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Návrh zprávy (PE 353.529v02-00)
Guido Sacconi
Registrace, vyhodnocování, schvalování a omezování chemikálií (REACH), 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

ROZSAH PůSOBNOSTI

Kompromisní pozměňovací návrh, který předložil Guido Sacconi, Jonas Sjöstedt a Johannes 
Blokland

Kompromisní pozměňovací návrh 1
Hlava I, Kapitola I, Článek 2

1. Toto nařízení se nevztahuje na: 1. Toto nařízení se nevztahuje na:

a) radioaktivní látky v oblasti působnosti sm
ěrnice Rady 96/29/Euratom;

a) radioaktivní látky v oblasti působnosti sm
ěrnice Rady 96/29/Euratom;

b) látky samotné, v přípravku nebo ve 
výrobku, které podléhají celnímu dohledu, 
pokud neprocházejí žádnou úpravou nebo 
zpracováním, a látky dočasně uskladněné
nebo ve svobodném celním pásmu či 
svobodném celním skladu za účelem zp
ětného vývozu, nebo látky v tranzitu;

b) látky samotné, v přípravku nebo ve 
výrobku, které podléhají celnímu dohledu, 
pokud neprocházejí žádnou úpravou nebo 
zpracováním, a látky dočasně uskladněné
nebo ve svobodném celním pásmu či 
svobodném celním skladu za účelem zp
ětného vývozu, nebo látky v tranzitu;

c) neizolované meziprodukty. c) neizolované meziprodukty.
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(ca) odpad, jak je definován ve směrnici
Rady 75/442/EHS ze dne 15. července 
19751 a ve změnách této směrnice;

(cb) potraviny, jak jsou definovány v na
řízení (ES) 178/2002;

2. Toto nařízení se použije, aniž by byly dot
čeny:

2. Toto nařízení se použije, aniž by byly dot
čeny:

a) směrnice Rady 89/391/EHS; a) směrnice Rady 89/391/EHS;

b) směrnice 90/394/EHS; b) směrnice 90/394/EHS;

c) směrnice Rady 98/24/ES; c) směrnice Rady 98/24/ES;

d) právní předpisy Společenství o přepravě
nebezpečných látek a nebezpečných látek v p
řípravcích po železnici, silnici, 
vnitrozemských vodních cestách, po moři 
nebo letecky.

d) právní předpisy Společenství o přepravě
nebezpečných látek a nebezpečných látek v p
řípravcích po železnici, silnici, 
vnitrozemských vodních cestách, po moři 
nebo letecky.

(da) zákazy a omezení stanovené směrnicí
Rady 76/768/EHS ze dne 27. července 1976 
o sbližování právních předpisů členských 
států týkajících se kosmetických výrobků2, 
v pozměňeném znění, pokud jde o:
i) zákaz zkoušení dokončených
kosmetických výrobků a přísad či 
kombinací přísad těchto výrobků na zví
řatech; a
ii) marketing kosmetických výrobků, jejichž
některé či všechny přísady nebo konečný p
řípravek byly zkoušeny na zvířatech.

Pokud se na látky používané pouze jako p
řísady do kosmetických výrobků vztahuje 
toto nařízení, není žádné zkoušení na zví
řatech pro účely jakéhokoli hodnocení po
žadovaného podle tohoto nařízení vzhledem 
k těmto látkám povoleno.
(db) Právní předpisy Společenství týkající
se životního prostředí.

_______
1  Úř. věst. L 194, 25.7.1975, s. 39.
2  Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 169.
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Or. en

Odůvodnění

Covers amendments 173, 174, 189, 192, 193, 195, 196 (para ca), 199, 200 (para ca), 202 
(part relating to foodstuffs), 203 (paras b and e), 204 (para 1a(b)), 207, 210, 212, 241 and 
242.

Kompromisní pozměňovací návrh, který předložil Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, 
Jonas Sjöstedt a Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 2
PŘÍLOHA II, nové položky

EINECS n. Název/skupina CAS n.

265-995-8 Celulózová drť 65996-61-4

231-959-9 Kyslík O2 7782-44-7

232-296-4 Arašídový olej

Extrakty a jejich fyzikálně upravené deriváty. 

8002-03-7

232-370-6 Sezamový olej

Extrakty a jejich fyzikálně upravené deriváty. 

8008-74-0

232-316-1 Palmový olej

Extrakty a jejich fyzikálně upravené deriváty. 

8002-75-3

232-282-8 Kokosový olej

Extrakty a jejich fyzikálně upravené deriváty. 

8002-31-8

232-425-4 Palmojádrový olej

Extrakty a jejich fyzikálně upravené deriváty. 

8023-79-8

266-9-484 Bambucký tuk, olej z máslovníku

Extrakty a jejich fyzikálně upravené deriváty. 

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

Olej z plodů stromu Shorea robusta

Extrakty a jejich fyzikálně upravené deriváty. 
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Mandlový olej

Extrakty a jejich fyzikálně upravené deriváty. 

8007-69-0

Olej z lístkových oříšků

Extrakty a jejich fyzikálně upravené deriváty. 

Olej z vlašských ořechů
Extrakty a jejich fyzikálně upravené deriváty. 

8024-09-7

Olej z ořechů kešu

Extrakty a jejich fyzikálně upravené deriváty. 

8007-24-7

Olej z paraořechů
Extrakty a jejich fyzikálně upravené deriváty. 

Pistáciový olej

Extrakty a jejich fyzikálně upravené deriváty. 

Olej z makadamiových ořechů

Extrakty a jejich fyzikálně upravené deriváty. 

Hydrogenovaný, interesterifikovaný a frakcionovaný
sojový olej
Extrakty a jejich fyzikálně upravené deriváty. 

Hydrogenovaný,interesterifikovaný a frakcionovaný
řepkový olej

Extrakty a jejich fyzikálně upravené deriváty. 

Hydrogenovaný, interesterifikovaný a frakcionovaný
slunečnicový olej

Extrakty a jejich fyzikálně upravené deriváty. 

Hydrogenovaný, interesterifikovaný a frakcionovaný
palmový olej

Extrakty a jejich fyzikálně upravené deriváty. 

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

Hydrogenovaný, inter esterifikovaný a frakcionovaný
palmojádrový olej

Extrakty a jejich fyzikálně upravené deriváty. 

Sojové boby, slupky a moučka.

Extrakty a jejich fyzikálně upravené deriváty. 
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Řepka, slupky a moučka.

Extrakty a jejich fyzikálně upravené deriváty. 

Slunečnicová semena, slupky a moučka.

Extrakty a jejich fyzikálně upravené deriváty. 

Zemní plyn, ropa, uhlí.

Or. en

Odůvodnění

Covers amendments 1068 (first entry), 1069, 1071, 1072, 1087. Natural gas entry is moved 
from Annex III which does not deal with specific substances but rather establishes the criteria 
for exemption from registration.

Kompromisní pozměňovací návrh, který předložil Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter a 
Jonas Sjöstedt

Pozměňovací návrh 3
PŘÍLOHA III bod 8

8. Minerály, rudy nebo látky vyskytující se v 
přírodě, nejsou-li chemicky upravované b
ěhem výroby, ledaže splňují kritéria pro 
klasifikaci jako nebezpečné podle sm
ěrnice 67/548.

8. Minerály nebo látky vyskytující se v přírod
ě, nejsou-li chemicky upravované během 
výroby, ledaže splňují kritéria pro klasifikaci 
jako nebezpečné podle směrnice 67/548.

Or. en

Odůvodnění

Linked with COMP 4.

Kompromisní pozměňovací návrh, který předložil Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter a 
Jonas Sjöstedt

Pozměňovací návrh 4
PŘÍLOHA III bod 8a (nový)
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8a. Rudy a z nich derivované koncentráty, 
nejsou-li chemicky upravované během 
výroby.

Or. en

Odůvodnění

Covers amendments 1074, 1075, 1076, 1077, 618, 623. Linked with COMP 3. 

Kompromisní pozměňovací návrh, který předložil Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, 
Jonas Sjöstedt a Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 5
Článek 3 bod 8a (nový)

14a. „chemicky upravenýi“ rozumí jakékoli 
zpracování, které není čistě mechanické.

Or. en

Odůvodnění

Linked with COMP 4.

Kompromisní pozměňovací návrh, který předložil Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt 
a Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 6
Článek 128

Přílohy mohou být pozměněny v souladu s 
postupem stanoveným v čl. 130 odst. 3.

Přílohy mohou být pozměněny v souladu s 
postupem stanoveným v čl. 130 odst. 3.

Nejpozději 18 měsíců po vstupu tohoto na
řízení v platnost Komise předloží
legislativní návrh stanovující kritéria pro 
vynětí látek/skupin látek z příloh II a III.



AM\579388CS.doc 7/16 PE 360.338v02-00

CS

Komise na základě těchto kritérií následně
uspořádá přílohu II tak, aby se odstranily 
zápisy, které nespadají do působnosti 
tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Covers amendment 390, 1167 and 1066.

AGENTURA

Kompromisní pozměňovací návrh, který předložil Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Carl 
Schlyter, Jonas Sjöstedt a Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 7
Čl. 74 odst. 2 písm. d)

d) strukturu poplatků agentury. d) strukturu poplatků agentury 
transparentním způsobem.

Or. en

Odůvodnění

The fee structure should be established on the basis of clear and transparent criteria, given 
that it is a key instrument in funding of REACH system.

Covers amendments 294 and 295.

Kompromisní pozměňovací návrh, který předložil Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Carl 
Schlyter, Jonas Sjöstedt a Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 8
Čl. 75 odst. 1
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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 
hlasovací práva.

1. Správní rada se skládá ze devíti zástupců
členských států jmenovaných Radou a 
jednoho zástupce jmenovaného Komisí a ze 
dvou zástupců jmenovaných Evropským 
parlamentem.

Kromě toho jsou Komisí  jmenováni čtyři
jednotlivci, kteří zastupují zůčastněné strany, 
(průmysl, spotřebitele, pracovníky a 
organizace pro ochranu životního prost
ředí) jako členové správní rady, nemají však 
hlasovací práva.

Členové správní rady jsou jmenování tak, 
aby byla zajištěna nejvyšší úroveň zp
ůsobilosti, široké rozpětí odborných znalostí
a (aniž jsou dotčeny tyto vlasntosti) co nej
širší zeměpisné rozmístění v Evropské unii. 

Or. en

Odůvodnění

This restates Parliament’s traditional view (whilst maintaining the total number of members 
constant) as regards the composition of, and the arrangements for appointing, the 
Management Board, based on the EMEA model. The number of representatives from 
interested parties is increased from three to four in order to enable all the relevant sectors to 
be included.

Covers amendments 299, 76, 297, 298, 1177 and 1178.

Kompromisní pozměňovací návrh, který předložil Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris 
Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt a Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 9
Článek 81
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1. Každý členský stát může jmenovat 
kandidáty na členství ve Výboru pro 
posuzování rizik. Výkonný ředitel sestaví
seznam kandidátů, který bude zveřejněn na 
internetové stránce agentury. Správní rada 
jmenuje z tohoto seznamu členy výboru, v
četně nejméně jednoho člena z každého 
členského státu, který nominoval 
kandidáty. Členové jsou jmenování podle 
svých úkolů a zkušeností s regulováním 
chemikálií nebo podle své technické a v
ědecké specializace pro přezkum posouzení
rizik látek.

1. Každý členský stát jmenuje jednoho 
člena Výboru pro posuzování rizik. Členové
jsou jmenování podle svých úkolů a zku
šeností s regulováním chemikálií nebo podle 
své technické a vědecké specializace pro p
řezkum posouzení rizik látek.

2. Každý členský stát může jmenovat 
kandidáty na členství ve Výboru pro sociáln
ě-ekonomickou analýzu. Výkonný ředitel 
sestaví seznam kandidátů, který bude zve
řejněn na internetové stránce agentury. 
Správní rada jmenuje z tohoto seznamu 
členy výboru, včetně nejméně jednoho 
člena z každého členského státu, který
nominoval kandidáty. Členové jsou 
jmenování podle svých úkolů a zkušeností s 
regulováním chemikálií nebo podle své
specializace v oblasti sociálně-ekonomické
analýzy.

2. Každý členský stát jmenuje jednoho 
člena Výboru pro sociálně-ekonomickou 
analýzu. Členové jsou jmenování podle svých
úkolů a zkušeností s regulováním chemikálií
nebo podle své specializace v oblasti sociálně-
ekonomické analýzy.

3. Každý členský stát jmenuje jednoho člena 
do Výboru členských států.

3. Každý členský stát jmenuje jednoho člena 
do Výboru členských států.
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4. Výbory by měly usilovat o dosažení
širokého rozsahu odpovídajících odborností
svých členů. Za tímto účelem mohou 
kooptovat nejvýše dalších pět členů
vybraných na základě jejich specifické
kvalifikace.

Členové výboru jsou jmenování na období tří
let, které lze prodloužit.

Členy každého výboru mohou doprovázet 
poradci ve vědecké, technické nebo 
regulativní oblasti.

Výkonný ředitel nebo jeho zástupce a 
zástupci Komise mají právo účastnit se všech 
schůzí výborů a pracovních skupin svolaných 
agenturou nebo jejími výbory. K účasti na 
schůzích je na žádost členů výborů nebo 
správní rady možno přizvat jako 
pozorovatele rovněž dotčené osoby.

4. Výbory by měly usilovat o dosažení
širokého rozsahu odpovídajících odborností
svých členů. Za tímto účelem mohou 
kooptovat nejvýše dalších pět členů
vybraných na základě jejich specifické
kvalifikace.

Členové výboru jsou jmenování na období tří
let, které lze prodloužit.

Členy každého výboru mohou doprovázet 
poradci ve vědecké, technické nebo 
regulativní oblasti.

Výkonný ředitel nebo jeho zástupce a 
zástupci Komise mají právo účastnit se všech 
schůzí výborů a pracovních skupin svolaných 
agenturou nebo jejími výbory. Jako 
pozorovatelé se rovněž mohou schůzí ú
častnit dotčené osoby.

5. Členové výborů jmenovaní po nominaci 
členským státem zajistí náležitou koordinaci 
mezi úkoly agentury a prací příslušného 
orgánu jejich členského státu.

5. Členové výborů zajistí náležitou 
koordinaci mezi úkoly agentury a prací příslu
šného orgánu jejich členského státu.

6. Členové výborů jsou podporováni z v
ědeckých a technických zdrojů, které mají
členské státy k dispozici. Za tímto účelem 
poskytnou členské státy patřičné vědecké a 
technické zdroje členům výborů, které
nominovaly. Příslušné orgány členských států
usnadňují činnost výborů a jejich pracovních 
skupin. 

6. Členové výborů jsou podporováni z v
ědeckých a technických zdrojů, které mají
členské státy k dispozici. Za tímto účelem 
poskytnou členské státy patřičné vědecké a 
technické zdroje členům výborů, které
nominovaly. Příslušné orgány členských států
usnadňují činnost výborů a jejich pracovních 
skupin. 

7. Členské státy nedávají svým členům ve 
Výboru pro posuzování rizik nebo Výboru 
pro sociálně-ekonomickou analýzu, ani 
svým vědeckým a technickým poradcům 
a odborníkům žádné pokyny, které nejsou v 
souladu s jednotlivými úkoly těchto osob 
nebo s úkoly, povinnostmi a nezávislostí
agentury.
8. Při přípravě stanoviska vynaloží každý
výbor co největší úsilí o dosažení shody. 
Nelze-li shody dosáhnout, stanovisko 
obsahuje postoj většiny členů a postoje men
šiny s uvedením důvodů.

8. Při přípravě stanoviska vynaloží každý
výbor co největší úsilí o dosažení shody. 
Nelze-li shody dosáhnout, stanovisko 
obsahuje postoj většiny členů a postoje men
šiny s uvedením důvodů.
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9. Každý výbor vytvoří svůj jednací řád. 

Tento řád stanoví zejména postupy pro 
jmenování a výměnu předsedy, výměnu člen
ů, postupy pro delegování určitých úkolů na 
pracovní skupiny, zřizování pracovních 
skupin a vytvoření postupu pro urychlené p
řijetí stanovisek. V případě Výboru 
členských států je jeho předseda zam
ěstnancem agentury.

Jednací řády vstupují v platnost po obdržení
souhlasného stanoviska Komise a správní
rady.

9. Každý výbor vytvoří svůj jednací řád. 

Tento řád stanoví zejména postupy pro 
jmenování a výměnu předsedy, výměnu člen
ů, postupy pro delegování určitých úkolů na 
pracovní skupiny, zřizování pracovních 
skupin a vytvoření postupu pro urychlené p
řijetí stanovisek. V případě Výboru 
členských států je jeho předseda zam
ěstnancem agentury.

Jednací řády vstupují v platnost po obdržení
souhlasného stanoviska Komise a správní
rady.

Or. en

Odůvodnění

All Member States should be present in the committees. The presence of stakeholders at 
meetings of the committees should not be by invitation only. All the provisions relating to the 
independence of the component parts of the Agency’s bodies are brought together in a single 
article, in the interests of greater clarity (see amendment to Article 84).

Covers amendments 84, 85, 87, 88, 300, 301, 302, 1179, 1180 and 303.

Kompromisní pozměňovací návrh, který předložil Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris 
Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt a Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 10
Článek 82
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1. Každý členský stát jmenuje jednoho člena 
fóra na tříleté funkční období, které je možno 
prodloužit. Členové jsou vybráni podle svých 
úkolů a zkušeností při vymáhání dodržování
právních předpisů o chemikáliích a udržují
patřičné kontakty s příslušnými orgány 
členských států.

Fórum by mělo usilovat o široký rozsah 
odpovídajících odborností svých členů. Za 
tímto účelem mohou kooptovat nejvýše dal
ších pět členů vybraných na základě jejich 
specifické kvalifikace. Tito členové jsou 
jmenování na období tří let, které je možno 
prodloužit.

Členy fóra mohou doprovázet vědečtí a 
techničtí poradci.

Výkonný ředitel agentury nebo jeho 
zástupce a zástupci Komise mají právo ú
častnit se všech schůzí fóra a jeho pracovních 
skupin. K účasti na schůzích je na žádost 
členů fóra nebo správní rady možno přizvat 
jako pozorovatele rovněž dotčené osoby.

1. Každý členský stát jmenuje jednoho člena 
fóra na tříleté funkční období, které je možno 
prodloužit. Členové jsou vybráni podle svých 
úkolů a zkušeností při vymáhání dodržování
právních předpisů o chemikáliích a udržují
patřičné kontakty s příslušnými orgány 
členských států.

Fórum by mělo usilovat o široký rozsah 
odpovídajících odborností svých členů. Za 
tímto účelem mohou kooptovat nejvýše dal
ších pět členů vybraných na základě jejich 
specifické kvalifikace. Tito členové jsou
jmenování na období tří let, které je možno 
prodloužit.

Členy fóra mohou doprovázet vědečtí a 
techničtí poradci.

Výkonný ředitel agentury nebo jeho 
zástupce a zástupci Komise mají právo ú
častnit se všech schůzí fóra a jeho pracovních 
skupin. Jako pozorovatelé se mohou schůzí
účastnit také dotčené osoby.

Členové fóra nesmí být členy správní rady.
2. Členové fóra jmenovaní členským státem 
zajistí náležitou koordinaci mezi úkoly fóra a 
prací příslušného orgánu jejich členského 
státu.

2. Členové fóra jmenovaní členským státem 
zajistí náležitou koordinaci mezi úkoly fóra a 
prací příslušného orgánu jejich členského 
státu.

3. Členové fóra jsou podporováni z v
ědeckých a technických zdrojů, které mají p
říslušné orgány členských států k dispozici. P
říslušné orgány členských států usnadňují
činnost fóra a jeho pracovních skupin. 
Členské státy nedávají členům fóra ani 
svým vědeckým a technickým poradcům a 
odborníkům žádné pokyny, které nejsou v 
souladu s jednotlivými úkoly těchto osob 
nebo s úkoly a povinnostmi fóra.

3. Členové fóra jsou podporováni z v
ědeckých a technických zdrojů, které mají p
říslušné orgány členských států k dispozici. P
říslušné orgány členských států usnadňují
činnost fóra a jeho pracovních skupin.
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4. Fórum vytvoří svůj jednací řád.

Tento řád stanoví zejména postupy pro 
jmenování a výměnu předsedy, výměnu členů
a postupy pro delegování určitých úkolů na 
pracovní skupiny.

Jednací řád vstupuje v platnost po obdržení
souhlasného stanoviska Komise a správní
rady.

4. Fórum vytvoří svůj jednací řád.

Tento řád stanoví zejména postupy pro 
jmenování a výměnu předsedy, výměnu členů
a postupy pro delegování určitých úkolů na 
pracovní skupiny.

Jednací řád vstupuje v platnost po obdržení
souhlasného stanoviska Komise a správní
rady.

Or. en

Odůvodnění

Covers amendments 304, 90 and 91.

VYHODNOCOVÁNÍ

Kompromisní pozměňovací návrh, který předložil Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris 
Davies, Jonas Sjöstedt a Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 11
Bod odůvodnění 10

(10) Ustanovení o vyhodnocování stanoví
následná opatření po registraci spočívající v 
ověření, zda je registrace v souladu s po
žadavky tohoto nařízení, a umožňující získat 
další informace o vlastnostech látek. Členské
státy by měly tyto látky vyhodnotit, existuje-
li po jejich zařazení do postupových plánů
podezření, že představují riziko pro zdraví
nebo životní prostředí.

(10) Ustanovení o vyhodnocování stanoví
následná opatření po registraci spočívající v 
ověření, zda je registrace v souladu s po
žadavky tohoto nařízení, a umožňující získat 
další informace o vlastnostech látek. 
Agentura ve spolupráci orgánem (orgány), 
který k tomu účelu každý členský stát určí, 
by měla tyto látky vyhodnotit, existuje-li po 
jejich zařazení do postupových plánů Spole
čenství podezření, že představují riziko pro 
zdraví nebo životní prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Covers amendment 119.
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Kompromisní pozměňovací návrh, který předložil Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris 
Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt a Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 12
Bod odůvodnění 48

(48) Kromě toho je nezbytné zajistit důvěru 
v obecnou kvalitu registrací a zajistit, aby ve
řejnost obecně i dotčené strany v chemickém 
průmyslu důvěřovaly tomu, že podniky plní
povinnosti, kterém jim byly uloženy; v 
souladu s tím je vhodné, aby byl tentýž
členský stát zmocněn ke kontrole shody 
registrací předložených za tímto účelem.

(48) Kromě toho je nezbytné zajistit důvěru 
v obecnou kvalitu registrací a zajistit, aby ve
řejnost obecně i dotčené strany v chemickém 
průmyslu důvěřovaly tomu, že podniky plní
povinnosti, kterém jim byly uloženy; v 
souladu s tím je vhodné, aby byla agentura 
zmocněna ke kontrole shody registrací p
ředložených za tímto účelem.

Or. en

Odůvodnění

Linked with COMP 11 and COMP 13.

Kompromisní pozměňovací návrh, který předložil Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris 
Davies, Jonas Sjöstedt a Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 13
Bod odůvodnění 49

(49) Agentura by měla být rovněž oprávněna 
požadovat od výrobců, dovozců nebo 
následných uživatelů další informace o 
látkách, u nichž existuje podezření, že mohou 
představovat riziko pro zdraví nebo životní
prostředí, včetně z důvodu jejich výskytu na 
vnitřním trhu ve velkém objemu, na základě
vyhodnocení provedeného příslušnými 
orgány členských států. Členské státy by m
ěly k tomuto účelu plánovat a poskytovat 
prostředky prostřednictvím postupových 
plánů. Vyplývá-li z použití meziproduktů
izolovaných na místě riziko odpovídající
obavám plynoucím z používání látek 
podléhajících registraci, měly by být členské
státy oprávněny vyžádat si v odůvodněných p
řípadech další informace.

(49) Agentura by měla být rovněž oprávněna 
požadovat od výrobců, dovozců nebo 
následných uživatelů další informace o 
látkách, u nichž existuje podezření, že mohou 
představovat riziko pro zdraví nebo životní
prostředí, včetně z důvodu jejich výskytu na 
vnitřním trhu ve velkém objemu, na základě
provedeného vyhodnocení. Je třeba zavést 
postupový plán Společenství pro 
vyhodnocování látek. Vyplývá-li z použití
meziproduktů izolovaných na místě riziko 
odpovídající obavám plynoucím z používání
látek podléhajících registraci, měly by být 
členské státy oprávněny vyžádat si v od
ůvodněných případech další informace.
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Or. en

Odůvodnění

Covers amendment 153.

PODÁVÁNÍ ZPRÁV

Kompromisní pozměňovací návrh, který předložil Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris 
Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt a Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 14
Článek 114

1. Členské státy předloží Komisi každých 
deset let zprávu o fungování tohoto nařízení
na jejich území, včetně oddílů o 
vyhodnocování a vymáhání dodržování, ve 
formátu uvedeném v článku 108.

1. Členské státy předloží Komisi každých pět
let zprávu o fungování tohoto nařízení na 
jejich území, včetně oddílů o vyhodnocování
a vymáhání dodržování, ve formátu 
uvedeném v článku 108.

Zpráva zaznamenává zkušenosti získané
v souvislosti s uplatňováním tohoto na
řízení. Tato zpráva obsahuje mimo jiné
informace o provedených monitorovacích a 
kontrolních opatřeních, o jakýchkoli zjišt
ěných porušeních a uvalených sankcích.

První zpráva však bude předložena pět let po 
vstupu tohoto nařízení v platnost.

První zpráva však bude předložena do ...*.

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

První zpráva však bude předložena pět let po 
oznámení podle čl. 131 odst. 2.

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

První zpráva však bude předložena do …**.

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

3. Komise každých pět let zveřejní a předloží
Evropskému parlamentu a Radě obecnou 
zprávu a zkušenostech s fungováním tohoto 
nařízení, včetně informací uvedených v 
odstavcích 1 a 2.
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První zpráva však bude zveřejněna šest let po 
oznámení podle čl. 131 odst. 2.

První zpráva však bude zveřejněna do …***.

_________
*    čtyř let po vstupu tohoto nařízení
v platnost.

**  pěti let po vstupu tohoto nařízení
v platnost.
***šesti let po vstupu tohoto nařízení
v platnost.

Or. en

Odůvodnění

With a view to ensuring that the Regulation is implemented in a uniform way, it is necessary 
to shorten the reporting periods.  The minimum information to be contained in reports should 
also be laid down, in order to ensure that a certain quality of reporting is maintained. 

The dates relating to the submission of the first report by the Agency and by the Commission 
are brought forward with a view to making possible a review of the regulation after 6 years 
from its entry into force.

Covers amendments 342, 340, 99, 100, 101, 102, 339 and 341.

ZKOUŠENÍ NA ZVÍŘATECH

Kompromisní pozměňovací návrh, který předložil Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris 
Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt a Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 15
Čl. 12 odst. 2 pododstavec 1a (nový)
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Tyto metody se pravidelně revidují a zlep
šují s cílem omezit pokusy na obratlovcích 
a snížit počet použitých zvířat. Zejména, 
prohlásí-li Evropské středisko pro validaci
alternativních metod (ECVAM) některou
alternativní metodu za platnou a p
řipravenou pro přijetí regulačním 
orgánem, předloží agentura do 14 dnů
návrh rozhodnutí, kterým se mění příslušná
(příslušné) příloha(přílohy) tohoto nařízení
v souladu s postupem podle článku 128 s 
cílem nahradit zkoušku prováděnou na zví
řatech alternativní metodou.

Or. en

Odůvodnění

Covers amendments 527, 22 and 391. The test methods should be automatically updated when 
an alternative test method is validated by ECVAM.

Kompromisní pozměňovací návrh, který předložil Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris 
Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt a Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 16
Bod odůvodnění 47a (nový)

(47a) Aby se zabránilo zdvojenému provádn
ění testů na zvířatech, měli by zúčastněné
strany mít období 90 dní, během něhož
mohou vyjádřit připomínky k 
navrhovanému testování, které zahrnuje 
testy na obratlovcích. Připomínky obdržené
během tohoto období by měly být zohledn
ěny žadatelem o povolení či následným u
živatelem.

Or. en

Odůvodnění

Covers amendments 149 and 150. Linked to amendment 757. The High Production Volume 
(HPV) chemicals programme in the United States has proven the positive effect a stakeholder 
commenting period can have towards preventing animal tests and saving costs.
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