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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

KOMPROMISNÍ POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY K REGISTRACI

Kompromisní pozměňovací návrh, který předložil Guido Sacconi

Pozměňovací návrh 19
Čl. 11 odst. 1 písm. (a)
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a) informace uvedené v příloze V pro 
látky vyráběné nebo dovážené v mno
žství větším než 1 tuna za rok na výrobce 
nebo dovozce; 

a) informace uvedené v příloze V pro 
látky vyráběné nebo dovážené v mno
žství větším než 1 tuna za rok na výrobce 
nebo dovozce a splňující kritérium v čl. 
11a odst. 1 a alespoň informace o 
fyzikálně-chemických vlastnostech 
uvedené v příloze V a jakékoli další
podstatné fyzikálně-chemické, 
toxikologické a ekotoxikologické
informace, které jsou k dispozici, a 
rovněž prohlášení, že látka byla 
vyhodnocena z hlediska kritérií
stanovených v čl. 11a písm. c) a d);

Or. en

Kompromisní pozměňovací návrh, který předložil Guido Sacconi

Pozměňovací návrh 20
Čl. 11 a (nový)

Čl. 11 a

Kritéria pro látky registrované v množství
od 1 do 10 tun, pro které se vyžadují
informace v příloze V

1. U látek vyráběných nebo dovážených v 
množstvích od 1 do 10 tun na rok a výrobce 
budou úplné informace uvedené v příloze V
zahrnuty do technické dokumentace 
uvedené v čl. 9 písm. a) pouze v případě, že 
výrobce nebo dovozce je toho názoru, že je 
splněno jedno nebo několik z těchto 
kritérií:
a) látka je nová (nezavedená);

b) nejsou k dispozici informace o kone
čných důsledcích na lidské zdraví nebo na 
životní prostředí; 
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c) QSAR (kvalitativní vztahy mezi 
strukturou a aktivitou) nebo jiné důkazy 
naznačují, že látka pravděpodobně splňuje 
kritéria pro klasifikaci jako karcinogenní, 
mutagenní nebo toxická pro reprodukci;

d) QSAR nebo jiné důkazy naznačují, že 
látka pravděpodobně splňuje kritéria v p
říloze XII;

e) látka má disperzní nebo difúzní použití, 
při kterém nelze vyloučit expozici;

f) látka je uvedena na trh v přípravcích 
nebo výrobcích pro použití ze strany široké
veřejnosti; 

2. Aniž by byl dotřen čl. 40 odst. 3a,
agentura bude provádět náhodné kontroly 
dodržování registrační dokumentace, která
neobsahuje úplné informace z přílohy V, 
aby ověřila, že výrobce nebo dovozce správn
ě používá kritéria v odstavci 1 (a–f). Tyto 
náhodné kontroly se budou vztahovat 
alespoň na 10 % této registrační
dokumentace. Agentura zohlední všechny 
informace předložené třetími osobami nebo 
příslušnými úřady, aby ověřila, zda byla 
kritéria použita správně.

3. Jestliže výsledky ověřování ukáží, že 
kritéria v odstavci 1 (a–f) nebyla použita 
správně, agentura požádá žadatele, aby 
registrační dokumentaci během 1 roku 
doplnil o všechny informace uvedené v p
říloze V. Jestliže žadatel nepředloží po
žadované informace během uvedené lhůty, 
bude jeho registrace pro danou látku zru
šena.

V případech, kdy se zjistí, že kritérium bylo 
nesprávně použito, nese všechny náklady 
související s kontrolou žadatel.

Or. en
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Kompromisní pozměňovací návrh, který předložil Guido Sacconi

Pozměňovací návrh 21
Čl. 5 odst. 4

4. Předložení registrace je spojeno s 
poplatkem stanoveným agenturou. 

4. Předložení registrace je spojeno s 
poplatkem stanoveným agenturou. Na 
registrace látek vyráběných v množství od 1 
do 10 tun, jejichž technická dokumentace 
obsahuje všechny informace uvedené v p
říloze V, se poplatek nevztahuje.

Or. en
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Pozměňovací návrh 22
Čl. 21 odst. 1

1. Po dobu 3 let po vstupu tohoto nařízení v 
platnost se článek 19 nevztahuje na tyto 
látky:

1. Po dobu 3 let po vstupu tohoto nařízení v 
platnost se článek 19 nevztahuje na tyto 
látky:

a) zavedené látky klasifikované jako 
karcinogenní, mutagenní nebo toxické
pro reprodukci kategorií 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;

a) zavedené látky klasifikované jako 
karcinogenní, mutagenní nebo toxické
pro reprodukci kategorií 1 a 2 v souladu 
se směrnicí 67/548/EHS, látky, které
jsou perzistentní, bioakumulativní a 
toxické, látky, které jsou velmi 
perzistentní a velmi bioakumulativní
nebo látky, které jsou identifikovány 
jako látky, které mají rovnocenné ú
činky ve smyslu článku 54, jež jsou
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;
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b) zavedené látky vyrobené ve Spole
čenství nebo do něj dovezené v množství
větším než 1 000 tun za rok na výrobce 
nebo dovozce, a to nejméně jednou po 
vstupu tohoto nařízení v platnost.

b) zavedené látky vyrobené ve Spole
čenství nebo do něj dovezené v množství
větším než 1 000 tun za rok na výrobce 
nebo dovozce, a to nejméně jednou po 
vstupu tohoto nařízení v platnost.

´

Or. en
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Pozměňovací návrh 23
Čl. 23 odst. 3

3. Jakékoli souhrny nebo podrobné souhrny 
studií předložené v rámci registrace alespoň
před 10 lety může agentura poskytnout
zdarma dalším žadatelům nebo potenciálním 
žadatelům o registraci.

3. Jakékoli souhrny nebo podrobné souhrny 
studií předložené v rámci registrace alespoň
před 10 lety agentura poskytne zdarma dal
ším žadatelům nebo potenciálním žadatelům 
o registraci.

Or. en

Kompromisní pozměňovací návrh, který předložilGuido Sacconi

Pozměňovací návrh 24

Příloha V část 6 sloupce 1 a 2 odstavec 6.4.1 a (nový)

Sloupec 1 Sloupec 2

6.4.1.a. Studie in vitro týkající se cytogenity 
na buňkách savců

6.4.1.a. Studii není nutno provést

- jsou-li k dispozici patřičné údaje ze zkou
šky in vivo týkající se cytogenity nebo
- látka je známa jako karcinogenní
kategorie 1 nebo 2.
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Příloha V část 7 Sloupce 1 a 2 odstavec 7.1.1 a (nový)

Sloupec 1 Sloupec 2

7.1.1.a. Studie zpomalení růstu na řasách 7.1.1. Studii není nutno provést, pokud
- daná látka je vysoce nerozpustná
(rozpustnost ve vodě < 10 μg/);l nebo

- není pravděpodobné, že by látka prošla 
biologickými membránami (MW > 800 
nebo průměr molekuly > 15 Å).

Příloha V část 7 sloupce 1 a 2 odstavec 7.1.a (nový)

Sloupec 1 Sloupec 2

7.1.a. Rozklad 7.1a. Simulační studie (příloha VII, 
odstavce 7.2.1.2 až 7.2.1.4) navrhne žadatel 
o registraci nebo si je může vyžádat příslu
šný orgán hodnotícího členského státu v 
souladu s článkem 39, 40 nebo 44, pokud z 
posouzení chemické bezpečnosti podle p
řílohy I vyplývá, že je nutno dále zkoumat 
rozklad látky. Výběr vhodné zkoušky (zkou
šek) závisí na výsledcích posouzení bezpe
čnosti.

7.1.a.1. Biotický

7.1.a.1.1. Snadná biotická odbouratelnost 7.1.a.1.1. Studii není nutno provést, pokud 
se jedná o anorganickou látku.

Or. en

Odůvodnění

Covers amendments 1103, 1104, 1105, 1106, 1110, 1111, 1112, 1113.


