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KOMPROMISNÍ POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY K LÁTKÁM UVEDENÝM V ČLÁNKU

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

Pozměňovací návrh 25
Článek 6

1. Každý výrobce nebo dovozce výrobků p
ředloží agentuře registraci pro jakoukoli 
látku obsaženou v těchto výrobcích, jsou-li 
splněny všechny tyto podmínky:

1. Každý výrobce nebo dovozce výrobků p
ředloží agentuře registraci pro jakoukoli 
látku obsaženou v těchto výrobcích, 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, 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;

b) látka splňuje kritéria pro klasifikaci jako 
nebezpečná podle směrnice 67/548/EHS;

b) látka splňuje kritéria pro klasifikaci jako 
nebezpečná podle směrnice 67/548/EHS;
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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.

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

2. Každý výrobce nebo dovozce výrobků
oznámí agentuře látku na seznamu v příloze 
XIIIa obsaženou v těchto výrobcích podle 
odstavce 3:

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

a) v případě látek uvedených v čl. 54 písm. 
d), e), a f), je-li přítomna nad mezní
hranicí koncentrace 0,1 %; 

b) látka splňuje kritéria pro klasifikaci jako 
nebezpečná podle směrnice 67/548/EHS;

b) v případě všech ostatních látek, jsou-li p
řítomny nad mezní hranicí koncentrace 
uvedenou v směrnici 1999/45/ES, v d
ůsledku čehož jsou přípravky klasifikovány 
jako nebezpečné.

c) výrobci nebo dovozci je známo, nebo je 
mu dáno na vědomí, že látka se bude pravd
ěpodobně uvolňovat za běžných a důvodně
předpokládaných podmínek použití, ačkoli 
toto uvolňování není předpokládanou 
funkcí výrobku; 

(c) nemůže-li během životního cyklu 
výrobku výrobce nebo dovozce vyloučit 
žádnou expozici obyvatelstva či životního 
prostředí dané látce.

d) množství uvolňované látky může mít nep
říznivé 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:

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;

a) identifikaci a kontaktní údaje výrobce 
nebo dovozce;

b) registrační číslo (čísla) uvedené v čl. 18 
odst. 1, je-li k dispozici;

b) registrační číslo (čísla) uvedené v čl. 18 
odst. 1, je-li k dispozici;

c) identifikaci látky podle oddílu 2 přílohy 
IV;

c) identifikaci látky podle oddílu 2 přílohy 
IV;

d) klasifikaci látky; d) klasifikaci látky;

e) stručný popis použití výrobku; e) stručný popis použití výrobku;

f) množstevní rozsah látky, např. 1-10 tun, 
10-100 tun atd.

f) množstevní rozsah látky, např. 1-10 tun, 
10-100 tun atd.
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4. Agentura může rozhodnout, že výrobci 
nebo dovozci výrobků musí registrovat 
podle této hlavy jakoukoli látku obsa
ženou v těchto výrobcích a oznámenou 
podle odstavce 3.

4. Agentura může rozhodnout, že výrobci 
nebo dovozci výrobků musí registrovat 
podle této hlavy jakoukoli látku obsa
ženou v těchto výrobcích a oznámenou 
podle odstavce 3.

5. Odstavce 1 až 4 se nevztahují na látky, 
které již byly pro toto použití registrovány ú
častníkem proti směru zásobovacího řetězce.

5. Odstavce 1 až 4 se nevztahují na látky, 
které již byly pro toto použití registrovány ú
častníkem proti směru zásobovacího řetězce.

6. Odstavce 1 až 4 se použijí tři měsíce po lh
ůtě uvedené v čl. 21 odst. 3.

6. Odstavce 1 a 4 se použijí tři měsíce po lh
ůtě uvedené v čl. 21 odst. 3.

Odstavce 2 a 3 se použijí v případě látek 
obsažených ve výrobcích, které splňují
kritéria článku 54, a to 3 měsíce po datu, 
kdy byly tyto látky zařazeny do seznamu v p
říloze XIIIa.

6a. Jakmile je látka zařazena do přílohy 
XIIIb, oznámí agentura své rozhodnutí o za
řazení látky do této přílohy všem výrobcům 
a dovozcům výrobků obsahujících tuto 
látku. Hlava VII tohoto nařízení se použije
mutatis mutandis v případě výrobců a 
dovozců výrobků obsahujících tuto látku od 
data sdělení.

7. Opatření k provádění odstavců 1 až 6 se p
řijmou v souladu s postupem stanoveným v
čl. 130 odst. 3.

7. Opatření k provádění odstavců 1 až 6a se 
přijmou v souladu s postupem stanoveným v
čl. 130 odst. 3.

Or. en

Bod odůvodnění

Covers all amendments tabled to article 6 and amendments 417 and 418.

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

Pozměňovací návrh 26
Bod odůvodnění 20
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(20) Jelikož výrobci a dovozci výrobků musí
za své výrobky nést odpovědnost, je vhodné
zavést požadavek registrace u látek, jejichž
uvolňování z výrobku se předpokládá. 
U látek, které se mohou uvolňovat z výrobk
ů v dostatečně velkém množství a takovým 
způsobem, že může být nepříznivě ovlivn
ěno lidské zdraví nebo životní prostředí, m
ěla by být informována agentura a měla by 
být zmocněna k vyžádání si registrace.

(20) Jelikož výrobci a dovozci výrobků musí
za své výrobky nést odpovědnost, je vhodné
zavést požadavek registrace u látek, jejichž
uvolňování z výrobku se předpokládá. 
U látek, které splňují kritéria podle článku 
54 a byly tudíž zařazeny do seznamu látkek, 
které splňují kritéria pro povolení (příloha 
XIIIa), by měla být informována agentura. 
Ustanovení týkající se povolení by se měla 
vztahovat na výroce a dovozce těchto látek, 
jakmile jsou tyto látky zařazeny do seznamu 
látek podléhajících povolení (příloha 
XIIIb).

Or. en

Bod odůvodnění

Covers amendments 126, 127 and 128.


