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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1161-1183

Návrh zprávy (PE 353.529v02-00)
Guido Sacconi
k registraci, vyhodnocování, schvalování a omezování chemikálií (proces 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))

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh, který předložil Anders Wijkman

Pozměňovací návrh 1161
Bod odůvodnění 7

(7) důležitým cílem nového systému, který 
se má zřídit tímto nařízením, je podpořit
náhradu nebezpečných látek látkami méně 
nebezpečnými nebo technologiemi 
umožňujícími vhodné alternativy. Toto 
nařízení neovlivňuje použití směrnic o 
ochraně pracovníků, obzvláště směrnici 
Rady 90/394/EHS ze dne 28 června 1990 o 
ochraně zaměstnanců před riziky spojenými 
s expozicí karcinogenům při práci (šestá 
samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 
směrnice 89/391/EHS)1, podle které se od 

(7) důležitým cílem nového systému, který 
se má zřídit tímto nařízením, je zaručit
náhradu nebezpečných látek látkami méně 
nebezpečnými nebo technologiemi 
umožňujícími vhodné alternativy. Toto 
nařízení neovlivňuje použití směrnic o 
ochraně pracovníků, obzvláště směrnici 
Rady 90/394/EHS ze dne 28 června 1990 o 
ochraně zaměstnanců před riziky spojenými 
s expozicí karcinogenům při práci (šestá 
samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 
směrnice 89/391/EHS)2, podle které se od 

  
1 Úř. věst. č. L 196, 26. 7. 1990, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 1999/38/ES (Úř. věst. č. L 138, 

1. 6. 1999, s. 66). 
2 Úř. věst. č. L 196, 26. 7. 1990, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 1999/38/ES (Úř. věst. č. L 138, 

1. 6. 1999, s. 66). 
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zaměstnavatelů požaduje, aby se vyhýbali 
nebezpečným látkám, jak je to technicky 
možné, nebo aby nahrazovali nebezpečné 
látky látkami méně nebezpečnými.

zaměstnavatelů požaduje, aby se vyhýbali 
nebezpečným látkám, jak je to technicky 
možné, nebo aby nahrazovali nebezpečné 
látky látkami méně nebezpečnými.

Or. en

Begründung

Eine Änderung von Änderungsantrag 2 des Berichterstatters.  Der Grundsatz der Substitution 
sollte ein wichtiger Bestandteil von REACH sein. Die vorgeschlagene alternative 
Formulierung hat eine stärkere Wirkung als der Kommissionstext. Der Grundsatz der 
Substitution ist im schwedischen Recht verankert und funktioniert zu großer Zufriedenheit. 
Die Erfahrung Schwedens zeigt, dass ein Ansatz, der auf der Abschätzung der Risiken jeder 
einzelnen Chemikalie beruht, nicht ausreicht, um generell eine sichere Verwendung von 
Chemikalien zu erreichen. Dieser Änderungsantrag gehört zu einem ganzen Paket von 
Änderungsanträgen, mit denen die Substitution und die Sorgfaltspflicht gestärkt werden 
sollen.

Pozměňovací návrh, který předložil Anders Wijkman

Pozměňovací návrh 1162
Bod odůvodnění 12

(12) Schvalovací ustanovení stanoví, že 
Komise může povolit uvedení na trh a 
použití látek velmi vysoké závažnosti, jsou-
li rizika vyplývající z jejich použití
odpovídajícím způsobem omezena nebo 
použití může být odůvodněno sociálně-
ekonomickými důvody.

(12) Schvalovací ustanovení stanoví, že 
Komise může povolit uvedení na trh a 
použití látek velmi vysoké závažnosti, pokud 
nejsou k dispozici méně závadné alternativy 
nebo technologie a pokud jejich použití 
bude možné přiměřeně zvládnout a pokud 
použití může být odůvodněno sociálně-
ekonomickými důvody.

Or. en

Begründung

In dieser Erwägung sollte das Ziel des Zulassungsverfahrens bekräftigt werden. Die 
Zulassungspflicht wird nur dann das geforderte hohe Schutzniveau sicherstellen können, 
wenn besonders besorgniserregende Stoffe nach Möglichkeit durch geeignete Alternativstoffe 
oder -technologien ersetzt werden. Dies entspricht vergleichbaren anderen 
Gemeinschaftsvorschriften (z.B. für Biozide, der Verordnung über die Verwendung 
bestimmter gefährlicher Stoffe sowie den Vorschriften zum Schutz der Gesundheit von 
Arbeitnehmern). Dieser Änderungsantrag gehört zu einem ganzen Paket von 
Änderungsanträgen, mit denen die Substitution und die Sorgfaltspflicht gestärkt werden 
sollen.
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Pozměňovací návrh, který předložil Anders Wijkman

Pozměňovací návrh 1163
Bod odůvodnění 52

(52) Aby byla zajištěna dostatečně vysoká 
míra ochrany lidského zdraví a životního 
prostředí, mělo by se s látkami velmi vysoké 
závažnosti zacházet opatrně; to vyžaduje, 
aby podniky, které je používají, musely vůči 
schvalujícímu úřadu prokazovat, že rizika 
budou přiměřeně zvládnuta. Pokud tomu 
tak není, použití může být i přesto 
schváleno, doloží-li podnik, že užitek pro 
společnost plynoucí z použití převyšuje 
rizika související s použitím a že nejsou 
k dispozici žádné alternativní látky nebo 
technologie. Udílející orgán by měl poté 
pomocí schvalovacího řízení ověřit, že tyto 
požadavky jsou splněny na základě žádostí 
za strany podniků. Jelikož povolení by mělo 
zajišťovat vysokou úroveň v rámci celého 
vnitřního trhu, je proto žádoucí, aby 
udílejícím orgánem byla Komise.

(52) Aby byla zajištěna dostatečně vysoká 
míra ochrany lidského zdraví a životního 
prostředí, mělo by se s látkami velmi vysoké 
závažnosti zacházet opatrně; tyto látky 
mohou být schváleny jen tehdy, pokud 
podniky, které je používají, mohou vůči 
schvalujícímu úřadu prokázat, že neexistují 
žádné nezávadné alternativy, resp. 
technologie. Pokud tomu tak není, použití 
může být i přesto schváleno, doloží-li 
podnik, že užitek pro společnost plynoucí 
z použití převyšuje rizika související 
s použitím a že rizika budou přiměřeně 
zvládnuta. Udílející orgán by měl poté 
pomocí schvalovacího řízení ověřit, že tyto 
požadavky jsou splněny na základě žádostí 
za strany podniků. Jelikož povolení by mělo 
zajišťovat vysokou úroveň v rámci celého 
vnitřního trhu, je proto žádoucí, aby 
udílejícím orgánem byla Komise.

Or. en

Begründung

Das Substitutions- und das Vorsorgeprinzip sind insbesondere im Zusammenhang mit sehr 
bedenklichen Stoffen von überragender Bedeutung. Dieser Änderungsantrag gehört zu einem 
ganzen Paket von Änderungsanträgen, mit denen die Substitution und die Sorgfaltspflicht 
gestärkt werden sollen.

Pozměňovací návrh, který předložil Anders Wijkman

Pozměňovací návrh1164
Čl. 1 odst. 3

3. ) Toto nařízení je založeno na zásadě, že 
je zodpovědností výrobců, dovozců a 
následných uživatelů zajistit, aby vyráběli, 
uváděli na trh, dováželi nebo používali 
takové látky, které nepůsobí nežádoucím 
způsobem na lidské zdraví nebo životní 
prostředí. Ustanovení tohoto nařízení se 
opírají o zásadu předběžné opatrnosti.

3. Toto nařízení je založeno na zásadě 
předběžné opatrnosti.
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Or. en

Begründung

Da viele Chemikalien potentiell von REACH ausgeschlossen sind, (etwa 70 000 Chemikalien 
in einer Menge von weniger als einer Tonne), ist es für den Schutz der menschlichen 
Gesundheit und der Umwelt wichtig, den Herstellern chemischer Stoffe und den 
nachgeschalteten Anwendern eine allgemeine Sorgfaltspflicht aufzuerlegen, um eine sichere 
Verwendung zu dokumentieren. Dieser Änderungsantrag gehört zu einem ganzen Paket von 
Änderungsanträgen, mit denen die Substitution und die Sorgfaltspflicht gestärkt werden 
sollen.

Pozměňovací návrh, který předložil Christofer Fjellner

Pozměňovací návrh 1165
Čl. 3 odst. 1 pododstavec 1a (nový) 

látky, které se vyskytují v přírodě a hlavně 
směsi sestávající z takových látek, u kterých 
existují již delší dobu zkušenosti, které 
jednoznačně ukazují, že nejsou dána rizika 
v souvislosti se zdravotní újmou nebo 
škodlivými vlivy na životní prostředí nebo že 
jsou tato rizika velmi malá;

Or. sv

Begründung

Um die Stoffe zu erfassen, die tatsächlich Risiken für Mensch und Umwelt mit sich bringen, 
gilt es unsere Ressourcen sinnvoll einzusetzen. Es ist nicht sinnvoll, die Stoffe zu prüfen, mit 
denen wir gute Erfahrungen haben.

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

Pozměňovací návrh 1166
Čl. 3 odst. 29a (nový)

2 a. Kategorie použití a expoziční kategorie
(VEK) shrnují expoziční scénáře, které jsou 
charakterizovány srovnatelnými použitími 
ve smyslu čl. 3 odst. 12 a odst. 25. Popisují 
všechny podmínky, které určují expozici. 
Určujícími prvky kategorií  VEK jsou 
nezávisle na oboru:
- zásadní oblasti použití
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- průmyslové použití
- komerční použití
- spotřebitelské použití

- cesty expozice
- hlavní cesty přijímání 

člověkem (perorálně, inhalačně, 
dermálně) 

- cesty uvolňování do okolního 
prostředí (vzduch, voda, půda, 
Biota)

- doba trvání expozice
- jednorázová/krátkodobá
- příležitostná
- stálá/dlouhodobá

Z kategorií použití a z expozičních kategorií 
vyplývají srovnatelná opatření k řízení rizik.

Or. de

Begründung

Verwendungs- und Expositionskategorien sollen die Prozesse unter REACH in erheblichem 
Umfang vereinfachen, so z.B. den Registrierungsprozess genauso wie die Kommunikation in 
der Kette und die Durchführung der Chemikaliensicherheitsbeurteilung, ohne dabei die Ziele 
von REACH zu beeinträchtigen.

Pozměňovací návrh, který předložil Christofer Fjellner

Pozměňovací návrh 1167
Čl. 4 odst. 2 písm. a)

a) látky uvedené v příloze II; a) látky uvedené v příloze II:

(i) Definice
Tato příloha se vztahuje na látky, které jsou 
vyjmuty z povinné registrace. Zahrnuje 
látky, které se vyskytují v přírodě a hlavně 
směsi sestávající z takových látek, u kterých 
existují již delší dobu zkušenosti, které 
jednoznačně ukazují, že nejsou dána rizika 
v souvislosti se zdravotní újmou nebo 
škodlivými vlivy na životní prostředí nebo že 
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jsou tato rizika velmi malá.
(ii) Přezkoumání

( i) V souvislosti s předběžnou 
registrací přijme Agentura do přílohy látky, 
které odpovídají definici.

(ii) Po zhodnocení přijme Agentura 
do přílohy látky, které podle jejího odhadu 
s sebou nenesou žádná nebo jen velmi malá 
rizika v souvislosti se zdravotní újmou nebo 
škodlivými vlivy na životní prostředí.

Or. sv

Begründung

bislang gibt es keine Definition für die Stoffe, die in Anhang II aufgeführt sind, beispielsweise 
Wasser und Ascorbinsäure. Durch Aufnahme einer Definition wird der Text klarer. Außerdem 
wird eine Revision möglich. 

Auch wenn wir im Rechtsetzungsverfahren Stoffe zusätzlich in Anhang II aufnehmen, sind wir 
sicher, dass der Anhang nicht alles abdecken wird. Wir wünschen deshalb eine frühzeitige 
Überprüfung, die aber laufend vor sich geht, während wir zusätzliche Erkenntnisse gewinnen. 
Ohne unsere Änderungen werden bestimmte Stoffe noch lange registrierungspflichtig bleiben, 
obwohl die zuständigen Behörden wissen, dass bei diesen Stoffen kein Risiko besteht.

Pozměňovací návrh, který předložili Jutta D. Haug, Karl-Heinz Florenz

Pozměňovací návrh 1168
Čl. 5 odst. 4a (nový)

4a. Dovozce přípravku nechá 
neregistrovanou látku/látky 
obsaženou/obsažené v přípravku registrovat 
u Agentury, pokud 
a) je látka obsažena / jsou látky obsaženy 
v přípravku v minimálně jednom měrném 
procentu nebo pokud jsou překročeny 
limity pro zohlednění nebezpečných látek, 
které jsou stanoveny ve směrnici č. 
1999/45/ES a
b) pokud celkové množství každé 
neregistrované látky činí 1 tunu či více 
ročně. 

Or. de
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Begründung

Um die Ziele der Registrierung zu erreichen, insbesondere die Kenntnisse über Chemikalien 
zu verbessern, bedürfen nur die Stoffe in einer Zubereitung (Gemenge, Gemisch oder Lösung, 
bestehend aus zwei oder mehreren Stoffen) der Registrierung, die noch nicht registriert sind. 
Die entsprechende Pflicht zu registrieren hat die Mengenschwellen der Zubereitungsrichtlinie 
und auch die Mengenschwelle von einer Tonne dieses Titel des Verordnungsentwurfs zu 
berücksichtigen. Die Pflicht, Substanzen, die in Zubereitungen enthalten sind, zu registrieren, 
gilt im Übrigen nur für Importeure von Zubereitungen. Denn Formulierer (Produzenten von 
Zubereitungen), die innerhalb der EU residieren, müssen überhaupt nicht registrieren. 

Pozměňovací návrh, který předložili Jutta D. Haug, Karl-Heinz Florenz

Pozměňovací návrh 1169
Čl. 10 odst. 2a (nový)

2a. a) V konsorciu, které předkládá 
výhradně údaje pro látky ve vyrobeném / 
dovezeném množství do 10 tun, zaplatí 
každý člen podíl na nákladech odpovídající 
počtu členů konsorcia.
b) V konsorciu, které předkládá výhradně 
údaje pro látky ve vyrobeném / dovezeném 
množství jedné a téže oblasti objemu  - 10 
až 100 tun nebo 100 až 1 000 tun, zaplatí 
každý člen podíl na nákladech odpovídající 
svému množství. 
c) V konsorciu, které má předkládat údaje 
pro látky z různých oblastí objemu, zaplatí 
členové podíly na nákladech následovně:

i) náklady na stanovení údajů pro oblast 
objemu 1 až 10 tun zaplatí každý člen podle
počtu členů konsorcia;

ii) náklady na stanovení údajů pro oblast 
objemu 10 až 100 tun zaplatí každý člen, 
jehož vyrobené / dovezené množství se 
nachází i v této oblasti objemu, podle svého 
množství;

iii) náklady na stanovení údajů pro oblast 
objemu 100 až 1.000 tun zaplatí každý člen, 
jehož vyrobené / dovezené množství se 
nachází i v této oblasti objemu, podle svého 
množství;

iv) náklady na stanovení údajů pro oblast 
objemu nad 1 000 tun zaplatí každý člen, 
jehož vyrobené / dovezené množství se 
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nachází i v této oblasti objemu, podle svého 
množství. 
d) Množství jednotlivých členů konsorcia, 
na jehož základě budou rozděleny náklady, 
se řídí předběžně podle množství, které platí 
pro jednotlivého člena konsorcia při 
závazném založení konsorcia. Podle toho je 
nutno v případě potřeby poskytnout zálohy 
na generování údajů.
Konečné rozdělení nákladů se provede 
podle množství, ze kterých se vycházelo při 
registraci podle předpisů.
Revize rozdělení nákladů proběhne po 
třech letech od registrace. Přitom se musí 
vycházet z množství, která členové 
průměrně vyrobili nebo dovezli v průběhu 
tří let. Pokud se rozdělení nákladů liší od 
rozdělení nákladů vypočteného při 
registraci, je nutno zaplatit vyrovnávací 
platby. Od revize rozdělení nákladů může 
být upuštěno po vzájemné dohodě všech 
členů. 
e) Rozdělení nákladů provádí Agentura 
nebo Agenturou jmenovaná nezávislá 
instituce nebo instituce, na které se dohodli 
všichni členové konsorcia.
f) K nákladům, které se musí rozdělit podle 
výše uvedených pravidel, patří i veškeré 
náklady vzniklé v souvislosti 
s administrativou konsorcia. 
g) Pokud budou údaje nutné jen na základě 
specifického použití nebo jiných 
specifických okolností, uhradí tyto náklady 
jen ten člen konsorcia, která toto specifické 
použití zaregistroval nebo který způsobil 
jiné specifické okolnosti. Pokud specifické 
údaje musí zjišťovat několik členů, dojde 
k rozdělení nákladů podle pravidel 
stanovených v odstavcích 1 až 3. 
h) Pokud členové konsorcia podávají údaje, 
které nemají ostatní členové, které jsou 
však nutné pro registraci a které jsou 
akceptovány Agenturou, připíší se fiktivní 
náklady na takové údaje, zjištěné 
k okamžiku vytvoření konsorcia, k dobru 



AM\566816CS.doc 9/21 PE 357.888v01-00
Externí překlad

CS

příslušným členům. K vyrovnání dojde 
v rámci konečného nebo revidovaného 
rozdělení nákladů, pokud k prvně 
uvedenému okamžiku bude akceptace 
údajů ještě nejistá. 
i) Po registraci konsorciem se mohou ke 
konsorciu připojit další výrobci/dovozci, ti 
se podílejí na nákladech tak, jako by bývali 
byli členy konsorcia již při registraci, s tím, 
že pozdější členové získají srážku ve výši 
10 % ze svého fiktivního podílu na 
nákladech za každý rok, který uběhl od 
okamžiku registrace do okamžiku jejich 
vstupu do konsorcia.

Or. de

Begründung

Klarheit bei der Kostenteilung erleichtert Unternehmen die Konsortialbildung.

Pozměňovací návrh, který předložil Anders Wijkman

Pozměňovací návrh 1170
Čl. 11 odst. 1 písm. a)

a) informace uvedené v příloze V pro látky 
vyráběné nebo dovážené v množství 1 tuna 
nebo více za rok na výrobce nebo dovozce;

a) informace uvedené v příloze V pro látky 
vyráběné nebo dovážené v množství 1 tuna 
nebo více za rok na výrobce nebo dovozce;

Dodatečně je nutno zahrnout informace 
podle přílohy VI. Komise může při prvním 
přezkoumání podle čl. 133 odst. 3 
rozhodnout, že budou platit pozměněné 
požadavky na informace podle přílohy 
V namísto požadavků podle přílohy VI, 
především, co se týče látek, na které se 
odvolává čl. 21 odst. 3.

Or. en

Begründung

Die Auflagen für Stoffe von geringem Volumen sind zu niedrig. Es ist nicht feststellbar, 
welche Gefahr sie für die menschliche Gesundheit und die Umwelt darstellen. 
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Pozměňovací návrh, který předložili Jutta D. Haug, Klaus Hänsch, Bernhard Rapkay, Helmut 
Kuhne, Mechtild Rothe

Pozměňovací návrh 1171
Čl. 13 odst. 4 pododstavec 2

Posouzení expozice a charakterizace rizik 
musí zahrnovat veškerá ohlášená použití 
výrobcem nebo dovozcem.

Posouzení expozice a charakterizace rizik 
musí zahrnovat veškerá ohlášená použití 
výrobcem nebo dovozcem ve smyslu článku 
, odstavce 25 ve formě kategorií použití a 
expozičních kategorií ve smyslu čl. 3 odst. 
29a.

Or. de

Begründung

Verwendungs- und Expositionskategorien sollen die Prozesse unter REACH im erheblichen 
Umfang vereinfachen, so z.B. den Registrierungsprozess genauso wie die Kommunikation in 
der Kette und die Durchführung der Chemikaliensicherheitsbeurteilung, ohne dabei die Ziele 
von REACH zu beeinträchtigen.

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

Pozměňovací návrh 1172
Článek 21a (nový)

Notifikace úmyslu, nenechat předem 
registrované látky registrovat
1. Pokud výrobce nebo dovozce látky 
samotné nebo v přípravku nemá v úmyslu 
požádat o registraci této látky, bude 
odpovídajícím způsobem informovat 
Agenturu a své následné uživatele. 
2. Notifikace uvedená v odstavci 1 se 
odevzdá nejpozději s následujícími lhůtami:
a) 12 měsíců před lhůtou podle čl. 21 
odst. 1 pro zavedené látky, které se vyrábějí 
nebo dovážejí v množství 1 000 tun či více 
ročně;
b) 24 měsíců před lhůtou podle čl. 21 
odst. 2 pro zavedené látky, které se vyrábějí 
nebo dovážejí v množství 100 tun či více 
ročně;
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c) 36 měsíců před lhůtou podle čl. 21 odst. 
3 pro zavedené látky, které se vyrábějí nebo 
dovážejí v množství 1 tuny či více ročně.
3. Pokud výrobce nebo dovozce uvědomil 
Agenturu nebo své následné uživatele o 
svém úmyslu nenechat registrovat látku, 
podá návrh na registraci této látky. 

Or. en

Begründung

Die derzeitigen Bestimmungen von REACH haben unter den nachgeschalteten Anwendern 
(NA) zu der Besorgnis geführt, dass einige oder viele Stoffe aus wirtschaftlichen Gründen 
nicht registriert werden könnten. Sollte dies der Fall sein, machen es die derzeitigen 
Bestimmungen für die NA schwierig, sich auf die neue Situation vorzubereiten, da sie 
möglicherweise erst Gewissheit haben, nachdem die Fristen für die Registrierung abgelaufen 
sind. Es sollte ein neuer Artikel eingefügt werden, der die Hersteller und Importeure 
verpflichtet, die NA vorab zu informieren. Damit hätten die NA die Möglichkeit, mit den 
Herstellern bzw. Importeuren zu verhandeln. Die NA könnten sich bereit erklären, einen 
höheren Preis zu akzeptieren, um noch höhere Kosten für die Änderung der 
Zusammensetzung ihrer Erzeugnisse zu vermeiden und so die Nichtregistrierung des Stoffes 
zu vermeiden.

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

Pozměňovací návrh 1173
Čl. 49 odst. 6

6. Pokud Výbor pro členské státy dosáhne 
jednomyslného souhlasu během 60 dnů od 
předání, Agentura učiní rozhodnutí, přijme 
Agentura rozhodnutí.

6. Pokud Výbor pro členské státy dosáhne 
souhlasu většinou hlasů svých členů během 
60 dnů od předání, Agentura učiní 
rozhodnutí, přijme Agentura rozhodnutí .

Nedospěje-li Výbor pro členské státy 
jednomyslného souhlasu, přijme stanovisko 
v souladu s čl. 81 odst. 8 během 60 dnů od 
předání. Agentura předá toto stanovisko 
Komisi.

Nedospěje-li Výbor pro členské státy 
souhlasu, přijme stanovisko v souladu 
s čl. 81 odst. 8 během 60 dnů od předání. 
Agentura předá toto stanovisko Komisi..

Or. de

Begründung

Die Ersetzung des Einstimmigkeitserfordernisses durch eine Mehrheitsentscheidung dient der 
Verfahrensvereinfachung und -beschleunigung.
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Pozměňovací návrh, který předložila Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 1174
Čl. 64 odst. 1

1. Látka samotná, v přípravku nebo ve 
výrobku, pro kterou se podává ..,, nebude 
vyráběna, uváděna na trh nebo používána, 
pokud nesplňuje podmínky takového 
omezení. To se netýká výroby, uvádění na 
trh nebo použití látky ve vědeckém výzkumu 
a vývoji nebo výzkumu a vývoje 
orientovaného na produkty a procesy 
v množství nepřevyšujícím 1 tunu za rok.

1. Látka samotná, v přípravku nebo ve 
výrobku, pro kterou se podává ..,, nebude 
vyráběna, uváděna na trh nebo používána, 
pokud nesplňuje podmínky takového 
omezení. To se netýká výroby, uvádění na 
trh nebo použití látky ve vědeckém výzkumu 
a vývoji nebo výzkumu a vývoje 
orientovaného na produkty a procesy 
v množství, které je nutné pro účely 
výzkumu a vývoje orientovaného na 
produkty a procesy.

Or. de

Begründung

Eine Höchstmenge ist nicht sachgerecht. Mengenbegrenzungen sollten am 
Verwendungszweck orientiert werden.

Pozměňovací návrh, který předložil Anders Wijkman

Pozměňovací návrh 1175
Čl. 72 odst. 1 písm. c)

c) Výbor pro posouzení rizik, který je 
kompetentní pro vypracování vyjádření 
Agentury k žádostem o schválení, pro 
návrhy na omezení a pro všechny ostatní 
otázky, které vyplývají z použití této 
vyhlášky pro rizika pro lidské zdraví a 
životní prostředí;

c) Výbor pro posouzení rizik a alternativ, 
který je kompetentní pro vypracování 
vyjádření Agentury k žádostem o schválení, 
pro návrhy na omezení, zhodnocení 
disponibility alternativ a pro všechny ostatní 
otázky, které vyplývají z použití této 
vyhlášky pro rizika pro lidské zdraví a 
životní prostředí;

Or. en

Begründung

Entspricht den Änderungsanträgen, in denen es vorrangig um die Substitution geht. Dieser 
Änderungsantrag gehört zu einem ganzen Paket von Änderungsanträgen, mit denen die 
Substitution und die Sorgfaltspflicht gestärkt werden sollen.
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Pozměňovací návrh, který předložila Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 1176
Čl. 73 odst. 1a (nový)

1a. Agentura plní úkoly, které jí byly 
delegované podle hlavy VI zejména 
prostřednictvím svého výboru pro 
posouzení rizik.

Or. de

Begründung

Steht im Zusammenhang mit dem Änderungsantrag zu Artikel 38. Der Ausschuss für 
Risikobeurteilung ist das vorrangig mit den Aufgaben der Agentur in Zusammenhang mit der 
Stoffbewertung zu befassende Gremium.

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

Pozměňovací návrh 1177
Čl. 75 odst. 1

1. Správní rada se skládá ze šesti zástupců 
členských států jmenovaných Radou, ze šesti 
zástupců jmenovaných Komisí a ze tří 
zástupců zainteresovaných okruhů bez 
hlasovacího práva jmenovaných Komisí.

1. Správní rada se skládá z devíti zástupců 
členských států jmenovaných radou, z devíti
zástupců jmenovaných Komisí, z toho 
nejméně tři zástupci průmyslu.

Or. de

Begründung

Die Zusammensetzung des Verwaltungsrates muss sorgfältig ausgewogen sein. Es gibt keinen 
Grund dafür, dass sechs Kommissionsvertreter in den Verwaltungsrat berufen werden, aber 
nicht ein einziger stimmberechtigter Vertreter interessierter Kreise. Da der Verwaltungsrat 
keine Entscheidungen über einzelne Fälle trifft, ist es nicht hinnehmbar, dass die 
interessierten Kreise kein Stimmrecht haben.

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

Pozměňovací návrh 1178
Článek 78

Správní rada schvaluje pravidla postupu pro 
hlasování, mezi tím i pro delegování 
hlasovacího práva na jiného člena. Správní 
rada přijímá svá rozhodnutí dvoutřetinovou 
většinou hlasů všech členů oprávněných k 

Správní rada schvaluje pravidla postupu pro 
hlasování, mezi tím i pro delegování 
hlasovacího práva na jiného člena. Správní 
rada přijímá svá rozhodnutí dvoutřetinovou 
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hlasování. většinou hlasů všech členů.

Or. de

Begründung

Die Änderung steht im Zusammenhang mit dem Änderungsantrag zu Artikel 75 Absatz 1.

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

Pozměňovací návrh 1179
Čl. 81 odst. 1

1. Každý členský stát může jmenovat 
uchazeče o členství ve Výboru pro 
posuzování rizik. Ředitel vypracuje seznam 
jmenovaných osob, který bude zveřejněn na 
internetových stránkách Agentury. Správní 
rada jmenuje členy výboru z tohoto 
seznamu; přitom musí být jmenován 
nejméně jeden člen z každého členského 
státu, který jmenoval uchazeče. Členové 
jsou jmenováni na základě své role a 
zkušenosti v oblasti regulace chemických 
látek a / nebo své technické a vědecké 
odborné znalosti v souvislosti s kontrolou 
posuzování rizik pro chemické látky.

1. Každý členský stát může navrhnout až tři
uchazeče o členství ve Výboru pro 
posuzování rizik. Ředitel vypracuje seznam 
jmenovaných osob, který bude zveřejněn na 
internetových stránkách Agentury. Správní 
rada jmenuje členy výboru z tohoto seznamu 
a zaručí pokud možno komplexní 
geologické rozdělení. Členové jsou 
jmenováni na základě své role a zkušenosti 
v oblasti regulace chemických látek a / nebo 
své technické a vědecké odborné znalosti 
v souvislosti s kontrolou posuzování rizik 
pro chemické látky.

Or. de

Begründung

Der Verwaltungsrat muss eine gewisse Verfügungsgewalt bei der Auswahl der Mitglieder des
Ausschusses für Risikobeurteilung haben. Eine Begrenzung der Zahl der Mitglieder auf 25 
wie beim Ausschuss für sozioökonomische Analysen ist hier nicht sinnvoll, da der Ausschuss 
für Risikobeurteilung wesentlichen Aufgaben der Stoffbewertung nach Titel VI wahrnehmen 
soll.

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

Pozměňovací návrh 1180
Čl. 81 odst. 2

2. Každý členský stát může jmenovat 
uchazeče o členství ve Výboru pro 
sociálněekonomické analýzy. Ředitel 
vypracuje seznam jmenovaných osob, který 
bude zveřejněn na internetových stránkách 

2. Každý členský stát může navrhnout až tři
uchazeče o členství ve Výboru pro 
sociálněekonomické analýzy. Ředitel 
vypracuje seznam jmenovaných osob, který 
bude zveřejněn na internetových stránkách 
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Agentury. Správní rada jmenuje členy 
výboru z tohoto seznamu; přitom musí být 
jmenován nejméně jeden člen z každého 
členského státu, který jmenoval uchazeče. 
Členové jsou jmenováni na základě své role 
a zkušenosti v oblasti regulace chemických 
látek a / nebo své technické a vědecké 
odborné znalosti v souvislosti se 
sociálněekonomickými analýzami.

Agentury. Správní rada jmenuje 25 členů 
výboru z tohoto seznamu a zaručí pokud 
možno komplexní geologické rozdělení.
Členové jsou jmenováni na základě své role 
a zkušenosti v oblasti regulace chemických 
látek a / nebo své technické a vědecké 
odborné znalosti v souvislosti se 
sociálněekonomickými analýzami.

Or. de

Begründung

Der Verwaltungsrat muss eine gewisse Verfügungsgewalt bei der Auswahl der Mitglieder des 
Ausschusses für sozioökonomische Analysen haben. Ferner muss eine Höchstzahl von 
Mitgliedern dieser Ausschüsse festgelegt werden, die jedoch für jeden Mitgliedsstaat die 
Möglichkeit einräumen sollte, mindestens einen Vertreter einzubringen.

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

Pozměňovací návrh 1181
Čl. 85 odst. 3

3. Předseda, ostatní členové a zástupci 
budou jmenováni správní radou na základě
příslušné zkušenosti a na základě příslušné 
odborné znalosti v oblastech bezpečnosti 
chemických látek, přírodních věd, regulace 
nebo právního řízení ze seznamu 
kvalifikovaných uchazečů schváleného 
Komisí.

3. Předseda, ostatní členové a zástupci 
budou jmenováni správní radou. Ta zvolí ze 
seznamu navrhovaného Komisí 
kvalifikované uchazeče na základě 
veřejného výběrového řízení zveřejněním 
své výzvy k vyhlášení zájmu  Úředním 
věstníku Evropské unie, v tisku a na 
internetu. Členové stížnostního senátu 
budou jmenováni na základě příslušné 
zkušenosti a na základě příslušné odborné 
znalosti v oblastech bezpečnosti chemických 
látek, přírodních věd, regulace nebo 
právního postupu ze seznamu 
kvalifikovaných uchazečů schváleného 
Komisí. Nejméně jeden člen stížnostního
senátu musí vykazovat příslušnou 
zkušenost v oblasti právního řízení.

Or. de

Begründung

In Anbetracht des Aufgabenbereichs der Widerspruchskammer muss mindestens ein Mitglied 
einschlägige Erfahrung im Bereich Rechtsverfahren aufweisen. Angesichts des Charakters 
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der Aufgaben der Widerspruchskammer sollte ein transparentes Verfahren für die 
Einreichung der Bewerbungen eingeführt werden.

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

Pozměňovací návrh 1182
Článek 106

Za účelem zajištění transparentnosti přijme 
správní rada na základě návrhu ředitele po 
dohodě s Komisí pravidla, kterými bude 
zajištěno, aby veřejnost měla k dispozici 
regulatorní, vědecké nebo technické 
informace o bezpečnosti chemických látek, 
které nejsou důvěrného charakteru.

Za účelem zajištění transparentnosti přijme 
správní rada na základě návrhu ředitele po 
dohodě s Komisí pravidla a vypracuje 
registr, kterým bude zajištěno, aby veřejnost 
měla k dispozici regulatorní, vědecké nebo 
technické informace o bezpečnosti 
chemických látek podle nařízení (ES) č. 
1049/2001.

Jednací řád Agentury, jejích výborů a 
pracovních skupin bude veřejnosti 
k dispozici v Agentuře a na internetových 
stránkách Agentury.

Or. de

Begründung

Die Transparenz der Arbeit der Agentur sollte präziser gefasst werden.

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

Pozměňovací návrh 1183
Čl. 116 odst. 1 písm. c)

c)případně označení látky, jak je uvedeno v 
EINECS;

vypouští se

Or. de

Begründung

Angaben zu Stoffen auf der EINECS-Liste sind bereits öffentlich zugänglich. Sie sollten nicht 
in eine weitere Datenbank übernommen werden. Doppelarbeiten werden dadurch vermieden.
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Pozměňovací návrh, který předložili Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer
Pozměňovací návrh 433/rev.

Článek 6

1. Výrobce nebo dovozce výrobků je 
povinen podat u Agentury registrační 
podklady pro látky obsažené v těchto
výrobcích, pokud jsou pro danou látku 
splněny všechny následující předpoklady:

1. Výrobce nebo dovozce výrobků je 
povinen podat u Agentury registrační 
podklady pro látky obsažené ve výrobcích,
pokud jsou pro každou látku splněny 
následující předpoklady:

a) látka je obsažena v těchto výrobcích 
v celkovém množství vyšším než 1 tuna 
ročně na jednoho výrobce nebo dovozce 
(každý typ výrobku je nutno uvažovat 
zvlášť);

a) množství látky přesahuje v každém 
výrobku 1 tunu ročně na jednoho výrobce 
nebo dovozce;

aa) koncentrace látky přesáhne 0,1 
hmotnostního procenta v každé složce 
každého výrobku;

b) látka splňuje kritéria směrnice č.  
67/548/EHS pro zařazení jako nebezpečná 
látka;

b) látka splňuje kritéria směrnice č.  
67/548/EHS pro zařazení jako nebezpečná 
látka;

c) látka by se měla uvolňovat za běžných 
nebo rozumně předpokládaných podmínek 
použití.

c) látka nebyla vyjmuta z registrační 
povinnosti.

2. Výrobce nebo dovozce výrobků je 
povinen sdělit agentuře látky obsažené 
v těchto výrobcích v souladu s odstavcem 3, 
pokud jsou pro příslušnou látku splněny 
všechny následující předpoklady:
a) látka je obsažena v těchto výrobcích 
v celkovém množství přesahujícím jednu 
tunu ročně na výrobce nebo na dovozce;
b) látka splňuje kritéria směrnice č. 
67/548/EHS pro zařazení jako nebezpečná 
látka;
c) výrobci nebo dovozci je známo nebo jim 
bylo sděleno, že se látka pravděpodobně 
uvolňuje jen za běžných nebo rozumně 
předpokládaných podmínek použití, i když 
toto uvolňování není zamýšlenou funkcí 
tohoto výrobku;
d) látka se uvolňuje v množství, které může 
mít škodlivé účinky na lidské zdraví a na 
životní prostředí.
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3. Pokud jsou splněny předpoklady 
odstavce 2, je nutno předat agentuře 
následující informace ve formátu 
stanoveném agenturou podle článku 108:
a) totožnost a kontaktní údaje výrobce 
nebo dovozce;
b) registrační číslo/registrační čísla 
podle čl. 18 odst. 1, pokud jsou k dispozici;
c) označení látky / látek podle přílohy 
IV oddíl 2;

d) ) zařazení látky;
e) stručný popis použití výrobku;
f) množstevní rozsah látky (jako 1 až 
10 t, 10 až 100 t atd.).
4. Agentura může rozhodnout, že výrobci 
nebo dovozci výrobku jsou povinni 
v souladu s touto hlavou podat pro látky 
obsažené v těchto výrobcích, které byly 
sděleny podle odstavce 3, registrační 
podklady.
5. Odstavce 1 až 4 neplatí pro látky, které 
byly zaregistrovány k tomuto použití již 
předcházejícím aktérem dodavatelského 
řetězce.

5. Odstavec 1 neplatí pro látky, které již byly 
zaregistrovány předchozím aktérem 
v dodavatelském řetězci pro použití k výrobě 
výrobku.

5a. Výrobky, které nesplňují požadavky 
odstavce 1, se nesmějí vyrábět ani dovážet.

6. Odstavce 1 až 4 platí tři měsíce po 
uplynutí lhůty uvedené v čl. 21 odst. 3.

6. Pro odstavec 1 se použijí lhůty stanovené 
v čl. 21 odst. 1 až 3.

7. Jakákoli opatření pro provádění 
odstavců 1 až 6 budou přijata v souladu 
s postupem uvedeným v čl. 130 odst. 3.

Or. de

Begründung

Artikel 6 in der Fassung des Kommissionsvorschlags bietet nur geringen Schutz der in der 
Europäischen Union ansässigen verarbeitenden Industrie gegenüber unfairem Wettbewerb 
von außerhalb der EU. Da ein gleichartiges importiertes Erzeugnis geringere Anforderungen 
erfüllen muss, wird es nicht nur billiger sein; es wird zudem möglicherweise unter 
Verwendung einer breiteren Palette von Rohstoffen hergestellt.

Die Änderungsvorschläge führen gerechte Rahmenbedingungen für Unternehmen innerhalb 
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und außerhalb der EU ein und gewährleisten ein Höchstmass an Schutz der menschlichen 
Gesundheit und der Umwelt.
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CORRIGENDUM

NÁSLEDUJÍCÍ ZMĚNY BYLY PODÁNY TAKÉ NÁSLEDUJÍCÍMI OSOBAMI:

Pozměňovací návrh č. 184 (čl. 1 odst. 3a (nový)) Anders Wijkman
Pozměňovací návrh č.  740 (čl. 37 odst. -1 (nový) Anne Laperrouze
Pozměňovací návrh č. 403 (čl. 4 odst. 1) Anne Laperrouze
Pozměňovací návrh č. 565 (článek 18) Erna Hennicot-Schoepges


