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Návrh doporučení pro druhé čtení (PE 371.746v01-00)
Guido Sacconi
Registrace, vyhodnocování, schvalování a omezování chemikálií (REACH), zřízení Evropské 
agentury pro chemikálie a změna směrnice 1999/45/ES a nařízení (ES) č. .../... [o 
perzistentních organických znečišťujících látkách]

Společný postoj Rady (7524/2006 – C6-0267/2006 – 2003/0256(COD))

Společný postoj Rady Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh, který předkládají Philippe Busquin a Caroline Lucas, Carl Schlyter, 
Hiltrud Breyer a Dan Jørgensen a Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 51
BOD ODŮVODNĚNÍ 1

(1) Účelem tohoto nařízení je zajistit 
vysokou úroveň ochrany lidského zdraví 
a životního prostředí a volný pohyb látek na 
vnitřním trhu za současného zvýšení 
konkurenceschopnosti a inovace.

(1) Účelem tohoto nařízení je zajistit 
vysokou úroveň ochrany lidského zdraví 
a životního prostředí, volný pohyb látek na 
vnitřním trhu, zvýšení průhlednosti 
a podporu zkoušek, které se neprovádí na 
zvířatech, za současného zvýšení 
konkurenceschopnosti a inovace.

Or. en

Odůvodnění

Souvisí s pozměňovacím návrhem 1 přijatým v prvním čtení.

Vztahuje se k pozměňovacímu návrhu čl. 1 odst. 1. Tyto dva cíle tohoto nařízení vyplývající 
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z vysvětlujícího prohlášení Komise byly vypuštěny Radou a měly by být znovu zapracovány 
s ohledem na význam jak zvyšování průhlednosti, tak podpory zkoušek, které se neprovádí na 
zvířatech, v tomto nařízení pro všechny investory a evropské občany. (Busquin a Jørgensen a 
Oomen-Ruijten)

Rada přidala tento bod odůvodnění ke stanovení cílů REACH, zapomněla však na cíle 
zvyšování průhlednosti a podpory zkoušek, které se neprovádí na zvířatech, v tomto nařízení, 
tak jak byly vyhlášeny ve vysvětlujícím prohlášení návrhu Komise. (Lucas, Schlyter a Breyer)

Pozměňovací návrh, který předkládají Amalia Sartori a Chris Davies a Alessandro Foglietta, 
Adriana Poli Bortone

Pozměňovací návrh 52
BOD ODŮVODNĚNÍ 4A (nový)

(4a) REACH by měl být navržen 
a uplatňován tak, aby se vyhnul oslabování 
konkurenceschopnosti evropského obchodu 
a průmyslu nebo nepoškozoval obchod se 
třetími zeměmi. Nařízení nesmí vznášet vůči 
obchodním partnerům Evropské unie žádné 
jiné požadavky než takové, které by byly 
v souladu s platnými zásadami volného 
obchodu podle ustanovení WTO.

Or. en

Odůvodnění

Úspěšný pozměňovací návrh z prvního čtení zamýšlený na podporu konkurenceschopnosti 
evropského průmyslu. (Davies)

Předpokládá se zachování konkurenceschopnosti výrobků evropských podniků vůči dovozu ze 
třetích zemí. Opětovné předložení pozměňovacího návrhu 416 z prvního čtení (Foglietta a 
Poli Bortone)

Pozměňovací návrh, který předkládají Frédérique Ries a Chris Davies

Pozměňovací návrh 53
BOD ODŮVODNĚNÍ 7

(7) V zájmu zachování celistvosti vnitřního 
trhu a udržení vysoké úrovně ochrany 
životního prostředí a lidského zdraví, 
zejména zdraví pracovníků, je nezbytné 

(7) V zájmu zachování celistvosti vnitřního 
trhu a udržení vysoké úrovně ochrany 
životního prostředí a lidského zdraví, 
zejména zdraví pracovníků a zdraví 
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zajistit, aby látky, které jsou ve Společenství 
vyráběny, byly v souladu s právem 
Společenství, a to i v případě, že jsou 
vyváženy.

zranitelných skupin obyvatelstva, je 
nezbytné zajistit, aby veškeré látky, které 
jsou ve Společenství vyráběny nebo 
uváděny na trh, byly v souladu s právem 
Společenství, a to i v případě, že jsou 
vyváženy.

Or. en

Odůvodnění

Pravidlo ochrany lidského zdraví musí být stanoveno tak, aby zahrnovalo jak nejvíce 
vystavené (pracovníky), tak nejvíce zranitelné osoby. Opětovné předložení původního 
pozměňovacího návrhu 6 předloženého Parlamentem.

Pozměňovací návrh, který předkládají Carl Schlyter a Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 54
BOD ODŮVODNĚNÍ 7

(7) V zájmu zachování celistvosti vnitřního 
trhu a udržení vysoké úrovně ochrany 
lidského zdraví, zejména zdraví pracovníků, 
a životního prostředí, je nezbytné zajistit, 
aby látky, které jsou ve Společenství 
vyráběny, byly v souladu s právem 
Společenství, a to i v případě, že jsou 
vyváženy.

(7) V zájmu zachování celistvosti vnitřního 
trhu a udržení vysoké úrovně ochrany 
životního prostředí a lidského zdraví, 
zejména zdraví pracovníků a zdraví 
zranitelných skupin obyvatelstva, aby 
veškeré látky, které jsou ve Společenství 
vyráběny, byly v souladu s právem 
Společenství, a to i v případě, že jsou 
vyváženy.

Or. en

(Pozměňovací návrh 6 – první čtení)

Odůvodnění

Pravidlo ochrany lidského zdraví musí být stanoveno tak, aby zahrnovalo ty části 
obyvatelstva, které jsou nejvíce zranitelné chemickými expozicemi.

Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 55
BOD ODŮVODNĚNÍ 7

(7) V zájmu zachování celistvosti vnitřního (7) V zájmu zachování celistvosti vnitřního 
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trhu a udržení vysoké úrovně ochrany 
lidského zdraví, zejména zdraví pracovníků, 
a životního prostředí, je nezbytné zajistit, 
aby látky, které jsou ve Společenství 
vyráběny, byly v souladu s právem 
Společenství, a to i v případě, že jsou 
vyváženy..

trhu a udržení vysoké úrovně ochrany 
životního prostředí a lidského zdraví, 
zejména zdraví pracovníků a zdraví 
zranitelných skupin obyvatelstva, je 
nezbytné zajistit, aby látky, které jsou ve 
Společenství vyráběny nebo uváděny na trh, 
byly v souladu s právem Společenství, a to 
i v případě, že jsou vyváženy.

Or. en

Odůvodnění

Pravidlo ochrany lidského zdraví musí být stanoveno tak, aby zahrnovalo jak nejvíce 
vystavené (pracovníky), tak nejvíce zranitelné. Opětovné předložení původního 
pozměňovacího návrhu 6 předloženého Parlamentem.

Pozměňovací návrh, který předkládají Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer a Jonas 
Sjöstedt

Pozměňovací návrh 56
BOD ODŮVODNĚNÍ 9

(9) Posouzení fungování čtyř hlavních 
právních nástrojů, které se týkají chemikálií 
ve Společenství (směrnice Rady 67/548/EHS 
ze dne 27. června 1967 o sbližování 
právních a správních předpisů týkajících se 
klasifikace, balení a označování 
nebezpečných látek, směrnice 
Rady 1999/45/ES ze dne 31. května 1999 
o sbližování právních a správních předpisů 
členských států týkajících se klasifikace, 
balení a označování nebezpečných 
přípravků), nařízení Rady (EHS) č. 793/93 
ze dne 23. března 1993 o hodnocení 
a kontrole rizik existujících látek a směrnice 
Rady 76/769/EHS ze dne 27. července 1976 
o sbližování právních a správních předpisů 
členských států týkajících se omezení 
uvádění na trh a používání některých 
nebezpečných látek a přípravků odhalilo 
řadu problémů ve fungování právních 
předpisů Společenství o chemikáliích, které 
vedou k rozdílnostem mezi právními 
a správními předpisy v členských státech, 

(9) Posouzení fungování čtyř hlavních 
právních nástrojů, které se týkají chemikálií 
ve Společenství (směrnice Rady 67/548/EHS 
ze dne 27. června 1967 o sbližování 
právních a správních předpisů týkajících se 
klasifikace, balení a označování 
nebezpečných látek, směrnice 
Rady 1999/45/ES ze dne 31. května 1999 
osbližování právních a správních předpisů 
členských států týkajících se klasifikace, 
balení a označování nebezpečných 
přípravků), nařízení Rady (EHS) č. 793/93 
ze dne 23. března 1993 o hodnocení 
a kontrole rizik existujících látek a směrnice 
Rady 76/769/EHS ze dne 27. července 1976 
o sbližování právních a správních předpisů 
členských států týkajících se omezení 
uvádění na trh a používání některých 
nebezpečných látek a přípravků odhalilo 
řadu problémů ve fungování právních 
předpisů Společenství o chemikáliích, které 
vedou k rozdílnostem mezi právními 
a správními předpisy v členských státech, 
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které mají přímý vliv na fungování vnitřního 
trhu v této oblasti a potřebu více chránit 
veřejné zdraví a životní prostředí v souladu 
se zásadami předběžné opatrnosti.

které mají přímý vliv na fungování vnitřního 
trhu v této oblasti a neschopnost chránit 
veřejné zdraví a životní prostředí
předběžným způsobem.

Or. en

(Pozměňovací návrh 7 – první čtení)

Odůvodnění

Mělo by být zřejmé, že REACH má zaplnit mezery ve znalostech vztahujících se k ochraně 
lidského zdraví a životního prostředí.

Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber

Pozměňovací návrh 57
BOD ODŮVODNĚNÍ 11

(11) K zajištění zpracovatelnosti a trvalé 
podpory recyklace a rekuperace odpadů, by 
na odpady nemělo být pohlíženo jako na 
látky, přípravky nebo výrobky ve smyslu 
tohoto nařízení.

(11) K zajištění zpracovatelnosti a trvalé 
podpory recyklace a rekuperace odpadů 
a druhotných surovin by na odpady nemělo 
být pohlíženo jako na látky, přípravky nebo 
výrobky ve smyslu tohoto nařízení. 
Zhodnocování („valorizace“) odpadů 
a materiálů využívaných jako druhotné 
suroviny nebo jako zdroj energie při 
rekuperaci přispívá k dosažení cíle 
udržitelného rozvoje EU a toto nařízení 
nesmí zavádět požadavky, které by omezily 
pobídky pro recyklaci a rekuperaci.

Or. de

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se shoduje s pozměňovacím návrhem 424 přijatým v prvním čtení 
ve spojení s bodem odůvodnění 11 společného postoje. Na jedné straně se předpokládá, že se 
vezme v úvahu aktuální diskuse na poli odpadů, pokud jde o druhotné suroviny, na druhé 
straně se předpokládají dodatečné pobídky pro recyklaci odpadů v zájmu udržitelného 
rozvoje.
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Pozměňovací návrh, který předkládají Françoise Grossetête, Anne Laperrouze, Vittorio Prodi 
a Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 58
BOD ODŮVODNĚNÍ 11A (nový)

(11a) Z důvodů účinnosti a udržitelnosti 
zdrojů by měly být druhotné suroviny 
získané z recyklace při výrobě, zpracování a 
na konci životnosti odpadu vyňaty. 
Zhodnocování („valorizace“) odpadů 
a materiálů využívaných jako druhotné 
suroviny nebo jako zdroj energie při 
rekuperaci přispívá k dosažení cíle 
udržitelného rozvoje EU a toto nařízení 
nesmí zavádět požadavky, které by omezily 
pobídky pro recyklaci a rekuperaci.

Or. en

Odůvodnění

Pokud jde o druhotné suroviny v rozsahu působnosti REACH, mohly by vážně bránit recyklaci 
a rekuperaci, a tím by vzrůstala potřeba neobnovitelných zdrojů. Mělo by se objasnit, že 
recyklace a účinost zdrojů není v žádném případě cestou, které by REACH bránil.
(Grossetête, Laperrouze a Prodi)

Pozměňovací návrh 424 z prvního čtení. Zahrnutí druhotných surovin do systému REACH by 
mohlo zásadně bránit uzavření materiálových cyklů a následně nevyhnutelně zvýšit poptávku 
po primárních zdrojích. Je nezbytné zajistit, aby REACH v žádném případě nebránil recyklaci 
nebo účinnosti zdrojů (Oomen-Ruijten).

Pozměňovací návrh, který předkládá Dagmar Roth-Behrendt

Pozměňovací návrh 59
BOD ODŮVODNĚNÍ 11A (nový)

(11a) Z důvodů zpracovatelnosti by měly 
být z působnosti nařízení odpady 
a materiály využívané jako druhotné 
suroviny nebo jako zdroje energie vyňaty. 
Zhodnocování („valorizace“) odpadů 
a materiálů využívaných jako druhotné 
suroviny nebo jako zdroj energie při 
rekuperaci přispívá k dosažení cíle 
udržitelného rozvoje EU a toto nařízení 
nesmí zavádět požadavky, které by omezily 
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pobídky pro recyklaci a rekuperaci.

Or. en

Odůvodnění

Opětovné předložení pozměňovacího návrhu 424 tak, jak byl přijat v prvním čtení.

Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 60
BOD ODŮVODNĚNÍ 11A (nový)

(11a) Cílem nového systému, který má být 
tímto nařízením zaveden, je zabývat se 
přednostně nejvíce nebezpečnými látkami. 
Hodnocení nebezpečnosti a posouzení rizik 
musí rovněž zahrnovat dopad látek na 
nejvíce zranitelné skupiny obyvatelstva.

Or. en

Odůvodnění

Za účelem ochrany příštích generací musí pravidlo o ochraně lidského zdraví zahrnovat ty z 
umělých chemikálií, které jsou pro lidské zdraví nejvíce zraňující. Znovu se předkládá 
pozměňovací návrh 9 EP.

Pozměňovací návrh, který předkládají Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer a Jonas 
Sjöstedt

Pozměňovací návrh 61
BOD ODŮVODNĚNÍ 11A (nový)

 (11a) Cílem nového systému, který má být 
tímto nařízením zaveden, je zabývat se 
přednostně nejvíce nebezpečnými látkami. 
Hodnocení nebezpečnosti a posouzení rizik 
musí rovněž zahrnovat dopad látek na vývoj 
plodu a zdraví žen a dětí.

Or. en
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(Pozměňovací návrh 9 – první čtení)

Odůvodnění

Za účelem ochrany příštích generací musí pravidlo o ochraně lidského zdraví zahrnovat ty 
z umělých chemikálií, které jsou pro lidské zdraví nejvíce zraňující.

Pozměňovací návrh, který předkládá Guido Sacconi

Pozměňovací návrh 62
BOD ODŮVODNĚNÍ 12

(12) Důležitým cílem nového systému, který 
má být tímto nařízením zřízen, je podpořit 
a v některých případech zajistit , aby látky 
vzbuzující velké obavy byly případně 
nahrazovány méně nebezpečnými látkami 
nebo technologiemi, pokud jsou k dispozici 
vhodné ekonomické atechnické alternativy. 
Tímto nařízením není dotčeno použití 
směrnic o ochraně pracovníků a životního 
prostředí, zejména směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2004/37/ES ze dne 29. 
dubna 2004 o ochraně zaměstnanců před 
riziky spojenými s expozicí karcinogenům 
nebo mutagenům při práci (šestá samostatná 
směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 
Rady 89/391/EHS) a směrnice Rady 
98/24/ES ze dne 7. dubna 1998, ochraně 
zaměstnanců před riziky spojenými s 
expozicí karcinogenům při práci (čtrnáctá 
samostatná směrnice ve smyslu čl.16 
odst.1 směrnice Rady 89/391/EHS), podle 
níž se od zaměstnavatelů požaduje, aby se 
vyhýbali nebezpečným látkám, je-li to z 
technického hlediska možné, nebo aby 
nahrazovali nebezpečné látky látkami méně 
nebezpečnými.

(12) Důležitým cílem nového systému, který 
má být tímto nařízením zřízen, je zajistit, 
aby nebezpečné látky byly nahrazovány 
méně nebezpečnými látkami nebo 
technologiemi, pokud jsou k dispozici 
vhodné ekonomické atechnické alternativy. 
Tímto nařízením není dotčeno použití 
směrnic o ochraně pracovníků a životního 
prostředí, zejména směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2004/37/ES ze dne 29. 
dubna 2004 o ochraně zaměstnanců před 
riziky spojenými s expozicí karcinogenům 
nebo mutagenům při práci (šestá samostatná 
směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 
Rady 89/391/EHS) a směrnice Rady 
98/24/ES ze dne 7. dubna 1998, ochraně 
zaměstnanců před riziky spojenými 
s expozicí karcinogenům při práci (čtrnáctá 
samostatná směrnice ve smyslu čl.16 odst.1 
směrnice Rady 89/391/EHS), podle níž se od 
zaměstnavatelů požaduje, aby se vyhýbali 
nebezpečným látkám, je-li to z technického 
hlediska možné, nebo aby nahrazovali 
nebezpečné látky látkami méně 
nebezpečnými.

Or. en

(Pozměňovací návrh 8 – první čtení)

Odůvodnění

Zásada náhrady by se měla stát významným prvkem REACH.
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Pozměňovací návrh, který předkládají Frédérique Ries a Chris Davies

Pozměňovací návrh 63
BOD ODŮVODNĚNÍ 12A (nový)

(12a) Cílem nového systému, který má být 
tímto nařízením zaveden, je zabývat se 
přednostně nejvíce nebezpečnými látkami. 
Hodnocení nebezpečnosti a posouzení rizik 
musí rovněž zahrnovat dopad látek na 
nejvíce zranitelné skupiny obyvatelstva.

Or. en

Odůvodnění

Za účelem ochrany příštích generací musí být zavedeno pravidlo o ochraně lidského zdraví, 
aby zahrnovalo ty nejzranitelnější. Opětovně se předkládá pozměňovací návrh 9 EP.

Pozměňovací návrh, který předkládá Guido Sacconi

Pozměňovací návrh 64
BOD ODŮVODNĚNÍ 18

(18) Ustanovení o schvalování bymělo 
zajistit správné fungování vnitřního trhu 
při zajištění, že rizika z látek která vzbuzují 
zvlášť velké obavy, jsou řádným způsobem 
omezena. Povolení pro uvádění na trh a 
používání by mělo být udělováno Komisí, 
pouze když rizika spojená s jejich 
používáním jsou přiměřeným způsobem 
omezena, kde je to možné nebo kde je
použití takových látek odůvodněno 
sociálně-ekonomickými důvody a neexistují 
žádné vhodné alternativní látky, které jsou 
ekonomicky a technicky vhodnější.

(18) Ustanovení o schvalování stanoví, že 
Komise může udělit časově omezená 
povolení k uvedení na trh a používání látek, 
které vzbuzují zvlášť velké obavy, pokud 
pro ně neexistují vhodné alternativní látky 
nebo technologie, pokud může být použití 
takových látek odůvodněno sociálně-
ekonomickými důvody a pokud jsou rizika 
plynoucí z jejich používání odpovídajícím 
způsobem omezena.

Or. en

(Pozměňovací návrh 15 – první čtení)

Odůvodnění

Je důležité, aby zásada náhrady byla provázána s udělováním povolení.
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Pozměňovací návrh, který předkládají Chris Davies a Lena Ek

Pozměňovací návrh 65
BOD ODŮVODNĚNÍ 18

(18) Ustanovení o schvalování by mělo 
zajistit správné fungování vnitřního trhu při 
zajištění, že rizika z látek která vzbuzují 
zvlášť velké obavy, jsou řádným způsobem 
omezena. Povolení pro uvádění na trh a 
používání by mělo být udělováno Komisí, 
pouze když rizika spojená s jejich 
používáním jsou přiměřeným způsobem 
omezena, kde je to možné nebo kde je
použití takových látek odůvodněno sociálně-
ekonomickými důvody a neexistují žádné 
vhodné alternativní látky, které jsou 
ekonomicky a technicky vhodnější.

(18) Ustanovení o schvalování by mělo 
zajistit správné fungování vnitřního trhu.
Povolení pro uvádění na trh a používání by 
mělo být udělováno Komisí, pouze když 
rizika spojená s jejich používáním jsou 
přiměřeným způsobem omezena, kde je to 
možné a kde je použití takových látek 
odůvodněno sociálně-ekonomickými důvody 
a neexistují žádné vhodné alternativní látky, 
které jsou ekonomicky a technicky 
vhodnější.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh objasňuje, že případné nahrazování nebezpečných látek je cílem 
schvalování. Souvisí s pozměňovacím návrhem článku 52. Opět se předkládá pozměňovací 
návrh 15 EP.

Pozměňovací návrh, který předkládají Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer a Jonas 
Sjöstedt

Pozměňovací návrh 66
BOD ODŮVODNĚNÍ 31

(31) Členské státy, Agentura a všechny 
zainteresované strany by měly plně 
přihlédnout k výsledkům RIP, zejména 
pokud jde o registraci látek, které se 
vyskytují v přírodě.

(31) Členské státy, Agentura a všechny 
zainteresované strany by měly plně 
přihlédnout k výsledkům RIP, zejména 
pokud jde o registraci látek, které se 
vyskytují v přírodě, jestliže celek a různé 
složení látek, které se vyskytují v přírodě, by 
mohl vyžadovat úpravu požadavků na 
informace.

Or. en
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(Nový pozměňovací návrh – čl. 62 odst. 2 písm. c)

Odůvodnění

Odůvodnění

Mělo by být upřesněno, že zvláštní povaha přírodních látek může vyžadovat úpravu 
požadavků na informace.

Pozměňovací návrh, který předkládají Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-
Schoepges, Péter Olajos, Avril Doyle a Amalia Sartori a Ria Oomen-Ruijten a Alessandro 

Foglietta, Adriana Poli Bortone a Chris Davies a Lena Ek

Pozměňovací návrh 67
BOD ODŮVODNĚNÍ 35A (nový)

(35a) S ohledem na konkrétní situaci 
malých a středních podniků by členské 
státy měly přijmout opatření k zajištění 
zvláštní pomoci těmto podnikům pro 
provádění zkoušek potřebných k získávání
informací podle tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Odůvodnění

Je důležité brát v úvahu potřeby MSP , pokud jim má být poskytnuta zvláštní podpora. 
(Wijkman a další a Oomen-Ruijten)

Odpovídá pozměňovacímu návrhu 21 přijatému v prvním čtení. (Oomen-Ruijten)

Je důležité přijmout vhodná opatření, zejména pokud jde o MSP, aby se usnadnila realizace 
tohoto nařízení. Pozměňovací návrh 363 v prvním čtení. (Foglietta a Poli Bortone)

Úspěšný pozměňovací návrh z prvního čtení. (Davies)

MSP vyžadují zvláštní pomoc. Totožné s pozměňovacím návrhem 363z prvního čtení. (Ek)

Pozměňovací návrh, který předkládají Lena Ek a Chris Davies a Ria Oomen-Ruijten a 
Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone

Pozměňovací návrh 68
BOD ODŮVODNĚNÍ 35B (nový)
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(35b) Za účelem pomoci společnostem, 
zejména malým a středním podnikům, 
splnit požadavky tohoto nařízení, by členské 
státy měly ve spolupráci s Komisí vytvořit 
komplexní podpůrnou síť.

Or. en

Odůvodnění

MSP vyžadují zvláštní pomoc. Totožné s pozměňovacím návrhem 22 z prvního čtení. (Ek)

Pozměňovací návrh přijatý v prvním čtení. (Davies) (Davies)

Odpovídá pozměňovacímu návrhu 22 přijatému v prvním čtení. Vysvětlení není potřeba. 
(Oomen-Ruijten)

Opětovné předložení pozměňovacího návrhu 22 z prvního čtení za účelem pomoci MSP 
vyrovnat se s požadavkem zavedení tohoto nařízení. (Foglietta a Poli Bortone)

Pozměňovací návrh, který předkládají Amalia Sartori a Frieda Brepoels, Anders Wijkman a 
Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt a Alessandro Foglietta, Adriana 

Poli Bortone

Pozměňovací návrh 69
BOD ODŮVODNĚNÍ 43A (nový)

(43a) Na podporu zkoušek, které se 
neprovádí na zvířatech, by měla Komise, 
členské státy a průmyslový sektor vyčlenit 
více prostředků na vývoj, ověřování a přijetí 
zkoušek, které se neprovádí na zvířatech. 
K těmto účelům by měla být vyčleněna část 
poplatků zaplacených agentuře.

Or. en

Odůvodnění

In order to achieve the objective of this Regulation to promote non-animal testing, it is 
necessary to make available more resources for the development, validation and acceptance 
of non-animal test methods that can be used to meet the information requirements of this 
Regulation. Amendment first reading 25. (Brepoels & Wijkman)

The use of non-animal tests is preferable from both an ethical and a scientific view. To 
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promote non-animal testing to meet the information requirements of this Regulation, it is 
necessary to make available more resources for the development, validation and acceptance 
of non-animal test methods. (Lucas & others)

Efforts to phase out tests on animals can be effective only by means of research into and 
development of alternative methodologies. Reinstates Amendment 25 at first reading. 
(Foglietta & Poli Bortone)

Pozměňovací návrh, který předkládá Amalia Sartori

Pozměňovací návrh 71
BOD ODŮVODNĚNÍ 46A (nový)

(46a) Jestliže vlastník studie zahrnující 
zkoušky na obratlovcích nebo jiné studie, 
která může vyloučit provádění zkoušek na 
zvířatech, nezpřístupní svou studii agentuře 
nebo jiným potenciálním žadatelům 
o registraci, neměl by mít možnost svou 
látku zaregistrovat.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 28 v prvním čtení.

Pozměňovací návrh, který předkládá Amalia Sartori

Pozměňovací návrh 72
BOD ODŮVODNĚNÍ 50A (nový)

(50a) Jestliže potenciální žadatel 
o registraci nebo účastník fóra pro výměnu 
informací o látce nezaplatí svůj podíl na 
nákladech studie zahrnující zkoušky na 
obratlovcích nebo jinou studii, která může 
vyloučit zkoušení na zvířatech, neměl by 
mít možnost svou látku zaregistrovat.

Or. en
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Odůvodnění

Pozměňovací návrh 27 v prvním čtení.

Pozměňovací návrh, který předkládají Chris Davies a Amalia Sartori

Pozměňovací návrh 73
BOD ODŮVODNĚNÍ 51A (nový)

(51a) Jestliže výrobce nebo dovozce látky, 
buď samotné nebo v přípravcích, nemá 
v úmyslu některou látku registrovat, musí o 
tom uvědomit agenturu a své následné 
uživatele.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 34 přijatý v prvním čtení. Oznámení o nezaregistrování je důležitou 
informací pro následné uživatele o stažení určitých látek z trhu. (Davies)

Pozměňovací návrh, který předkládají Ria Oomen-Ruijten, Vittorio Prodi a Chris Davies a 
Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 74
BOD ODŮVODNĚNÍ 51A (nový)

(51a) Sdělování údajů o riziku je důležitou 
součástí procesu informování a poradenství 
ohledně řízení potenciálních rizik, a tím i 
bezpečného a účinného používání látek 
a přípravků. Sdělování údajů o riziku 
vyžaduje, aby výrobce rozuměl potřebám 
informací ze strany uživatelů, a aby také 
tyto informace, poradenství a pomoc 
následně poskytoval a napomáhal tak 
bezpečnému používání látky nebo 
přípravku konečným uživatelem. Měl by se 
vytvořit a dále rozvíjet vhodný systém 
komunikace týkající se rizik, včetně 
poskytování doplňujících informací, 
například prostřednictvím internetu 
a vzdělávacích kampaní, s cílem zajistit 
uplatnění práva spotřebitelů na 
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informovanost o látkách a přípravcích, 
které používají. Tím se zvýší bezpečnost 
používání látek a přípravků a důvěra k nim. 
Takový systém pomůže spotřebitelským 
organizacím při vytváření rámce, který se 
bude prostřednictvím REACH zabývat 
skutečnými obavami spotřebitelů, a pomůže 
průmyslovému sektoru při vytváření důvěry 
spotřebitele v používání látek a přípravků 
obsahujících chemické látky.

Or. en

Odůvodnění

Corresponds to Amendment 30 First Reading. 
An appropriate and consistent communication system based on risk will provide consumers 
with the necessary information and advice to enable them to manage their risk safely and 
effectively when using a substance or preparation. (Oomen-Ruijten & Prodi)

Successful First Reading amendment. (Davies)

Linked to the amendment to Recital 21. An appropriate and consistent communication system 
based on risk will provide consumers with the necessary information and advice to enable 
them to manage safely and effectively the risks involved in using a substance or preparation.
Tabling of Amendment 30 at first reading. (Lienemann & Ferreira)

Pozměňovací návrh, který předkládají Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan 
Jørgensen, Åsa Westlund a Lena Ek a Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 75
BOD ODŮVODNĚNÍ 54

(54) Požadavky na provádění posouzení 
chemické bezpečnosti následnými uživateli 
by měly být rovněž stanoveny podrobně, aby 
tito mohli splnit své povinnosti. Tyto 
požadavky by se měly používat jen v 
případě, že celkové množství látky nebo 
přípravku přesáhne 1 tunu. V každém 
případě by však následní uživatelé měli 
zvážit použití a označení a aplikovat vhodná 
opatření pro řízení rizika. Následní uživatelé 
by měli poskytnout agentuře určitou 
základní informaci o použití.

(54) Požadavky na provádění posouzení 
chemické bezpečnosti následnými uživateli 
by měly být rovněž stanoveny podrobně, aby 
tito mohli splnit své povinnosti. V každém 
případě by však následní uživatelé měli 
zvážit použití a označení a aplikovat vhodná 
opatření pro řízení rizika.. Následní 
uživatelé musí informovat o rizicích
uvedených v hodnocení chemické 
bezpečnosti, s použitím prostředků, které 
jsou v dané fázi zásobovacího 
řetězce/životního cyklu pro uživatele látky 
nebo přípravku nejúčinnější 
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a nejvhodnější, a zajistí poradenství 
o bezpečném užívání pro spotřebitele.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zajistí rychlý a účinný tok informací v zásobovacím řetězci 
a bezpečné zacházení s výrobky pro spotřebitele a uživatele včetně těch, kteří používají látky 
na pracovišti. Odpovídající část pozměňovacího návrhu 33 EP se předkládá znovu.

Pozměňovací návrh, který předkládají Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer a Jonas 
Sjöstedt

Pozměňovací návrh 76
BOD ODŮVODNĚNÍ 54

(54) Požadavky na provádění posouzení 
chemické bezpečnosti následnými uživateli 
by měly být rovněž stanoveny podrobně, aby 
tito mohli splnit své povinnosti. Tyto 
požadavky by se měly používat jen v 
případě, že celkové množství látky nebo 
přípravku přesáhne 1 tunu. V každém 
případě by však následní uživatelé měli 
zvážit použití a označení a aplikovat vhodná 
opatření pro řízení rizika. Následní uživatelé 
by měli poskytnout agentuře určitou 
základní informaci o použití.

(54) Požadavky na provádění posouzení 
chemické bezpečnosti následnými uživateli 
by měly být rovněž stanoveny podrobně, aby 
tito mohli splnit své povinnosti. V každém 
případě by následní uživatelé měli zvážit 
použití a označení a aplikovat vhodná 
opatření pro řízení rizika. Následní uživatelé 
musí informovat o rizicích uvedených 
v hodnocení chemické bezpečnosti, 
s použitím prostředků, které jsou v dané 
fázi zásobovacího řetězce/životního cyklu 
pro uživatele látky nebo přípravku 
nejúčinnější a nejvhodnější, a zajistí 
poradenství o bezpečném užívání pro 
spotřebitele. Následní uživatelé by měli 
poskytnout agentuře určitou základní 
informaci o použití.

Or. en

(Nový pozměňovací návrh – čl. 62 odst. 2 písm. c), a pozměňovací návrh 33 – první čtení)

(Souvisí s čl. 36 odst. 4 písm. c))

Odůvodnění

Prahová hodnota ve zprávě o chemické bezpečnosti (CSR) následných uživatelů by měla 
vytvořit pevnou pobídku pro výrobce, aby vyloučili použití látek v množství do 1 tuny ze svých 
zpráv o chemické bezpečnosti, jestliže to nevyplývá z jiných povinností pro následné uživatele. 
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To vytváří vážnou mezeru s ohledem na bezpečnostní informace pro malé uživatele.

Tento pozměňovací návrh dále odráží povinnost následných uživatelů informovat zásobovací 
řetězce a spotřebitele.

Pozměňovací návrh, který předkládají Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas 
Sjöstedt a Frieda Brepoels, Anders Wijkman a Dan Jørgensen

Pozměňovací návrh 77
BOD ODŮVODNĚNÍ 58A (nový)

(58a) Aby se zabránilo provádění zkoušek 
na zvířatech a ušetřily se náklady, mělo by 
být u návrhů na zkoušky, které zahrnují 
zkoušky na obratlovcích, konzultováno 
Evropské středisko pro validaci 
alternativních metod (ECVAM).

Or. en

(Pozměňovací návrh 37 – první čtení)

Odůvodnění

ECVAM  je hlavní institucí EU pro alternativní metody zkoušek. Protože se nové alternativní 
metody  zkoušek stale rozvíjejí, ECVAM by měl být konzultován při návrzích zkoušek na 
obratlovcích, aby bylo zajištěno, že budou použity nejnovější znalosti. (Lucas a další)

S ohledem na pokračující vývoj na poli alternativních metod zkoušek, by agentura měla 
s experty konzultovat nejnovější znalosti, zkušenosti a informace o alternativních zkouškách.

Pozměňovací návrh 37 z prvního čtení. (Brepoels a Wijkman a Jørgensen)

Pozměňovací návrh, který předkládá Guido Sacconi

Pozměňovací návrh 78
BOD ODŮVODNĚNÍ 63

(63) K zajištění dostatečně vysoké úrovně 
ochrany lidského zdraví, s ohledem na 
příslušné skupiny obyvatelstva a, pokud je 
to možné na určité zranitelné podskupiny 
obyvatelstva, a životního prostředí, by měly 
být látky vzbuzující zvlášť velké obavy 
v souladu s preventivními zásadami

(63) K zajištění dostatečně vysoké úrovně 
ochrany lidského zdraví, zejména u
zranitelných skupin obyvatelstva, a 
životního prostředí by se mělo s látkami 
s vlastnostmi vzbuzujícími zvlášť velké 
obavy zacházet preventivním způsobem 
a měly by být povoleny pouze v tom případě, 
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předmětem zvláštní pozornosti. Povolení by 
se mělo udělit tam, kde fyzická nebo 
právnická osoba žádající o povolení 
prokáže povolovacímu orgánu, že rizika pro 
lidské zdraví a pro životní prostředí 
vznikající z používání látky, jsou 
přiměřeným způsobem omezena. V 
opačném případě může být používání přesto 
povoleno, jestliže je možné prokázat, že 
sociálně-ekonomické přínosy z používání 
látek převyšují rizika spojená s jejich 
používáním a že neexistují žádné vhodné 
alternativní látky nebo technologie, které 
jsou ekonomicky a technicky vhodnější. 
S ohledem na dobré fungování vnitřního 
trhu, je vhodné, aby povolovacím orgánem 
byla Komise.

že podniky, které tyto látky používají, 
povolovacímu orgánu prokáží, že neexistují 
žádné vhodné alternativní látky nebo 
technologie, že přínosy pro společnost 
plynoucí z používání těchto látek převyšují 
rizika spojená s jejich používáním a že tato 
rizika jsou přiměřeným způsobem omezena. 
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

(Pozměňovací návrh 41 – první čtení)

Odůvodnění

Látky s velmi vysokým rizikem mají být nahrazeny, kde je to možné, jinými bezpečnějšími, a 
používají-li se, mají se vzít v úvahu sociálně-ekonomické přínosy a rizika být „přiměřeným 
způsobem omezena“.

Zvláštní pozornost při povolování je třeba věnovat zranitelným skupinám obyvatelstva.

Pozměňovací návrh, který předkládají Chris Davies a Lena Ek

Pozměňovací návrh 79
BOD ODŮVODNĚNÍ 63

(63) K zajištění dostatečně vysoké úrovně 
ochrany lidského zdraví, s ohledem na 
příslušné skupiny obyvatelstva a, pokud je to 
možné na určité zranitelné podskupiny 
obyvatelstva, a životního prostředí, by měly 
být látky vzbuzující zvlášť velké obavy 
v souladu s preventivními zásadami 
předmětem zvláštní pozornosti. Povolení by 
se mělo udělit tam, kde fyzická nebo 
právnická osoba žádající o povolení prokáže 
povolovacímu orgánu, že rizika pro lidské 
zdraví a pro životní prostředí vznikající z 

(63) K zajištění dostatečně vysoké úrovně 
ochrany lidského zdraví, s ohledem na 
příslušné skupiny obyvatelstva a, pokud 
možno na určité zranitelné podskupiny 
obyvatelstva, a životního prostředí, by měly 
být látky vzbuzující zvlášť velké obavy 
v souladu s preventivními zásadami 
předmětem zvláštní pozornosti. Povolení by 
se mělo udělit tam, kde fyzická nebo 
právnická osoba žádající o povolení prokáže 
povolovacímu orgánu, že že neexistují 
žádné vhodné alternativní látky nebo 
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používání látky, jsou přiměřeným způsobem 
omezena. V opačném případě může být 
užívání přesto povoleno, jestliže je možné 
prokázat, že sociálně-ekonomické přínosy 
z používání látek převyšují rizika spojená 
s jejich používáním a že neexistují žádné 
vhodné alternativní látky nebo technologie, 
které jsou ekonomicky a technicky 
vhodnější. S ohledem na dobré fungování 
vnitřního trhu, je vhodné, aby povolovacím 
orgánem byla Komise.

technologie, že přínosy pro společnost 
plynoucí z používání těchto látek převyšují 
rizika spojená s jejich používáním a že tato 
rizika jsou přiměřeným způsobem 
omezena.. S ohledem na dobré fungování 
vnitřního trhu, je vhodné, aby povolovacím 
orgánem byla Komise.

Or. en

Odůvodnění

Proaktivní společnosti, které investují do bezpečných řešení, jsou momentálně na trhu 
znevýhodněny. Dostupnost vhodných bezpečnějších alternativ by měla být vždy na prvním 
místě, čímž se zvýší konkurenceschopnost, inovace a nahrazování nebezpečných chemikálií. 
Odpovídající část pozměňovacího návrhu 41 EP se předkládá znovu.

Pozměňovací návrh, který předkládají Frédérique Ries a Chris Davies

Pozměňovací návrh 80
BOD ODŮVODNĚNÍ 63

(63) K zajištění dostatečně vysoké úrovně 
ochrany lidského zdraví, s ohledem na 
příslušné skupiny obyvatelstva a, pokud 
možno na určité zranitelné podskupiny 
obyvatelstva, a životního prostředí, by měly 
být látky vzbuzující zvlášť velké obavy 
v souladu s preventivními zásadami
předmětem zvláštní pozornosti. Povolení by 
se mělo udělit tam, kde fyzická nebo 
právnická osoba žádající o povolení 
prokáže povolovacímu orgánu, že rizika pro 
lidské zdraví a pro životní prostředí 
vznikající z používání látky, jsou 
přiměřeným způsobem omezena. 
V opačném případě může být užívání přesto 
povoleno, jestliže je možné prokázat, že 
sociálně-ekonomické přínosy z používání 
látek převyšují rizika spojená s jejich
používáním a že neexistují žádné vhodné 
alternativní látky nebo technologie, které 

(63) K zajištění dostatečně vysoké úrovně 
ochrany lidského zdraví, zejména u 
zranitelných skupin obyvatelstva,
a životního prostředí by se mělo s látkami 
s vlastnostmi vzbuzujícími zvlášť velké 
obavy zacházet preventivním způsobem 
a měly by být povoleny pouze v tom případě, 
že podniky, které tyto látky používají,
povolovacímu orgánu prokáží, že neexistují 
žádné vhodné alternativní látky nebo 
technologie, že přínosy pro společnost 
plynoucí z používání těchto látek převyšují 
rizika spojená s jejich používáním a že tato 
rizika jsou přiměřeným způsobem omezena. 
S ohledem na dobré fungování vnitřního 
trhu, je vhodné, aby povolovacím orgánem 
byla Komise. Povolovací orgán by měl poté 
ve schvalovacím řízení na základě žádostí 
podniků ověřit, zda jsou tyto požadavky 
splněny. Jelikož povolení by mělo zajistit 
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jsou ekonomicky a technicky vhodnější. 
S ohledem na dobré fungování vnitřního 
trhu, je vhodné, aby povolovacím orgánem 
byla Komise.

vysokou úroveň ochrany na celém vnitřním 
trhu, je vhodné, aby povolovacím orgánem 
byla Komise.

Or. en

Odůvodnění

Zajištění dostatečně vysoké úrovně ochrany lidského zdraví vyžaduje stanovení takové úrovně 
ochrany, která je dostatečná pro zranitelné skupiny obyvatelstva. Znění Rady je zřetelně 
zredukované oproti tomuto pozměňovacímu návrhu, což znamená opětovné předložení 
pozměňovacího návrhu EP 41.

Pozměňovací návrh, který předkládají Guido Sacconi a Anders Wijkman, Frieda Brepoels, 
Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Avril Doyle a Chris Davies

Pozměňovací návrh 81
BOD ODŮVODNĚNÍ 64

(64) Lze vypracovat metodiky pro stanovení 
prahových hodnot pro karcinogenní a 
mutagenní látky při zohlednění výsledků 
projektů provádění registrace, hodnocení, 
povolování a omezování chemických látek. 
Na základě těchto metodik lze změnit 
příslušnou přílohu, aby bylo umožněno 
případně používat prahové hodnoty při 
povolování používání karcinogenních a 
mutagenních látek.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Deletes a new provision in the common position, since one single procedure should be used 
for the authorisation of substances of high concern. (Sacconi) 

For substances, substitution should always be the first option, taking social economic aspects 
and adequate control into account. The Council focuses to a too large degree upon adequate 
control. It is not advisable to start to try to develop "safe" threshold levels for continued use 
of substances that can lead to cancer and change the DNA. (Wijkman & others)

The European Parliament should be involved in any decision to agree ‘acceptable death 
limits’ from chemicals that cause cancer and/or damage DNA. Such a change to the definition 
of ‘adequate control’ would allow almost all substances of high concern to claim ‘adequate 
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control’, thereby fundamentally undermining REACH and the European Parliament’s view.  
(Davies)

Pozměňovací návrh, který předkládají Ria Oomen-Ruijten, Vittorio Prodi a Marie-Noëlle 
Lienemann, Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 82
BOD ODŮVODNĚNÍ 85

(85) Struktura agentury by měla odpovídat 
úkolům, které má plnit. Zkušenosti 
s obdobnými agenturami v rámci 
Společenství poskytují v tomto směru určité 
vodítko, ale struktura by měla být 
přizpůsobena tak, aby vyhovovala 
specifickým potřebám tohoto nařízení.

(85) Struktura agentury by měla odpovídat 
úkolům, které má plnit. Zkušenosti 
s obdobnými agenturami v rámci 
Společenství poskytují v tomto směru určité 
vodítko, ale struktura by měla být 
přizpůsobena tak, aby vyhovovala 
specifickým potřebám tohoto nařízení. Za 
tímto účelem by mělo být v rámci agentury 
založeno špičkové středisko, které by se 
specializovalo na informování o rizicích a 
nebezpečích spojených s určitými látkami 
a přípravky.

Or. en

Odůvodnění

Odpovídá pozměňovacímu návrhu 45 z prvního čtení. (Oomen-Ruijten a Prodi)

Souvisí s pozměňovacím návrhem k bodu odůvodnění 84. Předložení pozměňovacího návrhu 
45 z prvního čtení. (Lienemann a Ferreira)

Pozměňovací návrh, který předkládají Frieda Brepoels, Anders Wijkman a Chris Davies

Pozměňovací návrh 83
BOD ODŮVODNĚNÍ 88A (nový)

(88a) V souladu s cílem podpory zkoušek, 
které se neprovádí na zvířatech, by část 
poplatků měla být věnována na rozvoj 
zkušeních metod, které se neprovádí na 
zvířatech.

Or. en
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Odůvodnění

In order to achieve the objective of this Regulation to promote non-animal testing, it is 
necessary to make available more resources through the Agency for the development of non-
animal test methods that can be used to meet the information requirements of this Regulation, 
also in view of the current lack of resources, the fact that companies have much to gain from 
alternative methods in terms of costs and accuracy, and that much research still needs to be 
done that companies are unable or unwilling to fund. Amendment first reading 47. (Brepoels 
& Wijkman)

Reducing non-animal tests. Successful first reading amendment. Development of non-animal 
testing methods has been often delayed by the refusal of companies to contribute towards the 
costs, even though the alternatives may prove cheaper and more accurate. (Davies)

Pozměňovací návrh, který předkládají Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer a Dan 
Jørgensen

Pozměňovací návrh 84
BOD ODŮVODNĚNÍ 92

(92) Je nutné zajistit úzkou spolupráci mezi 
agenturou a příslušnými orgány působícími 
v členských státech, aby vědecká stanoviska 
Výboru pro posuzování rizik a výboru pro 
sociálně-ekonomickou analýzu byla 
založena na pokud možno co nejširších 
vědeckých a technických odborných 
znalostech, které jsou ve Společenství 
k dispozici; ze stejného důvodu by měly mít 
výbory možnost spolehnout se na další 
příslušné kvalifikace.

(92) Je nutné zajistit úzkou spolupráci mezi 
agenturou a příslušnými orgány působícími 
v členských státech, aby vědecká stanoviska 
Výboru pro posuzování rizik a výboru pro 
sociálně-ekonomickou analýzu a Výboru 
pro alternativní zkušební metody byla 
založena na pokud možno co nejširších 
vědeckých a technických odborných 
znalostech, které jsou ve Společenství 
k dispozici; ze stejného důvodu by měly mít 
výbory možnost spolehnout se na další 
příslušné kvalifikace.

Or. en

(Nový pozměňovací návrh k dosažení souladu s pozměňovacím návrhem 27 zpravodaje. 
(Lucas a další))

Odůvodnění

Vztahuje se k pozměňovacímu návrhu 27 zpravodaje k dosažení souladu. Je-li ustaven v 
Agentuře takový nový výbor, mělo by to zde být také uvedeno, protože ustanovení v tomto 
bodě odůvodnění jsou stejně důležitá pro práci Výboru pro alternativní zkušební metody. 
(Lucas a další)
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Pozměňovací návrh, který předkládá Dagmar Roth-Behrendt

Pozměňovací návrh 85
BOD ODŮVODNĚNÍ 92A (nový)

(92a) V zájmu podpory zkoušek, které se 
neprovádí na zvířatech, by měla mít 
agentura za úkol vytvářet a zavádět politiku 
k zajištění řádného používání metod, které 
se neprovádí na zvířatech, a měla by 
vytvářet údaje pro posuzování rizik pro 
splnění požadavků tohoto nařízení. Aby 
toho bylo dosaženo, měla by agentura úzce 
spolupracovat se stávajícími organizacemi, 
jako je Evropské středisko pro validaci 
alternativních metod (ECVAM) a jeho 
Vědecký poradní výbor (ESAC) a Evropské 
partnerství pro alternativní přístupy 
ke zkouškám na zvířatech (EPAA), za 
účelem zpřístupnění nejširší možné vědecké 
i technické odbornosti, jaká je v rámci 
Společenství dosažitelná.

Or. en

Odůvodnění

Na základě pozměňovacího návrhu 361, jak byl přijat v prvním čtení. Znění pozměňovacího 
návrhu bylo revidováno pro zjednodušení přijetí v Radě. Kromě toho se bere v úvahu nedávný 
vývoj, kterým bylo ustavení Evropského partnerství pro alternativní přístupy ke zkouškám na 
zvířatech (EPAA), aby se zabránilo zdvojování struktur. Vztahuje se k pozměňovacímu návrhu 
76 téhož autora.

Pozměňovací návrh, který předkládá Philippe Busquin

Pozměňovací návrh 86
BOD ODŮVODNĚNÍ 104

(104) Pravidelné zprávy členských států 
a agentury o fungování tohoto nařízení 
budou nepostradatelným prostředkem pro 
monitorování provádění právních předpisů 
o chemikáliích a trendů v této oblasti; závěry 
vyvozené ze zjištění těchto zpráv budou 
užitečným a praktickým nástrojem pro 
přezkum nařízení a popřípadě vypracování 

(104) Pravidelné zprávy členských států 
a agentury o fungování tohoto nařízení 
budou nepostradatelným prostředkem pro 
monitorování provádění právních předpisů 
o chemikáliích a trendů v této oblasti; závěry 
vyvozené ze zjištění těchto zpráv budou 
užitečným a praktickým nástrojem pro 
přezkum nařízení a popřípadě vypracování 
návrhů na změny. Proto by Komise měla 
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návrhů na změny. vypracovat dodatečné posouzení vlivu 
tohoto nařízení po prvních pěti letech od 
jeho realizace, aby zhodnotila, zda nařízení 
splnilo původně stanovené cíle a zda bylo 
zachováno fungování vnitřního trhu a 
hospodářské soutěže.

Or. en

Odůvodnění

Vezmeme-li v úvahu důležitost regulačního systému, který REACH stanovuje, je důležité 
vyhodnotit výsledky dosažené v prvních letech realizace, aby se zjistilo, zda se dosáhlo 
počátečních cílů, a pokud ne, provést nezbytné úpravy. Pozměňovací návrh 51z  prvního 
čtení.

Pozměňovací návrh, který předkládají Carl Schlyter, Caroline Lucas a Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 87
BOD ODŮVODNĚNÍ 104A (nový)

 (104a) Ve svém stanovisku ze dne 
10. března 2006 o přiměřenosti stávajících 
metodologií k posouzení potenciálních rizik 
spojených s navrženými i náhodnými 
produkty nanotechnologií, Vědecký výbor
pro vznikající a nově zjištěná zdravotní 
rizika (SCENIHR) zdůraznil hlavní mezery 
ve znalostech nezbytných pro posouzení 
rizik, včetně charakteristiky nanočástic, 
detekce a měření nanočástic, odpovědi na 
dávku, úmrtnost a životnost nanočástic v 
lidském těle a v životním prostředí a veškeré 
aspekty toxikologie a environmentální 
toxikologie v souvislosti s nanočásticemi. 
Bylo konstatováno, že současné 
metodologie posouzení rizik vyžadují 
některé úpravy, aby bylo možné se riziky 
spojenými s nanotechnologií zabývat, 
a zejména že stávající toxikologické 
a ekotoxikologické metody nemusí být 
dostatečné ke zjištění všech problémů 
způsobených nanočásticemi. Ustanovení 
tohoto nařízení by měla zajistit odpovídající 
bezpečné hodnocení nanočástic jako 
předpoklad pro jejich výrobu a umístění na 
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trh.

Or. en

(Nový pozměňovací návrh – Čl. 62 odst. 2 písm. d) s ohledem na stanovisko SCENIHR ze 
dne 10.  března 2006)

Odůvodnění

Hlavní mezery ve znalostech pro posouzení rizik nanočástic, jak je stanoveno SCENIHR, a 
také jejich závěry uvádějící potřebu úprav stávajících metod, musí být stanoveny výslovně. To 
má důsledky pro bezpečné posouzení nanočástic a mělo by to vést k zvláštním ustanovením 
a také zvláštním vyhodnocením nanočástic v souladu s tímto nařízením.

Pozměňovací návrh, který předkládá Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozměňovací návrh 88
BOD ODŮVODNĚNÍ 112A (nový)

(112a) Přirozeně se vyskytující látky, které 
jsou reprodukovány ve výrobním procesu, 
by měly být shodné se svým přirozeně se 
objevujícím ekvivalentem za předpokladu, 
že stupeň čistoty, povaha nečistot a jejich 
toxikologický profil jsou shodné.

Or. en

Odůvodnění

Za účelem proveditelnosti vysvětluje tento bod odůvodnění, že s přírodními látkami 
a s ekvivalentními syntetickámi látkami by se mělo zacházet stejně, ať jsou chemické nebo 
fyzikální. Nedělají se rozdíly – zejména ne pro ochranu zdraví a životního prostředí, ať např. 
vápenec (tj. uhličitan vápenatý) pochází z přírodních zdrojů, nebo byl vyroben chemickým 
procesem. Vlastní výrobní proces je součástí jiné legislativy.

Pozměňovací návrh, který předkládá Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 89
BOD ODŮVODNĚNÍ 113A (nový)

(113a) Komise by měla předložit do …* 
návrh stanovující společný seznam přísad 
schválených pro tabákové výrobky 
v souladu s článkem 12 směrnice 
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2001/37/ES Evropského parlamentu a Rady 
ze dne 5. června 2001 o sbližování právních 
a správních předpisů členských států 
týkajících se výroby, obchodní úpravy 
a prodeje tabákových výrobků1.
* Šest měsíců po dni vstupu tohoto nařízení 
v platnost.
1 Úř. věst. L 194, 18. 7. 2001, s. 26.

Or. en

Odůvodnění

Přísady do tabákových výrobků byly předkládány již po několik let k registraci a povolování 
podle rámcové směrnice o tabáku 2001/37/ES. Komise byla požádána, aby do konce roku 
2004 předložila návrh na společný seznam povolených složek tabákových výrobků na základě 
informací poskytnutých členskými státy. Komise tento seznam dosud nepředložila. Komise se 
nyní vyzývá, aby trvale naléhala na členské státy, aby plně zavedly směrnici o tabákových 
výrobcích a také vyhověly povinnostem kladeným na ně v této směrnici Parlamentem 
a Radou.

Pozměňovací návrh, který předkládají Alessandro Foglietta a Adriana Poli Bortone

Pozměňovací návrh 90
BOD ODŮVODNĚNÍ 114A (nový)

(114a) S cílem pomoci spotřebitelům 
používat látky a přípravky bezpečným 
a udržitelným způsobem musí výrobci 
zveřejnit informace o možných rizicích na 
štítku připevněném na obal každého 
výrobku, který je uveden na trh k prodeji 
spotřebiteli. Na štítku budou označena 
rizika spojená s doporučeným použitím 
nebo s předvídatelnými situacemi 
nesprávného použití. Kromě toho bude 
označení na obalech ve vhodných 
případech doplněno o informace z dalších 
sdělovacích prostředků, jako jsou např. 
internetové stránky, za účelem poskytnutí 
podrobnějších údajů o bezpečnosti a použití 
dotyčné látky nebo přípravku.
Směrnice 1999/45/ES a 67/548/EHS se 
proto změní odpovídajícím způsobem.
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Or. it

Odůvodnění

Rozvoj vhodného a shodného komunikačního systému založeného na rizicích má 
spotřebitelům poskytovat nezbytné informace a návody, které jim umožní používat chemické 
látky a přípravky bezpečně a účinně.

Pozměňovací návrh, který předkládají Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer a Dan 
Jørgensen a Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 91
ČL. 1 ODST. 1

1. Účelem tohoto nařízení je zajistit vysokou 
úroveň ochrany lidského zdraví a životního 
prostředí a volný pohyb látek na vnitřním 
trhu za současného zvýšení 
konkurenceschopnosti a inovace.

1. Účelem tohoto nařízení je zajistit vysokou 
úroveň ochrany lidského zdraví a životního 
prostředí, volný pohyb látek na vnitřním 
trhu, zvýšení průhlednosti a podporu 
zkouškám, které se neprovádí na zvířatech, 
za současného zvýšení 
konkurenceschopnosti a inovace.

Or. en

(Nový pozměňovací návrh k dosažení souladu s úpravou souvisejícího bodu odůvodnění 
(Lucas a další))

Odůvodnění

Vztahuje se k pozměňovacímu návrhu bodu odůvodnění 1 stejných autorů. (Lucas a další)

Souvisí s pozměňovacím návrhem k čl. 1 odst. 1. Tyto dva cíle tohoto nařízení vyplývající 
z vysvětlujícího prohlášení Komise byly vypuštěny Radou a měly by být znovu zapracovány 
s ohledem na význam jak zvyšování průhlednosti, tak podpory zkoušek, které se neprovádí na 
zvířatech, v tomto nařízení pro všechny investory a evropské občany. ( Jørgensen a Oomen-
Ruijten)

Pozměňovací návrh, který předkládá Chris Davies

Pozměňovací návrh 92
ČL. 1 ODST. 1

1. Účelem tohoto nařízení je zajistit vysokou 
úroveň ochrany lidského zdraví a životního 
prostředí a volný pohyb látek na vnitřním 

1. Účelem tohoto nařízení je zajistit vysokou 
úroveň ochrany lidského zdraví a životního 
prostředí, volný pohyb látek na vnitřním 
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trhu za současného zvýšení 
konkurenceschopnosti a inovace.

trhu, provádění transparentních rozhodnutí 
a podpora zkoušek, které se neprovádí na 
zvířatech, za současného zvýšení 
konkurenceschopnosti a inovace.

Or. en

Odůvodnění

Tyto dva cíle tohoto nařízení byly vypuštěny Radou a měly by být znovu předloženy.

Pozměňovací návrh, který předkládají Amalia Sartori a Ria Oomen-Ruijten, Vittorio Prodi a 
Chris Davies a Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 93
ČL. 1 ODST. 3

3. Základem tohoto nařízení je zásada, že 
výrobci, dovozci a následní uživatelé by 
měli zajistit, že vyrábějí, uvádějí na trh, 
dovážejí nebo používají takové látky, které 
nepůsobí nepříznivě na lidské zdraví nebo na 
životní prostředí . Ustanovení tohoto 
nařízení se opírají o zásadu předběžné 
opatrnosti.

3. Základem tohoto nařízení je zásada, že 
výrobci, dovozci a následní uživatelé by 
měli zajistit, že vyrábějí, uvádějí na trh, 
dovážejí nebo používají takové látky, které 
nepůsobí nepříznivě na lidské zdraví nebo na 
životní prostředí při normálním a rozumně 
předvídatelném používání. Ustanovení 
tohoto nařízení se opírají o zásadu předběžné 
opatrnosti.

Or. en

Odůvodnění

Odůvodnění

Odpovídá pozměňovacímu návrhu 60 z prvního čtení. 

Je v souladu s definicí „bezpečný výrobek“, jak je stanoveno ve směrnici o obecné 
bezpečnosti výrobků (2001/95/ES), a je nezbytné určit rámec a omezení, které platí pro 
předmět tohoto nařízení. (Oomen-Ruijten a Prodi).

Pozměňovací návrh přijatý při prvním čtení. (Davies)

Je v souladu s definicí „bezpečný výrobek“, jak je stanoveno ve směrnici o obecné 
bezpečnosti výrobků (2001/95/ES) a je nezbytné určit rámec a limity, které platí pro předmět 
tohoto nařízení.

Předložení pozměňovacího návrhu 60 přijatého v prvním čtení (Lienemann a Ferreira)
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Pozměňovací návrh, který předkládají Johannes Blokland a Jens-Peter Bonde

Pozměňovací návrh 94
ČL. 1 ODST. 3A (nový)

3a. Toto nařízení nemá zabránit 
jednotlivým členským státům v podpoře 
nebo zavádění přísnějších ochranných 
opatření.

Or. en

Odůvodnění

Současné rozdíly mezi členskými státy týkající se kontroly úrovně chemického znečištění
vyvolávají nezbytnost umožnit členským státům udržet a zavést restriktivnější opatření 
k zajištění vysoké úrovně ochrany lidského zdraví a životního prostředí. Tím by měl být splněn 
čl. 95, odst. 3, čl. 152, odst. 1 a čl. 153 odst.2 Smlouvy.

Jestliže se nařízení zavede bez této záruky, budou mít něj některé členské státy nižší úroveň 
ochrany,než mají dnes.

Pozměňovací návrh, který předkládají Chris Davies a Amalia Sartori

Pozměňovací návrh 95
ČL. 1 ODST. 3A (nový)

3a. Realizace a uplatňování tohoto nařízení 
nesmí za žádných okolností představovat 
nárůst byrokratické a správní zátěže pro 
malé a střední podniky.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 63 přijatý v prvním čtení se snaží zabránit zbytečné byrokracii ohledně 
podniků, především MSP. (Davies)
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Pozměňovací návrh, který předkládají Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-
Schoepges, Péter Olajos a Avril Doyle

Pozměňovací návrh 96
ČL. 1 ODST. 3A, 3B A 3C (nové)

3a. Každý výrobce, dovozce a následný 
uživatel, který provádí nebo má v úmyslu 
provést operace zahrnující některou látku 
či přípravek nebo výrobek obsahující 
takovou látku nebo přípravek, včetně jejich 
výroby, dovozu a použití, o nichž ví nebo 
může rozumně předvídat, že tyto operace 
mohou mít nepříznivý vliv na lidské zdraví 
nebo životní prostředí, vyvine veškeré úsilí 
v míře, v jaké o to může být rozumně žádán, 
aby takové vlivy vyloučil, omezil nebo 
napravil přednostně prostřednictvím 
náhradního plánu. Výrobci a následní 
uživatelé si pro výrobu a použití vybírají 
z nejbezpečnějších dostupných látek. Pokud 
tyto alternativy nejsou dostupné, měli by 
dále usilovat o nahrazení látky 
s nepříznivými vlivy na lidské zdraví nebo 
na životní prostředí.
3b. Každý výrobce, dovozce a následný 
uživatel, který dodává v rámci své profese 
nebo obchodu látku či přípravek nebo 
výrobek obsahující takovou látku nebo 
přípravek pro výrobce, dovozce a následné 
uživatele, zajistí v rozsahu, který od něj 
může být rozumně požadován, vhodné 
sdělování a výměnu informací, včetně 
případné technické pomoci, a to v míře 
rozumně potřebné k vyloučení, omezení 
nebo nápravě nepříznivých vlivů na lidské 
zdraví nebo na životní prostředí.
3c. To zahrnuje povinnost vhodným 
a transparentním způsobem popsat, doložit 
a oznámit rizika spojená s výrobou, 
použitím a likvidací každé látky.

Or. en

Odůvodnění

Vyžaduje se obecná povinnost dohledu. Pozměňovací návrh 364 z prvního čtení. Mírně 
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přeformulováno, aby více odpovídalo pozměňovacímu návrhu, který se týká náhrad.

Pozměňovací návrh, který předkládá Lena Ek

Pozměňovací návrh 97
ČL. 1 ODST. 3A A 3B (nové)

3a. Každý výrobce, dovozce a následný 
uživatel:
a) který provádí nebo má v úmyslu provést 
operace zahrnující některou látku či 
přípravek nebo výrobek obsahující takovou 
látku nebo přípravek, včetně jejich výroby, 
dovozu a aplikace, o nichž ví nebo může 
rozumně předvídat, že tyto činnosti mohou 
mít nepříznivý vliv na lidské zdraví nebo 
životní prostředí:
i) vyvine veškeré úsilí v míře, v jaké o to 
může být rozumně žádán, aby takové vlivy 
vyloučil, omezil nebo napravil, a
ii) vhodným a transparentním způsobem 
popíše, doloží a oznámí rizika spojená 
s výrobou, použitím a likvidací každé látky;
b) který dodává v rámci své profese nebo 
obchodu látku či přípravek nebo výrobek 
obsahující takovou látku nebo přípravek 
pro výrobce, dovozce a následné uživatele, 
zajistí v rozsahu, který od něj může být 
rozumně požadován:
i) vhodné sdělování a výměnu informací, 
včetně případné technické pomoci, a to 
v míře rozumně potřebné k vyloučení, 
omezení nebo nápravě nepříznivých vlivů 
na lidské zdraví nebo na životní prostředí a
ii) vhodným a transparentním způsobem 
popíše, doloží a oznámí rizika spojená 
s výrobou, použitím a likvidací každé látky.
3b. Výrobci a následní uživatelé si pro 
výrobu a použití vybírají z nejbezpečnějších 
dostupných látek.

Or. en
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Odůvodnění

Důležité části pozměňovacího návrhu 364 z prvního čtení se předkládají znovu. Povinnost 
dohledu je kritickou částí prvního čtení v Evropském parlamentu, a měla by proto být 
předložena znovu. Avšak pozměňovací návrh byl znovu navržen tak, aby byl jasnější 
a srozumitelnější.

Pozměňovací návrh, který předkládají Lena Ek a Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone 
a Amalia Sartori

Pozměňovací návrh 98
ČL. 1 ODST. 3C (nový)

3c. Při provádění tohoto nařízení musí 
Evropská unie vytvořit mechanismy, které 
budou zajišťovat pomoc a podporu malým 
a středním podnikům.

Or. en

Odůvodnění

MSP jsou finančně a technicky slabší než velké společnosti a vyžadují zvláštní podporu. 
Shodné s prvním čtením pozměňovacího návrhu 64. (Ek)

Je důležité, že hlavní část nařízení REACH by měla obdobně jako 48 vzít v úvahu zvláštní 
charakter MSP, které vyžadují dodatečnou podporu, aby vyhověly nařízení REACH

Pozměňovací návrh 64 z prvního čtení. (Foglietta a Poli Bortone)

Pozměňovací návrh 64 z prvního čtení. (Sartori)

Pozměňovací návrh, který předkládá Marie-Noëlle Lienemann

Pozměňovací návrh 99
ČL. 2 ODST. 1 PÍSM. CA) (nové)

ca) látky v bateriích jiné než ty, které byly 
vyňaty podle čl. 4 odst. 2 a 3 [směrnice 
2006/xx/ES];

Or. en
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Odůvodnění

The aim is to maintain consistency with the directive on batteries and accumulators, which 
has recognised that in principle the substances cadmium and mercury are harmful.

Pozměňovací návrh, který předkládají Georgs Andrejevs, Mojca Drčar Murko, Holger 
Krahmer, Anne Laperrouze, Marios Matsakis, Vittorio Prodi a Ria Oomen-Ruijten 

Pozměňovací návrh 100
ČL. 2 ODST. 1 PÍSM. CA) (nové)

ca) látky v bateriích v rozsahu působnosti 
směrnice 91/157/EHS (ve znění směrnic 
91/86/ES a 98/101/ES);

Or. en

Odůvodnění

A directive on batteries has just been adopted and will come into force soon. Therefore, there 
is no need for REACH to cover it. We need to avoid double legislation. (Andrejevs & others + 
Krahmer & Laperrouze)

Corresponds to Pozměňovací návrh 464 adopted in First Reading.

Following the agreement on the revision of the batteries directive reached in the conciliation 
committee, the main purpose of the batteries directive is now to ban the marketing of batteries 
containing dangerous substances (Article 1(1) of the batteries directive). So far the focus has 
been only on the heavy metals mercury, cadmium and lead. With this new objective of the 
batteries directive, it will in future be possible for all aspects of risks associated with 
substances, risks in handling and possibilities of substitution to be regulated by means of 
further revisions of the batteries directive when necessary, in the case of all battery 
constituents.
The exception applies only to the use of substances in batteries, not their production. The 
production of current and future battery constituents will in any case be subject to the 
forthcoming REACH Regulation. That means that manufacturers (and importers) of battery 
constituents (which may be the battery industry itself) will in any case be required to register 
these substances under REACH and assess them with reference to their intrinsic properties, 
so that no lacunae arise here. The actual risks associated with use will then be assessed under 
the batteries directive. Insofar as the substances are put to use other than in batteries, the 
REACH Regulation will apply in full. (Oomen-Ruijten)
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Pozměňovací návrh, který předkládají Ria Oomen-Ruijten a Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 101
ČL. 2 ODST. 1 PÍSM. DA) (nové)

da) letadla, pokud je taková výjimka 
nezbytná za účelem zajištění souladu se 
základními požadavky na letovou 
způsobilost a bezpečnost pasažérů v 
civilním letectví podle nařízení (ES) č. 
1592/2002 Evropského parlamentu a Rady 
ze dne 15. července 2002 o společných 
pravidlech v oblasti civilního letectví a o 
zřízení Evropské agentury pro bezpečnost 
letectví1.
1 Úř. věst. L 240, 7. 9. 2002, s. 1. Nařízení 
ve znění nařízení Komise (ES) č. 1701/2003 
(Úř. věst. L 243, 27. 9. 2003, s. 5).

Or. en

Odůvodnění

Navrhované výjimky pro letedadla se mohou udělit pouze tehdy, může-li být prokázáno, že je 
to nezbytné k zajištění souladu s požadavky na bezpečnost veřejnosti v civilním letectví.

Pozměňovací návrh, který předkládá Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 102
ČL. 2 ODST. 2

2. Odpad, jak je stanoven ve směrnici 
2006/12/ES Evropského parlamentu a Rady 
není látka, přípravek nebo výrobek ve 
smyslu článku 3 tohoto nařízení.

2. Toto nařízení neplatí pro odpad, jak je 
stanoveno směrnicí 2006/12/ES Evropského 
parlamentu a Rady.

Or. en

Odůvodnění

Částečně obnovuje pozměňovací návrh 55 následně přijatý v prvním čtení. Hodně odpadů je 
důležitou surovinou pro mnohá průmyslová odvětví. Zahrnutí odpadů do REACH by mohlo 
představovat vážnou hrozbu pro odvětví recyklace.
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Pozměňovací návrh, který předkládají Urszula Krupa a Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud 
Breyer, Jonas Sjöstedt

Pozměňovací návrh 103
ČL. 2 ODST. 3

3. Členské státy mohou umožnit výjimky z 
tohoto nařízení v jednotlivých případech 
pro konkrétní látky samotné nebo obsažené 
v přípravku nebo v předmětu, pokud je to 
nutné v zájmu obrany.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tento odstavec popírá myšlenku rovných soutěžních podmínek. Pokud se členské státy samy o 
sobě rozhodnou o vyjmutí, mohlo by to vést k narušení vnitřního trhu. Dále je stejně důležité 
chránit pracovníky a životní prostředí před látkami vyráběnými v odvětví obrany jako před 
jinými látkami. (Krupa)

Neexistuje žádné odůvodnění pro tak vágní a široké vyjmutí. Pracovníci, spotřebitelé a životní 
prostředí by měli být také chráněni před nebezpečnými látkami používanými v odvětví obrany. 
(Schlyter a další)

Pozměňovací návrh, který předkládají Philippe Busquin, Vittorio Prodi a Chris Davies

Pozměňovací návrh 104
ČL. 2 ODST. 4

4. Toto nařízení se použije, aniž by byla 
dotčena legislativa týkající se pracovního 
a životního prostředí včetně směrnice Rady 
89/391/EHS ze dne 12. června1989 o 
provádění opatření ke zlepšení bezpečnosti 
a ochrany zdraví, směrnice Rady 96/61/ES 
ze dne 24. září 1996 o omezování rizika 
velkých průmyslových havárií, směrnice ; 
98/24/ES, směrnice 2000/60/ES Evropského 
parlamentu a Rady ze dne 23. října 2000 
Rámcové směrnice ES pro vodní politiku a 
směrnicev 2004/37/ES.

4. Toto nařízení se použije, aniž by byla 
dotčena legislativa týkající se pracovního 
a životního prostředí včetně směrnice Rady 
89/391/EHS ze dne 12. června1989 
o provádění opatření ke zlepšení bezpečnosti 
a ochrany zdraví, směrnice Rady 96/61/ES 
ze dne 24. září 1996 o omezování rizika 
velkých průmyslových havárií, směrnice 
98/24/ES, směrnice 2000/60/ES Evropského 
parlamentu a Rady ze dne 23. října 2000 
Rámcové směrnice ES pro vodní politiku 
a směrnicev 2004/37/ES a aniž je dotčeno 
nařízení (ES) č. 1592/2002, což je nezbytné 
ke stanovení a podpoře vysoké společné 
úrovně bezpečnosti civilního letectví v 
Evropě.
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Or. en

Odůvodnění

The words "without prejudice to" must be understood as meaning "shall not affect" 
Community legislation. In other words, the implementation of REACH shall not prevent the 
achievement of objectives laid down by the Community legislation that is referred to in 
provision. In that respect, it must be noted that the main objective pursued by the EC 
Regulation 1592/2002 is to establish and maintain a high uniform level of civil aviation safety
in Europe. In implementing REACH, the Commission and Member States' national competent 
authorities shall take account of the obligation incumbent to aircraft manufacturers to comply 
with safety standards established by the EASA, in particular with regard to suitable 
alternatives and maintenance constraints. (Busquin & Prodi) 

The words “without prejudice to” must be understood as meaning “shall not affect” 
Community legislation. In implementing REACH account must be taken of the obligation 
incumbent to aircraft manufacturers to comply with safety standards established by the 
European Aviation Safety Agency, in particular with regard to suitable alternatives and 
maintenance constraints. This Pozměňovací návrh should be read in parallel with the 
proposed amendment to Article 59§8. (Davies)

Pozměňovací návrh, který předkládá Anders Wijkman

Pozměňovací návrh 105
ČL. 2 ODST. 4

4. Toto nařízení se použije, aniž by byla 
dotčena legislativa týkající se pracovního 
a životního prostředí včetně směrnice Rady 
89/391/EHS ze dne 12. června1989 
o provádění opatření ke zlepšení 
bezpečnosti a ochrany zdraví, směrnice 
Rady 96/61/ES ze dne 24. září 1996 
o omezování rizika velkých průmyslových 
havárií; směrnice ; 98/24/ES, směrnice 
2000/60/ES Evropského parlamentu a Rady 
ze dne 23. října 2000 Rámcové směrnice ES 
pro vodní politiku a směrnicev 2004/37/ES.

4. Toto nařízení se použije, aniž by byla 
dotčena legislativa týkající se pracovního 
a životního prostředí a k přísnějším 
národním ustanovením tyto právní 
předpisy, včetně: 
a) Směrnice Rady 89/391/EHS,

b) Směrnice Rady 90/394/ EHS,
c) Směrnice Rady 98/24/ES,

d) Směrnice Rady 96/61/ES,
e) Směrnice Rady 2000/60/ES,
f) Směrnice 2004/37/ES.

Or. en

Odůvodnění

Švédsko má mimo jiné mnohem přísnější požadavky na bezpečnost pracovníků a pro vyjasnění 
možnosti udržet tyto mnohem přísnější požadavky se navrhuje toto znění.
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Pozměňovací návrh, který předkládají Dan Jørgensen a Åsa Westlund

Pozměňovací návrh 106
ČL. 2 ODST. 4

4. Toto nařízení se použije, aniž by byla 
dotčena legislativa týkající se pracovního 
a životního prostředí včetně směrnice Rady 
89/391/EHS ze dne 12. června1989 
o provádění opatření ke zlepšení 
bezpečnosti a ochrany zdraví, směrnice 
Rady 96/61/ES ze dne 24. září 1996 
o omezování rizika velkých průmyslových 
havárií; směrnice ; 98/24/ES, směrnice 
2000/60/ES Evropského parlamentu a Rady 
ze dne 23. října 2000 Rámcové směrnice ES 
pro vodní politiku a směrnicev 2004/37/ES.

4. Toto nařízení se použije, aniž by byla 
dotčena legislativa týkající se pracovního 
a životního prostředí a k přísnějším 
vnitrostátním ustanovením provádějícím 
tyto právní předpisy, včetně: 
a) Směrnice Rady 89/391/EHS,

b) Směrnice Rady 90/394/ EHS,
c) Směrnice Rady 98/24/ES,
d) Směrnice Rady 96/61/ES,

e) Směrnice Rady 2000/60/ES.

Or. en

Odůvodnění

Tyto směrnice ES o legislativě týkající se pracovního prostředí jsou založeny na článku 137 
Římské smlouvy. Článek 137 uvádí, že zaváděné minimum směrnic nezastaví žádný členský 
stát, aby udržel nebo vytvořil přísnější právní předpisy týkající se pracoviště a životního 
prostředí.

Pozměňovací návrh, který předkládají Chris Davies a Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud 
Breyer, Jonas Sjöstedt a Dagmar Roth-Behrendt

Pozměňovací návrh 107
ČL. 2 ODST. 4A (nový)

 4a. Toto nařízení se použije, aniž jsou 
dotčeny zákazy a omezení stanovené 
směrnicí Rady 76/768/EHS ze dne 
27. července 1976 o sbližování právních 
předpisů členských států týkajících se 
kosmetických výrobků1), pokud jde o:
i) zákaz zkoušení dokončených 
kosmetických výrobků a přísad nebo 
kombinací přísad těchto výrobků na 
zvířatech; a
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ii) uvádění na trh kosmetických výrobků, 
jejichž některé nebo všechny přísady nebo 
konečný přípravek byly zkoušeny na 
zvířatech.
Pokud se na látky používané pouze jako 
přísady do kosmetických výrobků vztahuje 
toto nařízení, není žádné zkoušení na 
zvířatech, které je zakázáno podle směrnice 
76/768/EHS, pro účely stejného hodnocení 
požadovaného podle tohoto nařízení 
vzhledem k těmto látkám povoleno.
(1) Úř. věst. L 262, 27. 7. 1976, s. 169. 
Směrnice ve znění směrnice 2003/15/ES 
(Úř. věst. L 66, 11. 3. 2003, s. 26) 
a naposledy pozměněná směrnicí Komise 
2006/65/ES (Úř. věst. L 198, 20. 7. 2006)

Or. en

Odůvodnění

Successful First Reading amendment 65. Ensures that relevant provisions of the Cosmetics 
Directive, intended to curb animal testing, will still apply under this Regulation. (Davies)

Cosmetic products and ingredients are covered by Council Directive 76/768/EEC. Article 4a 
of Directive 2003/15/EC of the European Parliament and of the Council, amending Directive 
76/768/EEC, prohibits animal testing of cosmetic ingredients in the Community after 11 
March 2009 and restricts the marketing in the Community of cosmetic products that have 
been tested on animals. This amendment ensures that the provisions of Directive 76/768/EEC 
as amended will apply under this Regulation. (Lucas & others)

Partly reinstates amendment 65 as adopted in first reading. The 7th amendment to the 
Cosmetic Directive aims at stepwise removing animal testing from the Cosmetic sector. This 
should not be undermined by REACH. (Roth-Behrendt)

Pozměňovací návrh, který předkládá Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 108
ČL. 2 ODST. 5 PÍSM. BA), BB) A BC) (nové)

ba) ve zdravotnických zařízeních v rozsahu 
působnosti směrnice 90/385/EHS, 
93/42/EHS nebo 98/79/EC;
bb) v přípravcích na ochranu rostlin 
v rozsahu působnosti směrnice
91/414/EHS;
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bc) v pesticidech v rozsahu působnosti 
směrnice 98/8/ES;

Or. en

Odůvodnění

Odpovídá pozměňovacímu návrhu 466 přijatému v prvním čtení. 

Zlepšuje a dokončuje stanovisko Rady a odráží hlasování prvního čtení.

Pozměňovací návrh, který předkládá Philippe Busquin

Pozměňovací návrh 109
ČL. 2 ODST. 5 PÍSM. BA) (nové)

ba) u letadel, pokud je taková výjimka 
nezbytná za účelem zajištění souladu se 
základními požadavky na letovou 
způsobilost a bezpečnost pasažérů v 
civilním letectví podle nařízení (ES) č. 
1592/2002 Evropského parlamentu a Rady 
ze dne 15. července 2002 o společných 
pravidlech v oblasti civilního letectví a o 
zřízení Evropské agentury pro bezpečnost 
letectví

Or. en

Odůvodnění

Navrhované výjimky pro letadla se mohou udělit pouze tehdy, může-li být prokázáno, že je to 
nezbytné k zajištění souladu s požadavky na bezpečnost veřejnosti v civilním letectví.

Pozměňovací návrh, který předkládají Mojca Drčar Murko a Holger Krahmer a Dagmar Roth-
Behrendt

Pozměňovací návrh 110
ČL. 2 ODST. 5 PÍSM. BA) (nové)

ba) ve zdravotnických zařízeních v rozsahu 
působnosti směrnice 90/385/EHS, 
93/42/EHS nebo 98/79/EC;

Or. en
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Odůvodnění

Existují-li zvláštní směrnice a jejich posouzení rizik nebo nástrojů řízení, měla by být 
zdravotnickým zařízením udělena výjimka z REACH. Tento názor sdílela při prvním čtení 
v EP většina. (Drčar Murko)

Částečně obnovuje pozměňovací návrh 55 následně přijatý v prvním čtení. (Roth-Behrendt)

Pozměňovací návrh, který předkládají Dagmar Roth-Behrendt a Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 111
ČL. 2 ODST. 5 PÍSM. BA) (nové)

ba) v bateriích v rozsahu působnosti 
směrnice [2006/…/ES].

Or. en

Odůvodnění

Partly reinstates amendment 464 as adopted in first reading. Other than the amendment 
adopted in first reading, this amendment excludes the recently revised batteries directive not 
from the entire scope of the Regulation. This should open the way to a compromise with 
Council. (Roth-Behrendt)

Following the agreement on the revision of the batteries directive reached in the conciliation 
committee, the main purpose of the batteries directive is now to ban the marketing of batteries 
containing dangerous substances (Article 1(1) of the batteries directive). So far the focus has 
been only on the heavy metals mercury, cadmium and lead. With this new objective of the 
batteries directive, it will in future be possible for all aspects of risks associated with 
substances, risks in handling and possibilities of substitution to be regulated by means of 
further revisions of the batteries directive when necessary, in the case of all battery 
constituents.
The exception applies only to the use of substances in batteries, not their production. The 
production of current and future battery constituents will in any case be subject to the 
forthcoming REACH Regulation. That means that manufacturers (and importers) of battery 
constituents (which may be the battery industry itself) will in any case be required to register 
these substances under REACH and assess them with reference to their intrinsic properties, 
so that no lacunae arise here. The actual risks associated with use will then be assessed under 
the batteries directive. Insofar as the substances are put to use other than in batteries, the 
REACH Regulation will apply in full. (Oomen-Ruijten)
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Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber

Pozměňovací návrh 112
ČL. 3 ODST. 2

2. „přípravkem“ směs nebo roztok složený 
ze dvou nebo více látek;

2. „přípravkem“ směs nebo roztok složený 
ze dvou nebo více látek; zvláštní přípravky 
(např. slitiny) jsou přípravky, které mohou 
být posuzovány na základě svých vlastních 
specifických vlastností;

Or. de

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh odpovídá pozměňovacímu návrhu 67 přijatému v prvním čtení. Je 
to nezbytné za účelem jeho začlenění do aktuálního znění textu, jehož záměr byl vyjádřen v 
bodu odůvodnění 27 společného postoje a za účelem většího přihlédnutí k vlastnostem 
zvláštních přípravků (jako jsou slitiny, ale je možné zařadit také sklo).

Pozměňovací návrh, který předkládají Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer a Jonas 
Sjöstedt

Pozměňovací návrh 113
ČL. 3 ODST. 3

3. „předmětem“ předmět, který během 
výroby získává určitý tvar, povrch nebo 
vzhled určující jeho funkci ve větší míře než 
jeho chemické složení;

3. „předmětem“ předmět vyrobený 
člověkem, který se skládá z jedné nebo více 
částí, z nichž každá je tvořena jedním nebo 
více homogenními materiály, jež obsahují 
látku/látky a/nebo přípravek/přípravky, a 
který během výroby získává určitý tvar, 
povrch nebo vzhled určující jeho funkci ve 
větší míře než jeho chemické složení;

Or. en

(Kombinace pozměňovacího návrhu 479/rev a 352 – první čtení a nový pozměňovací návrh, 
čl. 62 odst. 2 písm. d) – konečné znění zprávy RIP 3.8. o požadavcích na látky ve výrobcích 

pozměněné dne 26. května 2006, představují nové skutečnosti)

Odůvodnění

Definice výrobku by měla odrážet výslovně, zda je vyroben z jedné nebo více částí, každá 
složena z jednoho nebo více homogenních materiálů, které mohou obsahovat střídavě látky 
nebo přípravky, zvláště s ohledem na prahovou hodnotu 0,1 % podle čl. 7 odst. 2. To je 
vyžadováno v kontrole RIP 3.8. Prahová hodnota by měla platit pro látky s homogenními 
materiály ve výrobku a nikoliv pro celý výrobek, v souladu s jinými právními předpisy 
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Společenství (např. RoHS). V opačném případě by byl  článek 7.2 téměř bezvýznamný 
a vytvořil nestejné soutěžní podmínky mezi výrobci a dovozci v rámci EU.

Pozměňovací návrh, který předkládají Urszula Krupa a Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne 
Ferreira, Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Pozměňovací návrh 114
ČL. 3 ODST. 3

3. „předmětem“ předmět, který během 
výroby získává určitý tvar, povrch nebo 
vzhled určující jeho funkci ve větší míře než 
jeho chemické složení;

3. „předmětem“ předmět tvořený 
homogenním materiálem, který během 
výroby získává určitý tvar, povrch nebo 
vzhled určující jeho funkci ve větší míře než 
jeho chemické složení;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zajistí soulad se stávající legislativou EU (směrnice 76/769/EES 
o omezeních, směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, a směrnice RoHS). 
Navíc znění Komise by také poškodilo průmysl EU, což by mohlo vést ke znevýhodnění 
v hospodářské soutěži výrobců EU hotových předmětů vzhledem k dovozcům hotových 
předmětů.

Pozměňovací návrh, který předkládají Carl Schlyter, Caroline Lucas a Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 115
ČL. 3 ODST. 5A (nový)

5a. „nanočásticí“ technická látka s jedním 
nebo více rozměry 100 nanometrů nebo 
méně;

Or. en

(Nový pozměňovací návrh – čl. 62 odst. 2 písm. d) s cílem zohlednit pozměněné stanovisko 
Vědeckého výboru pro vznikající a nově zjištěná zdravotní rizika (SCENIHR) ze dne 10. 

března 2006 k tomu, zda existující metodologie pro posouzení potenciálních rizik 
nanotechnologie jsou odpovídající.)

Odůvodnění

V souvislosti s pozměňovacími návrhy týchž autorů k článkům 14, 56, 57 a příloze III. 
Definice nanočástic je nezbytná k objasnění rozsahu působnosti nově zavedených ustanovení 
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o nanočásticích.

Pozměňovací návrh, který předkládá Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 116
ČL. 3 ODST. 22

22. „vědeckým výzkumem a vývojem“ 
vědecké experimenty, analýzy nebo 
chemický výzkum prováděné za 
kontrolovaných podmínek v množství 
menším než 1 tuna za rok;

22. „vědeckým výzkumem a vývojem“ 
vědecké experimenty, analýzy nebo 
chemický výzkum prováděné za 
kontrolovaných podmínek;

Or. en

Odůvodnění

Odpovídá pozměňovacímu návrhu 76 přijatému v prvním čtení.

Horní hranice jedné tuny příliš omezuje svobodu ve vědě a výzkumu.

Pozměňovací návrh, který předkládá Lena Ek

Pozměňovací návrh 117
ČL. 3 ODST. 23A (nový)

 23a. „nepodporovaným použitím“ použití 
následnými uživateli, před nímž žadatel o 
registraci varuje poskytováním vědecky 
podložených argumentů hovořících proti 
bezpečnosti tohoto použití;

Or. en

Odůvodnění

Měly by se poskytnout argumenty, které zdůvodní, proč použití není podporované. Ve shodě s 
prvním čtením pozměňovacích návrhů 76–77.

Pozměňovací návrh, který předkládá Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 118
ČL. 3 ODST. 25
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25. „určeným použitím“ použití látky 
samotné nebo obsažené v přípravku nebo 
použití přípravku, které je předpokládané 
účastníkem dodavatelského řetězce, 
včetně jeho vlastního použití, nebo o 
kterém je písemně informován 
bezprostředním následným uživatelem;

25. „určeným použitím“ použití látky 
samotné nebo obsažené v přípravku nebo 
použití přípravku, které je předpokládané 
účastníkem dodavatelského řetězce, včetně 
jeho vlastního použití, nebo o kterém je 
písemně informován bezprostředním 
následným uživatelem a které je oznámeno 
příslušnému následnému uživateli.

Or. en

Odůvodnění

Musí existovat povinnost pro výrobce a dodavatele informovat následné uživatele, které 
použití je podporované a které nikoli; jinak následný uživatel neví, zda se nemá sám 
registrovat.

Pozměňovací návrh, který předkládají Lena Ek a Amalia Sartori

Pozměňovací návrh 119
ČL. 3 ODST. 29

29. rokem ve výrazu „za rok“ kalendářní 
rok, není-li uvedeno jinak;

29. rokem ve výrazu „za rok“ kalendářní 
rok, není-li uvedeno jinak. V případě nových 
látek a není-li uvedeno jinak, se množství za 
rok vypočítá na základě průměrného 
množství výroby v bezprostředně 
předcházejících třech kalendářních letech, 
v nichž výrobce látku skutečně vyráběl;

Or. en

Odůvodnění

Kolísání trhu je třeba vzít v úvahu, aby neohrožovalo lhůty pro registraci, posouzení a 
povolení (existující látky). Shodné s prvním čtením pozměňovacího návrhu 78. (Ek)

Pozměňovací návrh, který předkládají Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas 
Sjöstedt a Frédérique Ries, Chris Davies a Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 120
ČL. 3 ODST. 30A (nový)

30a. „ohroženou skupinou obyvatel“: 
ohrožené osoby, k nimž se počítají 
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novorozenci, kojenci, děti, těhotné ženy, 
kojící matky, osoby nemocné a osoby 
s oslabenou imunitou, starší osoby, osoby 
s individuálním genetickým zatížením a jiné 
označené skupiny.

Or. en

(Amendment 80 - first reading)

Justification

The Council wording of Article 3 has no definition of the term vulnerable populations 
although is used in the text. A definition is essential to ensure that susceptible populations are 
identified and that measures can be taken accordingly to reduce the risks to and exposures of 
these populations. (Schlyter & others)

The Council wording of Article 3 has no definition of the term 'vulnerable populations' which 
is used in the text. The EP amendment adopted at 1st reading (Am. 80) specifies the meaning 
of this term, and this amendment simply retables the Parliament's definition. (Ries, Davies) 

The Council wording of Article 3 has no definition of the term ’vulnerable populations’ 
although it is used in the text. EP amendment 80 providing this definition is re-tabled. 
(Krupa)

Pozměňovací návrh, který předkládá Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 121
ČL. 3 ODST. 35

35. „scénářem expozice“ soubor podmínek, 
které popisují, jak je látka vyráběna nebo 
používána během svého životního cyklu a 
jak výrobce nebo dovozce kontroluje nebo 
doporučuje následnému uživateli 
kontrolovat expozici člověka a životního 
prostředí. Tyto scénáře expozice mohou 
zahrnovat jeden konkrétní proces nebo jedno 
konkrétní použití anebo více procesů nebo 
použití;

35. „scénářem expozice“ soubor podmínek 
včetně opatření rizikového managementu, 
které popisují, jak je látka vyráběna nebo 
používána během svého životního cyklu a 
jak výrobce a dovozce kontroluje nebo 
doporučuje následnému uživateli, jak může 
kontrolovat expozici člověka a životního 
prostředí. Tyto scénáře expozice mohou 
zahrnovat jeden konkrétní proces nebo jedno 
konkrétní použití anebo více procesů nebo 
použití, jestliže tyto procesy nebo použití 
mohou být popsány v souvislosti 
s kategoriemi použití a expozice, jak byly 
formulovány.

Or. en
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Odůvodnění

Ve shodě s pozměňovacím návrhem 376 přijatým v prvním čtení.

Definice vysvětluje, že rizikový management je významnou součástí scénáře expozice, jak 
stanoví příloha 1. Dále objasňuje, že některá použití a procesy mohou být také popsány 
kategoriemi použití a expozice.

Pozměňovací návrh, který předkládá Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 122
ČL. 3 ODST. 36

36. „kategorií použití a expozice“ scénář 
expozice zahrnující široké rozpětí procesů 
nebo použití;

36. „kategorií použití a expozice“hlavní 
kategorie použití (např. průmyslové, 
profesionální, spotřebitelské použití) a 
významné cesty expozice (např. orální, 
dermální, inhalační, environmentální) a 
modely expozice (např. častá, náhodilá, 
příležitostná, nepřetržitá).

Or. en

Odůvodnění

Ve shodě s pozměňovacím návrhem 377 přijatým v prvním čtení.

Tato definice popisuje strukturu použití a kategorie expozice podle přílohy VI oddílu 6.

Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber

Pozměňovací návrh 123
ČL. 3 ODST. 36A A 36B (nové)

36a. „kategorií použití“ klasifikace použití 
rozlišující: průmyslové použití, 
profesionální použití a spotřebitelské 
použití;
36b. „kategorií expozice“ klasifikace 
expozice v souladu s příslušnými způsoby 
expozice člověka, způsoby emisí do 
životního prostředí a frekvencí a délkou 
trvání expozice;

Or. de
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je ve shodě s pozměňovacími návrhy 434 a 435 přijatými v prvním 
čtení. Jako doplněk čl. 3 odst. 36 společného postoje objasňuje, co je míněno kategorií použití 
a expozice. Tato jasná definice vevnitř samého nařízení by na jedné straně mohla být 
potřebná pro předběžnou registraci, neboť následní uživatelé by mohli snáze rozhodnout, zda 
předchozí dodavatel registruje také zamýšlené použití. Na druhé straně je jasná a jednoduchá 
definice třeba také pro posouzení expozice a pro komunikaci v dodavatelském řetězci 
prostřednictvím rozsáhlého bezpečnostního listu a zejména je zásadní pro následné uživatele.

Pozměňovací návrh, který předkládá Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozměňovací návrh 124
ČL. 3 ODST. 39A (nový)

39a. „minerály“ kombinace anorganických 
složek tak, jak se nacházejí v zemské kůře, 
s charakteristickým chemickým složením, 
krystalickou formou a fyzikálně-
chemickými vlastnostmi.

Or. en

Odůvodnění

Opakuje pozměňovací návrh 676 přijatý v prvním čtení.

Pozměňovací návrh, který předkládá Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 125
ČL. 6 ODST. 1

1. Nestanoví-li toto nařízení jinak, podá 
agentuře žádost o registraci každý výrobce 
nebo dovozce látky samotné nebo obsažené 
v jednom či více přípravcích v množství 1 
tuny nebo větším za rok.

1. Nestanoví-li toto nařízení jinak, podá 
agentuře žádost o registraci každý výrobce 
nebo dovozce látky samotné nebo obsažené 
v jednom či více přípravcích v množství 1 
tuny nebo větším za rok. Namísto podávání 
žádostí o několik registrací pro každou 
látku určitého přípravku může výrobce 
nebo dovozce přípravku alternativně žádat 
o registraci přípravku; v tomto případě se 
požadavky na látku použijí pro přípravek.

Or. en
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Odůvodnění

Přípravky jsou nepostradatelné pro výrobu určitých produktů. Neboť je často v jednom 
přípravku více než 10 jednoduchých látek, mělo by být možné v jednotlivých případech 
registrovat přípravek jako celek. Má jen malý smysl nejprve testovat a registrovat jednotlivě 
všechny neznámé látky (rozsáhlými zkouškami na zvířatech) pouze za účelem sloučení 
veškerých informací do jednoho následného posouzení přípravku. Nová formulace umožní 
značně omezit zkoušky na zvířatech. Společnosti již často mají informace a údaje o přípravku 
a nikoli o každé jednotlivé látce v přípravku.

Pozměňovací návrh, který předkládá Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozměňovací návrh 126
ČL. 6 ODST. 1

1. Nestanoví-li toto nařízení jinak, podá 
agentuře žádost o registraci každý výrobce 
nebo dovozce látky samotné nebo obsažené 
v jednom či více přípravcích v množství 1 
tuny nebo větším za rok.

1. Nestanoví-li toto nařízení jinak, podá 
agentuře žádost o registraci každý výrobce 
nebo dovozce látky samotné v množství 1 
tuny nebo větším za rok.

Nestanoví-li toto nařízení jinak, podá 
agentuře žádost o registraci každý výrobce 
nebo dovozce látky obsažené v jednom či 
více přípravcích v množství 1 tuny nebo 
větším za rok, pokud již není registrována 
v souladu s prvním pododstavcem.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh usiluje o nalezení kompromisu s Radou a částečně opakuje 
výsledný text z prvního čtení.

Současná formulace způsobuje nedorozumění mezi výrobci a dovozci přípravků, pokud jde o 
jejich povinnosti. Není jasné, zda mají povinnost žádat o registraci látek v přípravcích bez 
ohledu na to, zda látky samy o sobě již byly registrovány, a opačně. Toto objasnění je třeba 
pro zachování právní jistoty.

Pozměňovací návrh, který předkládá Holger Krahmer

Pozměňovací návrh 127
ČL. 6 ODST. 3

3. Každý výrobce nebo dovozce polymeru 3. Každý výrobce nebo dovozce polymeru 
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podá agentuře žádost o registraci pro 
monomerní látky nebo jiné látky, pro které 
dosud nepodal žádost o registraci žádný 
účastník dodavatelského řetězce, jsou-li 
splněny obě tyto podmínky:

podá agentuře oznámení monomerní látky 
dosud neregistrované následným 
účastníkem dodavatelského řetězce, nebo 
jiné neregistrované látky, s výjimkou látek, 
v nichž se tyto monomerní látky formovaly 
během syntézy a nemohou být izolovány, 
jsou-li splněny obě tyto podmínky:

a) polymer obsahuje nejméně 2 %
hmotnostní těchto monomerních látek nebo 
jiných látek ve formě monomerních 
jednotek a chemicky vázaných látek;

a) polymer obsahuje nejméně 2 % 
hmotnostní těchto monomerních látek nebo 
jiných látek;

b) celkové množství těchto monomerních 
látek nebo jiných látek představuje 1 tunu 
nebo více za rok.

b) celkové množství těchto monomerních 
látek nebo jiných látek představuje 1 tunu 
nebo více za rok.

Oznámení takových monomerních látek 
bude obsahovat následující informace ve 
formátu určeném agenturou v souladu 
s článkem 110:
i) identifikaci výrobce nebo dovozce a 
podrobný kontakt na ně;
ii) identifikaci monomerní látky, uvedené 
v příloze VI oddílu 2;
iii) klasifikaci látky;
iv) stručný popis použití polymeru.
Registrace podle této hlavy bude podána 
pro neregistrované monomerní látky 
vyrobené nebo dovezené v množství více než 
1000 tun za rok. Tato registrace bude 
zahrnovat informace určené v příloze VII 
kromě informací požadovaných výše.
Neregistrované monomerní látky nebo jiné 
neregistrované látky jsou látky, které nebyly 
registrovány výrobcem, který dodává tyto 
látky výrobci polymerů.
Avšak v případě, že neregistrované 
monomerní látky nebo jiné látky byly 
registrovány původním výrobcem nebo jeho 
určeným zástupcem, může výrobce 
polymerů použít tuto registraci, pokud 
žadatel o registraci uvedl, že látka se 
používá při výrobě polymerů.

Or. en
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Odůvodnění

Re-tabling of Amendment 433 / 584 (first reading). Importers/manufacturers of polymers do 
not place monomer substances or other substances used to make polymers on the EU market. 
The purpose of monomers is to react with other monomers to form polymers. As a result, 
monomers no longer exist in the end-product, i.e. the polymer. Polymers, which are 
temporarily exempted from REACH, are recognised as being generally safe, posing limited 
risks to human health and the environment.

Requiring full registration of reacted monomers, or of substances that no longer exist in 
polymers, is therefore disproportionate to the potential risks that these monomers may 
present to health or the environment. To ensure proportionality and consistency with 
provisions on Substances in Articles, a notification of the monomer substances used to make 
polymers should be submitted to the Agency. The Agency may, in turn, require manufacturers 
or importers of polymers to submit a registration for any residual monomers or monomers 
that have only incompletely reacted to form the polymer if they present a risk to health and/or 
the environment.

In addition, and consistent with the underlying tonnage/exposure philosophy of REACH, 
where the 1000 tonne threshold is exceeded, manufacturers and importers should register 
monomer substances used to make polymers in accordance with the set conditions.

Pozměňovací návrh, který předkládají Chris Davies, Holger Krahmer, Anne Laperrouze a 
Vittorio Prodi

Pozměňovací návrh 128
ČL. 6 ODST. 3

3. Každý výrobce nebo dovozce polymeru 
podá agentuře žádost o registraci pro
monomerní látky nebo jiné látky, pro které 
dosud nepodal žádost o registraci žádný 
účastník dodavatelského řetězce, jsou-li 
splněny obě tyto podmínky:

3. Každý výrobce nebo dovozce polymeru 
podá agentuře oznámení monomerní látky 
nebo jiné látky, která dosud není oznámená 
nebo registrovaná, jsou-li splněny obě tyto 
podmínky:

a) polymer obsahuje nejméně 2 % 
hmotnostní těchto monomerních látek nebo 
jiných látek ve formě monomerních jednotek 
a chemicky vázaných látek;

a) polymer obsahuje nejméně 2 % 
hmotnostní těchto monomerních látek nebo 
jiných látek ve formě monomerních jednotek 
a chemicky vázaných látek;

b) celkové množství těchto monomerních 
látek nebo jiných látek představuje 1 tunu 
nebo více za rok.

b) celkové množství těchto monomerních 
látek nebo jiných látek představuje 1 tunu 
nebo více za rok.

Oznámení takových monomerních látek 
bude obsahovat následující informace ve 
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formátu určeném agenturou v souladu 
s článkem 110:
i) identifikaci výrobce nebo dovozce a a 
podrobný kontakt na ně;
ii) identifikaci monomerní látky, uvedené 
v příloze VI oddílu 2;
iii) klasifikaci látky;
iv) stručný popis použití polymeru;
v) označení, zda je látka přítomna jako 
nečistota v polymeru v koncentraci 0,1 
hmotnostního procenta nebo větším.
3a. Agentura může rozhodnout, že výrobci 
nebo dovozci  polymerů musí podat žádost o 
registraci pro všechny monomerní látky 
nebo jiné látky oznámené v souladu s čl. 6 
odst. 3, pokud jsou splněny tyto podmínky:
a) monomerní látka nebo jiná látka je 
přítomna jako nečistota po reakci 
formulující polymer;
b) tato nečistota je přítomna v koncentraci 
0,1 hmotnostního procenta a výše;
c) agentura důvodně předpokládá, že 
nečistota se z polymeru uvolňuje a že 
uvolňování představuje riziko pro lidské 
zdraví nebo životní prostředí.

Or. en

Odůvodnění

(Z důvodu kompromisu s Radou.)

Monomery reagují s jinými monomery a formulují polymery. Poté, co proběhla reakce 
monomerů, monomery se již  v polymeru nevyskytují. Požadavek úplné registrace monomerů, 
které reagovaly, je nepřiměřený možným rizikům, které tyto monomery mohou představovat 
pro zdraví a životní prostředí. Aby byla zajištěna proporcionalita a soudržnost s článkem 7, 
oznámení monomerů použitých k vytvoření polymerů se předloží agentuře, která pak může 
požadovat, aby výrobci nebo dovozci polymerů žádali o registraci všech reziduálních 
monomerů, jestliže představují nebezpečí pro lidské zdraví nebo životní prostředí.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 129
ČL. 6 ODST. 3

3. Každý výrobce nebo dovozce polymeru 
podá agentuře žádost o registraci pro 
monomerní látky nebo jiné látky, pro které 
dosud nepodal žádost o registraci žádný 
účastník dodavatelského řetězce, jsou-li 
splněny obě tyto podmínky:

3. Každý výrobce nebo dovozce polymeru 
podá agentuře žádost o registraci pro 
monomerní látky nebo jiné látky, pro které 
dosud nepodal žádost o registraci žádný 
účastník dodavatelského řetězce, s výjimkou 
případů, kdy monomerní látky formulované 
v průběhu syntézy nemohou být izolovány, 
jsou-li splněny obě tyto podmínky:

a) polymer obsahuje nejméně 2 % 
hmotnostní těchto monomerních látek nebo 
jiných látek ve formě monomerních jednotek 
a chemicky vázaných látek;

a) polymer obsahuje nejméně 2 % 
hmotnostní těchto monomerních látek nebo 
jiných látek ve formě monomerních jednotek 
a chemicky vázaných látek;

b) celkové množství těchto monomerních 
látek nebo jiných látek představuje 1 tunu 
nebo více za rok.

b) celkové množství těchto monomerních 
látek nebo jiných látek představuje 1 tunu 
nebo více za rok.

Oznámení takových monomerních látek 
bude obsahovat následující informace ve 
formátu určeném agenturou v souladu 
s článkem 110:
i) identifikaci výrobce nebo dovozce a 
podrobný kontakt na ně;
ii) identifikaci monomerní látky, uvedené 
v příloze VI oddílu 2;
iii) klasifikaci látky;
iv) stručný popis použití polymeru;
Registrace podle této hlavy bude podána 
pro neregistrované monomerní látky nebo 
jiné látky vyrobené nebo dovezené 
v množství více než 1000 tun za rok. Tato 
registrace bude zahrnovat informace 
určené v příloze VII kromě informací 
požadovaných výše.

Or. en

Odůvodnění

In line with Amendments 584 & 433 adopted in First Reading. 

Polymers, which are temporarily exempted from REACH, are recognised as being generally 
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safe.

Requiring full registration of reacted monomers, is therefore disproportionate to the potential 
risks that these monomers may present to health or the environment once they have been 
converted into polymers. To ensure proportionality and consistency with provisions on 
Substances in Articles, a notification of the monomer substances used to make polymers 
should be submitted to the Agency. 

In addition, and consistent with the underlying tonnage/exposure philosophy of REACH, 
where the 1000 tonne threshold is exceeded, manufacturers and importers should register 
monomer substances used to make polymers in accordance with the set conditions.
Further, some monomers are formed in the production process and immediately continue to 
react. Registration is thus impossible except at an indefensibly high cost.

Pozměňovací návrh, který předkládají Lena Ek a Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna 
Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Avril Doyle a Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne 

Ferreira, Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Pozměňovací návrh 130
ČLÁNEK 7

1. Každý výrobce nebo dovozce předmětů 
podá agentuře žádost o registraci pro každou 
látku v nich obsaženou, jsou-li splněny obě 
tyto podmínky:

1. Každý výrobce nebo dovozce předmětů 
podá agentuře žádost o registraci pro každou 
látku v nich obsaženou, jsou-li splněny obě 
tyto podmínky:

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

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

b) počítá se s uvolňováním látky za běžných 
nebo důvodně předpokládaných podmínek 
použití.

b) počítá se s uvolňováním látky za běžných 
nebo důvodně předpokládaných podmínek 
použití.

Podání žádosti o registraci podléhá poplatku 
podle hlavy IX.

Podání žádosti o registraci podléhá poplatku 
podle hlavy IX.

2. Každý výrobce nebo dovozce předmětů 
podá agentuře oznámení podle odstavce 4, 
splňuje-li látka kritéria v článku 56, je-li 
identifikována v souladu s čl. 58 odst. 1 a 
jsou-li splněny obě tyto podmínky:

2. Každý výrobce nebo dovozce předmětů 
podá agentuře oznámení podle odstavce 4, 
splňuje-li látka kritéria v článku 56, je-li 
identifikována v souladu s čl. 58 odst. 1, 
jestliže:

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

vypouští se

b) látka je v těchto předmětech přítomna v 
koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostní.

b) látka je v těchto předmětech přítomna v 
koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostní 



PE 378.589v01-00 54/110 AM\629993CS.doc
Externí překlad

CS

v homogenní části předmětu;
ba) specifické limity koncentrace látky pod 
0,1% hmotnostní mohou být přijaty 
v souladu s procesem uvedeným v čl. 130 
odst. 3;
bb) výrobce nebo dovozce nemůže vyloučit 
expozici veřejnosti nebo životního prostředí 
látce v průběhu celého životního cyklu 
předmětu.

3. Odstavec 2 se nepoužije, pokud může 
výrobce nebo dovozce vyloučit expozici 
člověka nebo životního prostředí za běžných 
nebo důvodně předpokládaných podmínek 
použití, včetně odstraňování. V těchto 
případech poskytne výrobce nebo dovozce 
příjemci předmětu náležité pokyny 
v souladu s čl. 32 odst. 4.

vypouští se

4. Oznámení obsahuje mimo jiné tyto 
informace:

4. Oznámení obsahuje mimo jiné tyto 
informace:

a) identifikaci a kontaktní údaje výrobce 
nebo dovozce, jak jsou uvedeny v oddíle 1 
přílohy VI, kromě míst jejich vlastního 
použití;

a) identifikaci a kontaktní údaje výrobce 
nebo dovozce, jak jsou uvedeny v oddíle 1 
přílohy VI, kromě míst jejich vlastního 
použití;

b) registrační čísla uvedená v čl. 20 odst. 1, 
jsou-li k dispozici;

b) registrační čísla uvedená v čl. 20 odst. 1, 
jsou-li k dispozici;

c) identifikaci látky podle bodů 2.1 až 2.3.4 
přílohy VI;

c) identifikaci látky podle bodů 2.1 až 2.3.4 
přílohy VI;

d) klasifikaci látky podle bodů 4.1 a 4.2 
přílohy VI;

d) klasifikaci látky podle bodů 4.1 a 4.2 
přílohy VI;

e) stručný popis použití látek obsažených 
v předmětu podle bodu 3.5 přílohy VI a 
použití předmětů;

e) stručný popis použití látek obsažených 
v předmětu podle bodu 3.5 přílohy VI a 
použití předmětů;

5. Agentura může rozhodnout, že výrobci 
nebo dovozci předmětů musí pro každou 
látku obsaženou v těchto předmětech podat 
žádost o registraci podle této hlavy, jsou-li 
splněny všechny tyto podmínky:

5. Agentura může rozhodnout, že výrobci 
nebo dovozci předmětů musí pro každou 
látku obsaženou v těchto předmětech podat 
žádost o registraci podle této hlavy, jsou-li 
splněny všechny tyto podmínky:

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

vypouští se

b) agentura má důvody se domnívat, že b) agentura má důvody se domnívat, že
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i) látka se z těchto předmětů uvolňuje a i) látka se z těchto předmětů uvolňuje a
ii) uvolňování látky z předmětů představuje 
riziko pro lidské zdraví nebo životní 
prostředí;

ii) uvolňování látky z předmětů představuje 
riziko pro lidské zdraví nebo životní 
prostředí;

c) na látku se nevztahuje odstavec 1. c) na látku se nevztahuje odstavec 1.
Podání žádosti o registraci podléhá poplatku 
podle hlavy IX.

Podání žádosti o registraci podléhá poplatku 
podle hlavy IX.

6. Odstavce 1 až 5 se nevztahují na látky, 
které již byly pro dané použití registrovány.

6. Odstavce 1 až 5 se nevztahují na látky, 
které již byly pro dané použití registrovány, 
jestliže rozsah použití v předmětech je 
stejného nebo nižšího množstevního 
rozmezí než registrovaný rozsah.

7. Od ... se odstavce 2, 3 a 4 se použijí šest 
měsíců po identifikaci látky podle čl. 58 
odst. 1.

7. Od ... se odstavce 2, 3 a 4 se použijí šest 
měsíců po identifikaci látky podle čl. 58 
odst. 1.

8. Opatření k provedení odstavců 1 až 7 se 
přijmou postupem podle čl. 132 odst. 3.

8. Opatření k provedení odstavců 1 až 7 se 
přijmou postupem podle čl. 132 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

This amendment is a compromise between EP and Council and is in line with the compromise 
package on substances in articles agreed by a majority of political groups (first reading 
amendment 357). It simplifies the work for producers and importers. 

This amendment helps to protect the competitiveness of EU producers of articles by providing 
the same level playing field within the framework of the WTO agreements. It will also provide 
a high level protection for consumer. (Ek)

It is very important to ensure that not only the whole car is viewed as an article, but also the 
steering wheel to give an example. If the definition of articles is not clarified, almost no 
information will be made available for articles. Amendment 357 from first reading. (Wijkman 
& others)

This amendment is a compromise between EP and Council and is in line with the compromise 
package on substances in articles agreed by a majority of political groups (EP amendment 
357). It simplifies the work for producers and importers. 

This amendment helps to protect the competitiveness of EU producers of articles by providing 
the same level playing field within the framework of the WTO agreements. It will also provide 
a high level protection for consumers. (Hegyi & others)

Pozměňovací návrh, který předkládají Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer a Jonas 
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Sjöstedt

Pozměňovací návrh 131
ČLÁNEK 7

1. Každý výrobce nebo dovozce předmětů 
podá agentuře žádost o registraci pro každou 
látku v nich obsaženou, jsou-li splněny obě 
tyto podmínky:

1. Každý výrobce nebo dovozce předmětů 
podá agentuře žádost o registraci pro každou 
látku v nich obsaženou, jsou-li splněny obě 
tyto podmínky:

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

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

b) počítá se s uvolňováním látky za běžných 
nebo důvodně předpokládaných podmínek 
použití.

b) počítá se s uvolňováním látky za běžných 
nebo důvodně předpokládaných podmínek 
použití.

Podání žádosti o registraci podléhá poplatku 
podle hlavy IX.

Podání žádosti o registraci podléhá poplatku 
podle hlavy IX.

2. Každý výrobce nebo dovozce předmětů 
podá agentuře oznámení podle odstavce 4, 
splňuje-li látka kritéria v článku 56, je-li 
identifikována v souladu s čl. 58 odst. 1 a 
jsou-li splněny obě tyto podmínky:

2. Každý výrobce nebo dovozce předmětů 
podá agentuře oznámení podle odstavce 4, 
splňuje-li látka kritéria v článku 56, je-li 
identifikována v souladu s čl. 58 odst. 1, 
jestliže:

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

vypouští se

b) látka je v těchto předmětech přítomna v 
koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostní.

b) látka je v těchto předmětech přítomna v 
koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostní 
v homogenním materiálu;
bb) výrobce nebo dovozce nemůže vyloučit 
expozici veřejnosti nebo životního prostředí 
látce v průběhu celého životního cyklu 
předmětu.

3. Odstavec 2 se nepoužije, pokud může 
výrobce nebo dovozce vyloučit expozici 
člověka nebo životního prostředí za běžných 
nebo důvodně předpokládaných podmínek 
použití, včetně odstraňování. V těchto 
případech poskytne výrobce nebo dovozce 
příjemci předmětu náležité pokyny 
v souladu s čl. 32 odst. 4.

vypouští se

4. Oznámení obsahuje mimo jiné tyto 
informace:

4. Oznámení obsahuje mimo jiné tyto 
informace:
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a) identifikaci a kontaktní údaje výrobce 
nebo dovozce, jak jsou uvedeny v oddíle 1 
přílohy VI, kromě míst jejich vlastního 
použití;

a) identifikaci a kontaktní údaje výrobce 
nebo dovozce, jak jsou uvedeny v oddíle 1 
přílohy VI, kromě míst jejich vlastního 
použití;

b) registrační čísla uvedená v čl. 20 odst. 1, 
jsou-li k dispozici;

b) registrační čísla uvedená v čl. 20 odst. 1, 
jsou-li k dispozici;

c) identifikaci látky podle bodů 2.1 až 2.3.4 
přílohy VI;

c) identifikaci látky podle bodů 2.1 až 2.3.4 
přílohy VI;

d) klasifikaci látky podle bodů 4.1 a 4.2 
přílohy VI;

d) klasifikaci látky podle bodů 4.1 a 4.2 
přílohy VI;

e) stručný popis použití látek obsažených 
v předmětu podle bodu 3.5 přílohy VI a 
použití předmětů;

e) stručný popis použití látek obsažených 
v předmětu podle bodu 3.5 přílohy VI a 
použití předmětů;

5. Agentura může rozhodnout, že výrobci 
nebo dovozci předmětů musí pro každou 
látku obsaženou v těchto předmětech podat 
žádost o registraci podle této hlavy, jsou-li 
splněny všechny tyto podmínky:

5. Agentura může rozhodnout, že výrobci 
nebo dovozci předmětů musí pro každou 
látku obsaženou v těchto předmětech podat
žádost o registraci podle této hlavy, jsou-li 
splněny všechny tyto podmínky:

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

vypouští se

b) agentura má důvody se domnívat, že b) agentura má důvody se domnívat, že

i) látka se z těchto předmětů uvolňuje a i) látka se z těchto předmětů uvolňuje a
ii) uvolňování látky z předmětů představuje 
riziko pro lidské zdraví nebo životní 
prostředí;

ii) uvolňování látky z předmětů představuje 
riziko pro lidské zdraví nebo životní 
prostředí;

c) na látku se nevztahuje odstavec 1. c) na látku se nevztahuje odstavec 1.
Podání žádosti o registraci podléhá poplatku 
podle hlavy IX.

Podání žádosti o registraci podléhá poplatku 
podle hlavy IX.

6. Odstavce 1 až 5 se nevztahují na látky, 
které již byly pro dané použití registrovány.

6. Odstavce 1 až 5 se nevztahují na látky, 
které již byly pro dané použití registrovány
účastníkem dodavatelského řetězce.

7. Od ... se odstavce 2, 3 a 4 se použijí šest 
měsíců po identifikaci látky podle čl. 58 
odst. 1.

7. Od ... se odstavce 2, 3 a 4 se použijí šest 
měsíců po identifikaci látky podle čl. 58 
odst. 1.

8. Opatření k provedení odstavců 1 až 7 se 
přijmou postupem podle čl. 132 odst. 3.

8. Opatření k provedení odstavců 1 až 7 se 
přijmou postupem podle čl. 132 odst. 3.

1. Každý výrobce nebo dovozce předmětů 
podá agentuře žádost o registraci pro každou 
látku v nich obsaženou, jsou-li splněny obě 
tyto podmínky:

1. Každý výrobce nebo dovozce předmětů 
podá agentuře žádost o registraci pro každou 
látku v nich obsaženou, jsou-li splněny obě 
tyto podmínky:
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Or. en

Odůvodnění

The use of substances of very high concern in articles should be notified as soon as it exceeds 
0,1%, no matter the total quantity, or when exposure cannot be excluded, to facilitate 
calculations and to provide a high level of protection. 

The addition "in a homogeneous material" is needed to counter RIP 3.8., otherwise the whole 
article would be almost meaningless and create an uneven playing field between EU 
manufacturers and importers. The threshold should apply to homogenous materials in an 
article, and not to the whole article, in line with other Community legislation (e.g. RoHS, 
ELV).

The derogation from the notification requirement of substances in articles in the Council text 
only refers to exposure during use and disposal, whereas the derogation adopted by 
Parliament (see Art. 7 (2)(ba) refers to the full lifecycle. Exposure from manufacture should 
be included as well.

The Agency should be able to require a registration as soon as it has ground for suspecting a 
risk, irrespective of the total quantity, to avoid cumbersome calculations and to provide a 
high level of protection.

If the reference to "an actor up the supply chain" is not added, importers would not need to 
inform the agency anymore about the presence of substances of very high concern in their 
article as soon as anyone else has registered such a use. As a result, the agency would have 
no information about the presence of such substances in imported articles, even if present in 
high concentrations. However, such information may be essential for authorisation or 
restriction purposes with a view to protect human health and the environment.

Pozměňovací návrh, který předkládá Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 132
ČL. 7 ODST. 1A (nový)

 1a. Odstavec 1a se nepoužije pro látky, 
které jsou přísadami v tabákových 
výrobcích ve smyslu čl. 2 odst. 1 a čl. 2 
odst. 5 směrnice 2001/37 o sbližování 
právních a správních předpisů členských 
států týkajících se reklamy na tabákové 
výrobky a sponzorství souvisejícího s 
tabákovými výrobky.

Or. en



AM\629993CS.doc 59/110 PE 378.589v01-00
Externí překlad

CS

Odůvodnění

Ve shodě s pozměňovacím návrhem 88 přijatým v prvním čtení.

Scénář expozice ani škodlivé účinky přísad v tabákových výrobcích nedávají důvod k 
výjimkám z povinnosti tyto látky registrovat.

Pozměňovací návrh, který předkládá Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 133
ČL. 7 ODST. 1A (nový)

1a. Odst. 1 písm. a) se nepoužije pro látky, 
které jsou přísadami v cigaretách ve smyslu 
článku 4 směrnice 95/59/ES o daních 
jiných než daních z obratu, které ovlivňují 
spotřebu tabákových výrobků.

Or. en

Odůvodnění

Kompromisní pozměňovací návrh mezi pozměňovacím návrhem 88 z prvního čtení 
Parlamentu a společným postojem Rady.

Pozměňovací návrh, který předkládá Dagmar Roth-Behrendt

Pozměňovací návrh 134
ČL. 7 ODST. 7

7. Od [42 měsíců po dni vstupu tohoto 
nařízení v platnost] se odstavce 2, 3 a 4 se 
použijí šest měsíců po identifikaci látky 
podle čl. 58 odst. 1.

7. Odstavce 1 a 5 se použijí 3 měsíce po 
uplynutí lhůty určené v čl. 23 odst. 3.
Odstavce 2, 3 a 4 se použijí šest měsíců po 
identifikaci látky podle čl. 58 odst. 1 za 
podmínky, že uplynuly 3 měsíce od uplynutí 
lhůty určené v č. 23 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Opakuje harmonizační údaje původního návrhu Komise. V souvislosti s pozměňovacím 
návrhem článku 23 téhož autora.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Holger Krahmer

Pozměňovací návrh 135
ČL. 7 ODST. 7

7. Od [42 měsíců po dni vstupu tohoto 
nařízení v platnost] se odstavce 2, 3 a 4 se 
použijí šest měsíců po identifikaci látky 
podle čl. 58 odst. 1.

7. Odstavce 1 a 5 se použijí 3 měsíce po 
uplynutí lhůty určené v čl. 23 odst. 3.
Odstavce 2, 3 a 4 se použijí šest měsíců po 
identifikaci látky podle čl. 58 odst. 1, pokud 
uplynuly 3 měsíce od uplynutí lhůty určené 
v č. 23 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Aby se napomohlo plynulému provádění ustanovení o látkách v předmětech a omezila se 
případná narušení dodavatelského řetězce, odpovědnost výrobce by neměla být přesunuta na 
dodavatelský řetězec nebo následné uživatele. Následní uživatelé mohou být ve stejnou dobu 
výrobci předmětů; většina z nich jsou malé a střední podniky. V zájmu proveditelnosti 
článku 7 by výrobci předmětů měli mít možnost, jak se předpokládá v čl. 7 odst. 6, zakládat 
své regsitrace/oznámení v rámci dřívějších registrací, čímž se zabrání přenosu povinností 
výrobce látky na následného uživatele.

Pozměňovací návrh, který předkládá Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 136
ČL. 7 ODST. 7

7. Od [42 měsíců po dni vstupu tohoto 
nařízení v platnost] se odstavce 2, 3 a 4 se 
použijí šest měsíců po identifikaci látky 
podle čl. 58 odst. 1.

7. Od ... se odstavce 2, 3 a 4 se použijí 18
měsíců po identifikaci látky podle čl. 58 
odst. 1.

Or. en

Odůvodnění

Maloobchodníci a zásilkové služby objednávají zboží až 18 měsíců před dovozem. Už když 
jsou podány objednávky, by by být dovozce předmětu schopen poskytnout dodavateli pozitivní 
seznam látek, s nimiž se musí zacházet opatrně nebo se jim během výroby vyhnout. Jako tento 
pozitivní seznam bude REACH sloužit seznam „kandidátských látek“ spolu s přílohou XIV. 
Jestliže bude lhůta uvedená v čl. 7 odst. 7 příliš krátká a nezohlední aktuální nákupní cykly, 
dovozce bude nejen čelit právní nejistotě, ale také nebude mít možnost vhodně půspbit na 
výrobní postupy. Lhůtu je proto třeba prodloužit.
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Pozměňovací návrh, který předkládají Ria Oomen-Ruijten a Chris Davies

Pozměňovací návrh 137
ČL. 7 ODST. 7A (nový)

7a. Agentura poskytne pokyny, které 
pomohou výrobcům a dovozcům předmětů i 
oprávněným orgánům.

Or. en

Odůvodnění

REACH represents a huge organisational challenge for importers of articles. The Council 
proposal foresees several sector specific guidelines; however, the sector specific guidelines 
for producers and importers of articles, on which the EP agreed in 1st plenary reading, are no 
longer mentioned. Project 3.8 (initially supposed to replace the guidelines for the consumer 
goods sector) has not produced a workable result. Nonetheless the sector depends on 
professional and knowledgeable help– just as the different authorities involved in the import 
procedures. Guidelines drafted by the agency would provide a uniform level of support for 
companies and authorities in all EU Member States and likewise for non-European 
companies who may lack a thorough knowledge of the REACH legislation. (Oomen-Ruijten)

Successful first reading amendment ensuring the leading role of the Agency in providing 
guidelines. (Davies)

Pozměňovací návrh, který předkládá Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 138
ČLÁNEK 8A (nový)

Článek 8a
Převod a dělení registrací a „společné 

registrace“
1. Právní nárok získaný registrací je 
převoditelný a dělitelný. Strana získávající 
tento nárok převezme práva a povinnosti 
původního žadatele o registraci. Jestliže je 
registrace dělená, agentura přidělí novému 
držiteli nové registrační číslo.
2. Jestliže je výrobce dceřinná společnost 
jiné právnické osoby (tzv. mateřské 
společnosti), tato mateřská společnost může 
přejmout a udržovat registraci jménem 
dceřinné společnosti. Naopak dceřinná 
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společnost může také přejmout a udržovat 
registraci své mateřské společnosti nebo 
jiných dceřinných společností. V těchto 
případech se registrace vyžaduje jen 
jedenkrát. Právnická osoba určená pro 
účely společné registrace zodpovídá za 
plnění povinností podle tohoto nařízení.
3. Odstavec 2 se použije také v případě, že 
registrované sídlo mateřské nebo dceřinné 
společnosti není v Evropské unii. Právnická 
osoba určená pro účely společné registrace 
musí mít registrované sídlo v Evropské 
unii.

Or. en

Odůvodnění

Corresponds to Amendments 593,594,595 & 596 adopted in First Reading.

1. If a registrant no longer wishes to make use of his registration it must be possible for him 
to transfer the rights arising from the registration. The divisibility of rights arising from a 
registration is necessary in cases in which only part of a firm is transferred to a new owner. 
Since each manufacturer or importer must have a registration number as evidence of 
registration status, in such cases the Agency must assign a new registration number to the 
new owner.

2. Within conglomerates products are delivered from changing production plants to 
downstream users within the European Union who may belong to different subsidiaries. The 
delivery of products within a conglomerate is often coordinated by a unit which may be part 
of either the parent company or a subsidiary. The proposed group registration would be an 
appropriate way of reducing costs and bureaucracy.

Pozměňovací návrh, který předkládá Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 139
ČL. 9 ODST. 2

2. Pro účely odstavce 1 oznámí výrobce 
nebo dovozce látky anebo předmětů 
agentuře tyto informace:

2. Pro účely odstavce 1 oznámí výrobce 
nebo dovozce látky anebo předmětů 
agentuře tyto informace o látkách 
uvedených na trh:

a) identifikaci výrobce nebo dovozce látky 
anebo předmětů podle oddílu 1 přílohy VI;

a) identifikaci výrobce nebo dovozce oddílu 
1 přílohy VI;

b) identifikaci látky podle oddílu 2 přílohy b) identifikaci látky podle oddílu 2 přílohy 
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VI; VI;
c) případnou klasifikaci látky podle oddílu 4 
přílohy VI;

c) případnou klasifikaci látky podle oddílu 4 
přílohy VI;

d) odhadované množství podle bodu 3.1 
přílohy VI;

d) odhadované množství podle bodu 3.1 
přílohy VI;

e) seznam zákazníků uvedený v odstavci 1, 
včetně jejich jmen a adres.

e) pokud je třeba, seznam zákazníků, kterým 
je látka dodávána.

Podání oznámení podléhá poplatku podle 
hlavy IX.

Podání oznámení podléhá poplatku podle 
hlavy IX.

Doba uvedená v odstavci 1 se počítá od 
obdržení oznámení agenturou.

Doba uvedená v odstavci 1 se počítá od 
obdržení oznámení agenturou.

Or. en

Odůvodnění

Povinnost oznámení látek, které jsou vyráběné nebo dovážené pro účely vědy a výzkumu, by 
se měla použít jen v případě, že jsou uvedeny na trh. To by platilo při stávajících právních 
předpisech EU o chemikáliích. Jinak by musely být oznámeny také vědeckovýzkumné aktivity 
vevnitř společnosti, což by vedlo ke zbytečné byrokracii, a tedy ke zbytečným nákladům na 
vědeckovýzkumnou činnost.

Pozměňovací návrh, který předkládá Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 140
ČL. 9 ODST. 7

7. Agentura může na žádost rozhodnout o 
prodloužení pětiletého období osvobození 
na dobu dalších nejvýše pěti let, nebo v 
případě látek používaných výhradně při 
vývoji humánních nebo veterinárních 
léčivých přípravků na dobu dalších nejvýše 
deseti let, může-li výrobce nebo dovozce 
látky anebo předmětů prokázat, že 
výzkumný a vývojový program toto 
prodloužení odůvodňuje.

7. Agentura může na žádost výrobce nebo 
dovozce prodloužit období osvobození 
na dobu dalších nejvýše deseti let, může-li 
výrobce nebo dovozce látky anebo předmětů 
prokázat, že výzkumný a vývojový program 
toto prodloužení odůvodňuje.

Or. en

Odůvodnění

Povinnost oznámení látek, které jsou vyráběné nebo dovážené pro účely vědy a výzkumu, by 
se měla použít jen v případě, že jsou uvedeny na trh. To by platilo při stávajících právních 
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předpisech EU o chemikáliích. Jinak by musely být oznámeny také vědeckovýzkumné aktivity 
vevnitř společnosti, což by vedlo ke zbytečné byrokracii, a tedy ke zbytečným nákladům na 
vědeckovýzkumnou činnost.

Pozměňovací návrh, který předkládá Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 141
ČL. 9 ODST. 9

9. Agentura a příslušné orgány dotčených 
členských států zacházejí s informacemi 
předloženými podle odstavců 1 až 8 vždy 
jako s důvěrnými.

9. Agentura a příslušné orgány dotčených 
členských států zacházejí s informacemi 
předloženými podle odstavce 1 vždy jako 
s důvěrnými. Agentura neposkytne tyto 
informace žádnému jinému oprávněnému 
orgánu.

Or. en

Odůvodnění

Povinnost oznámení látek, které jsou vyráběné nebo dovážené pro účely vědy a výzkumu, by 
se měla použít jen v případě, že jsou uvedeny na trh. To by platilo při stávajících právních 
předpisech EU o chemikáliích. Jinak by musely být oznámeny také vědeckovýzkumné aktivity 
vevnitř společnosti, což by vedlo ke zbytečné byrokracii, a tedy ke zbytečným nákladům na 
vědeckovýzkumnou činnost.

Pozměňovací návrh, který předkládají Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer a Jonas 
Sjöstedt

Pozměňovací návrh 142
ČL. 10 PÍSM. A) BOD VIIIA) (nový)

 (viiia) prohlášení, zda informace byly či 
nebyly získány zkouškami na obratlovcích, 
včetně toho, jaké zkoušky na obratlovcích 
byly provedeny a počet použitých zvířat;

Or. en

(Pozměňovací návrh EP 96 – první čtení)

Odůvodnění

Měla by být k dispozici informace, zda byly provedeny zkoušky na zvířatech a kolik zvířat bylo 
použito.
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Pozměňovací návrh, který předkládají Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer a Jonas 
Sjöstedt

Pozměňovací návrh 143
ČL. 10 PÍSM. A) BOD XI)

xi) žádost ohledně toho, které informace v 
čl. 118 odst. 2 by podle výrobce nebo 
dovozce neměly být zveřejněny na internetu 
podle čl. 76 odst. 2 písm. d), včetně 
odůvodnění uvádějícího, proč by zveřejnění 
mohlo poškodit jeho obchodní zájmy nebo 
obchodní zájmy kterékoli jiné zúčastněné 
osoby;

xi) žádost ohledně toho, které informace v 
čl. 118 odst. 2 by podle výrobce nebo 
dovozce neměly být zveřejněny na internetu 
podle čl. 76 odst. 2 písm. d), včetně 
odůvodnění uvádějícího, proč by zveřejnění 
poškodilo jeho obchodní zájmy nebo 
obchodní zájmy kterékoli jiné zúčastněné 
osoby;

Or. en

(Nový pozměňovací návrh – čl. 62 bod 2 písm. c))

Odůvodnění

Žádost o důvěrnost by měla být schválena pouze v případě, že zveřejnění by poškodilo 
obchodní zájmy, nikoli že by je potenciálně mohlo poškodit, aby se zabránilo zneužití tohoto 
odstavce.

Pozměňovací návrh, který předkládá Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 144
ČL. 10 PÍSM. AA) (nové) 

aa) Informace vyžadované prvním 
odstavcem a vytvářené a ověřované v rámci 
jiných právních předpisů a/nebo programů 
pro chemikálie EU, OECD nebo 
obdobných, mohou být předkládány a 
předpokládá se, že splní požadavky tohoto 
článku.

Or. en

Odůvodnění

Corresponds to Amendment 575/600 adopted in First Reading. 

Data already collected or reports already compiled on a substance under other EU or 
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international programmes or legislation should be permitted and presented as such, without 
the need for modification and/or unnecessary redrafting or re-testing. Examples of such 
programmes are:  the OECD programme for the production of internationally agreed 
Screening Information Data Sets (SIDS), the International Chemical Council Association 
High Production Volume (ICCA/HPV) assessments of chemicals, the Human and 
Environmental Risk Assessment Project (HERA) of chemicals used in the home for laundry 
and household cleaning, the monographs of the European Toxicology & Ecotoxicology 
Centre (ECETOC) on individual chemicals, or the EPA HPV Challenge.

Pozměňovací návrh, který předkládají Lena Ek a Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 145
ČL. 10 PÍSM. BA) (nové) 

ba) Přednost se dává metodám in vitro a 
použití (kvantitativních) vztahů mezi 
strukturou a aktivitou ((Q)SAR). K tomuto 
účelu Komise zpřístupní společnostem 
seznam zkoušek, databází a schválených 
modelů.

Or. en

Odůvodnění

Metody in vitro omezují zbytečné zkoušky na zvířatech. Totožné s prvním čtením 
pozměňovacího návrhu 106. (Ek)

Ve shodě s pozměňovacím návrhem 106 přijatým v prvním čtení.

Metody in vitro omezují zbytečné testování na zvářatech. (Oomen-Ruijten)

Pozměňovací návrh, který předkládá Chris Davies

Pozměňovací návrh 146
ČL. 11 ODST. 3 ÚVODNÍ ČÁST

3. Výrobce nebo dovozce může informace 
uvedené v čl. 10 písm. a) bodech iv), vi), vii) 
nebo ix) předložit zvlášť, pokud:

3. Výrobce nebo dovozce může informace 
uvedené v čl. 10 písm. a) bodech iv), vi), vii) 
nebo ix) předložit zvlášť, aniž je dotčena 
hlava III, pokud:

Or. en
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Odůvodnění

S cílem omezit zdvojování zkoušek na zvířatech společnosti upouštějící od společného 
předkládání údajů musí i nadále sdílet údaje z testování zvířat. Požadavky na sdílení údajů 
v rámci hlavy III se použijí bez ohledu na to, zda jsou údaje předkládané společně nebo 
odděleně.

Pozměňovací návrh, který předkládají Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer a Jonas 
Sjöstedt

Pozměňovací návrh 147
ČL. 11 ODST. 3 ÚVODNÍ ČÁST

3. Výrobce nebo dovozce může informace 
uvedené v čl. 10 písm. a) bodech iv), vi), vii) 
nebo ix) předložit zvlášť, pokud:

3. Výrobce nebo dovozce může informace 
uvedené v čl. 10 písm. a) bodech iv), vi), vii) 
nebo ix) předložit zvlášť, s výjimkou 
záležitostí, které vyžadují zkoušky na 
zvířatech, pokud:

Or. en

(Pozměňovací návrh 379 příslušná část - první čtení)

Odůvodnění

Je třeba výslovně uvést, že neexistují výjimky ze sdílení údajů z testování na zvířatech.

Pozměňovací návrh, který předkládá Chris Davies

Pozměňovací návrh 148
ČL. 12 ODST. 2A (nový)

2a. Přednost se dá metodám in vitro, použití 
(kvantitativních) vztahů mezi strukturou a 
aktivitou ((Q)SAR) a toxikogenetickým 
metodám. K tomuto účelu Komise 
zpřístupní společnostem seznam zkoušek, 
databází a schválených modelů.

Or. en

Odůvodnění

S cílem omezit zbytečné testování na zvířatech tím, že společnosti, zejména malé a střední 
podniky, budou uvědoměny o vždy dostupných informacích. Úspěšné první čtení 
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pozměňovacího návrhu (106 a část návrhu 549).

Pozměňovací návrh, který předkládají Caroline Lucas, Carl Schlyter a Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 149
ČL. 12 ODST. 2A (nový)

2a. Přednost se dává metodám in vitro a 
použití (kvantitativních) vztahů mezi 
strukturou a aktivitou ((Q)SAR). K tomuto 
účelu Komise zpřístupní společnostem 
seznam zkoušek, databází a schválených 
modelů.

Or. en

(Pozměňovací návrh 106 – první čtení)

Odůvodnění

Ve světle etických a vědeckých záležitostí v souvislosti se zkouškami na zvířatech by se měly 
upřednostnit alternativní strategie. Agentura by měla společnostem poskytnout všechny 
potřebné informace.

Pozměňovací návrh, který předkládá Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 150
ČL. 12 ODST. 2A (nový)

2a. Pro zavedené látky by mělo být určeno 
množství za rok na základě průměrného 
množství vyrobeného nebo dovozeného 
v předcházejících třech letech před 
podáním registrační dokumetace.

Or. en

Odůvodnění

Ve shodě s pozměňovacím návrhem 611 přijatým v prvním čtení.

Výjimečné výkyvy v množství výroby by neměly podstatně zvětšit požadavky na informace, 
kdykoli se překročí množstevní rozmezí. Je tedy nutné povolit stupeň flexibility pro látky 
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menšího množství, zejména během sourcingu. Tříletý průměr by zajistil, že rozsáhlejší 
požadavky na registraci by se použily jen v případě, že žadatel o registraci dané množstevní 
rozmezí překračoval trvale.

Pozměňovací návrh, který předkládají Marie-Noëlle Lienemann a Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 151
ČL. 13 ODST. 1

1. Informace o vnitřních vlastnostech látek 
mohou být vedle provádění zkoušek 
získávány i jinými prostředky, zejména 
použitím kvalitativních nebo kvantitativních 
modelů vztahů mezi strukturou a aktivitou 
nebo z informací odvozených ze strukturně 
příbuzných látek (sdružování nebo 
analogický přístup), pokud jsou splněny 
podmínky přílohy XI. Od zkoušek podle 
bodů 8.6 a 8.7 přílohy VIII a příloh IX a X 
lze upustit, je-li to odůvodněno informacemi 
o expozici a provedenými opatřeními k 
řízení rizik podle oddílu 3 přílohy XI.

1. Informace o vnitřních vlastnostech látek, 
zejména humánní toxicitě, se získávají, 
kdykoli je to možné, vedle provádění 
zkoušek na obratlovcích i jinými 
prostředky, zejména použitím kvalitativních 
nebo kvantitativních modelů vztahů mezi 
strukturou a aktivitou nebo z informací 
odvozených ze strukturně příbuzných látek 
(sdružování nebo analogický přístup), pokud 
jsou splněny podmínky přílohy XI. Od 
zkoušek podle bodů 8.6 a 8.7 přílohy VIII a 
příloh IX a X lze upustit, je-li to 
odůvodněno informacemi o expozici a 
provedenými opatřeními k řízení rizik podle 
oddílu 3 přílohy XI.

Or. en

Odůvodnění

K etickým otázkám v souvislosti se zkouškami na obratlovcích přistupuje řada vědeckých 
problémů s platností těchto zkoušek pro člověka. Informace o vlastnostech látek by proto 
neměly být získávany nejenom alternativními prostředky jako QSAR, ale také novými a 
slibnými prostředky testování chemikálií posuzováním jejich účinků na základě reakcí 
v markeru genu.

(Pozměňovací návrh EP 549 z prvního čtení)

Pozměňovací návrh, který předkládají Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer a Jonas 
Sjöstedt

Pozměňovací návrh 152
ČL. 13 ODST. 1

1. Informace o vnitřních vlastnostech látek 
mohou být vedle provádění zkoušek 

1. Informace o vnitřních vlastnostech látek, 
zejména humánní toxicitě, se získávají, 
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získávány i jinými prostředky, zejména 
použitím kvalitativních nebo kvantitativních 
modelů vztahů mezi strukturou a aktivitou 
nebo z informací odvozených ze strukturně 
příbuzných látek (sdružování nebo 
analogický přístup), pokud jsou splněny 
podmínky přílohy XI. Od zkoušek podle 
bodů 8.6 a 8.7 přílohy VIII a příloh IX a X 
lze upustit, je-li to odůvodněno informacemi 
o expozici a provedenými opatřeními k 
řízení rizik podle oddílu 3 přílohy XI. 

kdykoli je to možné, vedle provádění 
zkoušek na obratlovcích i jinými 
prostředky, zejména použitím kvalitativních 
nebo kvantitativních modelů vztahů mezi 
strukturou a aktivitou nebo z informací 
odvozených ze strukturně příbuzných látek
(sdružování nebo analogický přístup), pokud 
jsou splněny podmínky přílohy XI, nebo 
toxikogenetickými metodami. Od zkoušek 
podle bodů 8.6 a 8.7 přílohy VIII a příloh IX 
a X lze upustit, je-li to odůvodněno 
informacemi o expozici a provedenými 
opatřeními k řízení rizik podle oddílu 3 
přílohy XI.

Or. en

(Pozměňovací návrh 549 – první čtení)

Odůvodnění

K etickým otázkám v souvislosti se zkouškami na obratlovcích přistupuje řada vědeckých 
problémů s platností těchto testů pro člověka. Informace o vlastnostech látek by proto neměly 
být získávany jenom alternativními prostředky jako QSAR, ale také novými a slibnými 
prostředky testování chemikálií posuzováním jejich účinků na základě reakcí v markeru genu.

Pozměňovací návrh, který předkládá Guido Sacconi

Pozměňovací návrh 153
ČL. 13 ODST. 2

2. Pokud se pro získání informací o vnitřních 
vlastnostech látek vyžadují zkoušky, musí 
být prováděny v souladu se zkušebními 
metodami stanovenými v nařízení Komise 
přijatém postupem podle čl. 132 odst. 3, 
které musí být podle potřeby revidováno, 
zejména aby bylo zdokonaleno, omezeno 
nebo nahrazeno provádění zkoušek na 
zvířatech, anebo v souladu s jinými 
mezinárodními zkušebními metodami, které 
Komise nebo agentura uznají za vhodné.
Informace o vnitřních vlastnostech látek 
mohou být získávány jinými zkušebními 

2. Pokud se pro získání informací o vnitřních 
vlastnostech látek vyžadují zkoušky, musí 
být prováděny v souladu se zkušebními 
metodami stanovenými v nařízení Komise 
přijatém postupem podle čl. 132 odst. 3a, 
které musí být podle potřeby revidováno, 
zejména aby bylo zdokonaleno, omezeno 
nebo nahrazeno provádění zkoušek na 
zvířatech, anebo v souladu s jinými 
mezinárodními zkušebními metodami, které 
Komise nebo agentura uznají za vhodné.
Informace o vnitřních vlastnostech látek 
mohou být získávány jinými zkušebními 
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metodami, pokud jsou splněny podmínky 
přílohy XI.

metodami, pokud jsou splněny podmínky 
přílohy XI.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný, aby se text sladil ustanoveními nového „projednávání 
ve výborech”. Rozhodnutí především za účelem nahrazení obvyklého postupu „regulativního 
výboru” „regulativním výborem s dohledem”, pokud dotyčná opatření jsou opatřeními 
obecného rozsahu působnosti, vytvořené za účelem změny součástí navrhovaných právních 
předpisů, které nejsou zásadní.

Pozměňovací návrh, který předkládá Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 154
ČL. 13 ODST. 3

3. Ekotoxikologické a toxikologické 
zkoušky a analýzy se provádějí v souladu se 
zásadami správné laboratorní praxe podle 
směrnice 2004/10/ES nebo s jinými 
mezinárodními normami, které Komise 
nebo agentura uzná za rovnocenné, a 
případně v souladu se směrnicí 86/609/EHS.

3. Nové laboratorní zkoušky používající 
obratlovce se provádějí v souladu se 
zásadami správné laboratorní praxe podle 
směrnice 87/18/EHS a v souladu se směrnicí 
86/609/EHS.

Or. en

Odůvodnění

Ve shodě s pozměňovacím návrhem 375 přijatým v prvním čtení.

Systém právné laboratorní praxe (GLP) je řídící systém pro certifikaci laboratoří a 
dokumentaci. Netýká se testovacích metod nebo kvality výsledků zkoušek. GLP je však 
nesmírně nákladný a neměl by vést k nepřiměřeným nákladům na zkoušky, zvláště v případě 
malého množství látek, které nezlepší výsledky. GLP by se proto měla používat pro zkoušky na 
obratlovcích.

Pozměňovací návrh, který předkládá Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 155
ČL. 13 ODST. 4

4. Pokud je látka již registrována, je nový 
žadatel o registraci oprávněn odkazovat na 
souhrny studií nebo podrobné souhrny 
studií týkající se stejné látky předložené 

4. Pokud je látka již registrována, je nový 
žadatel o registraci oprávněn odkazovat na 
studie a zprávy o zkouškách, dále „studie“, 
týkající se stejné látky předložené dříve, 
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dříve, pokud může prokázat, že látka, o jejíž 
registraci právě žádá, je totožná s látkou již 
registrovanou, včetně stupně čistoty a 
povahy nečistot, a může-li prokázat, že 
předchozí žadatelé o registraci souhlasili s 
odkazováním na celkové zprávy ze studií 
pro účely registrace.
Nový žadatel o registraci nemůže odkazovat 
na tyto studie pro účely poskytnutí 
informací podle oddílu 2 přílohy VI.

pokud může prokázat, že látka, o jejíž 
registraci právě žádá, je totožná s látkou již 
registrovanou, včetně stupně čistoty a 
povahy nečistot, a pokud předloží posudek 
předchozích žadatelů o registraci.

Or. en

Odůvodnění

Ve shodě s pozměňovacím návrhem 615 přijatým v prvním četní.

Musí být zaručen přístup k údajům ze zkoušek na zvířatech, jak již bylo stanoveno 
v souvislosti se zkouškami na zvířatech. Vzhledem k ochraně vlastnických práv majitelů studií.

Pozměňovací návrh, který předkládají Lena Ek a Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud 
Breyer, Jonas Sjöstedt

Pozměňovací návrh 156
ČL. 14 ODST. 1 PODODSTAVEC 1

1. Aniž je dotčen článek 4 směrnice 
98/24/ES, posoudí se chemická bezpečnost a 
vyhotoví se zpráva o chemické bezpečnosti 
všech látek podléhajících registraci podle 
této kapitoly, pokud žadatel o registraci tuto 
látku vyrábí nebo dováží v množství 10 tun 
nebo větším za rok.

1. Aniž je dotčen článek 4 směrnice 
98/24/ES, posoudí se chemická bezpečnost a 
vyhotoví se zpráva o chemické bezpečnosti 
všech látek podléhajících registraci podle 
této kapitoly.

Or. en

Odůvodnění

The intention of amendment 110 from the first reading was to secure basic safety data also for 
low volume chemicals. This should apply for all chemicals subject to registration. (Ek)

The industry and the institutions do not tire to stress the need for a "risk-based approach" of 
REACH. Risk is the combination of hazard and exposure. However, an assessment of a) 
hazard and b) exposure is only required in the chemical safety report. To limit the safety 
assessments to substances above 10 tonnes would exclude two-thirds of the substances from 
both those assessments. As a consequence, it would be near impossible to identify the 
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appropriate risk management measures to protect workers or consumers against hazardous 
substances. A data graveyard serves nobody. (Schlyter & others)

Pozměňovací návrh, který předkládají Evangelia Tzampazi a Gyula Hegyi, Dorette Corbey, 
Anne Ferreira, Dan Jørgensen, Åsa Westlund a Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna 

Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Avril Doyle a Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 157
ČL. 14 ODST. 1 PODODSTAVEC 1

1. Aniž je dotčen článek 4 směrnice 
98/24/ES, posoudí se chemická bezpečnost a 
vyhotoví se zpráva o chemické bezpečnosti 
všech látek podléhajících registraci podle 
této kapitoly, pokud žadatel o registraci tuto 
látku vyrábí nebo dováží v množství 10 tun
nebo větším za rok.

1. Aniž je dotčen článek 4 směrnice 
98/24/ES, posoudí se chemická bezpečnost a 
vyhotoví se zpráva o chemické bezpečnosti 
všech látek podléhajících registraci podle 
této kapitoly, pokud žadatel o registraci tuto 
látku vyrábí nebo dováží v množství 1 tuny
nebo větším za rok.

Or. en

Odůvodnění

REACH by neměl být hřbitovem údajů. Posouzení chemické bezpečnosti je zásadní pro 
rizikový systém a rizikový management, který pouze doporučuje uživatelům bezpečné 
zacházení s chemikáliemi. Tento pozměňovací návrh zajistí, aby byl rizikový management 
dostupný pro látky nad 1 tpa a aby byly identifikovány chemikálie velmi vysokých 
koncentrací. Opakuje se příslušná část pozměňovacího návrhu EP 110. (Tzampazi a Hegyi a 
další a Krupa).

Údaje jsou třeba k zajistění zjednodušeného posouzení rizik prostřednictvím zprávy o 
chemické bezpečnosti. Opakuje se příslušná část pozměňovacího návrhu EP 110 (Wijkman a 
další)

Pozměňovací návrh, který předkládají Carl Schlyter, Caroline Lucas a Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 158
ČL. 14 ODST. 2 PODODSTAVEC 1A (nový)

Tento odstavec se nepoužije pro 
nanočástice.

Or. en

(Nový pozměňovací návrh – čl. 62 odst. písm d) s cílem zohlednit modifikované stanovisko 
Vědeckého výboru pro vznikající a nově zjištěná zdravotní rizika (SCENHIR) ze dne 10. 
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března 2006)

Odůvodnění

Nanočástice mají vzhledem k malé velikosti mnohem větší obsah plochy povrchu vzhledem ke 
hmotnosti než normální částice. Plocha povrchu zase determinuje reaktivitu, což má klíčový 
význam pro posouzení toxicity. Podle SCENHIR může zaměření na hmotnost spíše než 
velikost částic někdy podcenit míru, v jaké nanočástice případně přispívají k obecnému 
nebezpečí, které látka představuje. Limity, jejichž snížení požaduje zpráva o chemické 
bezpečnosti na základě hmotnosti nebo koncentrace by se proto neměly použít pro technické 
nanočástice.

Pozměňovací návrh, který předkládají Dagmar Roth-Behrendt a Anne Laperrouze, Vittorio 
Prodi a Cristina Gutiérrez-Cortines a Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 159
ČL. 14 ODST. 2A (nový)

2a. Posouzení chemické bezpečnosti a 
zpráva o chemické bezpečnosti v souladu 
s odstavcem 1 nemusí být vypracována pro 
látky klasifikované jako nebezpečné podle 
směrnice 64/548/EHS nebo  jako látky PBT 
nebo vBvP, které jsou přítomné v těžkých 
přípravcích nepodléhajících označování 
podle směrnice 1999/45/ES, čl. 12 odst. 2 a 
67/548/ES přílohy VI čl. 9 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Reinstates amendments 422 and 960 as adopted in first reading. The risk for human health or 
the environment from substances bound in massive preparations is very limited and, 
accordingly, no labelling is required by existing legislation. Therefore, the obligation to 
perform chemical safety assessments and -reports can be dispensed under the same 
conditions as the labelling. (Roth-Behrendt)

Certain preparations, such as mixtures of rubber, are exempt from labelling pursuant to 
Directive 1999/45/EC, Article 12(2), because they do not present any danger to the 
environment or human health through inhalation, ingestion or contact with the skin.

Incorporating the proposed amendment into Article 14 would harmonise the provisions of 
REACH with Recital 28, with the provisions of Directive 1999/45/EC and with the regulation 
itself, which does not require a chemical safety assessment for substances in preparations 
which are not dangerous. (Laperrouze & Prodi)
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This amendment reinstates amendments 422 and 960 tabled to the plenary and approved in 
first reading.

CSA of a dangerous substance in preparations is not required by REACH when the 
preparation is not classified as dangerous. Additionally Recital 28 indicates that these 
provisions should equally apply to preparations that are solid mixtures of substances until a 
specific shape is given to such a preparation that transforms it into an article.

Some massive preparations are exempted from labelling according to directive 1999/45/EC 
Art.12.2 exempt massive preparation because they don't pose any danger to the environment 
or human health. (Gutierrez-Cortines + Oomen-Ruijten)

Pozměňovací návrh, který předkládají Carl Schlyter, Caroline Lucas a Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 160
ČL. 14 ODST. 4 ÚVODNÍ ČÁST

4. Pokud výrobce nebo dovozce po 
provedení kroků podle odst. 3 písm. a) až d) 
dojde k závěru, že látka splňuje kritéria pro 
klasifikaci jako nebezpečná látka podle 
směrnice 67/548/EHS nebo že se jedná o 
látku PBT nebo vPvB, zahrnuje posouzení 
chemické bezpečnosti tyto dodatečné kroky:

4. V případě nanočástic, nebo pokud
výrobce nebo dovozce po provedení kroků 
podle odst. 3 písm. a) až d) dojde k závěru, 
že látka splňuje kritéria pro klasifikaci jako 
nebezpečná látka podle směrnice 
67/548/EHS nebo že se jedná o látku PBT 
nebo vPvB, zahrnuje posouzení chemické 
bezpečnosti tyto dodatečné kroky:

Or. en

(Nový pozměňovací návrh – čl. 62 odst. 2 písm. d) s cílem zohlednit modifikované stanovisko 
Vědeckého výboru pro vznikající a nově zjištěná zdravotní rizika (SCENHIR) ze dne 10. 

března 2006)

Odůvodnění

Podle SCENHIR, „vzhledem k specifickým vlastnostem, které vykazují nanočástice a 
formulace nanočástic, mohou být obvykle prováděné analýzy na zjištění toxicity výrobků 
nedostačující pro odhalení možných nepříznivých účinků nanočástic“. Není proto vhodné 
spoléhat pouze na standardní testování pro odhalení rizik, ale učinit posouzení expozice 
nezbytnou podmínkou. Posouzení expozice by mělo být provedeno pro všechny technické 
nanočástice bez ohledu na výsledky standardních zkoušek.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Dagmar Roth-Behrendt

Pozměňovací návrh 161
ČLÁNEK 15

1. Aktivní látky a formulační přísady
vyráběné nebo dovážené pouze pro použití v 
přípravcích na ochranu rostlin a zahrnuté 
buď v příloze I směrnice 91/414/EHS, nebo 
v nařízení (EHS) č. 3600/92, nařízení (ES) č. 
703/2001 nařízení (ES) č. 1490/2002 anebo 
rozhodnutí 2003/565/ES a každá látka, pro 
niž bylo vydáno rozhodnutí Komise o 
úplnosti dokumentace podle článku 6 
směrnice 91/414/EHS, se považují za 
registrované a žádost o registraci se 
považuje za úplnou pro výrobu nebo dovoz 
pro použití v přípravcích na ochranu rostlin, 
a tudíž se má za to, že splňují požadavky 
kapitol 1 a 5 této hlavy.

1. Aktivní látky, pokud jsou vyráběné nebo 
dovážené pro použití v přípravcích na 
ochranu rostlin a zahrnuté buď v příloze I 
směrnice 91/414/EHS nebo v nařízení (EHS) 
č. 3600/92, nařízení (ES) č. 703/2001 
nařízení (ES) č. 1490/2002 anebo rozhodnutí 
2003/565/ES a každá látka, pro niž bylo 
vydáno rozhodnutí Komise o úplnosti 
dokumentace podle článku 6 směrnice 
91/414/EHS, a formulační přísady, pokud 
jsou vyráběné nebo dovážené pro použití 
v přípravcích na ochranu rostlin 
schválených směrnicí 91/414/EHS, se 
považují za registrované a žádost o registraci 
se považuje za úplnou pro výrobu nebo 
dovoz pro použití v přípravcích na ochranu 
rostlin, a tudíž se má za to, že splňují 
požadavky kapitol 1 a 5 této hlavy.

2. Aktivní látky vyráběné nebo dovážené 
pouze pro použití v biocidních přípravcích a 
zahrnuté buď v přílohách I, IA nebo IB 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění 
biocidních přípravků na trh, nebo v nařízení 
Komise (ES) č. 2032/2003 ze dne 4. 
listopadu 2003 o druhé etapě desetiletého 
pracovního programu uvedeného v čl. 16 
odst. 2 směrnice 98/8/ES, jsou až do dne 
rozhodnutí uvedeného v čl. 16 odst. 2 
druhém pododstavci směrnice 98/8/ES 
považovány za registrované pro výrobu nebo 
dovoz pro použití v biocidních přípravcích, a 
tudíž se má za to, že splňují požadavky 
kapitol 1 a 5 této hlavy.

2. Aktivní látky, pokud jsou vyráběné nebo 
dovážené pro použití v biocidních 
přípravcích a zahrnuté buď v přílohách I, IA 
nebo IB směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o 
uvádění biocidních přípravků na trh, nebo 
v nařízení Komise (ES) č. 2032/2003 ze dne 
4. listopadu 2003 o druhé etapě desetiletého 
pracovního programu uvedeného v čl. 16 
odst. 2 směrnice 98/8/ES, jsou až do dne 
rozhodnutí uvedeného v čl. 16 odst. 2 
druhém pododstavci směrnice 98/8/ES 
považovány za registrované pro výrobu nebo 
dovoz pro použití v biocidních přípravcích, a 
tudíž se má za to, že splňují požadavky 
kapitol 1 a 5 této hlavy.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh objasňuje společný postoj Rady. Látky by měly být považovány za 
regsitrované, pokud jsou používané pro přípravky na ochranu rostlin nebo v biocidních 
přípravcích. Jiné použití musí být registrováno. (Viz pozměňovací návrh 466 přijatý v prvním 
čtení, který vyjímá látky, pokud jsou používány v přípravcích na ochranu rostlin a biocidních 
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přípravcích m.j. z kapitoly o registraci.)

Pozměňovací návrh, který předkládá Anne Laperrouze

Pozměňovací návrh 162
ČL. 17 ODST. 3 PODODSTAVEC 1

3. Odstavec 2 se použije pouze pro 
izolované meziprodukty na místě, pokud 
výrobce potvrdí, že látka je vyráběna a 
používána pouze za přísně kontrolovaných 
podmínek, při nichž je přísně uchovávána 
pomocí technických prostředků během 
celého svého životního cyklu. Kontrolní 
a procesní technologie se použijí pro snížení 
emisí a následné expozice.

3. Odstavec 2 se použije pouze pro 
izolované meziprodukty na místě, pokud 
výrobce potvrdí, že látka je vyráběna a 
používána pouze za přísně kontrolovaných 
podmínek, při nichž je přísně uchovávána 
pomocí technických prostředků během 
celého svého životního cyklu nebo že zavedl 
přiměřená opatření rizikového 
managementu na základě posouzení rizik 
pro zdraví a životní prostředí. Kontrolní 
a procesní technologie se použijí pro snížení 
emisí a následné expozice.

Or. fr

Odůvodnění

Je rovněž tak možné kontrolovat rizika spojená s výrobními postupy nebo použitím prostředky 
přísného omezení jako zavedením přiměřených opatření pro řízení rizik rozeznaných na 
základě posouzení nebezpečí pro zdraví a životní prostředí.

Pozměňovací návrh, který předkládá María Sornosa Martínez

Pozměňovací návrh 163
ČL. 19 ODST. 2 PÍSM. C)

c) nesouhlasí s hlavním žadatelem o 
registraci ohledně výběru těchto informací.

c) nesouhlasí s hlavním žadatelem o 
registraci ohledně výběru těchto informací.

Agentura posoudí toto vysvětlení a 
rozhodne, zda jej přijímá či nikoli. 
V případě, že jej nepřijímá, podnik bude 
muset předložit údaje společně.

Or. es
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Odůvodnění

Jak bylo nyní vyjádřeno, kritéria, podle nichž výrobci a dovozci mohou předložit dotyčné 
informace zvlášť, jsou velmi vágní a je obtížné jej odůvodnit a posoudit. I když další články 
činí agenturu odpovědnou za posouzení tohoto typu odůvodnění, není naznačeno, jaké kroky 
budou následovat v případě nevhodného odůvodnění.

Pozměňovací návrh, který předkládá Amalia Sartori

Pozměňovací návrh 164
ČL. 22 ODST. 1 PÍSM. C)

c) změn v ročním nebo celkovém množství, 
které vyrobil nebo dovezl, pokud to vede 
ke změně množstevního rozmezí, včetně 
zastavení výroby nebo dovozu;

c) změn v množství vypočteném na základě 
průměrného množství výroby v posledních 
třech letech, které vyrobil nebo dovezl, 
pokud to vede ke změně množstevního 
rozmezí, včetně zastavení výroby nebo 
dovozu;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládají Dagmar Roth-Behrendt a Holger Krahmer

Pozměňovací návrh 165
ČLÁNEK 23

1. Články 5 a 6, čl. 7 odst. 1 a článek 21 se 
do ...* nepoužijí na tyto látky:

1. Články 5 a 6, a článek 21 se do ...*
nepoužijí na tyto látky:

a) zavedené látky klasifikované podle 
směrnice 67/548/EHS jako karcinogenní, 
mutagenní nebo toxické pro reprodukci, 
kategorie 1 nebo 2 a vyrobené 
ve Společenství nebo do něho dovezené v 
množství 1 tuny nebo větším za rok na 
výrobce nebo dovozce, a to nejméně jednou 
po ...**;

a) zavedené látky klasifikované podle 
směrnice 67/548/EHS jako karcinogenní, 
mutagenní nebo toxické pro reprodukci, 
kategorie 1 nebo 2 a vyrobené 
ve Společenství nebo do něho dovezené v 
množství 1 tuny nebo větším za rok na 
výrobce nebo dovozce, a to nejméně jednou 
po ...**;

b) zavedené látky klasifikované podle 
směrnice 67/548/EHS jako vysoce toxické 
pro vodní organismy s možností vyvolat 

b) zavedené látky klasifikované podle 
směrnice 67/548/EHS jako vysoce toxické 
pro vodní organismy s možností vyvolat 
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dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním 
prostředí (R50/53) a vyrobené ve
Společenství nebo do něho dovezené v 
množství 100 tun nebo větším za rok na 
výrobce nebo dovozce, a to nejméně jednou 
po ...**;

dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním 
prostředí (R50/53) a vyrobené ve 
Společenství nebo do něho dovezené v 
množství 100 tun nebo větším za rok na 
výrobce nebo dovozce, a to nejméně jednou 
po ...**;

c) zavedené látky vyrobené ve Společenství 
nebo do něho dovezené v množství 1 000 
tun nebo větším za rok na výrobce nebo 
dovozce, a to nejméně jednou po ...*.

c) zavedené látky vyrobené ve Společenství 
nebo do něho dovezené v množství 1 000 
tun nebo větším za rok na výrobce nebo 
dovozce, a to nejméně jednou po ...*

2. Články 5 a 6, čl. 7 odst. 1 a článek 21 se 
do ...** nevztahují na zavedené látky 
vyrobené ve Společenství nebo do něho 
dovezené v množství 100 tun nebo větším za 
rok na výrobce nebo dovozce, a to nejméně 
jednou po ...*.

2. Články 5 a 6 a článek 21 se do ...**

nevztahují na zavedené látky vyrobené ve 
Společenství nebo do něho dovezené v 
množství 100 tun nebo větším za rok na 
výrobce nebo dovozce, a to nejméně jednou 
po ...*.

3. Články 5 a 6, čl. 7 odst. 1 a článek 21 se 
do ...*** nevztahují na zavedené látky 
vyrobené ve Společenství nebo do něho 
dovezené v množství 1 tuny nebo větším za 
rok na výrobce nebo dovozce, a to nejméně 
jednou po ...*.

3. Články 5 a 6 a článek 21 se do ...***

nevztahují na zavedené látky vyrobené ve 
Společenství nebo do něho dovezené v 
množství 1 tuny nebo větším za rok na 
výrobce nebo dovozce, a to nejméně jednou 
po ...*.

* .: 3 roky po dni vstupu tohoto nařízení v 
platnost
** den vstupu tohoto nařízení v platnost

* .: 3 roky po dni vstupu tohoto nařízení v 
platnost
** den vstupu tohoto nařízení v platnost

Or. en

Odůvodnění

Opakuje údaje z původního návrhu Komise. V souvislosti s pozměňovacím návrhem 
k článku 7 téhož autora. (Roth-Behrendt)

Navržená modifikace článku 23 chce přinést shodu s navrženou lhůtou pro zavedení článku 7 
a nezpochybňuje zásadu REACH postupného vstupování v platnost pro zavedené látky. 
(Krahmer)
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Pozměňovací návrh, který předkládá Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 166
ČL. 23 ODST. 1 ÚVODNÍ ČÁST

1. Články 5 a 6, čl. 7 odst. 1 a článek 21 se 
do ... nepoužijí na tyto látky:

1. Články 5 a 6, čl. 7 odst. 1, článek 14, 17, 
18 a 21 se do ... nepoužijí na tyto látky:

Or. en

Odůvodnění

Přidává přechodné lhůty pro registraci meziproduktů a pro vypracování posouzení chemické 
bezpečnosti (CSA).

Pozměňovací návrh, který předkládají Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas 
Sjöstedt a Urszula Krupa a Evangelia Tzampazi a Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne 

Ferreira, Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Pozměňovací návrh 167
ČL. 23 ODST. 2

2. Články 5 a 6, čl. 7 odst. 1 a článek 21 se 
do ... nevztahují na zavedené látky vyrobené 
ve Společenství nebo do něho dovezené v 
množství 100 tun nebo větším za rok na 
výrobce nebo dovozce, a to nejméně jednou 
po ...*.

2. Články 5 a 6, čl. 7 odst. 1 a článek 21 se 
do ... nevztahují na zavedené látky 
klasifikované jako velmi toxické pro vodní 
organismy, které mohou dlouhodobě 
škodlivě působit ve vodním prostředí 
(R50/53), v souladu se směrnicí 
67/548/EHS, a vyrobené ve Společenství 
nebo do něho dovezené v množství 100 tun 
nebo větším za rok na výrobce nebo 
dovozce, nebo na zavedené látky vyrobené 
ve Společenství nebo do něho dovezené v 
množství 100 tun nebo větším za rok na 
výrobce nebo dovozce, a to nejméně jednou 
po ....

Or. en

(Pozměňovací návrh 374 – první čtení)

Odůvodnění

Dodatečné upřednostňování na základě nebezpečí: látky - v množství pod 100 tun – které jsou 
toxické pro vodní organismy a mohou dlouhodobě škodlivě působit by měly by být zařazeny 
do druhé registrační fáze. Jinak by uplynulo až 11 let, než by tyto nebezpečné látky byly 
registrovány. (Schlyter a další)
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Pozměňovací návrh zlepšuje upřednostňování v registračním procesu založené na posouzení 
rizik a zlepšuje soulad se stávajícími právními předpisy. Pozměňovací návrh 374 se opakuje. 
(Krupa a Tzampazi a Hegyi a další)

Pozměňovací návrh, který předkládá Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 168
ČL. 25 ODST. –1 (nový)

–1. Výrobci nebo dovozci sdílejí mezi sebou 
a zpřístupňují informace uvedené v čl. 10 
písm. a), vi) a vii) pro účely registrace, 
takže se zabrání zdvojování studií.
Za okolností (kromě případů vyžadujících 
informace ze zkoušek na zvířatech), kdy:
a) náklady na sdílení informací by byly 
nepřiměřené;
b) údaje nejsou z hlediska látky relevantní; 
nebo

c) informace je obchodně důvěrná a žadatel 
o registraci se důvodně domnívá, že by mu 
sdílení těchto informací způsobilo obchodní 
ztráty,
žadatel o registraci předloží agentuře 
odůvodnění částečného nebo úplného 
nesdílení informací.
Na žádost jiného případného žadatele o 
registraci a po zaplacení poplatku agentura 
zváží, zda odůvodnění je opodstatněné. 
Malé a střední podniky zaplatí pouze 
snížený poplatek. Jestliže agentura shledá 
odůvodnění neopodstatněným, výjimka ze 
sdílení informací nebude původnímu 
žadateli o registraci povolena a tento 
žadatel uhradí agentuře náklady spojené 
s rozhodováním. V těchto případech bude 
poplatek vrácen.
V souvislosti s nesdílením fyzikálně-
chemických informací určených v oddíle 5 
příloh VII a VIII nebude požadováno 
odůvodnění.

Or. en
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Odůvodnění

Ve shodě s pozměňovacím návrhem 379 přijatým v prvním čtení.

Sjednocuje s čl. 11 odst. 3 společného postoje Rady. Tento pozměňovací návrh chce upravit 
náklady na sdílení údajů praktičtěji; sdílení iúdajů zůstává povinné, pokud nejsou náklady 
pro zúčastněné strany v nepoměru.

Pozměňovací návrh, který předkládá Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 169
ČL. 25 ODST. 3

3. Veškeré souhrny studií nebo podrobné 
souhrny studií předložené v rámci registrace 
podle tohoto nařízení alespoň o deset let 
dříve mohou být pro účely registrace 
využívány dalším výrobcem nebo dovozcem.

3. Veškeré souhrny nebo podrobné souhrny 
studií Veškeré souhrny studií nebo 
podrobné souhrny studií týkající se zkoušek 
na zvířatech i zkoušek, které zvířata 
nepoužívají předložené v rámci registrace 
podle tohoto nařízení alespoň o 15 let dříve 
může agentura volně zpřístupnit každému 
dalšímu žadateli o registraci nebo 
potenciálnímu žadateli o registraci.

Or. en

Odůvodnění

Ve shodě s pozměňovacím návrhem 383 přijatým v prvním čtení.

Sjednocuje REACH s ostatními nařízeními EU (jako nařízení o biocidních výrobcích).

Pozměňovací návrh, který předkládají Amalia Sartori a Alessandro Foglietta, Adriana Poli 
Bortone

Pozměňovací návrh 170
ČLÁNEK 25A (nový)

1. Výrobce nebo dovozce látky samotné 
nebo v přípravku, který nezamýšlí předložit 
použití k registraci látky, oznámí agentuře 
a následným uživatelům svůj záměr.
2. Oznámení uvedené v odstavci 1 bude 
odesláno:
(a) a) 12 měsíců před uplynutím lhůty 
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stanovené v čl. 23 odst. 1 pro zavedené látky 
vyráběné nebo dovážené v množství 1000 
tun nebo více za rok;
b) 24 měsíců před uplynutím lhůty 
stanovené v čl. 23 odst. 2 pro zavedné látky 
vyráběné nebo dovážené v množství 100 tun 
nebo více za rok;
c) 36 měsíců před uplynutím lhůty 
stanovené v čl. 23 odst. 3 pro zavedné látky 
vyráběné nebo dovážené v množství 1 tuny 
nebo více za rok.
3. Jestliže výrobce nebo dovozce nepodá 
agentuře nebo následným uživatelům 
oznámení o svém záměru látku 
neregistrovat, musí předložit žádost o 
registraci použití látky.

Or. en

Odůvodnění

Zamýšleno na ochranu následných uživatelů před nebezpečím pocházejícím 
z neregistrovaných použití látky (pozměňovací návrh 121 v prvním čtení). (Foglietta a Poli 
Bortone)

Pozměňovací návrh, který předkládá Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 171
ČL. 27 ODST. 1

1. Byla-li látka již registrována o méně než
deset let dříve podle čl. 26 odst. 3, 
potenciální žadatel o registraci si

a) v případě informací týkajících se zkoušek 
na obratlovcích vyžádá a 

b) v případě informací, které se netýkají 
zkoušek na obratlovcích, může vyžádat
od předchozích žadatelů o registraci 
informace, které požaduje s ohledem na čl. 
10 písm. a) body vi) a vii) pro účely 
registrace.

1. V případě látek registrovaných o méně 
než 15 let dříve si potenciální žadatel o 
registraci vyžádá od předchozích žadatelů o 
registraci informace, které požaduje s 
ohledem na čl. 10 písm. a) body vi) a vii) 
pro účely registrace.

Or. en
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Odůvodnění

Sjednocuje REACH s jinými nařízeními EU (jako nařízení o biocidních výrobcích). V souladu 
se směrnicí 67/548/ES o oznámení nových látek jsou vlastnická práva na nákladné studie 
neomezeně chráněna.

Pozměňovací návrh, který předkládají Lena Ek a Amalia Sartori

Pozměňovací návrh 172
ČL. 27 ODST. 5A (nový)

5a. Jestliže potenciální žadatel o registraci 
nezaplatí svůj podíl na nákladech na studii 
zahrnující zkoušky na obratlovcích nebo 
jiné studii, která může zamezit zkouškám 
na zvířatech, nebude mít možnost 
registrovat svou látku.

Or. en

Odůvodnění

Žadatelé o registraci, kteří nezaplatí, by neměli mít možnost registrace. Ve shodě s prvním 
čtením pozměňovacího návrhu 135. (Ek)

Pozměňovací návrh, který předkládají Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 173
ČL. 27 ODST. 6

6. Do jednoho měsíce od obdržení informací 
uvedených v odstavci 5 udělí agentura 
potenciálnímu žadateli o registraci svolení 
odkazovat na informace, které požadoval, 
ve své registrační dokumentaci. Pokud 
předchozí žadatelé o registraci celkovou 
zprávu ze studie potenciálnímu žadateli o 
registraci zpřístupní, mají vůči 
potenciálnímu žadateli o registraci nárok 
na úhradu rovného podílu na nákladech,
jejž lze vymáhat před vnitrostátními soudy.

6. Předchozí žadatelé o registraci informují 
do jednoho měsíce od obdržení informací 
uvedených v odstavci 5 potenciálního 
žadatele o registraci a agenturu o 
nákladech na studii. Na žádost 
potenciálního žadatele o registraci 
agentura rozhodne zpřístupnit mu souhrny 
studií nebo podrobné souhrny studií, 
popřípadě příslušných studií a jejich 
výsledků, po obdržení potvrzení, že zaplatil 
předchozím žadatelům o registraci podíl na 
nákladech, vypočítaný následujícími 
pokyny pro sdílení nákladů v souladu 
s čl. 76 odst. 3 písm. f).
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Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh chrání vlastnická práva majitelů údajů. V případě neshody mezi 
majitelem údajů a žadatelem o ně bude sdílení nákladů vycházet z pokynů agentury.

Pozměňovací návrh, který předkládají Johannes Blokland a Lena Ek a Alessandro Foglietta, 
Adriana Poli Bortone

Pozměňovací návrh 174
ČL. 28 ODST. 1 PÍSM. DA) A DB) (nová)

da) stručný obecný popis určeného použití; 
jako minimální vstupní informace o 
kategoriích použití a expozice podle oddílu 
6 přílohy VI;
db) seznam použití, které zamýšlí registrací 
podpořit.

Or. en

(Reinstatement of amendments 139 and 368 adopted in first reading)

Justification

A downstream user (DU) requires the following data of a substance he uses in his 
preparations: 

- is the substance going to be registered, 
- who will register the substance, 
- when will it be registered 
- which uses are identified

If the DU has no access to all of these data or only in a very late stage he may be confronted 
with a ’non-registration’ or a ’not identified use’ and therewith left with a too short time 
frame to make his supplier reconsider the registration or identified use, or run the cycle of 
reformulation (without the non-registered substance) (Blokland)

This is necessary to enable downstream users access to adequate pre-registration data, thus 
enabling them to fulfil their obligations under REACH on time. Minor changes from first 
reading amendments 368 and 139. (Ek)

The development of an appropriate and consistent communication system based on risk will 
provide consumers with the necessary information and advice to enable them to use 
chemicals and preparations containing them safely and effectively. (Am. 368; 139). (Foglietta 
& Poli Bortone)
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Pozměňovací návrh, který předkládá Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 175
ČL. 28 ODST. 1 PÍSM. DA) (nové)

da) stručný obecný popis zamýšleného 
použití; jako minimální vstupní informace 
o kategoriích použití a expozice podle 
oddílu 6 přílohy VI;

Or. en

Odůvodnění

Ve shodě s pozměňovacím návrhem 368 přijatým v prvním čtení. 

V rámci REACH následní uživatelé požadují informace o látce, kterou používají ve svých 
v přípravcích, typu kdo bude registrovat jakou látku a kdy bude registrována a která 
soukromá použití jsou určená. Jestliže následný uživatel nemá přístup ke všem těmto údajům 
nebo jen ve velmi pozdní fázi, může být konfrontován s „neregistrací“ a „neurčeným 
použitím“, načež následuje příliš krátký časový rámec k tomu, aby jeho dodavatelé znovu 
zvážili registraci nebo začlenění dalších určených použití, na cyklus nových formulací a 
následné schválení spotřebitelského použití.

Pozměňovací návrh, který předkládá Avril Doyle

Pozměňovací návrh 176
ČL. 28 ODST. 3A (nový)

3a. Agentura:
(a) do měsíce před uplynutím lhůty 
stanovené v odstavci 2 vypracuje seznam 
látek předregistrovaných v souladu s těmi 
odstavci, které jsou veřejně přístupné na 
internetu. Seznam budou tvořit pouze názvy 
látek, včetně jejich čísel EINECS a CAS, 
pokud budou dostupná;
(b) v případě, že totožná látka byla již 
registrována před méně než deseti lety, 
informuje bez prodlení 
potenciálního/potencionální žadatele o 
registraci o názvu/názvech a 
adrese/adresách přechozího 
žadatele/předchozích žadatelů o registraci a 
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o příslušných souhrnech nebo podrobných 
souhrnech studií, které jimi již byly 
případně předloženy.
Dostupné studie musí být přístupné 
potenciálnímu žadateli/potencionálním 
žadatelům o registraci.

Or. en

Odůvodnění

Znovu zavádí pozměňovací návrh 142 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh, který předkládá Lena Ek

Pozměňovací návrh 177
ČL. 28 ODST. 5

5. Agentura do ...* zveřejní na své 
internetové stránce seznam látek uvedených 
v odst. 1 písm. a) a d). Seznam bude 
zahrnovat pouze názvy látek, včetně jejich 
čísel EINECS a CAS, jsou-li k dispozici, a 
dalších identifikačních kódů.

5. Agentura bude spravovat seznam látek 
obsahující informace podle čl. 28 odst. 1.

5a. Agentura zveřejní na své internetové 
stránce seznam látek do jednoho měsíce od 
uplynutí lhůty stanovené čl. 28 odst. 2, kde 
bude uvedeno:
a) název látky a, kde to bude vhodné, 
skupinu látek včetně čísel EINECS a CAS, 
jsou-li k dispozici;
b) jméno a adresu výrobce nebo dovozce 
nebo, pokud to bude vhodné, osoby, která 
ho zastupuje v souladu s článkem 4, jak 
stanoví oddíl 1 přílohy VI;
c) obecný popis určených použití; 
minimálně počáteční informace o použití a 
expozici v souladu s čl. 28 odst. 1 písm. e) a 
f);
d) první lhůtu pro registraci každé látky v 
souladu s článkem 23.

Or. en
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Odůvodnění

Toto je nezbytné, aby se následným uživatelům umožnil přístup k náležitým předregistračním 
údajům, a tím se jim umožnilo, aby včas splnili své povinnosti podle REACH. Nepatrné 
pozměnění pozměňovacího návrhu 371 z prvního čtení, které zohledňuje vysvětlení, že by 
seznam měl být dostupný prostřednictvím Rady.

Pozměňovací návrh, který předkládá Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 178
ČL. 28 ODST. 5

5. Agentura do ...* zveřejní na své 
internetové stránce seznam látek uvedených 
v odst. 1 písm. a) a d). Seznam bude 
zahrnovat pouze názvy látek, včetně jejich 
čísel EINECS a CAS, jsou-li k dispozici, a 
dalších identifikačních kódů.

5. Agentura bude spravovat seznam látek 
obsahující informace podle čl. 28 odst. 1.

5a. Agentura zveřejní na své internetové 
stránce všechny předregistrované látky v 
seznamu látek do jednoho měsíce od 
uplynutí lhůty stanovené čl. 28 odst. 2, kde 
bude uvedeno:
a) název látky a, kde to bude vhodné, 
skupinu látek včetně čísel EINECS a CAS, 
jsou-li k dispozici;
b) jméno a adresu výrobce nebo dovozce 
nebo, pokud to bude vhodné, osoby, která 
ho zastupuje v souladu s článkem 4, jak 
stanoví oddíl 1 přílohy VI;
c) obecný popis určených použití; 
minimálně počáteční informace o použití a 
expozici v souladu s čl. 28 odst. 1 písm. e) a 
f);
d) první lhůtu pro registraci každé látky v 
souladu s článkem 23.

Or. en

Odůvodnění

Odpovídá pozměňovacímu návrhu 371 přijatému v prvním čtení.

Následní uživatelé mají mít podle REACH uživatelský přístup k náležitým předregistračním 
údajům, aby tak jejich dodavatelé byli schopni přezkoumat registraci nebo začlenění 
doplňkového určeného použití v případě, že dodavatel neprovedl předregistaci látky pro 
určité použití.
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Pozměňovací návrh, který předkládají Amalia Sartori a Chris Davies

Pozměňovací návrh 179
ČL. 28 ODST. 5

5. Agentura do ... zveřejní na své internetové 
stránce seznam látek uvedených v odst. 1 
písm. a) a d). Seznam bude zahrnovat pouze 
názvy látek, včetně jejich čísel EINECS a 
CAS, jsou-li k dispozici, a dalších 
identifikačních kódů.

Agentura do ... zveřejní na své internetové 
stránce seznam látek uvedených v odst. 1 
písm. a) a d). Seznam bude zahrnovat pouze 
názvy látek, včetně jejich čísel EINECS a 
CAS, jsou-li k dispozici, a dalších 
identifikačních kódů.

V případě, že totožná látka byla již 
registrována před méně než deseti lety, 
informuje bez prodlení 
potenciálního/potencionální žadatele o 
registraci o názvu/názvech a 
adrese/adresách přechozího 
žadatele/předchozích žadatelů o registraci a 
o příslušných souhrnech nebo podrobných 
souhrnech studií, které jimi již byly 
případně předloženy. Dostupné studie musí 
být přístupné potenciálnímu 
žadateli/potencionálním žadatelům o 
registraci.

Or. en

Odůvodnění

Úspěšný pozměňovací návrh 142 z prvního čtení za účelem zajištění liberalizace údajů 
získaných ze zkoušek po uplynutí 10 let. To dává společnostem dostatečný čas, aby 
kompenzovaly své investice, a poskytuje MSP přístup k údajům získaných ze zkoušek, které 
potřebují k přežití. (Davies)

Pozměňovací návrh, který předkládají Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas 
Sjöstedt a Frieda Brepoels a Anders Wijkman

Pozměňovací návrh 180
ČL. 28 ODST. 5

5. Agentura do ...* zveřejní na své 
internetové stránce seznam látek uvedených 
v odst. 1 písm. a) a d). Seznam bude 
zahrnovat pouze názvy látek, včetně jejich 

5. Agentura do ...* zveřejní na své 
internetové stránce seznam látek uvedených 
v odst. 1 písm. a) a d). Seznam bude 
zahrnovat názvy látek, jejich čísla EINECS 
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čísel EINECS a CAS, jsou-li k dispozici, a 
dalších identifikačních kódů.

a CAS, jsou-li k dispozici, a další 
identifikační kódy a informace dostupné 
podle čl. 28 odst. 1a a 4a, a kde je to 
vhodné, skupinu látek.

Or. en

(Amendment 371 relevant part - first reading)

Justification

Linked to amendments 14 and 16 of the rapporteur of Article 28(1a) and (4a). Existing data 
from animal tests and other information that could prevent animal experimentation should be 
published as early as possible in order to prevent duplicate animal testing and save costs for 
industry, particularly SMEs. (Lucas & others)

Linked to Amendments of Article 28(1a) and (4a). Conform EP Amendment 371, the chemical 
group to which a substance belongs as well as existing data from animal tests and other 
information that could prevent animal experimentation should be published as early as 
possible in order to prevent duplicate animal testing and save costs for industry, particularly 
SMEs. This would also allow for ‘cross-SIEF’ data sharing. (Brepoels & Wijkman)

Pozměňovací návrh, který předkládají Chris Davies a Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud 
Breyer

Pozměňovací návrh 181
ČL. 28 ODST. 5A (nový)

5a. seznam zaváděných látek, které již byly 
zaregistrovány bez předregistrace. Tento 
seznam bude obsahovat názvy látek, jejich 
čísla EINECS a CAS, jsou-li k dispozici, 
ostatní identifikační kódy a, pokud to bude 
vhodné, skupinu látek.
* 19 měsíců po dni vstupu tohoto nařízení v 
platnost.

Or. en

Odůvodnění

Successful first reading amendment linked to the amendment of Article 28(5) intended to 
ensure data sharing and, where applicable, read-across from the grouping of substances in 
order to prevent duplicate animal testing and save costs for industry, particularly SMEs. 
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(Davies)

Linked to the amendment by the same authors to Article 28(5). A list of phase-in substances 
that have been registered without pre-registration, and the chemical group to which such 
substances belong should also be published as early as possible to ensure data sharing and, 
where applicable, read-across from the grouping of substances in order to prevent duplicate 
animal testing and save costs for industry, particularly SMEs. (Lucas & others)

Pozměňovací návrh, který předkládá Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 182
ČLÁNEK 28A (nový)

Seznam látek
1. Agentura bude spravovat látek, který 
bude obsahovat informace podle článku 28.
2. Agentura zveřejní všechny 
předregistrované látky v seznamu látek do 
jednoho měsíce po uplynutí lhůty stanovené 
v čl. 28 odst. 2, který bude uvádět:
a) název látky a, pokud to bude vhodné, 
skupinu látek, včetně čísel EINECS a CAS, 
pokud budou dostupná;
b) kde bude vhodné, jméno a adresu 
výrobce nebo dovozce nebo zástupce třetí 
strany, pokud byl dán souhlas podle čl. 28 
odst. 1 písm. ba);
c) stručný obecný popis určeného použití v 
souladu s čl. 28 odst. písm. ca);
d) první lhůtu pro registraci každé látky v 
souladu s článkem 23.
3. Agentura zveřejní název látky a, pokud to 
bude vhodné, skupiny látek, včetně čísel 
EINECS a CAS, jsou-li k dispozici, s 
ohledem na které bylo vyžadováno pozdní
oznámení, jež neprodleně následuje po 
potvrzení takových žádostí.
4. Do jednoho měsíce od uplynutí lhůty pro 
pozdní oznámení podle čl. 28 odst. 2 
agentura aktualizuje seznam látek, aby byly 
zahrnuty látky, u kterých byla obdržena 
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pozdní předregistrace.
5. Současně se zveřejněním seznamu látek 
podle odstavců 1 a 4 zveřejní agentura 
žádost na kohokoliv, kdo vlastní studie o 
obratlovcích, jež nejsou veřejně dostupné, 
aby předložil údaje o dostupnosti takových 
studií.
6. Každý, kdo vlastní takové studie, může 
poslat údaje o dostupnosti těchto studií 
agentuře ve lhůtě šesti měsíců od zveřejnění 
seznamu látek podle odstavce 4 a agentura 
začlení tuto informaci do databáze v 
souladu s čl. 28 odst. 5. Tyto studie se 
použijí podle článku 30.

Or. en

(Částečné obnovení pozměňovacího návrhu 371přijatého v prvním čtení)

Odůvodnění

Následní uživatelé (NU) požadují následující údaje o látce, kterou používají ve svých 
přípravcích:

• chystá se registrace látky, 
• kdo látku zaregistruje,
• kdy bude zaregistrována,
• jaká použití jsou určená.

Pokud nebudou mít NU přístup ke všem těmto údajům nebo jen ve velmi pokročilém stádiu, 
mohou se setkat s „nezaregistrováním” nebo „neurčeným použitím” a pak budou mít málo 
času, aby přiměly svého dodavatele k přehodnocení registrace nebo určeného použití, nebo 
aby spustily cyklus úpravy (bez neregistrované látky).

Pozměňovací návrh, který předkládají Chris Davies, Frédérique Ries a Ria Oomen-Ruijten a 
Richard Seeber

Pozměňovací návrh 183
ČL. 29 ODST. 1

1. Všichni výrobci a dovozci, kteří pro 
stejnou zavedenou látku předložili agentuře 
informace podle článku 28, jsou účastníky 
fóra pro výměnu informací o látce (dále jen 
„fórum o látce“).

1. Všichni výrobci, dovozci a následní 
uživatelé, kteří pro stejnou zavedenou látku 
předložili agentuře informace podle článku 
28, jsou účastníky fóra pro výměnu 
informací o látce (dále jen „fórum o látce“).
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Or. en

Odůvodnění

Successful First Reading amendment. (Davies)

Downstream Users who have shared data should also overtly be recognised as having access 
to SIEF. This right is actually implicitly recognised in Art 28 paragraph 6, which states that 
manufacturers, importers and downstream users may submit information on substances “with 
the intention of being part of the substance information exchange forum…”  It is further 
implicitly recognised in Art 30 paragraph 2 where “the Agency shall specify which registrant 
or downstream user shall perform the test” when SIEF participants cannot agree on which 
participant will conduct a test. (Oomen-Ruijten)

For downstream users who, pursuant to Art. 28(6) of the common position, provide necessary 
data for registration, comparable participation in SIEFs should be possible. In Article 30(2), 
likewise, downstream users are specifically mentioned in connection with registration. This 
amendment therefore serves only to achieve the necessary consistency of the text of the 
regulation and to correct an error which evidently occurred in making the numerous changes 
involved in producing the common position. (Seeber)

Pozměňovací návrh, který předkládají Marie-Noëlle Lienemann a Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 184
ČL. 29 ODST. 1

1. Všichni výrobci a dovozci, kteří pro 
stejnou zavedenou látku předložili agentuře 
informace podle článku 28, jsou účastníky 
fóra pro výměnu informací o látce (dále jen 
„fórum o látce“).

1. Všichni výrobci, dovozci a výrobci 
přípravků, kteří pro stejnou zavedenou látku 
předložili agentuře informace podle článku 
28, jsou účastníky fóra pro výměnu 
informací o látce (dále jen „fórum o látce“).

Or. fr

Odůvodnění

„Výrobci přípravků” musí mít taktéž přístup do fóra o látce, aby tak mohli sdílet své údaje o 
rizicích a expozici.
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Pozměňovací návrh, který předkládají Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer a Jonas 
Sjöstedt

Pozměňovací návrh 185
ČL. 30 ODST. 1 PODODSTAVEC 1

1. Před provedením zkoušek pro splnění 
požadavků na informace pro účely registrace 
účastník fóra o látce ověří, zda je k dispozici 
příslušná studie, a to dotazováním v rámci 
svého fóra o látce. Je-li příslušná studie, 
která zahrnuje zkoušky na obratlovcích, v 
rámci fóra o látce k dispozici, vyžádá si 
účastník fóra o látce tuto studii do ...**. Je-li 
příslušná studie, která nezahrnuje zkoušky 
na obratlovcích, v rámci fóra o látce k 
dispozici, může si účastník fóra o látce tuto 
studii vyžádat do ... **.

1. Před provedením zkoušek pro splnění 
požadavků na informace pro účely registrace 
účastník fóra o látce ověří, zda je k dispozici 
příslušná studie, a to dotazováním v rámci 
svého fóra o látce a konzultováním seznamů 
zveřejněných agenturou v souladu s čl. 28 
odst. 5 a 5a. Je-li příslušná studie, která 
zahrnuje zkoušky na obratlovcích, v rámci 
fóra o látce k dispozici, vyžádá si účastník 
fóra o látce tuto studii do ...**. Je-li příslušná 
studie, která nezahrnuje zkoušky na 
obratlovcích, v rámci fóra o látce k 
dispozici, může si účastník fóra o látce tuto 
studii vyžádat do ...**.

Or. en

(Pozměné obnovení znění navrženého Komisí)

Odůvodnění

Souvisí s pozměňovacím návrhem k čl. 28 odst. 5 a 5a. Aby se předešlo zdvojení provádění 
zkoušek na zvířatech a aby průmysl ušetřil na nákladech, týká se především MSP, mělo by se 
po fórech o látce požadovat, aby konzultovaly seznamy zveřejněné agenturou za účelem 
zajištění sdílení údajů a, pokud to bude vhodné, odvození údajů ze sdružování látek do skupin.

Pozměňovací návrh, který předkládají Lena Ek a Amalia Sartori

Pozměňovací návrh 186
ČL. 30 ODST. 1 PODODSTAVEC 1

1. Před provedením zkoušek pro splnění 
požadavků na informace pro účely registrace 
účastník fóra o látce ověří, zda je k dispozici 
příslušná studie, a to dotazováním v rámci 
svého fóra o látce. Je-li příslušná studie, 
která zahrnuje zkoušky na obratlovcích, v 
rámci fóra o látce k dispozici, vyžádá si 
účastník fóra o látce tuto studii do ...**. Je-li 
příslušná studie, která nezahrnuje zkoušky 
na obratlovcích, v rámci fóra o látce k 

1. Před provedením zkoušek pro splnění 
požadavků na informace pro účely registrace 
účastník fóra o látce ověří, zda je k dispozici 
příslušná studie, a to dotazováním v rámci 
svého fóra o látce. Je-li příslušná studie, 
která zahrnuje zkoušky, v rámci fóra o látce
k dispozici, vyžádá si účastník fóra o látce
tuto studii do ...**.
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dispozici, může si účastník fóra o látce tuto 
studii vyžádat do ...**.

Or. en

Odůvodnění

Měly by se sdílet všechny zkoušky (na obratlovcích i bezobratlých). Shodné s pozměňovacím 
návrhem 149 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh, který předkládá Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 187
ČL. 30 ODST. 1

1. Před provedením zkoušek pro splnění 
požadavků na informace pro účely registrace 
účastník fóra o látce ověří, zda je k dispozici 
příslušná studie, a to dotazováním v rámci 
svého fóra o látce. Je-li příslušná studie, 
která zahrnuje zkoušky na obratlovcích, v 
rámci fóra o látce k dispozici, vyžádá si 
účastník fóra o látce tuto studii do dvou 
měsíců od konce lhůty stanovené v čl. 26 
odst. 2. Je-li příslušná studie, která 
nezahrnuje zkoušky na obratlovcích, v rámci 
fóra o látce k dispozici, může si účastník 
fóra o látce tuto studii vyžádat do dvou 
měsíců od konce lhůty stanovené v čl. 26 
odst. 2.

1. Před provedením zkoušek pro splnění 
požadavků na informace pro účely registrace 
účastník fóra o látce ověří, zda je k dispozici 
příslušná studie, a to dotazováním v rámci 
svého fóra o látce. Je-li příslušná studie, 
která zahrnuje zkoušky na obratlovcích, v 
rámci fóra o látce k dispozici, vyžádá si 
účastník fóra o látce tuto studii. Je-li 
příslušná studie, která nezahrnuje zkoušky 
na obratlovcích, v rámci fóra o látce k 
dispozici, může si účastník fóra o látce tuto 
studii vyžádat.

Ve lhůtě dvou týdnů od podání žádosti předá 
vlastník studie účastníkům, kteří tuto studii 
požadují, doklad o nákladech na ni. 
Účastníci a vlastník studie vyvinou veškeré 
úsilí, aby zajistili, že náklady na sdílení 
informací jsou stanoveny spravedlivým, 
průhledným a nediskriminačním způsobem. 
To lze usnadnit dodržováním veškerých 
pokynů pro sdílení nákladů, které jsou 
založeny na těchto zásadách a které agentura 
přijme v souladu s čl. 76 odst. 2 písm. f). 
Nemohou-li se dohodnout, hradí náklady 
rovným dílem. Vlastník studie souhlasí 
s odkazováním na celkovou zprávu ze studie 
pro účely registrace ve lhůtě dvou týdnů 
od obdržení platby. Žadatelé o registraci 

Ve lhůtě jednoho měsíce od podání žádosti 
předá vlastník studie účastníkům, kteří tuto 
studii požadují, doklad o nákladech na ni. 
Účastníci a vlastník studie vyvinou veškeré 
úsilí, aby zajistili, že náklady na sdílení 
informací jsou stanoveny spravedlivým, 
průhledným a nediskriminačním způsobem. 
To lze usnadnit dodržováním veškerých 
pokynů pro sdílení nákladů, které jsou 
založeny na těchto zásadách a které agentura 
přijme v souladu s čl. 76 odst. 2 písm. f). 
Nemohou-li se dohodnout, hradí náklady 
rovným dílem. Vlastník studie souhlasí 
s odkazováním na celkovou zprávu ze studie 
pro účely registrace ve lhůtě dvou týdnů 
od obdržení platby. Žadatelé o registraci 
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jsou povinni sdílet náklady pouze na ty 
informace, které jsou povinni předložit, aby 
vyhověli registračním požadavkům.

jsou povinni sdílet náklady pouze na ty 
informace, které jsou povinni předložit, aby 
vyhověli registračním požadavkům.

Or. en

Odůvodnění

Pro společnosti a ostatní zůčastněné není reálné, aby žádaly všechny další účastníky fóra o 
látce o příslušné studie ve lhůtě dvou měsíců po zveřejnění seznamu s předregistrovanými 
látkami. Možné zkoušky, které se týkají rozhodnutí o zavedených látkách mohou být 
uskutečněny pouze tehdy, pokud uplynou vhodné lhůty pro registraci látky. Proto není nutné 
stanovovat konec lhůty.

Pozměňovací návrh, který předkládá Chris Davies

Pozměňovací návrh 188
ČL. 30 ODST. 1 PODODSTAVEC 1

1. Před provedením zkoušek pro splnění 
požadavků na informace pro účely registrace 
účastník fóra o látce ověří, zda je k dispozici 
příslušná studie, a to dotazováním v rámci 
svého fóra o látce. Je-li příslušná studie, 
která zahrnuje zkoušky na obratlovcích, v 
rámci fóra o látce k dispozici, vyžádá si 
účastník fóra o látce tuto studii do ...**. Je-li 
příslušná studie, která nezahrnuje zkoušky 
na obratlovcích, v rámci fóra o látce k 
dispozici, může si účastník fóra o látce tuto 
studii vyžádat do ...**.

1. Před provedením zkoušek pro splnění 
požadavků na informace pro účely registrace 
účastník fóra o látce ověří, zda je k dispozici 
příslušná studie, a to dotazováním v rámci 
svého fóra o látce a konzultováním seznamů 
zveřejněných agenturou v souladu s čl. 28 
odst. 5 a 5a. Je-li příslušná studie, která 
zahrnuje zkoušky na obratlovcích, v rámci 
fóra o látce k dispozici, vyžádá si účastník 
fóra o látce tuto studii do ...**. Je-li příslušná 
studie, která nezahrnuje zkoušky na 
obratlovcích, v rámci fóra o látce k 
dispozici, může si účastník fóra o látce tuto 
studii vyžádat do ...**.

Or. en

Odůvodnění

Snížení zdvojení zkoušek na zvířatech. Souvisí s pozměňovacími návrhy k čl. 28 odst. 5 a 5a.

Pozměňovací návrh, který předkládají Amalia Sartori a Lena Ek

Pozměňovací návrh 189
ČL. 30 ODST. 1A (nový)
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1a. Nedostatečné poskytnutí údajů 
agentuře o obratlovcích nebo dalších 
informací, které by mohlo předejít 
provádění zkoušek na zvířatech, bude mít 
za následek, že potenciální žadatelé o 
registraci ztratí právo zaregistrovat 
dotyčnou látku.

Or. en

Odůvodění

Tento požadavek posiluje zásadu povinného sdílení údajů. Shodné s pozměňovacím návrhem 
151 z prvního čtení. (Ek)

Pozměňovací návrh, který předkládají Amalia Sartori a Lena Ek

Pozměňovací návrh 190
ČL. 30 ODST. 1B (nový)

1b. Pokud další účastník/účastnící nebudou
platit svůj podíl nákladů, nesmí 
zaregistrovat svoji látku.

Or. en

Odůvodnění

Žadatelé o registraci, kteří neplatí, by neměli mít právo na registraci. Shodné s 
pozměňovacím návrhem 152 z prvního čtení. (Ek)

Pozměňovací návrh, který předkládají Frieda Brepoels, Anders Wijkman a Chris Davies

Pozměňovací návrh 191
ČL. 30 ODST. 2

2. Není-li v rámci fóra o látce příslušná 
studie zahrnující zkoušky k dispozici, 
provede v rámci každého fóra o látce pro 
jeden požadavek na informaci pouze jednu 
studii jeden z účastníků fóra o látce jednající 
jménem ostatních. Ve lhůtě stanovené 
agenturou podniknou veškeré přiměřené 
kroky k dosažení dohody o tom, kdo 
zkoušku jménem ostatních účastníků 

2. Není-li příslušná studie zahrnující 
zkoušky k dispozici, provede v rámci 
každého fóra o látce pro jeden požadavek na 
informaci pouze jednu studii jeden z 
účastníků fóra o látce jednající jménem 
ostatních. Ve lhůtě stanovené agenturou 
podniknou veškeré přiměřené kroky k 
dosažení dohody o tom, kdo zkoušku 
jménem ostatních účastníků provede a 
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provede a předloží agentuře souhrn nebo 
podrobný souhrn studie. Pokud dohody 
nedosáhnou, určí agentura, který z žadatelů 
o registraci nebo následných uživatelů 
zkoušku provede. Všichni účastnící fóra o 
látce, kteří požadují studii, přispějí na 
náklady na vypracování studie, a to podílem, 
který odpovídá počtu účastnících se 
potenciálních žadatelů o registraci. 
Účastníci, kteří studii neprovádějí, mají 
právo obdržet celkovou zprávu ze studie do 
dvou týdnů ode dne, kdy zaplatí účastníkovi, 
který studii provedl.

předloží agentuře souhrn nebo podrobný 
souhrn studie. Pokud dohody nedosáhnou, 
určí agentura, který z žadatelů o registraci 
nebo následných uživatelů zkoušku provede. 
Všichni účastnící fóra o látce, kteří požadují 
studii, přispějí na náklady na vypracování 
studie, a to podílem, který odpovídá počtu 
účastnících se potenciálních žadatelů o 
registraci. Účastníci, kteří studii neprovádějí, 
mají právo obdržet celkovou zprávu ze 
studie do dvou týdnů ode dne, kdy zaplatí 
účastníkovi, který studii provedl.

Or. en

Odůvodnění

Souvisí s pozměňovacím návrhem čl. 30 odst. 1. (Brepoels a Wijkman)

Snížení zdvojení zkoušek na zvířatech. Souvisí s pozměňovacím návrhem k čl. 30 odst. 1. 
(Davies)

Pozměňovací návrh, který předkládá Lena Ek

Pozměňovací návrh 192
ČL. 32 ODST. 4

4. Každý výrobce nebo dovozce předmětu 
obsahujícího látku, která splňuje kritéria v 
článku 56 a která je identifikována podle čl. 
58 odst. 1, v koncentraci vyšší než 0,1 % 
hmotnostní poskytne příjemci předmětu 
dostatek informací umožňujících bezpečné 
použití předmětu, včetně minimálně názvu 
látky. Tato povinnost se rozšiřuje na 
všechny příjemce předmětů v dodavatelském 
řetězci.

4. Každý výrobce nebo dovozce předmětu 
obsahujícího látku, která splňuje kritéria v 
článku 56 a která je identifikována podle čl. 
58 odst. 1, v koncentraci vyšší než 0,1 % 
hmotnostní v homogenní části předmětu 
poskytne příjemci předmětu dostatek 
informací umožňujících bezpečné použití 
předmětu, včetně minimálně názvu látky. 
Tato povinnost se rozšiřuje na všechny 
příjemce předmětů v dodavatelském řetězci.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh objasňuje výklad hranice 0,1 %. Analogické k odpovídající části 
pozměňovacího návrhu XX k čl. 7 odst. 2 písm. b).
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Pozměňovací návrh, který předkládají Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-
Schoepges a Péter Olajos

Pozměňovací návrh 193
ČLÁNEK 33A (nový)

1. Každý výrobce nebo dovozce látky 
uvedené v seznamu přílohy XIII, nebo 
přípravku či předmětu, které takovou látku 
obsahují, poskytne na žádost následného 
uživatele, až do míry přiměřené takové 
žádosti, informace nezbytné k posouzení 
účinků látky na lidské zdraví nebo životní 
prostředí s ohledem na činnosti a použití 
uvedené v této žádosti.
2. Požadavky na informace stanovené v 
odstavci 1 se s příslušnými změnami použijí 
v dodavatelském řetězci směrem nahoru.
3. Následní uživatelé, kteří do předmětu 
přidávají látku nebo přípravek, pro který 
byl vypracován bezpečnostní list, a ti, kteří 
nakládají s předmětem nebo ho dále 
zpracovávají, předají bezpečnostní list 
příjemci přemětu nebo jeho derivátů. Mezi 
příjemce se nepočítají spotřebitelé.
Spotřebitelé mají právo požádat výrobce 
nebo dovozce o informace o látkách, které 
jsou přítomny v jím vyráběném nebo 
dováženém předmětu.
Výrobci nebo dovozci umožní jakémukoli 
spotřebiteli na žádost a do 30 pracovních 
dnů zdarma získat všechny podrobnosti o 
bezpečnosti a použijí informace, které se 
týkají látek přítomných v kterémkoli 
předmětu, jejž vyrobili nebo dovezli.

Or. en

Odůvodnění

Tento článek je potřebný pro zajištění, že následní uživatelé nebo spotřebitelé získají nezbytné 
informace o látkách nebo předmětech, které takovou látku obsahují. Pouze pokud je taková 
informace dostupná, je možné provést posouzení účinků látky na lidské zdraví nebo životní 
prostředí s ohledem na činnosti a použití uvedené v této žádosti. Pozměňovací návrh 366 z 
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prvního čtení.

Pozměňovací návrh, který předkládají Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-
Schoepges a Péter Olajos

Pozměňovací návrh 194
ČLÁNEK 33A (nový)

1. Dodavatelé, kteří přidávají do předmětu 
látku nebo přípravek, a ti, kteří s tímto 
předmětem následně nakládají nebo ho 
dále zpracovávají, předají na žádost 
následující informace každému příjemci 
tohoto předmětu, aniž je dotčen čl. 32 odst. 
4. Stejná povinnost se vztahuje na dovozce 
předmětů.
i) bezpečnostní list(y) podle článku 31, 
a/nebo
ii) není-li bezpečnostní list vypracován, 
minimálně jakoukoli příslušnou informaci 
upravenou čl. 32 odst. 1.
2. Každý výrobce nebo dovozce předmětu 
poskytne spotřebiteli na žádost informace o 
látkách přítomných v jím vyrobeném nebo 
dovezeném předmětu.
Výrobci nebo dovozci umožní jakémukoli 
spotřebiteli na žádost a do 30 pracovních 
dnů zdarma získat všechny podrobnosti o 
bezpečnosti a použijí informace, které se 
týkají látek přítomných v kterémkoli 
předmětu, jejž vyrobili nebo dovezli.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrhy 166 a 366 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh, který předkládají Urszula Krupa a Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne 
Ferreira, Dan Jørgensen, Åsa Westlund a Lena Ek

Pozměňovací návrh 195
ČLÁNEK 33A (nový)
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1. Dodavatelé, kteří přidávají do předmětu 
látku nebo přípravek, a ti, kteří s tímto 
předmětem následně nakládají nebo ho 
dále zpracovávají, předají na žádost 
následující informace každému příjemci 
tohoto předmětu, aniž je dotčen čl. 32 odst. 
4. Stejná povinnost se vztahuje na dovozce 
předmětů.
i) bezpečnostní list(y) podle článku 31, 
a/nebo
ii) není-li bezpečnostní list vypracován, 
minimálně jakoukoli příslušnou informaci 
upravenou čl. 32 odst. 1.
2. Každý výrobce nebo dovozce předmětu 
poskytne spotřebiteli na žádost informace o 
látkách přítomných v jím vyrobeném nebo 
dovezeném předmětu.
Výrobci nebo dovozci umožní jakémukoli 
spotřebiteli na žádost a do 15 pracovních 
dnů zdarma získat všechny podrobnosti o 
bezpečnosti a použijí informace, které se 
týkají látek přítomných v kterémkoli 
předmětu, jejž vyrobili nebo dovezli.

Or. en

Odůvodnění

Výrobcům, maloobchodníkům a spotřebitelům by mělo být umožněno zjistit, jaké konkrétní 
látky předmět obsahuje. Tato informace se poskytne výhradně na žádost, což učiní postup 
jednoduchým a zvládnutelným.

Pro systém nebude představovat dodatečnou zátěž, pokud budou mít maloobchodníci a 
spotřebitelé pouze právo žádat informaci, která je již vytvořena v souladu s REACH.

Tento pozměňovací návrh je vylepšenou verzí kompromisního balíčku o přístupu k 
informacím/průhlednosti, který schválila většina politických (pozměňovací návrh EP 366).

Pozměňovací návrh, který předkládá Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 196
ČL. 36 ODST. 3

3. U registrovaných látek musí výrobce, 
dovozce nebo následný uživatel splnit 

3. U registrovaných látek musí výrobce, 
dovozce nebo následný uživatel splnit 
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povinnosti uložené v článku 13 buď před 
dalším dodáním látky samotné nebo 
obsažené v přípravku následnému uživateli, 
který podal žádost uvedenou v odstavci 2 
tohoto článku, pokud tato žádost byla 
podána nejméně jeden měsíc před dodáním, 
anebo do jednoho měsíce po podání žádosti, 
podle toho, co nastane později.

povinnosti uložené v článku 13 buď před 
dalším dodáním látky samotné nebo 
obsažené v přípravku následnému uživateli, 
který podal žádost uvedenou v odstavci 2 
tohoto článku, pokud je toto použití 
podporováno a pokud tato žádost byla 
podána nejméně jeden měsíc před dodáním, 
anebo do jednoho měsíce po podání žádosti, 
podle toho, co nastane později.

U zavedených látek musí výrobce, dovozce 
nebo následný uživatel této žádosti vyhovět 
a splnit povinnosti stanovené v článku 13
před uplynutím příslušné lhůty podle článku
21, pokud následný uživatel podal žádost 
nejméně dvanáct měsíců před dotyčnou 
lhůtou.

U zavedených látek musí výrobce, dovozce 
nebo následný uživatel této žádosti vyhovět 
a splnit povinnosti stanovené v článku 13
před uplynutím příslušné lhůty podle článku 
21, pokud je toto použití podporováno a
pokud následný uživatel podal žádost 
nejméně dvanáct měsíců před dotyčnou 
lhůtou.

Or. en

Odůvodnění

Výrobce nebo dodavatel musí splnit povinnosti stanovené v článku 13 pouze pro taková 
použití, která skutečně podporuje. Jinak by musel brát ohled na všechna použití, která 
následní uživatelé oznámí, bez ohledu na skutečnost, jestli je podporuje nebo ne.

Pozměňovací návrh, který předkládají Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas 
Sjöstedt a Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan Jørgensen, Åsa Westlund a Lena 

Ek

Pozměňovací návrh 197
ČL. 36 ODST. 4 PÍSM. C)

c) následný uživatel používá látku nebo 
přípravek v celkovém množství nižším než 1 
tuna za rok;

vypouští se

Or. en

(New amendment - Rule 62(2)(c)), linked to recital 54)

Justification

As a result of the 1 tonne threshold introduced by Council, downstream users would only have 
to prepare a chemical safety report (CSR) for uses >1 tonne, if not covered by the CSR of the 
manufacturer. No such use threshold is foreseen for the CSR by manufacturers. This new 
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clause would create a perverse incentive for manufacturers to exclude uses below 1 tonne 
from their CSR, as it would not result in any obligations for downstream users. This creates a 
serious loophole with regard to safety information for small uses. (Schlyter & others)

Establishing a 1 tpa threshold would create a serious loophole for many uses of chemicals. 
Deleting the threshold of 1 tpa ensures that the downstream users have the right to obtain the 
safety information from the manufacturers in order to handle the substance safely and 
improve their products. (Hegyi & others + Ek)

Pozměňovací návrh, který předkládají John Bowis a Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 198
ČL. 36 ODST. 8A (nový)

8a. Aniž jsou dotčeny odstavce 1 až 8 a aniž 
je dotčena hlava IX, měli by se následní 
uživatelé vyhnout látek vzbuzujících velké 
obavy a uvedených v souladu s postupem 
stanoveným v článku 58, a to buď látek 
samotných, nebo v přípravcích či 
předmětech určených k použití širokou 
veřejností, pokud se neprokáže, že:
a) látka je přítomna v koncentraci nižší než 
0,1 % nebo
b) použití nebude představovat nepřijatelné 
riziko pro lidské zdraví či životní prostředí 
nebo
c) nejsou k dispozici technicky a 
ekonomicky vhodné a validované 
alternativy, které při zamýšleném použití 
představují menší rizika pro lidi nebo 
životní prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozměňovací návrh 199
ČL. 36 ODST. 8A (nový)

Aniž jsou dotčeny odstavce 1 až 8 a aniž je 
dotčena hlava IX, měli by se následní 
uživatelé vyhnout látek vzbuzujících velké 
obavy a uvedených v souladu s postupem 
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stanoveným v článku 58, a to buď látek 
samotných, nebo v přípravcích či 
předmětech určených k použití širokou 
veřejností, pokud se neprokáže, že:
a) látka je v souladu s čl. 14 odst. 2 a čl. 55 
odst. 6 tohoto nařízení přítomna v 
koncentraci nižší než 0,1 % nebo
b) použití nebude v souladu s 
bezpečnostním listem představovat 
nepřijatelné riziko pro lidské zdraví či 
životní prostředí nebo
c) nejsou k dispozici technicky a 
ekonomicky vhodnější alternativy, které 
představují menší rizika pro lidi nebo 
životní prostředí nebo
d) náhradní látku vlastní jediný dodavatel.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je navržen v souladu se snahou o nalezení kompromisu s Radou v 
otázce náhrad.

Pozměňovací návrh, který předkládají Avril Doyle a Amalia Sartori

Pozměňovací návrh 200
ČLÁNEK 37A (nový)

Postup pro povinné oznamování informací 
malými a střednímy podniky

1. Je-li následným uživatelem MSP ve 
smyslu čl. 3 odst. 34, uplatní se oznamovací 
postup stanovený článkem 37, s výjimkou 
odst. 2 písm. f) a odstavců 3, 4, a 5 téhož 
článku.
2. Další podrobnější zkoušky na 
obratlovcích a bezobratlých, které se 
ukážou jako nezbytné jako výsledek 
posouzení agenturou, odliší agentura, kde 
to bude možné, od ostatních existujících 
zkoušek.
3. Pokud zkoušky uvedené v předchozím 
odstavci ještě neexistují, uloží agentura 
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členskému státu, v němž má MSP své sídlo, 
aby zkoušky provedl. Výsledky, které budou 
použitelné pro posouzení bezpečnosti, se po 
ukončení zkoušek oznámí MSP.
4. Jsou-li výsledky zkoušek negativní, 
oznámí agentura co nejdříve žadateli 
(MSP) a členskému státu, v němž má své 
sídlo, aby se zabránilo používání zkoušené 
látky.
5. Po MSP jako následném uživateli se 
bude vyžadovat, aby aktualizoval informace 
ohlášené podle odstavce 1, jakmile se v této 
informaci objeví nějaká změna.
6. MSP jako následný uživatel ohlásí 
agentuře ve formátu, který agentura určí, v 
souladu s článkem 108, liší-li se jeho 
klasifikace látky od klasifikace svého 
dodavatele.
7. Hlášení podle odstavců 1 až 6 nebude 
vyžadováno u látek, ať samotných, nebo v 
přípravcích, používaných MSP jako 
následným uživatelem v množstvích 
menších než jedna tuna za rok.

Or. en

Odůvodnění

Tento zvláštní postup umožní MSP chránit svá průmyslová tajemství pro konkrétní použití 
chemických látek; tím, že agentura bude hrát zvláštní úlohu, omezí se zkoušky, které nejsou 
nezbytné. (Doyle)

Pozměňovací návrh, který předkládají Chris Davies a Frieda Brepoels a Caroline Lucas, Carl 
Schlyter, Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 201
ČL. 39 ODST. 1 

1. Agentura přezkoumá veškeré návrhy 
zkoušek uvedené v žádosti o registraci nebo 
v hlášení následného uživatele k poskytnutí 
informací uvedených v přílohách IX a X 
pro danou látku. Přednost přitom dává 
registrovaným látkám, které mají nebo 
mohou mít PBT, vPvB, senzibilizující anebo 

1. Agentura přezkoumá veškeré návrhy 
zkoušek uvedené v žádosti o registraci nebo 
v hlášení následného uživatele k poskytnutí 
informací uvedených v přílohách VII až X, 
které se týkají zkoušek na obratlovcích,
pro danou látku. Přednost přitom dává 
registrovaným látkám, které mají nebo 
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karcinogenní, mutagenní nebo toxické 
(CMR) vlastnosti, nebo látkám 
klasifikovaným jako nebezpečné podle 
směrnice 67/548/EHS v množství nad 100
tun za rok, jejichž použití vede k široké 
a rozptýlené expozici.

mohou mít PBT, vPvB, senzibilizující anebo 
karcinogenní, mutagenní nebo toxické 
(CMR) vlastnosti, nebo látkám 
klasifikovaným jako nebezpečné podle 
směrnice 67/548/EHS v množství nad 100 
tun za rok, jejichž použití vede k široké 
a rozptýlené expozici.

Or. en

Odůvodnění

Podpora zkoušek, které se neprovádí na zvířatech. Úspěšný pozměňovací návrh z prvního 
čtení, jehož smyslem je zajištění, že se zkoušky na zvířatech budou provádět pouze tehdy, kdy 
to bude nezbytně nutné. (Davies)

V souladu s předcházením zkoušek na zvířatech a s úsporou nákladů průmyslu, především 
MSP, a proto, že údaje získané ze zkoušek na zvířatech mohou být poskytovány, pouze pokud 
jsou nezbytné pro posouzení bezpečnosti, měla by agentura přezkoumat také jakýkoli návrh 
zkoušek za účelem poskytnutí informací, jak jsou uvedeny v přílohách VII a VIII. 
Pozměňovací návrh 175 z prvního čtení. (Brepoels, Lucas a další)

Pozměňovací návrh, který předkládají Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer a Jonas 
Sjöstedt

Pozměňovací návrh 202
ČL. 39 ODST. 2 ÚVODNÍ ČÁST

2. Na základě přezkumu podle odstavce 1
navrhne agentura jedno z následujících 
rozhodnutí, které bude přijato postupem 
podle článků 49 a 50:

2. Na základě přezkumu podle odstavců 1, 
1a a 1b navrhne agentura jedno z 
následujících rozhodnutí, které bude přijato 
postupem podle článků 49 a 50:

Or. en

(Pozměné obnovení znění navrženého Komisí)

Odůvodnění

Za účelem zajištění soudržnosti s pozměňovacími návrhy 22 a 23 zpravodaje.

Pozměňovací návrh, který předkládají Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan 
Jørgensen, Åsa Westlund a Evangelia Tzampazi a Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud 



AM\629993CS.doc 107/110 PE 378.589v01-00
Externí překlad

CS

Breyer, Jonas Sjöstedt a Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 203
ČL. 40 ODST. 4

4. Žadatel o registraci tyto požadované 
informace agentuře předloží ve stanovené
lhůtě.

4. Žadatel o registraci tyto požadované 
informace agentuře předloží v přiměřené 
lhůtě, kterou stanoví agentura. Tato lhůta 
nepřesáhne šest měsíců. Nepředloží-li 
žadatel o registraci ve stanovené lhůtě 
příslušné informace, odejme agentura 
registraci.

Or. en

Odůvodnění

Rada neposkytla jasnou lhůtu pro předložení informací, jak navrhoval Parlament v 
pozměňovacím návrhu 180. (Hegyi a další, Tzampazi a Krupa)

Žadatel o registraci může úspěšně projít kontrolou úplnosti, jak stanoví článek 20, avšak 
požadavky na informace nemusí být splněny. Porušení požadavků na informace by mělo mít 
jasné následky. 6adatelé o registraci by neměli mít více než jednu šanci během maximální 
doby šesti měsíců k opravení vadných registrací. To by mělo zajistit dobrou kvalitu a zabránit 
nekonečným diskusím mezi orgány a žadateli o registraci. Znění je v souladu s ustanoveními 
pro kontrolu úplnosti v článku 20. (Schlyter & others)

Pozměňovací návrh, který předkládá Guido Sacconi

Pozměňovací návrh 204
ČL. 40 ODST. 7

7. Komise může po konzultaci s agenturou 
postupem podle čl. 132 odst. 3 rozhodnout o 
změně podílu vybraných dokumentací a 
změnit nebo zahrnout další kritéria v 
odstavci 5.

7. Komise může po konzultaci s agenturou 
postupem podle čl. 132 odst. 3a rozhodnout 
o změně podílu vybraných dokumentací a 
změnit nebo zahrnout další kritéria v 
odstavci 5.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný, aby se text sladil ustanoveními nového „projednávání 
ve výborech”. Rozhodnutí především za účelem nahrazení obvyklého postupu „regulativního 
výboru” „regulativním výborem s dohledem”, pokud dotyčná opatření jsou opatřeními 
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obecného rozsahu působnosti, vytvořené za účelem změny součástí navrhovaných právních 
předpisů, které nejsou zásadní.

Pozměňovací návrh, který předkládají Caroline Lucas, Carl Schlyter a Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 205
ČL. 42 ODST. 2 PÍSM. A) A B)

a) do ... pro všechny žádosti o registraci 
obdržené do ... s návrhy zkoušek za účelem 
splnění požadavků na informace podle 
příloh IX a X;

a) do ... pro všechny žádosti o registraci 
obdržené do ... s návrhy zkoušek za účelem 
splnění požadavků na informace podle 
příloh VII až X;

b) do ... pro všechny žádosti o registraci 
obdržené do ... s návrhy zkoušek za účelem 
splnění požadavků na informace pouze 
podle přílohy IX;

b) do ... pro všechny žádosti o registraci 
obdržené do ... s návrhy zkoušek za účelem 
splnění požadavků na informace pouze 
podle příloh VII až IX;

Or. en

(Pozměňovací návrh 186 – první čtení)

Odůvodnění

Souvisí s pozměňovací návrhem k čl. 39 odst. 1 předloženým stejnými autory. V souladu s 
předcházením zkoušek na zvířatech a s úsporou nákladů průmyslu, především MSP, a proto, 
že údaje získané ze zkoušek na zvířatech mohou být poskytovány, pouze pokud jsou nezbytné 
pro posouzení bezpečnosti, měla by agentura přezkoumat také jakýkoli návrh zkoušek za 
účelem poskytnutí informací, jak jsou uvedeny v přílohách VII a VIII.

Pozměňovací návrh, který předkládá Guido Sacconi

Pozměňovací návrh 206
ČL. 46 ODST. 2

2. Pro zajištění harmonizovaného přístupu k 
žádostem o další informace sleduje agentura 
návrhy rozhodnutí podle článku 45 a 
vypracovává kritéria a priority. Případně se 
přijmou prováděcí opatření postupem podle 
čl. 132 odst. 3.

2. Pro zajištění harmonizovaného přístupu k 
žádostem o další informace sleduje agentura 
návrhy rozhodnutí podle článku 45 a 
vypracovává kritéria a priority. Případně se 
přijmou prováděcí opatření postupem podle 
čl. 132 odst. 3a.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný, aby se text sladil ustanoveními nového „projednávání 
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ve výborech”. Rozhodnutí především za účelem nahrazení obvyklého postupu „regulativního 
výboru” „regulativním výborem s dohledem”, pokud dotyčná opatření jsou opatřeními 
obecného rozsahu působnosti, vytvořené za účelem změny součástí navrhovaných právních 
předpisů, které nejsou zásadní.

Pozměňovací návrh, který předkládají Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas 
Sjöstedt a Frieda Brepoels, Anders Wijkman a Philippe Busquin a Dan Jørgensen

Pozměňovací návrh 207
ČL. 49 ODST. 1

1. Agentura sdělí dotčeným žadatelům o 
registraci nebo následným uživatelům každý 
návrh rozhodnutí podle článků 39, 40 nebo 
45 a vyrozumí je o jejich právu podat 
připomínky ve lhůtě 30 dnů od obdržení 
návrhu. Pokud si dotčení žadatelé o 
registraci nebo následní uživatelé přejí podat 
připomínky, předají je agentuře. Agentura 
poté neprodleně informuje příslušný orgán o 
podání připomínek. Příslušný orgán (pro 
rozhodnutí přijatá podle článku 45) a 
agentura (pro rozhodnutí přijatá podle 
článků 39 a 40) přihlédnou k případným 
připomínkám, které obdržely, a v souladu s 
tím mohou návrh rozhodnutí upravit.

1. Agentura sdělí dotčeným žadatelům o 
registraci nebo následným uživatelům každý 
návrh rozhodnutí spolu se všemi 
připomínkami účastníků a Evropského 
střediska pro validaci alternativních metod 
(ECVAM) podle článků 39, 40 nebo 45 a 
vyrozumí je o jejich právu podat připomínky 
ve lhůtě 30 dnů od obdržení návrhu. Pokud 
si dotčení žadatelé o registraci nebo následní 
uživatelé přejí podat připomínky, předají je 
agentuře. Agentura poté neprodleně 
informuje příslušný orgán o podání 
připomínek. Příslušný orgán (pro rozhodnutí 
přijatá podle článku 45) a agentura (pro 
rozhodnutí přijatá podle článků 39 a 40) 
přihlédnou k případným připomínkám, které 
obdržely, a v souladu s tím mohou návrh 
rozhodnutí upravit.

Or. en

(Pozměňovací návrh 206 – první čtení)

Odůvodnění

Připomínky ECVAM a ostatních účastníků by měly být z důvodů průhlednosti rovněž 
zveřejněny. (Lucas & others)

Pozměňovací návrh EP 206 – první čtení. Souvisí s pozměňovacími návrhy k čl. 39 odst. 1, 1a 
a 2. (Brepoels a Wijkman)
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