedou 
informace pro inhalační cestu (6.5.2).

Pro látky jiné než plynné se uvedou 
informace zmíněné v bodech 6.5.1. až 6.5.3. 
alespoň pro dvě cesty, přičemž jedna z nich 

Pro látky jiné než plynné v množství 100 tun 
nebo více za rok na výrobce nebo na 
dovozce se uvedou informace zmíněné v 
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bude orální. Výběr druhé cesty bude záviset 
na charakteru dané látky a pravděpodobné 
cestě expozice lidí. Pokud existuje pouze 
jedna cesta expozice, je třeba předkládat 
informace pouze pro danou cestu.

bodech 6.5.1. až 6.5.3. alespoň pro dvě 
cesty, přičemž jedna z nich bude orální. 
Výběr druhé cesty bude záviset na 
charakteru dané látky a pravděpodobné cestě 
expozice lidí. Pokud existuje pouze jedna 
cesta expozice, je třeba předkládat informace 
pouze pro danou cestu.

Or. en

Justification 

Riziko stažení látky z trhu v tonážním rozsahu 10-100 tun vytvořené návrhem Komise 
vyžaduje snížení informačních požadavků. Tento pozměňovací návrh se proto zaměřuje na 
tyto informace, které jsou nejdůležitější k rozvoji přiměřených opatření pro řízení rizik, a 
chrání tím zdraví a životní prostředí. 

Pozměňovací návrh - Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Pozměňovací návrh 1123
PŘÍLOHA VI, část 6, odstavce 6 až 6.8

6.6 Toxicita po opakovaných dávkách vypustit
6.7 Reprodukční toxicita vypustit
6.8 Toxikokinetika vypustit

Or. en

Justification 

Tento pozměňovací návrh se zaměřuje na tyto informace, které jsou nejdůležitější k rozvoji 
přiměřených opatření k řízení rizik, a přitom řeší značné riziko stažení látky z trhu pro tonážní 
rozsah 10 až 100 tun vytvořené návrhem Komise. Navrhovaný pozměňovací návrh proto 
přesunuje informační požadavky uváděné v bodech 6.6 až 6.8 do přílohy VII.

Pozměňovací návrh - Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 1124
PŘÍLOHA VI, část 6, sloupec 1 a sloupec 2, odstavce 6.6

Sloupec 1 Sloupec 1
6.6. Toxicita po opakovaných dávkách 6.6. Specifická orgánová toxicita

6.6.1. Studie krátkodobé toxicity po 6.6.1. Počítačové, fyziologicky založené 
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opakovaných dávkách (28 denní) na 
jednom druhu, samci a samici, při 
nejvhodnější cestě podání, s přihlédnutím 
k pravděpodobné cestě expozice lidí.

biokinetické modelování (PBBK) k odhadu 
pravděpodobné distribuce v orgánech a 
tkáních in vivo

6.6.2.   Cílené testy in vitro s využitím 
lidských buněčných linií (např. játra, 
ledviny, mozek, atd.)
6.6.3   Studie metabolismu in vitro 
s využitím lidských mikrosomálních 
enzymů nebo buněčných linií

Sloupec 2 Sloupec 2

6.6.1. Studie krátkodobé toxicity (28 denní) 
nemusí být prováděna, pokud:

6.6.1. Studie specifické orgánové toxicity 
nemusí být prováděna, pokud:

- je k dispozici spolehlivá studie 
subchronické (90 denní) nebo chronické 
toxicity, za předpokladu, že se použil 
vhodný druh a uplatnila se vhodná cesta 
podání; nebo

- jsou již k dispozici spolehlivé údaje o 
subakutní (28 denní) nebo subchronické 
(90 denní) nebo chronické toxicitě; nebo

- látka podléhá okamžitému rozpadu a 
existují dostatečné údaje o štěpných 
produktech; nebo

látka podléhá okamžitému rozpadu a existují 
dostatečné údaje o štěpných produktech; 
nebo

- příslušnou expozici lidí  lze vyloučit. - příslušnou expozici lidí  lze vyloučit.

Vhodná cesta se zvolí na následujícím 
základě:
Testování dermální cestou je vhodné, 
pokud:
(1) je při výrobě a/nebo při použití 
pravděpodobný kontakt s pokožkou; a
(2) z fyzikálně-chemických vlastností 
vyplývá značná míra kožní absorpce; a
(3) je splněna jedna z následujících 
podmínek:
– v testu akutní dermální toxicity se 
zjistí toxicita při nižších dávkách než v testu 
orální toxicity; nebo
– ve studiích podráždění kůže a/nebo 
očí se zjistí systémové účinky nebo jiný 
důkaz absorpce; nebo
– testy in vitro indikují značnou kožní 
absorpci; nebo
– zjistí se značná dermální toxicita 
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nebo pronikání kůží u strukturálně 
podobných látek.
Testování dermální cestou je nevhodné, 
pokud je kožní absorpce nepravděpodobná 
vzhledem k relativní molekulové hmotnosti   
(MW > 800 nebo průměru molekuly 
> 15 Å) a nízké rozpustnosti v tucích (log 
Kow < -1 nebo > 4).
Testování inhalační cestou je vhodné, 
pokud:
(1) je pravděpodobná expozice lidí inhalací; 
a
(2) je splněna jedna z následujících 
podmínek:
– tlak par dané látky přesahuje 10-2

Pa při 20 °C; nebo
– látka je prášek obsahující více než 
1% částic na základě hmotnostních procent 
s velikostí částic středního hmotnostního 
aerodynamického průměru(MMAD) < 
100 μm; nebo
– látka se bude používat způsobem, při 
kterém vznikají aerosoly, částice nebo 
kapénky rozměrů, které lze vdechovat 
(> 1% na základě hmotnostních procent 
s velikostí částic středního hmotnostního 
aerodynamického průměru (MMAD) < 
100 μm). Pokud se nevyskytnou 
kontraindikace, upřednostní se orální cesta.
Studii subchronické toxicity (90 denní) 
(příloha VII, 6.6.2) navrhne žadatel o 
registraci, pokud:
– z četnosti a doby trvání expozice lidí 
vyplývá, že déletrvající studie je vhodná; a 
je splněna jedna z následujících podmínek:
– z jiných dostupných údajů vyplývá, 
že daná látka může mít nebezpečnou 
vlastnost, kterou nelze v krátkodobé studii 
toxicity odhalit; nebo
– vhodně navržené toxikokinetické  
studie odhalí hromadění dané látky nebo 
jejích metabolitů v určitých tkáních nebo 
orgánech, které by při krátkodobé studii 
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toxicity asi zůstalo neodhalené, ale které 
může mít po delší expozici nepříznivé 
účinky.
Další studie navrhne žadatel o registraci 
nebo je může požadovat příslušný orgán 
členského státu, který provádí hodnocení, 
v souladu s článkem 39, 40 nebo 44,  
v případě, že:
– se nepodařilo v 28 denní studii 
identifikovat NOAEL (hranice dávky, při 
které není pozorována žádná nepříznivá 
odpověď), s výjimkou případu, kdy příčinou 
neschopnosti identifikovat NOAEL je 
absence nepříznivých toxických účinků; 
nebo
– jde o zvlášť závažnou toxicitu (např. 
se jedná o vážné/těžké účinky); nebo
– jde o indikaci účinku, pro který jsou 
dostupné důkazy toxikologické 
charakteristiky a/nebo charakteristiky rizik 
nedostatečné; v takových případech může 
být také vhodnější vypracovat specifické 
toxikologické studie, které jsou určené ke 
zkoumání těchto účinků (např. 
imunotoxicita, neurotoxicita); nebo
– cesta expozice použitá v původní 
studii po opakovaných dávkách nebyla 
z hlediska očekávané cesty expozice lidí 
vhodná a není možné uskutečnit 
extrapolaci mezi různými cestami expozice; 
nebo
– existuje zvláštní zájem týkající se 
expozice (např. použití ve spotřebních 
výrobcích vedoucí k expozičním úrovním, 
které se blíží úrovním dávek, při nichž se dá 
očekávat toxicita pro lidi); nebo
– účinky projevující se v látkách, které 
mají v molekulární struktuře jasný vztah se 
studovanou látkou, nebyly odhaleny v 28 
denní studii.

Or. en
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Justification

Směrnice 86/609 požaduje, aby se všude tam, kde je to rozumné a prakticky dosažitelné, 
používalo testování bez pokusů na zvířatech. Testování na zvířatech není v návrhu REACH 
validováno vzhledem k moderním normám a mělo by se proto nahradit, jelikož používání 
nevalidovaných testů na zvířatech je eticky i vědecky nepřijatelné. Studie poukazující na 
vědecké slabiny daného testování a vysvětlující navrhovanou alternativní strategii jsou 
uvedeny v přehledu „Testovací strategie bez pokusů na zvířatech pro REACH“ (viz 
www.reachnonanimaltests.org). Daná alternativa je vědecky správná. Kde zůstávají nejistoty 
o vlastnostech nějaké látky, měla by být podrobena kontrolním opatřením.

Pozměňovací návrh - Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 1125
PŘÍLOHA VI, část 6, sloupec 1 a sloupec 2, odstavce 6.7

Sloupec 1 Sloupec 1

6.7. Reprodukční toxicita 6.7. Reprodukční toxicita
6.7.1. Screening vývojové toxicity na 
jednom druhu (OECD 421), pokud
z dostupných informací neexistují důkazy o 
strukturálně podobných látkách nebo 
z odhadů analýzy (Q)SAR o tom, že látka 
může způsobovat vývojovou toxicitu.

6.7.1   Screening toxicity pro reprodukci a 
vývojové toxicity s použitím počítačových  
expertních systémů / (Q)SAR modelování

6.7.1a   Testování  embryotoxicity 
s použitím testu embryonálních kmenových 
buněk (EST) validovaného Evropským 
střediskem pro validaci alternativních 
metod (ECVAM)

6.7.2. Studie vývojové toxicity, 
nejvhodnější cesta podání s ohledem na 
pravděpodobnou cestu expozice lidí 
(příloha X B.31 nebo OECD 414).

6.7.2  Studie metabolismu in vitro s 
použitím lidských mikrosomálních enzymů 
nebo buněčných linií

Sloupec 2 Sloupec 2
6.7. Studie nemusí být prováděny, pokud: 6.7. Studie nemusí být prováděny, pokud:

– je známo, že daná látka je 
genotoxický karcinogen a provádějí se 
vhodná opatření k řízení rizik; nebo

– je známo, že daná látka je 
genotoxický karcinogen a provádějí se 
vhodná opatření k řízení rizik; nebo

– je známo, že daná látka je mutagen 
působící na zárodečné buňky a provádějí se 
vhodná opatření k řízení rizik; nebo

– je známo, že daná látka je mutagen 
působící na zárodečné buňky a provádějí se 
vhodná opatření k řízení rizik; nebo

- existují důkazy, že se daná látka 
hromadí ve zvířecích nebo lidských tkáních 
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(např. v prsní tkáni nebo v tělesném tuku) a 
provádějí se vhodná opatření k řízení rizik; 
nebo

– příslušnou expozici lidí lze vyloučit. – příslušnou expozici lidí lze vyloučit.

6.7.1. Pozitivní výsledek screeningu se na
této úrovni potvrdí studií vývojové toxicity 
na jednom druhu, při nejvhodnější cestě 
podání, s přihlédnutím k pravděpodobné 
cestě expozice lidí (příloha VI, 6.7.2).

6.7.1. Vezmou-li se v úvahu výsledky 
metabolických studií in vitro, bude se 
pozitivní výsledek v testu embryonálních 
kmenových buněk (EST) považovat za 
dostatečný důkaz embryotoxicity pro 
klasifikaci chemické látky jako látky 
potenciálně způsobující reprodukční 
toxicitu.

6.7.2. Studie se napřed provede na jednom 
druhu. Rozhodnutí o nutnosti provést studii 
na druhém druhu se učiní na základě 
výsledku prvního testu.

6.7.2. Vezmou-li se v úvahu výsledky 
metabolických studií in vitro, tak z 
negativních výsledků jak v testu 
embryonálních kmenových buněk (EST), 
tak i v expertním systému / (Q)SAR 
modelování vyplývá, že chemická látka 
pravděpodobně není látkou 
způsobující reprodukční toxicitu. To se 
může potvrdit dalšími mechanistickými 
studiemi in vitro.

Dvougenerační studii reprodukční  toxicity  
(příloha VII, 6.7.3) navrhne žadatel o 
registraci, pokud existují náznaky 
potenciální reprodukční toxicity ze studie 
toxicity po opakovaných dávkách (90 
denní) (např. histopatologické účinky na 
pohlavní žlázy) nebo pokud má látka 
podobnou strukturu jako nějaká látka, o 
níž je známo, že způsobuje reprodukční 
toxicitu.

Or. en

Justification

Směrnice 86/609 požaduje, aby se všude tam, kde je to rozumné a prakticky dosažitelné, 
používalo testování bez pokusů na zvířatech. Testování na zvířatech není v návrhu REACH 
validováno vzhledem k moderním normám a mělo by se proto nahradit, jelikož používání 
nevalidovaných testů na zvířatech je eticky i vědecky nepřijatelné. Studie poukazující na 
vědecké slabiny daného testování a vysvětlující navrhovanou alternativní strategii jsou 
uvedeny v přehledu „Testovací strategie bez pokusů na zvířatech pro REACH“ (viz 
www.reachnonanimaltests.org). Daná alternativa je vědecky správná. Kde zůstávají nejistoty 
o vlastnostech nějaké látky, měla by být podrobena kontrolním opatřením.
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Pozměňovací návrh - Richard Seeber

Pozměňovací návrh 1126
PŘÍLOHA VI, část 6, sloupec 1 a sloupec 2, odstavce 6.7.2

6.7.2. Studie vývojové toxicity, při 
nejvhodnější cestě podání s ohledem na 
pravděpodobnou cestu expozice lidí (příloha 
X B.31 nebo OECD 414).

6.7.2. Studie vývojové toxicity, při 
nejvhodnější cestě podání s ohledem na 
pravděpodobnou cestu expozice lidí (příloha 
X B.31 nebo OECD 414)

a/nebo (v závislosti na výsledcích 
screeningového testu)
6.7.3. Dvougenerační studie reprodukční  
toxicity na jednom druhu, samci a samici, 
při nejvhodnější cestě podání, 
s přihlédnutím k pravděpodobné cestě 
expozice lidí, pokud 28 denní nebo 90 denní 
studie indikuje nepříznivé účinky na 
reprodukční orgány nebo tkáně.

Or. de

Justification 

V současnosti se screeningový test (metoda OECD 421, není v příloze V ke směrnici  
67/548/EHS) používá jako první zkouška k ověření reprodukční toxicity. 
Přinejmenším se doporučuje, aby se jako součást další testovací strategie, která závisí na typu 
pozitivních zjištění ze screeningového testu, provedla kromě studie vývojové toxicity ještě 
studie snížení plodnosti. Z našeho pohledu by bylo ještě lepší zachovat stávající testovací 
strategii TGD, která prokázala svou hodnotu.

Pozměňovací návrh - Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Pozměňovací návrh 1127
PŘÍLOHA VI, část 7, odstavce  7.1, 7.22, 7.3

7.1 Toxicita ve vodním prostředí vypustit
7.22 Abiotická vypustit
7.3 Osud a chování látky v životním 
prostředí

vypustit

Or. en
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Justification

Riziko stažení látky z trhu pro tonážní rozsah 10 až 100 tun vytvořené návrhem Komise 
vyžaduje snížení informačních požadavků. Předkládaný pozměňovací návrh proto přesunuje 
informační požadavky uváděné v bodech 7.1, 7.2.2 a 7.3 do přílohy VII.

Pozměňovací návrh - Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 1128
PŘÍLOHA VI, část 7, odstavec 7.1.3

Sloupec 1 Sloupec 1
7.1.3. Testování krátkodobé toxicity na
rybách: Žadatel o registraci může zvážit 
testování dlouhodobé toxicity místo 
krátkodobé.

7.1.3. Screening pro krátkodobou  toxicitu 
na rybách s využitím databáze TETRATOX 
a/nebo testu DarT na jikrách

Sloupec 2 Sloupec 2
7.1.3. Studie nemusí být prováděna, pokud: 7.1.3. Studie nemusí být prováděna, pokud:

– je látka vysoce nerozpustná  
(rozpustnost ve vodě < 10 μg/l); nebo

– je látka vysoce nerozpustná  
(rozpustnost ve vodě < 10 μg/l); nebo  

– je nepravděpodobné, že daná látka 
bude procházet biologickými membránami 
(MW > 800 nebo průměr molekul > 15 Å); 
nebo

– je nepravděpodobné, že daná látka 
bude procházet biologickými membránami 
(MW > 800 nebo průměr molekul > 15 Å); 
nebo

– je k dispozici studie dlouhodobé 
toxicity.

– naměřený nebo odhadovaný 
rozdělovací koeficient (log Kow) je < 4; 
nebo
– jsou již k dispozici údaje o 
krátkodobé nebo dlouhodobé toxicitě na 
rybách.

Studie dlouhodobé toxicity ve vodním 
prostředí na rybách (příloha VII, 7.1.6) 
navrhne žadatel o registraci nebo je může 
požadovat příslušný orgán členského státu, 
který provádí hodnocení, v souladu 
s článkem 39, 40 nebo 44, pokud ze 
srovnání (předpokládané) expozice 
životního prostředí s výsledky z krátkodobé 
toxicity ve vodním prostředí vyplývá, že je 
třeba účinky na vodní organismy dále 
zkoumat.
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Studie dlouhodobé  toxicity ve vodním 
prostředí na rybách (příloha VII, 7.1.6)  se 
zváží, pokud je látka špatně rozpustná ve 
vodě (rozpustnost ve vodě < 1 mg/l).

Or. en

Justification 

Směrnice 86/609 požaduje, aby se všude tam, kde je to rozumné a prakticky dosažitelné, 
používalo testování bez pokusů na zvířatech. Testování na zvířatech není v návrhu REACH 
validováno vzhledem k moderním normám a mělo by se proto nahradit, jelikož používání 
nevalidovaných testů na zvířatech je eticky i vědecky nepřijatelné. Studie poukazující na 
vědecké slabiny daného testování a vysvětlující navrhovanou alternativní strategii jsou 
uvedeny v přehledu „Testovací strategie bez pokusů na zvířatech pro REACH“ (viz 
www.reachnonanimaltests.org). Daná alternativa je vědecky správná. Kde zůstávají nejistoty 
o vlastnostech nějaké látky, měla by být podrobena kontrolním opatřením.

Pozměňovací návrh - Richard Seeber

Pozměňovací návrh 1129
PŘÍLOHA VI, část 7, odstavec 7.1.4

7.1.4. Testování inhibice respirace 
aktivovaného kalu s výjimkou případů, kdy 
je malá pravděpodobnost emise do systému 
čištění odpadních vod

7.1.4. Testování inhibice respirace 
aktivovaného kalu s výjimkou případů, kdy 
je malá pravděpodobnost emise do systému 
čištění odpadních vod

Studie může být nahrazena testem inhibice 
nitrifikace, pokud z dostupných údajů 
vyplývá, že látka je pravděpodobně 
inhibitorem růstu mikrobů nebo jejich 
fungování.

Pokud z dostupných údajů vyplývá, že látka 
je pravděpodobně inhibitorem růstu 
mikrobů nebo jejich fungování, měla by být 
studie doplněna o test inhibice nitrifikace.

Or. de

Justification

Pokud látka způsobuje inhibici růstu bakterií, test inhibice nitrifikace by se neměl provádět 
jako alternativa ke studii, jak se navrhuje, ale spíše jako její dodatek.

Pozměňovací návrh - Dagmar Roth-Behrendt

Pozměňovací návrh 1130
PŘÍLOHA VI, část 7, odstavec 7.2
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7.2 Degradace vypustit

Or. en

Justification

Jelikož tyto informační požadavky jsou teď zahrnuty do přílohy V, lze je tady vypustit 
(pozměňovací návrh souvisí s pozměňovacím návrhem k čl. 5, odst. 4).

Pozměňovací návrh - Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 1131
PŘÍLOHA VI, část 7, odstavec 7.2a (nový)

Sloupec 1 Sloupec 2

Požadavek ekotoxikologických 
informačních údajů 
7.2.a Degradace
Žadatel o registraci navrhne další testování 
degradace, pokud z hodnocení chemické 
bezpečnosti podle přílohy I vyplývá, že je 
třeba degradaci dané látky dále zkoumat. 
Výběr vhodného testu (vhodných testů) 
závisí na výsledcích hodnocení bezpečnosti.
7.2.a.1. Biotická
Informace zmíněné v bodech 7.2.1.3 až
7.2.1.4 také navrhne žadatel o registraci 
nebo je může požadovat příslušný orgán 
členského státu, který provádí hodnocení, 
v souladu s článkem 39, 40 nebo 44, v níže 
definovaných případech.
7.2.a.1.2. Simulační testování definitivní 
degradace v povrchových vodách

7.2.a.1.2. Studie nemusí být prováděna, 
pokud:
je rozpustnost látky ve vodě nižší než 
10 μg/l;
je látka snadno biologicky rozložitelná.

7.2.a 1.3. Simulační testování půdy 
(pro látky s vysokým potenciálem pro 
adsorpci do půdy)

7.2.a .1.3. Studie nemusí být prováděna, 
pokud:
je látka snadno biologicky rozložitelná; 
nebo
je přímá či nepřímá expozice půdy 
nepravděpodobná.
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7.2.a.1.4. Simulační testování v 
sedimentech (pro látky s vysokým 
potenciálem pro adsorpci do sedimentů)

7.2.a.1.4. Studie nemusí být prováděna, 
pokud:
je látka snadno biologicky rozložitelná; 
nebo
je přímá či nepřímá expozice půdy 
nepravděpodobná.

7.2.a.3. Identifikace degradace výrobků 7.2.a.3. Pokud není látka snadno biologicky 
rozložitelná
Další testování navrhne žadatel o registraci,  
pokud z hodnocení chemické bezpečnosti 
podle přílohy I vyplývá, že je třeba osud a 
chování dané látky dále zkoumat. Volba 
vhodného testu (vhodných testů) závisí na 
výsledcích hodnocení bezpečnosti.

Or. en

(Text přenesený z PŘÍLOHY VII – 7.2.1)

Justification

Tímto se přesunují studie degradace uvedené v bodě 7.2 přílohy VII do přílohy VI. Údaje 
týkající se biodegradace a abiotické degradace jsou nezbytným předpokladem pro náležité 
hodnocení bezpečnosti jakékoli látky, která může být vypouštěna do životního prostředí. 
Takové studie by se proto měly vztahovat na látky již od množství 10 tun.

Bude-li tento pozměňovací návrh přijat, musí být odpovídající část v příloze VII vypuštěna.

Pozměňovací návrh - Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Pozměňovací návrh 1132
Příloha VII, část 6, odstavec 6.1. až 6.4.

6.1. Podráždění kůže
6.1.1. Podráždění kůže in vivo 
6.1.1. Studie nemusí být prováděna, pokud:
- je látka leptavá; nebo
- je látka silně kyselá (pH < 2,0) nebo zásaditá (pH > 11,5); nebo
- je látka hořlavá na vzduchu při pokojové teplotě; nebo
- je látka velmi toxická při kontaktu s kůží; nebo
- studie akutní toxicity na základě dermální cesty neindikuje podráždění kůže až do limitní 
úrovně dávky (2000 mg/kg tělesné hmotnosti); nebo
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- údaje dostupné z  testovací strategie předpokládané v příloze V, oddíl 6.1. jsou přiměřené 
ke klasifikaci dané látky jako leptavé nebo dráždivé pro pokožku.
6.2. Podráždění očí
6.2.1. Podráždění očí in vivo  
6.2.1. Studie nemusí být prováděna, pokud:
- je látka leptavá; nebo
- je látka silně kyselá (pH < 2,0) nebo zásaditá (pH > 11,5); nebo
- je látka hořlavá na vzduchu při pokojové teplotě; nebo
- je látka klasifikována jako dráždivá při kontaktu s pokožkou a za předpokladu, že žadatel 
o registraci klasifikuje látku jako dráždivou pro oči; nebo
- údaje dostupné z testovací strategie předpokládané v příloze V, oddíl 6.2. jsou přiměřené 
ke klasifikaci dané látky jako dráždivé pro oči.
6.4. Mutagenita
6.4.2. Cytogenetická studie v savčích buňkách in vitro
6.4.2. Studie nemusí být prováděna, pokud
- pokud jsou k dispozici přiměřené údaje z cytogenetického testu in vivo nebo
- je známo, že daná látka je karcinogen kategorie 1 nebo 2.
6.4.3. Studie genových mutací v savčích buňkách in vitro, pokud je negativní výsledek v 
příloze V, odst. 6.4.1. a v příloze VI, odst. 6.4.2.
6.4.3. Studie nemusí být prováděna, pokud jsou k dispozici přiměřené údaje ze spolehlivého 
testu genových mutací v savčích buňkách in vivo.
6.4. O přiměřené studii mutagenity in vivo se bude uvažovat v případě pozitivního výsledku 
kterékoli studie mutagenity v příloze V nebo VI.

Or. en

Text přenesený z přílohy VI; současný sloupec 2 a řádek 6.4 nezměněny

Justification

Tento pozměňovací návrh navazuje na pozměňovací návrh k příloze VI, jak je vysvětleno výše. 
Je třeba zachovat tytéž požadavky týkající se látek v množství více než 100 tun, jaké jsou 
v rámci návrhu Komise. U mutagenity se v případě pozitivního výsledku ze studie in vitro 
zajistí, že bude dále zkoumána (souvisí to s pozměňovacím návrhem k příloze VI).

Pozměňovací návrh - Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 1133
Příloha VII, část 6, odstavec 6.4.
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6.4. Pokud je pozitivní výsledek z kterékoli 
studie mutagenity v příloze V nebo VI a 
pokud nejsou k dispozici žádné výsledky ze 
studie in vivo, navrhne žadatel o registraci 
vhodnou studii mutagenity in vivo.
Pokud je k dispozici pozitivní výsledek 
z kterékoli studie in vivo, navrhnou se další 
vhodné studie in vivo. 

vypouští se

Or. en

Justification

Neexistují žádné studie mutagenity in vivo validované podle moderních norem. Studie 
poukazující na vědecké slabiny daného testování a vysvětlující navrhovanou alternativní 
strategii jsou uvedeny v přehledu „Testovací strategie bez pokusů na zvířatech pro REACH“ 
(viz www.reachnonanimaltests.org). Jelikož používání nevalidovaných testů na zvířatech je 
eticky i vědecky nepřijatelné, studie mutagenity in vivo by se neměly používat. Pokud je 
výsledek z testů v příloze V nebo VI pozitivní, měly by se provést další studie in vitro, jak již 
bylo navrženo v pozměňovacím návrhu k bodu 6.4 přílohy VI.

Pozměňovací návrh - Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer + Dagmar Roth-
Behrendt, Jutta D. Haug

Pozměňovací návrh 1134
Příloha VII, část 7, odstavec 6.4.

6.4. Pokud existuje pozitivní výsledek 
z kterékoli studie mutagenity v příloze 
V nebo VI a pokud nejsou k dispozici žádné 
výsledky ze studie mutagenity in vivo, 
navrhne žadatel o registraci vhodnou studii 
mutagenity in vivo.
Pokud existuje pozitivní výsledek z kterékoli 
dostupné studie in vivo, navrhnou se další 
vhodné studie in vivo. 

6.4 Pokud existuje pozitivní výsledek 
z kterékoli studie mutagenity v příloze V
nebo ve výše uvedených testech a pokud 
nejsou k dispozici žádné výsledky ze studie 
in vivo, navrhne žadatel o registraci 
vhodnou studii mutagenity in vivo.
Pokud existuje pozitivní výsledek z kterékoli 
dostupné studie in vivo, navrhnou se další 
vhodné studie in vivo.

Or. en

Justification

Tento pozměňovací návrh navazuje na pozměňovací návrh k příloze VI, jak je vysvětleno výše. 
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Je třeba zachovat tytéž požadavky týkající se látek v množství více než 100 tun, jaké jsou 
v rámci návrhu Komise. U mutagenity se v případě pozitivního výsledku ze studie in vitro 
zajistí, že bude dále zkoumána (souvisí to s pozměňovacím návrhem k příloze VI).

Pozměňovací návrh - Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 1135
Příloha VII, část 6, odstavec 6.6.

6.6. Toxicita po opakovaných dávkách vypouští se

Or. en

Justification

Studie toxicity po opakovaných dávkách nejsou validované podle moderních norem. Studie 
poukazující na vědecké slabiny daného testování a vysvětlující navrhovanou alternativní 
strategii jsou uvedeny v přehledu „Testovací strategie bez pokusů na zvířatech pro REACH“ 
(viz www.reachnonanimaltests.org). Jelikož používání nevalidovaných testů na zvířatech je 
eticky i vědecky nepřijatelné, studie toxicity po opakovaných dávkách by se neměly používat. 
Koncovým bodem se dostatečně zabývá navrhovaná orgánově specifická testovací strategie 
k nahrazení testování toxicity po opakovaných dávkách v bodě 6.6. přílohy VI.

Pozměňovací návrh - Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Pozměňovací návrh 1136
Příloha VII, část 6, odstavec 6.6.

Text navržený Komisí

6.6. Toxicita po opakovaných 
dávkách

6.6.1. Studie krátkodobé toxicity po 
opakovaných dávkách (28 denní) na 
jednom druhu, samci a samici, při 
nejvhodnější cestě podání, s přihlédnutím 
k pravděpodobné cestě expozice lidí, 
pokud už není zajištěna jako součást 
požadavků z přílohy VI.nebo pokud 
nejsou navrženy testy podle 6.6.2. 
V tomto případě se nepoužije oddíl 3 
přílohy IX.
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6.6.2. Studie subchronické toxicity (90 
denní) na jednom druhu, hlodavci, 
samci a samici, při nejvhodnější cestě 
podání, s přihlédnutím k pravděpodobné 
cestě expozice lidí.

6.6.2. Studie subchronické toxicity (90 denní) 
nemusí být prováděna, pokud:

- je k dispozici spolehlivá studie krátkodobé 
toxicity (28 denní) a vyplývají z ní závažné 
účinky toxicity podle kritérií pro klasifikaci dané 
látky jako R48, pro kterou zjištěná hodnota 
NOAEL z 28 denní studie při aplikování 
vhodného faktoru nejistoty umožní extrapolaci 
směrem k hodnotě NOAEL z 90 denní studie pro 
stejnou cestu expozice; nebo
- je k dispozici spolehlivá studie chronické
toxicity za předpokladu, že se použil vhodný druh 
a uplatnila se vhodná cesta podání; nebo

- je látka nereaktivní, nerozpustná a nelze ji 
vdechovat a neexistují žádné důkazy absorpce a 
toxicity při 28 denním „limitním testu“, zejména 
pokud je takový model spojovaný s limitovanou 
expozicí lidí.

Vhodná cesta se zvolí na následujícím základě:

Testování dermální cestou je vhodné, pokud:

(1) je pravděpodobný kontakt s pokožkou při 
výrobě a/nebo použití; a

(2) z fyzikálně-chemických vlastností vyplývá 
značná míra kožní absorpce; a

(3) je splněna jedna z následujících podmínek:
- v testu akutní dermální toxicity se zjistí toxicita 
při nižších dávkách než při testu orální toxicity; 
nebo

- ve studiích podráždění kůže a/nebo očí se zjistí 
systémové účinky nebo jiný důkaz o absorpci; 
nebo
- testy in vitro indikují značnou kožní absorpci; 
nebo
- zjistí se značná dermální toxicita nebo pronikání 
kůží u strukturálně podobných látek.

Testování dermální cestou je nevhodné , pokud je 
kožní absorpce nepravděpodobná vzhledem 
k relativní molekulové hmotnosti (MW > 800  
nebo průměru molekuly > 15 Å) a nízké 
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rozpustnosti v tucích (log Kow < -1 nebo > 4).

Testování inhalační cestou je vhodné, pokud:
(1) je pravděpodobná expozice lidí inhalací; a
(2) je splněna jedna z následujících podmínek:

- tlak par dané látky přesahuje 10-2 Pa při 20° C; 
nebo

- daná látka je prášek obsahující více než 
1% částic na základě hmotnostních procent 
s velikostí částic středního hmotnostního 
aerodynamického průměru (MMAD) menší 
než 100 μm; nebo
- látka se bude používat způsobem, při kterém 
vznikají aerosoly, částice nebo kapénky rozměrů, 
které lze vdechovat (> 1% na základě 
hmotnostních procent s velikostí částic středního 
hmotnostního aerodynamického průměru 
(MMAD) < 100 μm). Pokud se nevyskytnou 
kontraindikace, upřednostní se orální cesta.

Další studie navrhne žadatel o registraci nebo je 
může požadovat příslušný orgán členského státu, 
který provádí hodnocení, v souladu s článkem 39, 
40 nebo 44, v případě, že:

- se nepodařilo v 90 denní studii identifikovat 
NOAEL, s výjimkou případu, kdy příčinou 
neschopnosti identifikovat NOAEL je absence 
nepříznivých toxických účinků; nebo

- jde o zvlášť závažnou toxicitu (např. se jedná o 
vážné/těžké účinky); nebo

- jde o indikaci účinku, pro který jsou dostupné 
důkazy toxikologické charakteristiky a/nebo 
charakteristiky rizik nedostatečné; v takových 
případech může být také vhodnější vypracovat 
specifické toxikologické studie, které jsou určené 
ke zkoumání těchto účinků (např. imunotoxicita, 
neurotoxicita); nebo

- existuje zvláštní zájem týkající se expozice 
(např. použití ve spotřebních výrobcích vedoucí 
k expozičním úrovním, které se blíží úrovním 
dávek, při nichž se dá očekávat toxicita pro lidi); 
nebo

Pozměňovací návrh Parlamentu



PE 357.826v01-00 76/99 AM\565939CS.doc
Externí překlad

CS

6.6. Toxicita po opakovaných 
dávkách

6.6.1. Studie krátkodobé toxicity po 
opakovaných dávkách (28 denní) na 
jednom druhu, samci a samici, při 
nejvhodnější cestě podání, s přihlédnutím 
k pravděpodobné cestě expozice lidí, 
pokud už není stanovená podle 
požadavků v příloze VI nebo pokud 
nejsou navrženy testy podle 6.6.2.  V tom 
případě se nepoužije oddíl 3 přílohy IX.

6.6.1. Studie krátkodobé toxicity (28 denní) 
nemusí být prováděna, pokud:

– je k dispozici spolehlivá studie subchronické 
(90 denní) nebo chronické toxicity za 
předpokladu, že se použil vhodný druh a 
uplatnila se vhodná cesta podání; nebo 

– látka podléhá okamžitému rozpadu a existují 
dostatečné údaje o štěpných produktech; nebo

– příslušnou expozici lidí  lze vyloučit.
Vhodná cesta se zvolí na následujícím základě:

Testování dermální cestou je vhodné, pokud:
(1) je pravděpodobný kontakt s pokožkou při 
výrobě a/nebo použití; a

(2) z fyzikálně-chemických vlastností vyplývá 
značná míra absorpce přes pokožku; a

(3) je splněna jedna z následujících podmínek:
- v testu akutní dermální toxicity se zjistí toxicita 
při nižších dávkách než při testu orální toxicity; 
nebo

- ve studiích podráždění kůže a/nebo podráždění 
očí se zjistí systémové účinky nebo jiný důkaz o 
absorpci; nebo
- testy in vitro indikují značnou kožní absorpci; 
nebo
- zjistí se značná dermální toxicita nebo pronikání 
kůží u strukturálně podobných látek.

Testování dermální cestou je nevhodné, pokud je 
absorpce přes pokožku nepravděpodobná 
vzhledem k relativní molekulové hmotnosti 
(MW > 800 nebo průměru molekuly > 15 Å) a 
nízké rozpustnosti v tucích (log Kow < -1 nebo 
> 4).

Testování inhalační cestou je vhodné, pokud:

(1) je pravděpodobná expozice lidí inhalací; a

(2) je splněna jedna z následujících podmínek:

- tlak par dané látky přesahuje 10-2 Pa při 20° C; 
nebo
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- daná látka je prášek obsahující více než 
1% částic na základě hmotnostních procent  
s velikostí částic středního hmotnostního 
aerodynamického průměru (MMAD) menší 
než 100 μm; nebo
- látka se bude používat způsobem, při kterém 
vznikají aerosoly, částice nebo kapénky rozměrů, 
které lze vdechovat (> 1% na základě 
hmotnostních procent s velikostí částic středního 
hmotnostního aerodynamického průměru 
(MMAD) < 100 μm). Pokud se nevyskytnou 
kontraindikace, upřednostní se orální cesta.

Studii subchronické toxicity (90 denní) (příloha 
VII, 6.6.2) navrhne žadatel o registraci, pokud:
- z četnosti a doby trvání expozice lidí vyplývá, že 
déletrvající studie je vhodná; a je splněna jedna 
z následujících podmínek:
- z jiných dostupných údajů vyplývá, že daná 
látka může mít nebezpečnou vlastnost, kterou 
nelze v krátkodobé studii toxicity odhalit; nebo
- vhodně navržené toxikokinetické studie odhalí 
hromadění dané látky nebo jejích metabolitů 
v určitých tkáních nebo orgánech, které by 
při krátkodobé studii toxicity asi zůstalo 
neodhalené, ale které může mít po delší expozici 
nepříznivé účinky.

Další studie navrhne žadatel o registraci nebo je
může požadovat příslušný orgán členského státu, 
který provádí hodnocení, v souladu s článkem 39, 
40 nebo 44, v případě, že:

- se nepodařilo v 28 denní studii identifikovat 
NOAEL, s výjimkou případu, kdy příčinou 
neschopnosti identifikovat NOAEL je absence 
nepříznivých toxických účinků; nebo

- jde o zvlášť závažnou toxicitu (např. se jedná o 
vážné/těžké účinky); nebo

- jde o indikaci účinku, pro který jsou dostupné 
důkazy toxikologické charakteristiky a/nebo 
charakteristiky rizik nedostatečné; v takových 
případech může být také vhodnější vypracovat 
specifické toxikologické studie, které jsou určené 
ke zkoumání těchto účinků (např. imunotoxicita, 
neurotoxicita); nebo
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- cesta expozice použitá v původní studii po 
opakovaných dávkách nebyla z hlediska 
očekávané cesty expozice lidí vhodná a není 
možné uskutečnit extrapolaci mezi různými 
cestami expozice; nebo
- existuje zvláštní zájem týkající se expozice 
(např. použití ve spotřebních výrobcích vedoucí 
k expozičním úrovním, které se blíží úrovním 
dávek, při nichž se dá očekávat toxicita pro lidi); 
nebo
- účinky projevující se v látkách, které mají 
v molekulární struktuře jasný vztah se 
studovanou látkou, nebyly odhaleny v 28 denní 
studii..

Or. en

Justification 

Tento pozměňovací návrh navazuje na pozměňovací návrh k příloze VI, jak je vysvětleno výše. 
Je třeba zachovat tytéž požadavky týkající se látek v množství více než 100 tun, jaké jsou 
v rámci návrhu Komise (souvisí to s pozměňovacím návrhem k příloze VI, body 6.1 - 6.4).

Pozměňovací návrh - Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Pozměňovací návrh 1137
Příloha VII, část 6, odstavec 6.7.

Text navržený Komisí

6.7. Reprodukční toxicita 6.7. Studie nemusí být prováděny, pokud:

- je známo, že daná látka je genotoxický 
karcinogen a provádějí se vhodná opatření 
k řízení rizik; nebo
- je známo, že daná látka je mutagen působící na 
zárodečné buňky a provádějí se vhodná opatření 
k řízení rizik.

6.7.2. Studie vývojové toxicity na 
jednom druhu, při nejvhodnější cestě 
podání, s přihlédnutím k pravděpodobné 
cestě expozice lidí (příloha X B.31 nebo 
OECD 414), pokud už není stanovená 

6.7.2 Studie se napřed provede na jednom druhu. 
Rozhodnutí o nutnosti provést studii na druhém 
druhu se učiní na základě výsledku prvního testu.
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podle požadavků přílohy VI.

6.7.3. Dvougenerační studie 
reprodukční toxicity na jednom druhu, 
samci a samici, při nejvhodnější cestě 
podání, s přihlédnutím k pravděpodobné 
cestě expozice lidí, pokud 28 denní nebo 
90 denní studie indikuje nepříznivé 
účinky na reprodukční orgány nebo 
tkáně.

Pozměňovací návrh Parlamentu

6.7. Reprodukční toxicita 6.7. Studie nemusí být prováděny, pokud:
- je známo, že daná látka je genotoxický 
karcinogen a provádějí se vhodná opatření 
k řízení rizik; nebo

- je známo, že daná látka je mutagen působící na 
zárodečné buňky a provádějí se vhodná opatření 
k řízení rizik.

6.7.1. Screening reprodukční/vývojové 
toxicity na jednom druhu (OECD 421), 
pokud z dostupných informací 
neexistují důkazy o strukturálně 
podobných látkách nebo pokud 
z odhadů analýzy (Q)SAR nebo z metod 
in vitro neexistují důkazy o tom, že látka 
může způsobovat vývojovou toxicitu.

6.7.1. Pozitivní výsledek screeningu se na této 
úrovni potvrdí studií vývojové toxicity provedené 
na jednom druhu, při nejvhodnější cestě podání, 
s přihlédnutím k pravděpodobné cestě expozice 
lidí (příloha VI, 6.7.2).

6.7.2. Studie vývojové toxicity na 
jednom druhu, při nejvhodnější cestě 
podání, s přihlédnutím k pravděpodobné 
cestě expozice lidí (příloha X B.31 nebo 
OECD 414), pokud už není stanovená 
podle požadavků přílohy VI.

6.7.2. Studie se napřed provede na jednom druhu. 
Rozhodnutí o nutnosti provést studii na druhém 
druhu se učiní na základě výsledku prvního testu.

Dvougenerační studii reprodukční toxicity  
(6.7.3) navrhne žadatel o registraci, pokud 
existují náznaky potenciální reprodukční toxicity 
ze studie toxicity po opakovaných dávkách (90 
denní) (např. histopatologické účinky na 
pohlavní žlázy) nebo pokud má daná látka 
podobnou strukturu jako nějaká látka, o níž je 
známo, že způsobuje reprodukční toxicitu.

Or. en
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Justification

Tento pozměňovací návrh navazuje na pozměňovací návrh k příloze VI, jak je vysvětleno výše. 
Je třeba zachovat tytéž požadavky týkající se látek v množství více než 100 tun, jaké jsou 
v rámci návrhu Komise (souvisí to s pozměňovacím návrhem k příloze VI, body 6.1 - 6.4).

Pozměňovací návrh - Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 1138
Příloha VII, část 6, odstavec 6.7.

Text navržený Komisí

6.7. Reprodukční toxicita 6.7. Studie nemusí být prováděny, pokud:
- je známo, že daná látka je genotoxický 
karcinogen a provádějí se vhodná opatření 
k řízení rizik; nebo

- je známo, že daná látka je mutagen působící na 
zárodečné buňky a provádějí se vhodná opatření 
k řízení rizik.

6.7.2. Studie vývojové toxicity na 
jednom druhu, při nejvhodnější cestě 
podání, s přihlédnutím k pravděpodobné 
cestě expozice lidí (příloha X B.31 nebo 
OECD 414), pokud už není stanovená 
podle požadavků přílohy VI.

6.7.2 Studie se napřed provede na jednom 
druhu. Rozhodnutí o nutnosti provést studii na 
druhém druhu se učiní na základě výsledku 
prvního testu.

6.7.3. Dvougenerační studie 
reprodukční toxicity na jednom druhu, 
samci a samici, při nejvhodnější cestě 
podání, s přihlédnutím k pravděpodobné 
cestě expozice lidí, pokud 28 denní nebo 
90 denní studie indikuje nepříznivé 
účinky na reprodukční orgány nebo 
tkáně.

Pozměňovací návrh Parlamentu

6.7. Reprodukční toxicita 6.7. Studie nemusí být prováděny, pokud:
- je známo, že daná látka je genotoxický 
karcinogen a provádějí se vhodná opatření 
k řízení rizik; nebo

- je známo, že daná látka je mutagen působící na 
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zárodečné buňky a provádějí se vhodná opatření 
k řízení rizik; nebo

- existují důkazy, že látka se hromadí 
ve zvířecích nebo lidských tkáních (např. v prsní 
tkáni nebo tělesném tuku) a provádějí se vhodná 
opatření k řízení rizik. 

6.7.2. Mechanické studie in vitro k 
hodnocení chemických účinků na:
(i) syntézu steroidních hormonů (např. 
buněčná linie H295R)
(ii) životaschopnost, motilitu, morfologii 
a biochemii lidského spermatu
(iii) Sertoli buňky v kultuře
(iv) Buňky ovariálních folikul v kultuře
(v) Jiné platné metody in vitro nebo in 
silico 

Or. en

Justification

Směrnice 86/609 požaduje, aby se všude tam, kde je to rozumné a prakticky dosažitelné, 
používalo testování bez pokusů na zvířatech. Testování na zvířatech není v návrhu REACH 
validováno vzhledem k moderním normám a mělo by se proto nahradit, jelikož používání 
nevalidovaných testů na zvířatech je eticky i vědecky nepřijatelné. Studie poukazující na 
vědecké slabiny daného testování a vysvětlující navrhovanou alternativní strategii jsou 
uvedeny v přehledu „Testovací strategie bez pokusů na zvířatech pro REACH“ (viz 
www.reachnonanimaltests.org). Daná alternativa je vědecky správná. Kde zůstávají nejistoty 
o vlastnostech nějaké látky, měla by být podrobena kontrolním opatřením.

Pozměňovací návrh - Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Pozměňovací návrh 1139

Příloha VII, část 6, odstavec 6.7a (nový).

Pozměňovací návrh Parlamentu

6.7a Toxikokinetika

6.7a.1. Hodnocení toxikokinetického 
chování látky do té míry, do jaké ho lze 
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odvodit z příslušných dostupných 
informací

Or. en

Justification

Tento pozměňovací návrh navazuje na pozměňovací návrh k příloze VI, jak je vysvětleno výše. 
Je třeba zachovat tytéž požadavky týkající se látek v množství více než 100 tun, jaké jsou 
v rámci návrhu Komise.

Pozměňovací návrh - Richard Seeber

Pozměňovací návrh 1140

Příloha VII, část 6, odstavec 6.7a. (nový)

Pozměňovací návrh Parlamentu

6.7a. Toxikokinetika

6.7a.1. Hodnocení toxikokinetického 
chování látky pomocí dodatečných 
studií včetně biotransformace a 
farmakokinetiky tam, kde se to zdá 
nutné k objasnění další testovací 
strategie a/nebo k provedení celkového 
toxikologického hodnocení.

Or. de

(Totožný pozměňovací návrh k příloze VIII, stejný autor)

Justification

V rámci návrhu REACH neexistuje žádný požadavek týkající se toxikokinetického chování 
látky. Jelikož znalost toho chování může být ve specifických případech velmi důležitá pro 
volbu vhodné testovací strategie, zejména u látek CMR ve vyšším tonážním rozsahu,
doporučuje se, aby se taková testovací strategie zajistila případ od případu.

Pozměňovací návrh - Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Pozměňovací návrh 1141
Příloha VII, část 7, odstavce 7.1.
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Text navržený Komisí

7.1. Toxicita ve vodním prostředí 7.1. Testování dlouhodobé toxicity navrhne 
žadatel o registraci, pokud z hodnocení chemické 
bezpečnosti podle přílohy I vyplývá, že je třeba 
účinky na vodní organismy dále zkoumat. Výběr 
vhodného testu (vhodných testů) závisí na 
výsledcích hodnocení bezpečnosti.

7.1.5. Testování dlouhodobé toxicity na 
dafniích (pokud už není stanoveno 
podle požadavků přílohy V)

7.1.5. Studie nemusí být prováděna, pokud:
- je nepravděpodobné, že daná látka bude 
procházet biologickými membránami 
(MW > 800 nebo průměr molekuly > 15 Å); nebo
- je nepravděpodobná přímá nebo nepřímá 
expozice vodního oddělení.

7.1.6. Testování dlouhodobé toxicity na 
rybách (pokud už není stanoveno podle 
požadavků přílohy VI)

7.1.6. Studie nemusí být prováděna, pokud:
- je nepravděpodobné, že daná látka bude 
procházet biologickými membránami 
(MW > 800 nebo průměr molekul > 15 Å); nebo
- je nepravděpodobná přímá nebo nepřímá 
expozice vodního oddělení.

Informace se zajistí pro jeden 
z následujících bodů 7.1.6.1, 7.1.6.2 
nebo 7.1.6.3.

7.1.6.1 Test toxicity (OECD 210) na 
rybách v raném stadiu života (FELS) 
7.1.6.2 Test krátkodobé toxicity na 
rybách ve stadiu embryí a uvolnění z 
vaku (příloha X C.15 nebo OECD 212)
7.1.6.3 Test růstu juvenilních ryb 
(příloha X C.14 nebo OECD 215)

7.1.6.1. Test toxicity FELS navrhne žadatel o 
registraci nebo ho může požadovat příslušný 
orgán členského státu, který provádí hodnocení, 
v souladu s článkem 39, 40 nebo 44, pokud má 
daná látka potenciál se bioakumulovat.

Pozměňovací návrh Parlamentu

7.1. Toxicita ve vodním prostředí
7.1.2. Studie inhibice růstu řas

7.1.2. Studie nemusí být prováděna, pokud:
- je látka vysoce nerozpustná (rozpustnost ve 
vodě < 10 μg/l); nebo  
- je nepravděpodobné, že daná látka bude 
procházet biologickými membránami 
(MW > 800 nebo průměr molekuly > 15 Å).
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7.1.3. Testování krátkodobé toxicity na 
rybách: Žadatel o registraci může zvážit 
testování dlouhodobé toxicity místo 
krátkodobé. 

7.1.3. Studie nemusí být prováděna, pokud:
- je látka vysoce nerozpustná (rozpustnost ve 
vodě < 10 μg/l); nebo  
- je nepravděpodobné, že daná látka bude 
procházet biologickými membránami 
(MW > 800 nebo průměr molekuly > 15 Å); nebo
- je k dispozici studie dlouhodobé toxicity.

Studii dlouhodobé toxicity ve vodním prostředí 
na rybách (příloha VII, 7.1.6) navrhne žadatel o 
registraci nebo ji může požadovat příslušný 
orgán členského státu, který provádí hodnocení, 
v souladu s článkem 39, 40 nebo 44, pokud ze 
srovnání (předpokládané) expozice životního 
prostředí s výsledky z údajů krátkodobé toxicity 
ve vodním prostředí vyplývá, že je třeba účinky 
na vodní organismy dále zkoumat.
Studie dlouhodobé toxicity ve vodním prostředí 
na rybách (příloha VII, 7.1.6) přichází v úvahu, 
pokud je daná látka špatně rozpustná ve vodě 
(rozpustnost ve vodě < 1 mg/l).

7.1.4. Testování inhibice respirace 
aktivovaných kalů s výjimkou případů, 
kdy je malá pravděpodobnost emise do 
systému čištění odpadních vod

7.1.4. Studie nemusí být prováděna, pokud:
- je látka vysoce nerozpustná (rozpustnost ve 
vodě < 10 μg/l); nebo
- je daná látka snadno biologicky rozložitelná a 
použité testovací koncentrace jsou v rozmezí 
koncentrací, které lze očekávat na vtoku do 
čistírny odpadních vod.
Studii lze nahradit testem inhibice nitrifikace, 
pokud z dostupných údajů vyplývá, že látka je 
pravděpodobně inhibitorem růstu mikrobů nebo 
jejich fungování.

Or. en

Text přenesený přílohy VI, část 7, odstavec 7.1

Justification

Tento pozměňovací návrh navazuje na pozměňovací návrh k příloze VI, jak je vysvětleno výše. 
Je třeba zachovat stejné požadavky týkající se látek v množství více než 100 tun, jaké jsou 
v rámci návrhu Komise (souvisí to s pozměňovacím návrhem k příloze VI, body 6.1 - 6.4).
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Pozměňovací návrh - Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 1142
Příloha VII, část 7, odstavec 7.1.6.

7.1.6. Testování dlouhodobé toxicity na 
rybách

vypouští se

Or. en

Justification

Testování dlouhodobé toxicity na rybách není validováno vzhledem k moderním normám. 
Studie poukazující na vědecké slabiny daného testování a vysvětlující navrhovanou 
alternativní strategii jsou uvedeny v přehledu „Testovací strategie bez pokusů na zvířatech 
pro REACH“ (viz www.reachnonanimaltests.org). Jelikož používání nevalidovaných testů na 
zvířatech je eticky i vědecky nepřijatelné, testování dlouhodobé toxicity na rybách by se  
nemělo používat. Daným koncovým bodem se dostatečně zabývá alternativní test nahrazující 
krátkodobou toxicitu v rybách v bodě 7.1.3 přílohy VI.

Pozměňovací návrh - Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Pozměňovací návrh 1143
Příloha VII, část 7, odstavce 7.2.1a (nové)

Pozměňovací návrh Parlamentu

7.2.2. Abiotická
7.2.2.1. Hydrolýza jako funkce 
pH.

7.2.2.1. Studie nemusí být prováděna, pokud:
je látka snadno biologicky rozložitelná; nebo
rozpustnost dané látky ve vodě je nižší 
než 10 μg/l.

Or. en

Text přenesený z přílohy VI, část 7, odstavec 7.2.2)

Justification

Tento pozměňovací návrh navazuje na pozměňovací návrh k příloze VI, jak je vysvětleno výše. 
Je třeba zachovat stejné požadavky týkající se látek v množství více než 100 tun, jaké jsou 
v rámci návrhu Komise (souvisí to s pozměňovacím návrhem k příloze VI, body 6.1 - 6.4).
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Pozměňovací návrh - Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Pozměňovací návrh 1144
Příloha VII, část 7, odstavce 7.3.

Text navržený Komisí

7.3. Osud a chování v životním 
prostředí

7.3.2. Biokoncentrace v (jednom) 
vodním druhu, nejlépe v rybách 

7.3.2. Studie nemusí být prováděna, pokud:
- má látka má nízký potenciál k bioakumulaci (tj. 
log Kow < 3); nebo
- je nepravděpodobné, že daná látka bude 
procházet biologickými membránami (MW > 800 
nebo průměr molekuly > 15 Å); nebo

- je nepravděpodobná přímá nebo nepřímá 
expozice vodního oddělení.

7.3.3. Další studie adsorpce/desorpce 
v závislosti na výsledcích studie 
požadované v příloze VI

7.3.3. Studie nemusí být prováděna, pokud:
- lze na základě fyzikálně-chemických vlastností 
očekávat, že daná látka má nízký potenciál pro 
adsorpci (např. látka má nízký rozdělovací 
koeficient oktanol/voda); nebo
- látka se rychle rozkládá.

Pozměňovací návrh Parlamentu

7.3. Osud a chování v životním 
prostředí

7.3.1. Screeningová studie 
adsorpce/desorpce

7.3.1. Studie nemusí být prováděna, pokud:
– lze na základě fyzikálně-chemických 

vlastností očekávat, že daná látka má nízký 
potenciál pro adsorpci (např. látka má nízký 
rozdělovací koeficient oktanol/voda); nebo 

– látka se rychle rozkládá.

Or. en

Text přenesený z přílohy VI, část 7, odstavec 7.3

Justification

Tento pozměňovací návrh navazuje na pozměňovací návrh k příloze VI, jak je vysvětleno výše. 
Je třeba zachovat stejné požadavky týkající se látek v množství více než 100 tun, jaké jsou 
v rámci návrhu Komise (souvisí to s pozměňovacím návrhem k příloze VI, body 6.1 až 6.4).
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Pozměňovací návrh - Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 1145
Příloha VIII, úvod, odstavec 1

Na úrovni této přílohy musí žadatel o 
registraci předložit návrh a časový 
harmonogram pro splnění informačních 
požadavků této přílohy v souladu s čl. 11 
odst. 1 písm. d).

Na úrovni této přílohy musí žadatel o 
registraci předložit návrh a časový 
harmonogram pro splnění informačních 
požadavků této přílohy v souladu s čl. 11 
odst. 1 písm. d) tam, kde to souvisí s testy 
na obratlovcích.

Or. en

Justification 

Testovací návrhy by se měly vztahovat pouze k požadavkům pro testy na obratlovcích. 
Všechny ostatní informační požadavky by měly být předkládány v souladu s termíny 
specifikovanými v článku 21.

Pozměňovací návrh - Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 1146
Příloha VIII, část 6, odstavec 6.4

6.4. Je-li to vhodné, tak v případě 
pozitivního výsledku kterékoli předchozí 
studie mutagenity navrhne žadatel o 
registraci další studie mutagenity.

vypouští se

Or. en

Justification

V tomto kritickém bodě by měl být k dispozici dostatek informací k učinění zasvěceného 
rozhodnutí týkajícího se klasifikace a regulace nějaké látky vzhledem k její potenciální 
mutagenitě. Pokud je výsledek z testů v příloze V nebo VI pozitivní, měly by se provést další 
studie in vitro, jak již bylo navrženo v pozměňovacím návrhu k bodu 6.4 přílohy VI.
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Pozměňovací návrh - Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 1147
Příloha VIII, část 6, odstavec 6.6.3.

6.6.3. Studie dlouhodobé toxicity po 
opakovaných dávkách (≥ 12 měsíců) může 
navrhnout žadatel o registraci nebo je může 
požadovat příslušný orgán členského státu, 
který provádí hodnocení, v souladu 
s článkem 39, 40 nebo 44, pokud četnost a 
doba trvání expozice lidí naznačuje, že je 
déletrvající studie vhodná a že je splněna 
jedna z následujících podmínek:

vypouští se

- vážné nebo těžké účinky zvlášť závažné 
toxicity byly zjištěny při 28 denní nebo 90 
denní studii, pro kterou je k dispozici 
nedostatek důkazů pro toxikologickou 
charakterizaci nebo charakterizaci rizik; 
nebo

vypouští se

- účinky projevující se v látkách, které mají 
v molekulární struktuře jasný vztah se 
studovanou látkou, nebyly odhaleny v 28 
denní ani 90 denní studii; nebo

vypouští se

- látka má možná nějakou nebezpečnou 
vlastnost, kterou nelze odhalit v 90 denní 
studii.

vypouští se

Or. en

Justification

Testy dlouhodobé toxicity po opakovaných dávkách nejsou validovány vzhledem k moderním 
normám. Studie poukazující na vědecké slabiny daného testu a vysvětlující navrhovanou 
alternativní strategii jsou uvedeny v přehledu „Testovací strategie bez pokusů na zvířatech 
pro REACH“ (viz www.reachnonanimaltests.org). Jelikož používání nevalidovaných testů na 
zvířatech je eticky i vědecky nepřijatelné, testování dlouhodobé toxicity po opakovaných 
dávkách by se  nemělo používat. Daným koncovým bodem se dostatečně zabývá alternativní 
orgánově specifická  testovací strategie nahrazující testování toxicity po opakovaných 
dávkách v bodě 6.6 přílohy VI.

Pozměňovací návrh - Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 1148
Příloha VIII, část 6, odstavec 6.6.
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6.6. Další studie navrhuje žadatel o 
registraci nebo je může požadovat příslušný 
orgán členského státu, který provádí 
hodnocení, v souladu s článkem 39, 40 
nebo 44, v případě, že:

vypouští se

- jde o zvlášť závažnou toxicitu (např. se 
jedná o vážné/těžké účinky); nebo

vypouští se

- jde o indikace účinku, pro který jsou 
dostupné důkazy toxikologické 
charakteristiky a/nebo charakteristiky rizik 
nedostatečné; v takových případech může 
být také vhodnější vypracovat specifické 
toxikologické studie, které jsou navržené ke 
zkoumání těchto účinků (např. 
imunotoxicita, neurotoxicita); nebo

vypouští se

- existuje zvláštní zájem týkající se expozice 
(např. použití ve spotřebních výrobcích 
vedoucí k expozičním úrovním, které se 
blíží úrovním dávek, při nichž se dá 
očekávat toxicita pro lidi).

vypouští se

Or. en

Justification

Testy dlouhodobé toxicity po opakovaných dávkách nejsou validovány vzhledem k moderním 
normám. Studie poukazující na vědecké slabiny daného testu a vysvětlující navrhovanou 
alternativní strategii jsou uvedeny v přehledu „Testovací strategie bez pokusů na zvířatech 
pro REACH“ (viz www.reachnonanimaltests.org). Jelikož používání nevalidovaných testů na 
zvířatech je eticky i vědecky nepřijatelné, testování dlouhodobé toxicity po opakovaných 
dávkách by se  nemělo používat. Daným koncovým bodem se dostatečně zabývá alternativní 
orgánově specifická  testovací strategie nahrazující testování toxicity po opakovaných 
dávkách v bodě 6.6 přílohy VI.

Pozměňovací návrh - Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 1149
Příloha VIII, část 6, odstavec 6.7.

6.7.4. Dvougenerační studie reprodukční 
toxicity na jednom druhu, samci a samici, 
při nejvhodnější cestě podání, 
s přihlédnutím k pravděpodobné cestě 
expozice lidí, pokud už není stanovena 

vypouští se
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podle požadavků přílohy VII.
6.7.4. Studie nemusí být prováděna, pokud: vypouští se
- je známo, že daná látka je genotoxický 
karcinogen a provádějí se vhodná opatření 
k řízení rizik; nebo

vypouští se

- je známo, že daná látka je mutagen 
působící na zárodečné buňky a provádějí se 
vhodná opatření k řízení rizik; nebo 

vypouští se

- látka vykazuje nízkou toxikologickou 
aktivitu (v testech, které jsou k dispozici, se 
nezjistily žádné důkazy toxicity), z 
toxikokinetických údajů se dá dokázat, že 
nedochází k žádné systémové absorpci 
prostřednictvím příslušných cest expozice 
(např. koncentrace plazma/krev jsou pod 
detekčním limitem při použití citlivé metody 
a při absenci látky a jejích metabolitů 
v moči, žluči nebo vydechovaném vzduchu) 
a že nedochází k žádné anebo zanedbatelné 
expozici lidí.

vypouští se

Or. en

Justification

Dvougenerační testy reprodukční toxicity nejsou validovány vzhledem k moderním normám. 
Studie poukazující na vědecké slabiny daného testu a vysvětlující navrhovanou alternativní 
strategii jsou uvedeny v přehledu „Testovací strategie bez pokusů na zvířatech pro REACH“ 
(viz www.reachnonanimaltests.org). Jelikož používání nevalidovaných testů na zvířatech je
eticky i vědecky nepřijatelné, tento test by se  neměl používat. Daným koncovým bodem se 
dostatečně zabývá navrhovaná alternativní testovací strategie v bodě 6.6 přílohy VI.

Pozměňovací návrh - Richard Seeber

Pozměňovací návrh 1150
Příloha VIII, část 6, odstavec 6.7a (nový)

6.7a Toxikokinetika
6.7a.1. Hodnocení toxikokinetického 
chování látky pomocí dodatečných studií 
včetně biotransformace a farmakokinetiky,  
kde se to zdá nutné k objasnění další 
testovací strategie a/nebo k provedení 
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celkového toxikologického hodnocení.

Or. de

Justification

V rámci návrhu REACH neexistuje žádný požadavek týkající se toxikokinetického chování 
látky. Jelikož znalost toho chování může být ve specifických případech velmi důležitá pro 
volbu vhodné testovací strategie, zejména pro látky CMR ve vyšším tonážním rozsahu, 
doporučuje se, aby se taková testovací strategie řešila případ od případu.

Pozměňovací návrh - Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 1151
Příloha VIII, část 6, odstavec 6.9

6.9. Studii karcinogenity může navrhnout 
nebo požadovat příslušný orgán členského 
státu, který provádí hodnocení, v souladu 
s článkem 39, 40 nebo 44, pokud:

6.9. Studie karcinogenity může navrhnout 
nebo požadovat příslušný orgán členského 
státu, který provádí hodnocení, v souladu 
s článkem 39, 40 nebo 44, pokud:

- má látka široké disperzní použití nebo 
existuje důkaz o časté nebo dlouhodobé 
expozici lidí; a

- má látka široké disperzní použití nebo 
existuje důkaz o časté nebo dlouhodobé 
expozici lidí; a

- je látka klasifikována jako mutagenní 
kategorie 3 nebo existují důkazy ze studie 
(studií) po opakovaných dávkách, že látka 
dokáže vyvolat hyperplazii a/nebo 
preneoplastické léze.

- je látka klasifikována jako mutagenní 
kategorie 3 nebo existují důkazy ze studie 
(studií) po opakovaných dávkách, že látka 
dokáže vyvolat hyperplazii a/nebo 
preneoplastické léze.

Studie se provádějí postupně a skládají se 
z následujících na sebe navazujících kroků:
(1) hodnocení dostupných údajů o lidech a 
zvířatech,
(2) hodnocení závažnosti důkazů, mezi 
které patří:
(i) údaje o mutagenitě a genetické toxicitě 
(přílohy V, VII a VIII)
(ii) počítačový expertní systém/ (Q)SAR 
modelování
(iii) test buněčné transformace

Or. en
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Justification

Směrnice 86/609 požaduje, aby se všude tam, kde je to rozumné a prakticky dosažitelné, 
používalo testování bez pokusů na zvířatech. Testování na zvířatech není v návrhu REACH 
validováno vzhledem k moderním normám a mělo by se proto nahradit, jelikož používání 
nevalidovaných testů na zvířatech je eticky i vědecky nepřijatelné. Studie poukazující na 
vědecké slabiny daného testování a vysvětlující navrhovanou alternativní strategii jsou 
uvedeny v přehledu „Testovací strategie bez pokusů na zvířatech pro REACH“ (viz
www.reachnonanimaltests.org). Daná alternativa je vědecky správná. Kde zůstávají nejistoty 
o vlastnostech nějaké látky, měla by být podrobena kontrolním opatřením.

Pozměňovací návrh - Richard Seeber

Pozměňovací návrh 1152
Příloha VIII, část 7, odstavec 7.5.

7.5. Testování dlouhodobé toxicity navrhne 
žadatel o registraci v případě, že ze srovnání 
(předpokládané) expozice životního 
prostředí s výsledky testu (testů) krátkodobé 
toxicity vyplývá, že je třeba účinky na 
organismy žijící v sedimentu dále zkoumat. 
Výběr vhodného testu (vhodných testů) 
závisí na výsledcích hodnocení bezpečnosti.   

7.5. Testování dlouhodobé toxicity navrhne 
žadatel o registraci v případě, že ze srovnání 
(předpokládané) expozice životního 
prostředí s výsledky testu (testů) krátkodobé 
toxicity na suchozemských organismech
vyplývá, že je třeba účinky na organismy 
žijící v sedimentu dále zkoumat. Výběr 
vhodného testu (vhodných testů) závisí na 
výsledcích hodnocení bezpečnosti.

Or. de

Justification

Text obsahuje nejasnou zmínku o krátkodobé toxicitě, k níž žádná příloha neuvádí žádné 
požadavky.

Pozměňovací návrh - Caroline Lucas

Pozměňovací návrh 1153
Příloha VIII, část 7, odstavec 7.6

7.6. Dlouhodobá nebo reprodukční toxicita 
pro ptáky

vypouští se
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7.6. Studie nemusí být prováděna, pokud je 
přímá nebo nepřímá expozice 
nepravděpodobná.

vypouští se

Or. en

Justification

Tento test není validován vzhledem k moderním normám. Studie poukazující na vědecké 
slabiny daného testování a vysvětlující navrhovanou alternativní strategii jsou uvedeny 
v přehledu „Testovací strategie bez pokusů na zvířatech pro REACH“ (viz 
www.reachnonanimaltests.org). Jelikož používání nevalidovaných testů na zvířatech je eticky 
i vědecky nepřijatelné, tento test by se neměl používat. Kde zůstávají nejistoty o vlastnostech 
nějaké látky, měla by být podrobena kontrolním opatřením.

Pozměňovací návrh - Dagmar Roth-Behrendt

Pozměňovací návrh 1154
Příloha IX, část 3

Testování v souladu s přílohami VII a VIII 
se může vypustit na základě daného
expozičního scénáře (daných expozičních 
scénářů) vypracovaného ve zprávě o 
chemické bezpečnosti.
Ve všech případech se předloží přiměřené 
odůvodnění a přiměřená dokumentace.

Testování v souladu s přílohami VI až VIII 
se může vypustit na základě expozičního 
scénáře (expozičních scénářů) 
vypracovaného ve zprávě o chemické 
bezpečnosti.
Ve všech případech se předloží přiměřené 
odůvodnění a přiměřená dokumentace.

Testování v souladu s přílohou V se může 
vypustit, pokud není expozice závažná a 
pokud se předkládá přiměřené odůvodnění 
a přiměřená dokumentace.

Or. en

Justification

Cílem systému REACH není shromažďovat vědecké informace o všech látkách - bez ohledu na 
skutečné riziko - ale soustředit se na informace, které jsou nutné k přiměřené kontrole rizik 
vyplývajících z použití látek. 

Proto se ani pro látky v množství 10 - 100 tun shromažďování  informací nepožaduje, pokud 
expozice lidí nebo životního prostředí není závažná.
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Shromažďování informací se nepožaduje ani pro látky v množství menším než 10 tun, které 
byly ve screeningu Agentury vybrané jako prioritní látky, pokud expozice lidí nebo životního 
prostředí není závažná (pozměňovací návrh souvisí s pozměňovacím návrhem k čl. 5, odst. 5).

Pozměňovací návrh - Dagmar Roth-Behrendt

Pozměňovací návrh 1155
Příloha XI, úvod, odstavec 1

Účelem této přílohy je stanovit, jak mají 
následní uživatelé látky hodnotit a jak mají 
dokumentovat, že rizika vznikající z látky 
(látek), kterou (které) používají, jsou během 
jejich používání přiměřeně kontrolována pro 
způsob použití, který není krytý dodaným 
bezpečnostním listem, a že jsou schopni 
přiměřeně kontrolovat rizika i ostatní 
uživatelé v celém dodavatelském řetězci. 
Hodnocení se vztahuje na životní cyklus 
dané látky od jejího přijetí následným 
uživatelem k jeho vlastnímu použití a k jeho 
identifikovaným způsobům použití v 
celém dodavatelském řetězci. V hodnocení 
se zváží použití látky samotné, použití 
v přípravku nebo ve výrobku.

Účelem této přílohy je stanovit, jak mají 
následní uživatelé látky hodnotit a jak mají 
dokumentovat, že rizika vznikající z látky 
(látek), kterou (které) používají, jsou během 
jejich používání přiměřeně kontrolována pro 
způsob použití, který není krytý dodaným 
bezpečnostním listem,  a že jsou schopni 
přiměřeně kontrolovat rizika i ostatní 
uživatelé v celém dodavatelském řetězci. 
Hodnocení se vztahuje na životní cyklus 
dané látky od jejího přijetí následným 
uživatelem k jeho vlastnímu použití a k jeho 
identifikovaným způsobům použití v 
množství 1 tuny nebo více za rok v celém 
dodavatelském řetězci. V hodnocení se zváží 
použití látky samotné, použití v přípravku 
nebo ve výrobku.

Or. en

Justification

Omezením způsobů použití, které mají být posouzeny ve zprávě o chemické bezpečnosti, na 
látky v množství 1 tuny a vyšším se zlepšuje proveditelnost. Podle návrhu Komise by se 
použitím bylo třeba zabývat dokonce u velmi malých množství.

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

Pozměňovací návrh 1156
Příloha XI, krok č. 2, odstavec 3

V těch případech, kdy se následný uživatel 
domnívá, že jsou k vypracování jeho zprávy 

V těch případech, kdy se následný uživatel 
domnívá, že jsou k vypracování jeho zprávy 
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o chemické bezpečnosti nezbytné další 
informace kromě těch, které předložil 
dodavatel, shromáždí tyto informace 
následný uživatel. Kde se tyto informace 
dají získat pouze provedením testů na 
obratlovcích, předloží Agentuře v souladu 
s článkem 35 návrh testovací strategie. 
Vysvětlí, proč považuje takové dodatečné 
informace za nezbytné. Během čekání na 
výsledky dalšího testování zaznamená
následný uživatel opatření, která zavedl 
k řízení rizik.

o chemické bezpečnosti nezbytné další 
informace kromě těch, které předložil 
dodavatel, shromáždí tyto informace 
následný uživatel. Kde se tyto informace 
dají získat pouze provedením testů na 
obratlovcích, předloží Agentuře v souladu 
s článkem 35 návrh testovací strategie. 
Vysvětlí, proč považuje takové dodatečné 
informace za nezbytné. V případě, že se po 
nějakém malém nebo středním podniku 
požadují dodatečné testy, se takové testy, 
pokud existují, vrátí zpět Agentuře. Jinak 
Agentura poučí členský stát, v němž je 
podnik zaveden, že podle článku 35a 
přebírá zodpovědnost za vypracování testů.
Během čekání na výsledky dalšího testování 
zaznamená následný uživatel opatření, která 
zavedl k řízení rizik.

Or. it

Justification

Pozornost by měla být věnována postupu ad hoc, který umožňuje malým a středním podnikům 
těžit ze zjednodušení prostřednictvím úřadoven Agentury již během revize hodnocení rizik 
vypracovaného dodavatelem.

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

Pozměňovací návrh 1157
Příloha XI, krok č. 2, odstavec 3

V těch případech, kdy se následný uživatel 
domnívá, že jsou k vypracování jeho zprávy 
o chemické bezpečnosti nezbytné další 
informace kromě těch, které předložil 
dodavatel, shromáždí tyto informace 
následný uživatel. Kde se tyto informace 
dají získat pouze provedením testů na 
obratlovcích, předloží Agentuře v souladu 
s článkem 35 návrh testovací strategie. 
Vysvětlí, proč považuje takové dodatečné 
informace za nezbytné. Během čekání na 

V těch případech, kdy se následný uživatel 
domnívá, že jsou k vypracování jeho zprávy 
o chemické bezpečnosti nezbytné další 
informace kromě těch, které předložil 
dodavatel, shromáždí tyto informace 
následný uživatel. Kde se tyto informace 
dají získat pouze provedením testů na 
obratlovcích, předloží Agentuře v souladu 
s článkem 35 návrh testovací strategie. 
Vysvětlí, proč považuje takové dodatečné 
informace za nezbytné. Kde Agentura 
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výsledky dalšího testování zaznamená
následný uživatel opatření, která zavedl 
k řízení rizik.

požaduje od následného uživatele 
splňujícího definici „malého a středního 
podniku“ dodatečné informace, tam 
dotyčná Agentura převezme zodpovědnost 
za zjištění informací na základě existujících 
testů nebo požádá členský stát, v němž je 
podnik zaveden, aby vypracoval nutné testy 
podle článku 35a. Během čekání na 
výsledky dalšího testování zaznamená 
následný uživatel opatření, která zavedl 
k řízení rizik.

Or. it

Justification

Malé a střední podniky, jak je definuje čl. 3 odst. 30, musí být schopny těžit ze 
zjednodušeného postupu, aby se tyto subjekty vyhnuly penalizaci v rámci systému REACH.

Tento pozměňovací návrh souvisí s pozměňovacími návrhy k čl. 3 odst. 30 a článku 35a.

Pozměňovací návrh - Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 1158
Příloha XII a (nová)

PŘÍLOHA XII a
KRITÉRIA PRO STUPEŇ PERZISTENCE, BIOAKUMULACE A (EKO)TOXICITY

Stupeň perzistence látky se označí podle následujících čtyř kategorií:
P1: „biologicky vnitřně nerozložitelné“ a biologický rozklad nikoli rychlý;
P2: „biologicky vnitřně rozložitelné“, biologický rozklad pomalý;
P3: „biologicky vnitřně rozložitelné“, biologický rozklad adaptivní nebo neúplný;
P4: „biologicky snadno rozložitelné“ nebo biologicky jinak rychle rozložitelné.

Bioakumulace látky se označí podle následujících pěti kategorií:
B1: BCF ≥ 5000;
B2: BCF ≥ 2000;
B3: BCF ≥ 500;
B4: BCF ≥ 100;



AM\565939CS.doc 97/99 PE 357.826v01-00
Externí překlad

CS

B5: BCF < 100.

(Eko)toxicita látky se označí podle následujících čtyř kategorií:
T1: NOEC ≤ 0.01 mg/L
T2: NOEC ≤ 0.1 mg/L
T3: NOEC ≤ 1.0 mg/L
T4: NOEC > 1.0 mg/L

Or. nl

Justification

Příloha XII stanoví podmínky pro klasifikaci látek z hlediska perzistence, bioakumulace a 
(eko)toxicity. Tyto podmínky rozhodují o klasifikaci podle stupně závažnosti. (Bloklandův 
prioritní soubor).

Pozměňovací návrh - Dagmar Roth-Behrendt

Pozměňovací návrh 1159
Příloha XII a (nová)

Seznam potenciálních látek PBT a vPvB 
Pro následující postupně zaváděné látky se 
registrace předloží tři roky poté, co 
vstoupila v platnost:
[je třeba dokončit] 

Or. en

Justification

Tato příloha poskytuje právní jistotu ohledně toho, které látky PBT a vPvB bude třeba 
registrovat v úvodní fázi. Příloha je nutná, protože jinak by žadatelé o registraci mohli 
porušit nařízení, protože by nedodrželi termín registrace. To by mohlo nastat, kdyby 
v pozdější fázi - po shromáždění informací – zjistili, že jejich látka je PBT nebo vPvB 
(pozměňovací návrh souvisí s pozměňovacím návrhem k čl. 21, odst. 1 písm. c)).
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Pozměňovací návrh - Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 1160
Příloha XIII 

PŘÍLOHA XIII PŘÍLOHA XIII

A. SEZNAM LÁTEK, KTERÉ SPLŇUJÍ 
KRITÉRIA PRO SCHVALOVÁNÍ
Látky uvedené v bodech 28, 29 a 30 přílohy 
XVI.
Látky klasifikované jako látky způsobující 
senzibilizaci v souladu se směrnicí 
67/548/EHS.
Látky klasifikované jako škodlivé v souladu 
se směrnicí 67/548/EHS a jako vysoce 
potentní látky s chronickou toxicitou 
inhalační T, R 48.
Látky klasifikované jako prioritní 
nebezpečné nebo prioritní nebezpečné 
revidované v příloze X směrnice 
2000/60/ES.

SEZNAM LÁTEK PODLÉHAJÍCÍCH 
SCHVALOVÁNÍ 

B. SEZNAM LÁTEK PODLÉHAJÍCÍCH 
SCHVALOVÁNÍ 

Or. en

Justification

Souvisí to s pozměňovacími návrhy vkládajícími nový článek 53a a s pozměňovacími návrhy 
(částmi pozměňovacích návrhů) k článkům 54 a 56 zavádějícími přílohy XIII(a) a XIII(b). 

Za účelem zvýšení průhlednosti, podněcování dobrovolných opatření ze strany následných 
uživatelů a za účelem inovace směřující k bezpečnějším alternativám, by měly být všechny 
látky, které splňují kritéria velmi vysoké závažnosti, připojeny k seznamu pro schvalování 
(=příloha XIII (a)). 

Následně budou látky na základě priority stanovené Agenturou přeneseny do přílohy XIII(b), 
v níž budou stanovena data platnosti a termíny pro podání žádosti o schválení.


