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Hiltrud Breyer
o registraci, vyhodnocování, schvalování a omezování chemikálií (REACH), o zřízení 
Evropské agentury pro chemikálie a o změně 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 předložila Eva-Britt Svensson

Pozměňovací návrh 51
Právní základ

s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na 
článek 95 této smlouvy, 

s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na 
článek 95 této smlouvy a na čl. 175 odst. 1 
této smlouvy ve vztahu k hlavě VII o 
schvalování a hlavě VIII o omezeních,

Or. en
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Odůvodnění

Nařízení se zakládá na článku 95, který se týká vnitřního trhu. Hlavním cílem hlav nařízení o 
schvalování a omezení je ochrana životního prostředí, proto je pro ně příslušným právním 
základem čl. 175 odst. 1 Smlouvy.

Pozměňovací návrh, který předložila Eva-Britt Svensson

Pozměňovací návrh 52
Bod odůvodnění 2a (nový) 

(2a) Nicméně hlavním cílem některých 
částí nařízení je vysoká úroveň ochrany 
životního prostředí a právním základem je 
čl. 175 odst. 1.

Or. en

Odůvodnění

Čl. 175 odst.1, který se týká ochrany životního prostředí, se přidává jako právní základ a toto 
se musí odrazit také v bodech odůvodnění.  

Pozměňovací návrh, který předložila Eva-Britt Svensson

Pozměňovací návrh 53
Bod odůvodnění 2b (nový)

(2b) Ženy stejně jako muži během života 
akumulují syntetické chemikálie v těle, 
takže když žena otěhotní, nashromáždila 
koktejl nežádoucích chemikálií, kterým je 
nenarozené dítě nechtěně vystaveno.

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předložila Marta Vincenzi

Pozměňovací návrh 54
Bod odůvodnění 12

(12) Ustanovení o schvalování stanoví, že 
Komise může povolit uvedení na trh a 
používání látek, které vzbuzují zvlášť velké 
obavy, jsou-li rizika plynoucí z jejich 
používání odpovídajícím způsobem 
omezena nebo může-li být použití 
odůvodněno sociálně-ekonomickými 
důvody.

(12) Ustanovení o schvalování stanoví, že 
Komise může povolit uvedení na trh na 
omezenou dobu a používání látek, které 
vzbuzují zvlášť velké obavy, pokud 
neexistují vhodné alternativní látky nebo 
technologie, pokud lze použití těchto látek 
odůvodnit sociálně-ekonomickými důvody a 
jsou-li rizika plynoucí z jejich používání 
odpovídajícím způsobem omezena.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby byla zásada náhrady spojena s udělováním povolení. 

Pozměňovací návrh, který předložila Marta Vincenzi

Pozměňovací návrh 55
Bod odůvodnění 34a (nový)

(34a) Lepší koordinace zdrojů na úrovni 
Společenství přispěje k rozšiřování 
vědeckého poznání nezbytného pro vývoj 
alternativních metod k provádění 
experimentů na obratlovcích. Pro tento 
účel je nezbytné, aby Společenství 
pokračovalo a stupňovalo své snahy a 
přijímalo opatření nezbytná pro podporu 
výzkumu a vývoje nových alternativních 
metod, které nezahrnují zvířata, obzvláště v 
rámci Sedmého rámcového programu 
výzkumu a technologického rozvoje.

Or. en
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Odůvodnění

Toto se odvolává na povinnost Společenství podporovat alternativní metody testování na 
zvířatech již uvedenou ve směrnici 2003/15/ES o kosmetice.

Pozměňovací návrh, který předložila Marta Vincenzi

Pozměňovací návrh 56
Bod odůvodnění 41a (nový)

(41a) Vývoj vhodného a soudržného 
komunikačního systému poskytne 
spotřebitelům informace a poradenství , 
umožňující jim bezpečně a účinně zvládat 
rizika spojená s používáním chemických 
látek, přípravků nebo výrobků obsahujících 
tyto chemické látky. Dále by také měla být 
posouzena možnost poskytování 
dodatečných informací prostřednictvím 
internetu s cílem zajistit uplatnění práva 
spotřebitelů na informovanost o výrobcích, 
které používají.

Or. en

Odůvodnění

Kvůli zajištění správných informací. 

Pozměňovací návrh, který předložila Marta Vincenzi

Pozměňovací návrh 57
Bod odůvodnění 52

(52) K zajištění dostatečně vysoké úrovně 
ochrany lidského zdraví a životního 
prostředí by se mělo s látkami vzbuzujícími 
zvlášť velké obavy zacházet preventivním 
způsobem, což od podniků, které tyto látky 
používají, vyžaduje, aby povolovacímu 
orgánu prokázaly, že rizika jsou 
přiměřeným způsobem omezena. Pokud 

(52) K zajištění dostatečně vysoké úrovně 
ochrany lidského zdraví a životního 
prostředí, obzvláště zranitelných populací, 
by látky vzbuzující zvlášť velké obavy měly 
být nahrazeny látkami, které nepředstavují 
riziko pro lidské zdraví ani životní 
prostředí. Pokud tomu tak není, použití látek 
vzbuzujících zvlášť velké obavy může být 
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tomu tak není, použití může být i přesto
schváleno, pokud podnik prokáže, že 
přínosy pro společnost plynoucí z použití 
dotčené látky převyšují rizika spojená s 
jejím použitím a že neexistují vhodné 
alternativní látky nebo technologie. 
Povolovací orgán by měl poté ve 
schvalovacím řízení na základě žádostí 
podniků ověřit, zda jsou tyto požadavky 
splněny. Jelikož povolení by mělo zajistit 
vysokou úroveň ochrany na celém vnitřním 
trhu, je vhodné, aby povolovacím orgánem 
byla Komise 

povoleno pouze na omezené časové období, 
pokud podnik prokáže, že přínosy pro 
společnost plynoucí z použití dotčené látky 
převyšují rizika spojená s jejím použitím a 
že neexistují vhodné alternativní látky nebo 
technologie. Povolovací orgán by měl poté 
ve schvalovacím řízení na základě žádostí 
podniků ověřit, zda jsou tyto požadavky 
splněny. Jelikož povolení by mělo zajistit 
vysokou úroveň ochrany na celém vnitřním 
trhu, je vhodné, aby povolovacím orgánem 
byla Komise.

Or. en

Odůvodnění

Pro účely podpory by pravidla náhrady měla být jasná podnikům i uživatelům.

Pozměňovací návrh, který předložila Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozměňovací návrh 58
Bod odůvodnění 79

(79) V rámci agentury by se měl zřídit 
odvolací senát, který zaručí subjektům
dotčeným rozhodnutími, která vydala 
agentura, právo na odvolání.  

(79) V rámci agentury by se měl zřídit 
odvolací senát, který zaručí jakékoliv straně 
s právním zájmem, dotčené rozhodnutími, 
která vydala agentura, právo na odvolání.

Or. el

Odůvodnění

Termín „jakákoliv strana s právním zájmem“ je širší než „subjekt“. 
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Pozměňovací návrh, který předložila Marta Vincenzi

Pozměňovací návrh 59
Bod odůvodnění 90a (nový) 

(90a) Systém REACH by měl umožnit 
občanům, zaměstnancům a spotřebitelům 
důvěřovat tomu, že jakýkoliv produkt 
uvolněný na trh Společenství je bezpečný, a 
zejména že neexistuje žádné riziko toho, že 
zranitelné skupiny budou vystaveny 
chemikáliím v množství nebo kombinacích, 
které představují riziko pro zdraví člověka 
nebo pro životní prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Výrobky v prodeji by měly být pro spotřebitele bezpečné. To je záruka, kterou musí REACH 
poskytovat.

Pozměňovací návrh, který předložila Marta Vincenzi

Pozměňovací návrh 60
Bod odůvodnění 91a (nový) 

(91a) Komise by měla zvážit, zda je žádoucí 
vytvořit evropskou značku jakosti, která by 
byla navržena k identifikaci a podpoře 
výrobků, které jsou v každé fázi výrobního 
procesu vyráběny v souladu s požadavky 
založenými na tomto nařízení. 

Or. en

Odůvodnění

Značka použitelná pro výrobky by umožnila identifikaci a podporu subjektů zúčastněných ve 
výrobním procesu, které dodržují požadavky vyplývající z tohoto nařízení.
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Pozměňovací návrh, který předložila Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozměňovací návrh 61
Bod odůvodnění 93

(93) Aby mohl systém vytvořený tímto 
nařízením účinně fungovat, musí při 
vymáhání dodržování existovat dobrá 
spolupráce a koordinace mezi členskými 
státy, agenturou a Komisí. 

(93) Aby mohl systém vytvořený tímto 
nařízením účinně fungovat, musí při 
vymáhání dodržování existovat dobrá 
spolupráce a koordinace mezi 
kompetentními orgány, členskými státy, 
Agenturou a Komisí.

Or. el

Odůvodnění

Těsná spolupráce mezi agenturou, Komisí a kompetentními orgány je pro efektivní vymáhání 
legislativy nezbytná.

Pozměňovací návrh, který předložila Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozměňovací návrh 62
Bod odůvodnění 101a (nový) 

(101a) Toto nařízení se použije bez ohledu 
na všeobecnou směrnici Rady 92/85/EHS 
ze dne 19. října 1992 o zavádění opatření 
pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci těhotných pracovnic, pracovnic 
krátce po porodu nebo kojících pracovnic 
(desátá samostatná směrnice ve smyslu čl. 
16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)1 a zvláštní 
směrnice Rady 98/24/ES ze dne 7. dubna 
1998 o bezpečnosti a ochraně zdraví 
zaměstnanců před riziky spojenými 
s chemickými činiteli při práci (čtrnáctá 
samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 
1 směrnice 89/391/EHS)2. Směrnice 
98/24/ES je nadále klíčovým právním 
nástrojem v souvislosti s ochranou zdraví a 
bezpečností při práci s ohledem na rizika 
spojená s chemickými látkami. Členské 
státy a sociální partneři jsou vyzýváni k 
zajištění nejefektivnějšího provádění a 
vymáhání směrnice 98/24/ES.
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1. Úř. věst. L 348, 28.11.1992, s. 1.

2. Úř. věst. L 131, 5.5.1998, s. 11.

Or. el

Odůvodnění

Toto nařízení by také mělo brát v úvahu obecnou směrnici o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci těhotných a pracovnic, které nedávno porodily či kojí.

Pozměňovací návrh, který předložila Eva-Britt Svensson

Pozměňovací návrh 63
Čl. 1 odst. 3a (nový) 

3a. Toto nařízení usiluje o vysokou úroveň 
ochrany a o zásady, že by měla být 
prováděna preventivní opatření, poškození 
životního prostředí by se přednostně mělo 
napravovat u zdroje a že by znečišťovatel 
měl platit. 

Or. en

Odůvodnění

Tento text je podobný textu, který se nachází ve Smlouvě o založení Evropského společenství, 
čl. 174.2, jež stanovuje základní principy environmentální legislativy. REACH je významnou 
součástí této legislativy. 

Pozměňovací návrh, který předložila Eva-Britt Svensson

Pozměňovací návrh 64
Čl. 2 odst.2 bod (da) nový

(da) právní předpisy Společenství o 
životním prostředí 
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Or. en

Odůvodnění

Systém REACH nemá za cíl harmonizovat ustanovení týkající se pracovníků (viz body a), b) a 
c)) a legislativu Společenství o přepravě nebezpečených látek. REACH poskytuje informace o 
látkách, které podporují činnost legislativy o ochraně zaměstnanců a o přepravě, které jsou 
nezměněné. Totéž platí pro environmentální legislativu, která by tedy měla být přidána.

Pozměňovací návrh, který předložila Amalia Sartori

Pozměňovací návrh 65
Čl. 2 odstavec 2a (nový) 

2a. Toto nařízení se použije na každou 
látku, výrobek a přípravek dovezený na 
území Evropské unie. 
Toto nařízení žádným způsobem 
nepodporuje rozdíly v nakládání mezi 
látkami, výrobky a přípravky vyrobenými v 
Evropské unii a látkami, výrobky a 
přípravky vyrobenými ve třetích zemích, 
které však byly dopraveny na území 
Evropské unie.
Komise zpracuje obecné pokyny, které 
zajistí použití tohoto ustanovení.

Or. it

Odůvodnění 

Systém REACH tak, jak je navrhovaný Komisí, nabízí nízkou úroveň ochrany evropské 
produkce proti nekalé konkurenci ze zemí mimo Evropu. Současná pravidla EU stanovují 
mnohem přísnější parametry pro evropské výrobce chemických látek. Dovozci výrobků do 
Evropské unie by měli podléhat stejným pravidlům jako evropští výrobci. Navrhovaný 
pozměňovací návrh vyzývá k vytvoření vyrovnaného legislativního rámce pro evropské i 
mimoevropské výrobce.
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Pozměňovací návrh, který předložila Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozměňovací návrh 66
Čl. 3 odst. 29a (nový)

29a. zranitelnými populacemi rozumí 
náchylné osoby, včetně nenarozených dětí, 
malých dětí, dětí, těhotných, žen, které 
nedávno porodily a/nebo kojí, starších osob 
a postižených. 

Or. el

Odůvodnění

Ženy, které nedávno porodily, by také měly být zahrnuty do definice „zranitelných populací“.

Pozměňovací návrh, který předložila Marta Vincenzi

Pozměňovací návrh 67
Hlava I kapitola 2 čl. 3 odst. 29a (nový) 

29a. zranitelnými populacemi rozumí 
náchylné osoby, včetně nenarozených dětí, 
malých dětí, dětí, těhotných, kojících 
matek, lidí nepevného zdraví a s 
nedostatečnou imunitou, starších osob, 
jednotlivých genetických predispozic a 
dalších určených dotčených skupin. 

Or. en

Odůvodnění

Definice zranitelných populací je zásadní pro zajištění identifikace zranitelných populací a 
pro možné přijetí opatření ke snížení rizik a vystavení pro tyto populace. 
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Pozměňovací návrh, který předložila Amalia Sartori

Pozměňovací návrh 68
Čl. 3 bod 29a (nový

29a. Pro malé a střední podniky se použije 
definice uvedená v doporučení Komise 
2003/361/ES ze dne 6. května 2003 1.
_______________
1 Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36.

Or. it

Odůvodnění

V zájmu správné aplikace legislativy se považuje za nezbytné vložit definici „malých a 
středních podniků“, jelikož právě ony jsou obzvláště dotčeny touto procedurou. Tento 
pozměňovací návrh je spojen s dalšími pozměňovacími návrhy příslušejícími k článkům 
obsaženým v hlavě I: Obecná část. 

Pozměňovací návrh, který předložila Amalia Sartori

Pozměňovací návrh 69
Čl. 5 odst. 4 pododstavec 1a (nový)

Poplatek musí odpovídat typu registrační 
dokumentace.

Or. it

Odůvodnění

V zájmu zjednodušení záležitostí pro MSP by měl poplatek stanovený agenturou za registraci 
odpovídat informacím poskytovaným pro registraci látky. Tento pozměňovací návrh je 
spojený s dalšími pozměňovacími návrhy souvisejícími s články příslušejícími k článkům 
obsaženým v hlavě II: Registrace látek.
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Pozměňovací návrh, který předložila Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozměňovací návrh 70
Čl. 5 odst. 4a (nový) 

4a. Veškeré údaje, které se mají registrovat, 
budou přezkoumány nezávislým orgánem 
za účelem zajištění úplnosti a řádné kvality 
před předložením agentuře a výsledek 
přezkoumání bude předložen agentuře 
spolu s registrací.

Or. el

Odůvodnění

Jelikož v současnosti neexistuje povinné posouzení kvality a úplnosti obsahu registračního 
spisu, je výsostně důležité vyžadovat nezávislé přezkoumání před předložením dokumentů tak, 
aby byla zajištěna správnost registračního spisu.

Pozměňovací návrh, který předložila Marta Vincenzi

Pozměňovací návrh 71
Článek 5a (nový)

Článek 5a
Oznámení nízkoobjemových látek
1. Jakýkoliv výrobce nebo dovozce látky v 
množství mezi 10 kg a 1 tunou za rok 
předloží agentuře oznámení o této látce.
2. Oznámení o látce v množství mezi 10 kg 
a 1 tunou za rok obsahuje veškeré 
následující informace ve formátu určeném 
agenturou podle článku 108 do takové 
míry, do jaké je výrobce schopen je 
předložit bez dodatečného zkoušení:
a) identita výrobce podle specifikace v 
oddíle 1 přílohy IV;
b) identita látky podle specifikace v oddíle 
2.1 přílohy IV ;
c) klasifikace látky;
d) jakékoliv dostupné stávající informace o 
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fyzikálně-chemických vlastnostech, 
účincích na lidské zdraví nebo životní 
prostředí této látky.

Or. en

Odůvodnění

Do programu REACH by měla být zavedena jednoduchá oznamovací povinnost pro látky v 
objemu mezi 10 kg a 1 tunou za rok za účelem konečného poznání celkového množství látek, 
které jsou v současnosti skutečně vyráběny, a informací o nich. Podle programu REACH v 
jeho současné formě bychom věděli pouze o cca 30 000 látkách, které se vyrábějí v množství 
nad 1 tunu. EINECS však uvádí více než 100 000 existujících látek.

Pozměňovací návrh, který předložila María Esther Herranz García

Pozměňovací návrh 72
Čl. 6 odst. 1 písm. a) 

a) látka je v těchto výrobcích přítomna v 
celkovém množství větším než 1 tuna na 
výrobce nebo dovozce za rok, přičemž každý 
druh výrobku se zvažuje samostatně;

(a) látka je v těchto výrobcích přítomna v 
celkovém množství větším než 1 tuna na 
výrobce nebo dovozce za rok, a

Or. en

Odůvodnění

Jelikož chybí definice druhu výrobku, zahrnutí tohoto termínu pouze vytváří právní nejistotu. 

Pozměňovací návrh, který předložila María Esther Herranz García

Pozměňovací návrh 73
Čl. 6 odst. 1 písm. c)

c) za běžných a důvodně předpokládaných 
podmínek použití se počítá s uvolňováním 
látky.

c) za běžných a důvodně předpokládaných 
podmínek použití se počítá s uvolňováním 
látky jako se specificky navrženou funkcí 
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výrobku; a

Or. en

Odůvodnění

Alternativní znění jasněji definuje rozsah ustanovení.

Pozměňovací návrh, který předložila María Esther Herranz García

Pozměňovací návrh 74
Čl. 6 odst. 1 písm. d (nové)

d) látky jsou přítomny ve výrobku v 
koncentracích rovných nebo přesahujících 
nejnižší z následujících:

the concentrationpodle specifikace v příloze I směrnice 
67/548/ES, nebo
- koncentrace určené v částech A a B 
přílohy II směrnice 1999/45/ES, není-li v 
příloze I směrnice 67/548/ES uveden žádný 
limit pro tuto látku
- 0,1 % splňuje-li látka kritéria přílohy XII.

Or. en

Odůvodnění

Neexistence jakýchkoliv kvantitativních kritérií naznačuje, že přítomnost stopového množství 
klasifikované látky je nutno také zvažovat. Orgány nemohly ověřovat stopová množství látek 
ve výrobcích dovážených do EU. Zavedení prahu je nutné kvůli funkčnosti. Deklarace se 
vztahují pouze na látky, jejichž koncentrace je vyšší než prahová. Toto souvisí se směrnicí o 
přípravcích (1999/45/ES) a s projektem REACH (článek 13.2 a 53.7). Články 13.2 a 53.7 již 
používají navrhovaný práh. 

Pozměňovací návrh, který předložila María Esther Herranz García

Pozměňovací návrh 75
Čl. 6 odst. 5
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5. Odstavce 1 až 4 se nevztahují na látky, 
které již byly pro toto použití registrovány 
účastníkem proti směru zásobovacího 
řetězce.

5. Odstavce 1 až 4 se nevztahují na látky, 
které již byly pro toto použití registrovány 
účastníkem proti směru zásobovacího 
řetězce nebo jsou vyňaty z povinnosti 
registrace podle přílohy III. 

Or. en

Odůvodnění

Přivádí ustanovení do souladu s požadavky na registraci látek a látek v přípravcích, které 
platí pro výrobce výrobků v EU.

Pozměňovací návrh, který předložila María Esther Herranz García

Pozměňovací návrh 76
Čl. 6 odst. 2, 3, 4

L2. Každý výrobce nebo dovozce výrobků oznámí 
agentuře látku obsaženou v těchto výrobcích 
podle odstavce 3, jsou-li splněny všechny tyto 
podmínky:

a) látka je v těchto výrobcích přítomna v 
celkovém množství větším než 1 tuna na 
výrobce nebo dovozce za rok;
b) látka splňuje kritéria pro klasifikaci jako 
nebezpečná podle směrnice 67/548/EHS;
c) výrobci nebo dovozci je známo, nebo 
jemu dáno na vědomí, že látka se bude 
pravděpodobně uvolňovat za běžných a 
důvodně předpokládaných podmínek 
použití, ačkoli toto uvolňování není 
předpokládanou funkcí výrobku;
d) množství uvolňované látky může mít 
nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo 
životní prostředí.
3. Jsou-li splněny podmínky v odstavci 2, 
informace, které mají být oznámeny ve 
formátu určeném agenturou podle 
článku 108, zahrnují:
(a) identifikaci a kontaktní údaje výrobce 
nebo dovozce;
(b) registrační číslo (čísla) uvedené v čl. 18 

vypouští se
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odst. 1, je-li k dispozici;
(c) identifikaci látky podle oddílu 2 
přílohy IV;
(d) klasifikaci látky;
(e) stručný popis použití výrobku ;
(f) množstevní rozsah látky, např. 1-10 tun, 
10-100 tun atd.
4. Agentura může rozhodnout, že výrobci 
nebo dovozci výrobků musí registrovat 
podle této hlavy jakoukoli látku obsaženou 
v těchto výrobcích a oznámenou podle 
odstavce 3.

Or. en

Odůvodnění

Odstavce 2 až 4 nejsou ani použitelné, ani vynutitelné. Požadavky jsou příliš neurčité (např. 
„je mu známo“ a „se bude pravděpodobně uvolňovat“). 

Pozměňovací návrh, který předložila Marta Vincenzi

Pozměňovací návrh 77
Článek 6b (nový) 

Článek 6b
Evropská značka jakosti
Do …. * Komise předloží Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu a ve vhodném 
případě návrh legislativy na vytvoření 
evropské značky jakosti určené k 
označování a propagaci výrobků, které byly 
v každé výrobní fázi vyrobeny v souladu 
s požadavky vyplývajícími z tohoto nařízení. 
* Dvou let po vstoupení tohoto nařízení v 
platnost.

Or. en
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Odůvodnění

Značka by měla být připevněna na výrobek a měla by umožnit rozpoznat a propagovat 
výrobky vyráběné výrobci, kteří splňují požadavky vyplývající z tohoto nařízení .

Pozměňovací návrh, který předložila Amalia Sartori

Pozměňovací návrh 78
Čl. 10 odst. 1 pododstavec 1

Pokud se předpokládá, že látku budou ve 
Společenství vyrábět dva nebo více výrobců 
nebo že bude dovážena dvěma nebo více 
dovozci, mohou tito za účelem registrace 
vytvořit konsorcium. Části registrace 
předloží jeden výrobce nebo dovozce 
jednající jménem ostatních výrobců nebo 
dovozců a s jejich souhlasem, a to podle 
druhého, třetího a čtvrtého pododstavce.

Pokud se předpokládá, že látku budou ve 
Společenství vyrábět dva nebo více výrobců 
nebo že bude dovážena dvěma nebo více 
dovozci, mohou tito za účelem registrace 
vytvořit konsorcium. Sdílení informací 
musí být povinné nejen pro údaje 
vyplývající z testování na obratlovcích, ale 
také pro veškeré testy nezbytné pro 
registraci.
Vytvoření veřejného konsorcia nebo 
smíšeného veřejného a soukromého 
konsorcia by také mělo být podporováno za 
účelem zajištění přístupu MSP a jejich 
spojení.

Or. it

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je odůvodněn potřebou zjednodušit registrační proces, obzvláště s 
cílem snížit a racionalizovat náklady plynoucí pro MSP. Návrh má za cíl zajistit malým a 
středním podnikům přístup do konsorcií a jejich spojení, v neposlední řadě s cílem zabránit 
zneužívání dominantního postavení. 

Pozměňovací návrh, který předložila Amalia Sartori

Pozměňovací návrh 79
Čl. 10 odst. 2
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2. Každý žadatel o registraci, jenž je členem 
konsorcia, hradí pouze jednu třetinu
poplatku za registraci. 

2. Každý žadatel o registraci, jenž je členem 
konsorcia, hradí pouze úměrný poplatek za 
registraci na základě kritérií stanovených 
agenturou.

Or. it

Odůvodnění

Agentura by měla stanovit kritéria úměrnosti pro registrační poplatek, v neposlední řadě s 
cílem zjednodušit věci pro MSP těžce zasažené dopadem nové legislativy, a částka 
registračního poplatku by také měla být založena na velikosti žadatele a 
vyráběných/dovážených množstvích.

Pozměňovací návrh, který předložila Amalia Sartori

Pozměňovací návrh 80
Čl. 17 odst. 2

2. Každý žadatel o registraci, jenž je členem 
konsorcia, hradí pouze jednu třetinu
poplatku za registraci.

2. Každý žadatel o registraci, jenž je členem 
konsorcia, hradí pouze jednu poměrnou část
poplatku za registraci.

Poplatek, který se platí, musí být úměrný a 
založený na kritériích stanovených 
agenturou, která musí také brát v úvahu 
vyráběná či dovážená množství. 

Or. it

Odůvodnění

S cílem zjednodušit věci pro MSP by měla agentura při stanovení částky registračního 
poplatku také brát ohled na velikost žadatele a vyráběná/dovážená množství. 

Pozměňovací návrh, který předložila Marta Vincenzi

Pozměňovací návrh 81
Čl. 21 odst. 1 písm. a)

(a) zavedené látky klasifikované jako 
karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro 

(a) zavedené látky klasifikované jako 
karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro 
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reprodukci kategorie 1 a 2 v souladu se 
směrnicí 67/548/EHS a vyrobené ve 
Společenství nebo do něj dovezené v 
množství větším než 1 tuna za rok na 
výrobce nebo dovozce, a to nejméně jednou 
po vstupu tohoto nařízení v platnost;

reprodukci kategorie 1 a 2 v souladu se 
směrnicí 67/548/EHS, či látky, o kterých je 
známo, že jsou perzistentní a 
bioakumulativní, a vyrobené ve 
Společenství nebo do něj dovezené v 
množství větším než 1 tuna za rok na 
výrobce nebo dovozce, a to nejméně jednou 
po vstupu tohoto nařízení v platnost nost;

Or. en

Odůvodnění

První termín registrace zavedených látek, jak je navržen v programu REACH, se použije na 
chemikálie vyráběné v množstvích přesahujících 1 000 tun a CMR látky kategorie 1 a 2. S 
cílem řešit všechny nejproblematičtější látky nejdříve by měly být perzistentní a 
bioakumulativní látky přidány do této první fáze. Tyto vlastnosti mohou být snadno 
identifikovány v rámci předregistrace. 

Pozměňovací návrh, který předložila Marta Vincenzi

Pozměňovací návrh 82
Článek 31a (nový)

Článek 31a
Povinnost sdělovat informace o látkách ve 
výrobcích 
Následní uživatelé, kteří zahrnou do 
výrobku látku nebo přípravek, pro které byl 
stanoven bezpečnostní list, a uživatelé, kteří 
následně zacházejí s touto látkou či dále 
zpracovávají tuto látku, musejí předávat 
tento bezpečnostní list jakémukoliv příjemci 
výrobku nebo jeho derivátu. Spotřebitel 
není příjemce.
Spotřebitelé mají právo vyžadovat od 
výrobce či dovozce informace o látkách 
přítomných ve výrobku, který tento výrobce 
vyrábí nebo dovozce dováží. Výrobce nebo 
dovozce musí reagovat do 15 pracovních 
dní. 
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Or. en

Odůvodnění

Výrobci, prodejci a spotřebitelé by měli mít možnost zjistit, zda jsou v konečném výrobku 
přítomny specifické látky, a v případě nutnosti hledat bezpečnější alternativy. Je stanoven 
časový limit patnácti dní podle reakční doby v nařízení 1049/2001, která se týká přístupu k 
dokumentům institucí Společenství. 

Pozměňovací návrh, který předložila Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozměňovací návrh 83
Článek 52

Účelem této hlavy je zajistit řádné fungování 
vnitřního trhu a zároveň zajistit, aby rizika 
plynoucí z látek vzbuzujících velmi velké 
obavy byla patřičně omezena, nebo aby tyto 
látky byly nahrazeny vhodnými 
alternativními látkami nebo technologiemi.

Účelem této hlavy je zajistit řádné fungování 
vnitřního trhu a zároveň zajistit:
a) aby byly látky vzbuzující velmi velké 

obavy nahrazeny vhodnými látkami nebo 
technologiemi s prokazatelně nižším 
rizikem; 
b) v případě nemožnosti nahradit látky 
vzbuzující velmi velké obavy a tam, kde 
sociální prospěch převyšuje rizika, postačí 
také časté kontroly, zatímco bude 
pokračovat výzkum možného budoucího 
nahrazení těchto látek. 

Or. el

Odůvodnění

Lidské zdraví ani životní prostředí nemůže být chráněno, pokud cílem této hlavy není nahradit 
látky vzbuzující velmi velké obavy. V případě nahrazení zvlášť nebezpečných látek vhodnými 
alternativami musí být prokázáno, že představují menší riziko. Přirozený důsledek potřeby 
preventivní činnosti je nahrazení nebezpečných chemických látek. 

Pozměňovací návrh, který předložila Amalia Sartori

Pozměňovací návrh 84
Čl. 58 odst. 3 pododstavec 2

Existuje-li vážné a bezprostřední riziko pro Existuje-li riziko pro lidské zdraví nebo 
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lidské zdraví nebo životní prostředí, Komise 
může pozastavit povolení do doby ukončení 
přezkumu s přihlédnutím k přiměřenosti.

životní prostředí, Komise může pozastavit 
povolení do doby ukončení přezkumu 
s přihlédnutím k přiměřenosti.

Or. it

Odůvodnění

Neexistují kritéria pro stanovení vážného a bezprostředního rizika, a proto je přiměřené, aby 
Komise stanovila na základě kritérií odpovídajích dané situaci, kdy je třeba pozastavit, změnit 
nebo odvolat povolení během přezkoumání. 

Pozměňovací návrh, který předložila Eva-Britt Svensson

Pozměňovací návrh 85
Čl. 70 odst. 3 (nový)

3. V případě látky, která je již regulována 
podle přílohy XVI, a pokud jsou splněny 
podmínky stanovené v článku 65, Komise 
připraví návrh pozměňovacího návrhu k 
příloze XVI do tří měsíců od obdržení 
stanoviska Výboru pro sociálně-
ekonomickou analýzu nebo k termínu 
stanovenému v souladu s článkem 68, 
pokud si výbor nevytvoří stanovisko, 
kterékoliv z těchto dat nastane dříve. 

Nesouhlasí-li návrh pozměňovacího 
návrhu s některým ze stanovisek agentury, 
připojí Komise podrobné vysvětlení důvodů 
těchto rozdílností. 

V případě látky, která ještě není regulována 
v příloze XVI, předloží namísto toho 
Komise během stanovené doby návrh 
Evropskému parlamentu a Radě na 
doplnění přílohy XVI.

Or. en
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Odůvodnění

V současné směrnici 76/769/EHS má Evropský parlament a Rada roli v rozhodování o 
určitých omezeních chemikálií, jako je zákaz používání ftalátů v určitých hračkách. Tento 
pozměňovací návrh usiluje o zachování tohoto postupu a zabránění dalšímu zvyšování role 
Komise. 

Pozměňovací návrh, který předložila Amalia Sartori

Pozměňovací návrh 86
Čl. 73 odst. 1

1. Agentura poskytuje členským státům a 
orgánům Společenství co nejlepší vědeckou 
a technickou pomoc v otázkách týkajících se 
chemikálií v rámci svých pravomocí, které jí 
byly postoupeny podle tohoto nařízení. 

1. Agentura poskytuje členským státům a 
orgánům Společenství co nejlepší vědeckou 
a technickou pomoc v otázkách týkajících se 
chemikálií v rámci svých pravomocí, které jí 
byly postoupeny podle tohoto nařízení. V 
takových případech přijímá agentura 
právně závazná rozhodnutí. 

Or. it

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je vyjasnit roli agentury jako regulatorního orgánu, 
který přijímá rozhodnutí podle popisu ve sdělení Komise o operačním rámci pro Evropské 
regulační agentury, KOM(2002) 718. Tento pozměňovací návrh je také nezbytný pro zaplnění 
možného právního vakua, které by vedlo k situaci právní nejistoty. 

Pozměňovací návrh, který předložila Amalia Sartori

Pozměňovací návrh 87
Čl. 75 odst. 1

1. Správní rada se skládá ze šesti zástupců 
členských států jmenovaných Radou a šesti 
zástupců jmenovaných Komisí a ze tří 
jednotlivců jmenovaných Komisí, kteří 
zastupují zúčastněné strany, nemají však 

1. Správní rada se skládá ze čtyř zástupců 
jmenovaných Komisí a deseti členů 
jmenovaných Radou v konzultaci s 
Evropským parlamentem, z nichž čtyři 
budou vybráni ve stejném rozsahu na 
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hlasovací práva. základě zkušeností z asociací zastupujících 
spotřebitele, zranitelných skupin 
obyvatelstva, průmyslu a MSP. 

Or. it

Odůvodnění

Složení správní rady by mělo být pečlivě vyváženo. Účast všech institucí by měla být 
zaručena, včetně konzultace s Evropským parlamentem, a také by se měli účastnit členové 
zvolení na základě rovnoprávnosti z organizací spotřebitelů, organizací zastupujících zájmy 
zranitelných skupin obyvatelstva, průmyslu (průmyslu velkých dimenzí) a MSP: jinými slovy, 
veškerých subjektů dotčených dopadem legislativy. Zmínka o zranitelných skupinách 
obyvatelstva souvisí s pozměňovacími návrhy Hiltrud Breyer, a identifikuje skupiny obzvláště 
vystavené rizikům, jako jsou: malé děti, děti, těhotné, kojící matky a starší osoby. 

Pozměňovací návrh, který předložila Amalia Sartori

Pozměňovací návrh 88
Článek 117

Bez ohledu na články 115 a 116 mohou být 
informace, které agentura obdrží podle 
tohoto nařízení, sděleny vládě nebo subjektu 
třetí země nebo mezinárodní organizaci v 
souladu s dohodou uzavřenou mezi 
Společenstvím a dotčenou třetí stranou podle 
nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 304/20031 nebo podle čl. 181a 
odst. 3 Smlouvy, jsou-li splněny obě tyto 
podmínky:
(a) účelem dohody je spolupráce při 

provádění nebo řízení právních předpisů 
týkajících se chemikálií, na něž se 
vztahuje toto nařízení;

(b) třetí strana ochraňuje důvěrné 
informace podle vzájemné dohody. 

Bez ohledu na články 115 a 116 mohou být 
informace, které agentura obdrží podle 
tohoto nařízení, sděleny vládě nebo subjektu 
třetí země nebo mezinárodní vládní 
organizaci v souladu s dohodou uzavřenou 
mezi Společenstvím a dotčenou třetí stranou 
podle nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 304/20031 nebo podle čl. 181a 
odst. 3 Smlouvy, jsou-li splněny obě tyto 
podmínky:

(a) účelem dohody je vládní spolupráce při 
provádění nebo řízení právních 
předpisů týkajících se chemikálií, na 
něž se vztahuje toto nařízení;

(b) třetí strana ochraňuje důvěrné 
informace podle vzájemné dohody.

  
1 Úř. věst. L 63, 6.3.2003, s. 1.
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Or. it

Odůvodnění

S cílem zabránit podvodnému využívání informací a zajistit bezpečnost přenosu dat by mělo 
být jasně stanoveno, že článek 117 - Spolupráce – se týká pouze národních a mezinárodních 
vládních organizací. 

Pozměňovací návrh, který předložila Amalia Sartori

Pozměňovací návrh 89
Čl. 122 pododstavec 1a (nový)

Agentura je členskými státy pověřena 
zahájit kontrolu a činnost a stanovit obecné 
pokyny pro harmonizaci systému kontroly a 
zefektivněné tohoto systému. 

Or. it

Odůvodnění

Řízení systému REACH závisí na harmonizovaném provádění jeho ustanovení po celém 
společeném trhu a na efektivním systému kontroly. Z tohoto důvodu by agentura měla mít 
pravomoc žádat členské státy o provádění kontroly nebo jiných činností. 

Pozměňovací návrh, který předložila Amalia Sartori

Pozměňovací návrh 90
Čl. 123 odst. 1

1. Členské státy stanoví předpisy o sankcích 
za porušení ustanovení tohoto nařízení 
a přijmou veškerá opatření nezbytná k jejich 
provedení. Sankce musí být účinné, 
přiměřené a odrazující. Členské státy oznámí 
tyto předpisy Komisi nejpozději osmnáct 
měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost 
a neprodleně ji oznámí každou následnou 
změnu těchto předpisů. 

1. Členské státy stanoví, na základě řady 
obecných pokynů vytvořených agenturou,
předpisy o sankcích za porušení ustanovení 
tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření 
nezbytná k jejich provedení. Sankce musí 
být účinné, přiměřené a odrazující. Členské 
státy oznámí tyto předpisy Komisi a 
agentuře nejpozději osmnáct měsíců po 
vstupu tohoto nařízení v platnost a 
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neprodleně ji oznámí každou následnou 
změnu těchto předpisů.

Or. it

Odůvodnění

Ponechání systému sankcí na uvážení členských států by vedlo k řadě různých sankčních 
systémů v rámci EU. Pouze harmonizovaný system sankcí a jeho implementace pomůže 
dosáhnout cílů programu REACH a zaručí efektivitu sankcí. 

Pozměňovací návrh, který předložila Eva-Britt Svensson

Pozměňovací návrh 91
Článek 125

Členské státy nesmí zakázat, omezovat nebo 
bránit výrobě, dovozu, uvedení na trh nebo 
použití látky samotné, v přípravku nebo ve 
výrobku v oblasti působnosti této směrnice, 
která splňuje požadavky tohoto nařízení a 
popřípadě právních aktů Společenství 
přijatých při provádění tohoto nařízení.

Členské státy nesmí zakázat, omezovat nebo 
bránit výrobě, dovozu, uvedení na trh nebo 
použití látky samotné, v přípravku nebo ve 
výrobku v oblasti působnosti této směrnice, 
na základě uvedeném v tomto nařízení,
pokud tato látka splňuje požadavky tohoto 
nařízení, popřípadě právních aktů 
Společenství přijatých při provádění tohoto 
nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Jelikož je rozsah tohoto nařízení tak široký – pokrývá výrobu stejně jako prodej a dovoz 
produktů, je navrženo nové znění s cílem zabránit problémům spojeným s jinými typy 
legislativy jako je ochrana zdraví zaměstnanců. 

Pozměňovací návrh, který předložila María Esther Herranz García

Pozměňovací návrh 92
Příloha III, odst. 8
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8. Minerály, rudy nebo látky vyskytující se v 
přírodě, nejsou-li chemicky upravované 
během výroby, ledaže splňují kritéria pro 
klasifikaci jako nebezpečné podle 
směrnice 67/548;

8. Minerály, rudy nebo látky vyskytující se v 
přírodě, a materiály z nich odvozené 
prostřednictvím mineralogických postupů 
(jak jsou definovány ve směrnici Rady 
2003/96/ES1) nebo fyzikálních 
transformačních procesů;

Or. en

Odůvodnění

Základní suroviny pro sektor organické chemie (zemní plyn, surová ropa, uhlí) jsou vyňaty z 
povinnosti registrace. Pokud jsou klasifikovány jako nebezpečené podle 67/548, je potřeba 
registrace nepoměrná s ohledem na minerály, rudy a látky nacházející se v přírodě.
S rudami nakládají výhradně profesionálové a široká veřejnost se s rudami nikdy nesetkává. 
Možná rizika pro životní prostřed, vyplývající z minerálů a rud jsou řešena ve směrnici IPPC 
a možná zdravotní rizika ve stávající legislativě EU o pracovištích. 
Mineralogické a fyzikální transformační procesy minerálů a rud nemění chemické složení 
těchto materiálů. Materiály získané těmito postupy jsou další materiály založené na 
minerálech a měly by také být vyňaty z registrace. Termín „chemicky modifikovaný“ není 
definovaný, a tudíž vede k právní nejistotě. 

Pozměňovací návrh, který předložila Eva-Britt Svensson

Pozměňovací návrh 93
Příloha V, bod 6.4.1. a) (nový)

SLOUPEC 1
6.4.1.a. Studie cytogenicity in vitro v savčí 
buňce 
SLOUPEC 2
6.4.1.a. Studie nemusí být provedena 
- pokud jsou dostupné adekvátní údaje z 
testu cytogenity in vivo nebo
- pokud je o látce známo, že patří do 
karcinogenní kategorie 1 nebo 2.

Or. en

  
1 Úř. věst. L 283/51, 31.10.2003, s. 51
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Odůvodnění

Opětovné zavedení testování pro látky v množství mezi 1 a 10 tunami za rok v souladu s tím, 
co Komise předvídala v předběžné zprávě. Opětovné zavedení tohoto testu poskytuje lepší 
indikaci, zda je látka mutagenní (vlastnost vzbuzující velmi velké obavy). Znění je převzato 
přímo z přílohy VI. Pokud bude tento pozměňovací návrh přijat, odpovídající část v příloze VI 
musí být zrušena.

Pozměňovací návrh, který předložila Eva-Britt Svensson

Pozměňovací návrh 94
Příloha V, bod 7.1.1.a) (nový) čl. 3, odrážka 3a (nová)

SLOUPEC 1
7.1.1 a. Studie inhibice růstu na řasách 

SLOUPEC 2
7.1.1. a. Studie nemusí být provedena 
pokud:
– je látka do vysoké míry nerozpustná 
(rozpustnost ve vodě < 10 μg/l); nebo
– je nepravděpodobné, že látka přejde přes 
biologické membrány (mol. hmotn. > 800 
nebo průměr molekuly > 15 A).

Or. en

Odůvodnění

Opětovné zavedení testování pro látky v množství mezi 1 a 10 tunami za rok v souladu s tím, 
co Komise předvídala v předběžné zprávě. Opětovné zavedené tohoto testu poskytuje lepší 
indikaci skutečné toxicity této látky. Znění je převzato přímo z přílohy VI. Pokud bude tento 
pozměňovací návrh přijat, odpovídající část v příloze VI musí být zrušena.

Pozměňovací návrh, který předložila Eva-Britt Svensson

Pozměňovací návrh 95
Příloha V, bod 7.1.1.a) (nový) 

SLOUPEC 1
7.1.a Rozklad
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7.1a.1. Biotická 
7.1a.1.1. Dobrá biologická rozložitelnost

SLOUPEC 2
7.1a. Simulační studie (příloha VII,
7.2.1.2 až 7.2.1.4.) budou navrženy 
žadatelem o registraci nebo mohou být 
požadovány příslušným orgánem 
hodnotícího členského státu v souladu s 
články 39, 40 nebo 44, pokud chemické 
posouzení v souladu s přílohou I naznačuje 
potřebu dalšího zkoumání rozkladu této 
látky. Výběr přiměřeného testu (testů) závisí 
na výsledcích posouzení bezpečnosti.
7.1a.1.1. Tato studie nemusí být provedena, 
pokud je látka anorganická. 

Or. en

Odůvodnění

Opětovné zavedení testování pro látky v množství mezi 1 a 10 tunami za rok v souladu s tím, 
co Komise předvídala v předběžné zprávě. Pokud nebude test znovu zaveden, pro dvě třetiny 
látek v rámci programu REACH nebude posuzována klíčová vlastnost vzbuzující velmi velké 
obavy. Znění je převzato přímo z přílohy VI. Pokud bude tento pozměňovací návrh přijat, 
odpovídající část v příloze VI musí být zrušena.


