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Pozměňovací návrh, který předkládají Chris Davies, Lena Ek, Urszula Krupa a Guido Sacconi

Pozměňovací návrh 208
ČLÁNEK 54

Cílem této hlavy je zajistit řádné fungování 
vnitřního trhu a zároveň zajistit, aby rizika 
plynoucí z látek vzbuzujících velmi velké 
obavy byla náležitě kontrolována a aby tyto 
látky byly případně nahrazeny vhodnými 
alternativními látkami nebo technologiemi, 
je-li to z hospodářského a technického 
hlediska uskutečnitelné.

Cílem této hlavy je zajistit nahrazení látek 
vzbuzujících velké obavy bezpečnějšími 
alternativními látkami nebo technologiemi 
tam, kde jsou dostupné. Tam, kde tyto 
alternativy nejsou dostupné a kde přínosy 
pro společnost převyšují rizika spojená 
s užíváním takových látek, je účelem této 
hlavy zajistit, aby bylo používání látek 
vzbuzujících velké obavy patřičně omezeno 
a aby byly podporovány alternativní látky. 
Ustanovení této hlavy se opírají o zásadu 
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předběžné opatrnosti.

Or. en

(Pozměňovací návrh 214 - první čtení)

Odůvodnění

The aim of authorisation is to ensure the protection of human health and the environment. 
(Davies & Ek)

The aim of authorisation is to ensure the protection of human health and the environment. EP 
amendment 214 is re-tabled. (Krupa)

The emphasis on the internal market needs to be deleted. REACH already contains a free 
movement clause (art. 128) and is based on the Treaty’s legal base for the internal market. 
This specific title is about allowing chemicals that are known to be harmful to be used under 
specific conditions. The precautionary principle is mentioned in the general provisions of 
REACH but it is especially important to include this principle in the provisions on 
authorisation. (Sacconi)

Pozměňovací návrh, který předkládají Chris Davies a Lena Ek

Pozměňovací návrh 209
ČL. 55 ODST. 4 

Odstavce 1 a 2 se nevztahují na tato použití 
látek:

a) použití v přípravcích na ochranu rostlin 
v oblasti působnosti směrnice 91/414/EHS;

b) použití v biocidních přípravcích v oblasti 
působnosti směrnice 98/8/ES;

c) použití jako motorová paliva v oblasti 
působnosti směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 98/70/ES ze dne 13. 
října 1998 o jakosti benzinu a motorové 
nafty;
d) použití jako palivo v mobilních nebo 
stacionárních spalovacích zařízeních 
ropných produktů a použití jako palivo 
v uzavřených systémech. 

Odstavce 1 a 2 se nevztahují na tato použití 
látek:

a) použití v přípravcích na ochranu rostlin 
v oblasti působnosti směrnice 91/414/EHS;

b) použití v biocidních přípravcích v oblasti 
působnosti směrnice 98/8/ES;
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Or. en

Odůvodnění

Aby bylo možno zabránit narušení hospodářské soutěže mezi různými látkami a stanovit látky 
vzbuzující velké obavy a jejich bezpečnější alternativy, je nutné co nejvíce omezit možnost 
výjimek.

Pozměňovací návrh, který předkládají Johannes Blokland, Anne Laperrouze a Françoise 
Grossetête

Pozměňovací návrh 210
ČL. 55 ODST. 4 PÍSM. DA) (NOVÉ)

da) použití rud a koncentrátů jako surovin 
vyskytujících se v přírodě, s nimiž se 
veřejně neobchoduje, ve zpracovatelských 
zařízeních, na něž se vztahuje směrnice 
96/61/ES;

Or. en

Odůvodnění

Většina z nich obsahuje malé množství přírodních látek CMR, a je proto nutné žádat 
o povolení. Používají se pouze jako suroviny pro zařízení, v jejich případě se žádá o povolení, 
které je udělováno s poukazem na nejlepší dostupné techniky (směrnice 96/61/ES) a právní 
předpisy týkající se pracovníků a ochrany životního prostředí; výrobky a odpad budou i 
nadále spadat pod legislativu REACH a právní předpisy týkající se odpadu.  Výsledná rizika 
jsou řádně omezována: výjimky se udělují na základě čl. 57 odst. 2. Vzhledem k různému 
složení tento pozměňovací návrh zamezují používání tisíců zbytečných souborů (přetížení 
systému) a zajišťuje funkčnost systému.

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

Pozměňovací návrh 211
ČL. 55 ODST. 4 PÍSM. DB) (NOVÉ)
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db) použití jako látek v bateriích 
a akumulátorech v rozsahu působnosti 
směrnice [2006/xx/ES].

Or. en

Odůvodnění

Nově schválená směrnice o bateriích a akumulátorech obsahuje především ustanovení týkající 
se přísných podstatných ustanovení o designu a výrobě a stanovuje odpovědnost výrobců za 
sběr a recyklaci odpadu. Kromě toho bylo již v případě látek používaných v bateriích, které 
by mohly být zdrojem obav z hlediska životního prostředí a lidského zdraví, provedeno 
hodnocení rizik, a tyto látky tedy byly podrobeny důkladným a přísným testům, jak 
předpokládá REACH.

Aby nedocházelo ke zdvojení právních předpisů a administrativního břemena, nemělo by se v 
případě látek používaných v bateriích na základě směrnice o bateriích povolení vyžadovat.

Pozměňovací návrh, který předkládá Guido Sacconi

Pozměňovací návrh 212
ČL. 55 ODST. 5

V případě látek podléhajících povolení 
pouze proto, že splňují kritéria v čl. 56 
písm. a), b) nebo c), nebo proto, že jsou 
určeny podle čl. 56 písm. f) pouze kvůli 
rizikům pro lidské zdraví, se odstavce 1 a 2 
tohoto článku nevztahují na tato použití:
a) použití v kosmetických prostředcích v 
oblasti působnosti směrnice 76/768/EHS;

b) použití v materiálech určených pro styk 
s potravinami v oblasti působnosti nařízení 
(ES) č. 1935/2004.

vypouští se

Or. en

(Pozměňovací návrh 471/částečně revidovaný - první čtení)

Odůvodnění

Rozsah povolení by neměl být omezen.



AM\630161CS.doc 5/103 PE 378.597v01-00

CS

Pozměňovací návrh, který předkládají Guido Sacconi, Urszula Krupa, Chris Davies a Lena Ek

Pozměňovací návrh 213
ČLÁNEK 55A (nový)

 Článek 55a
Seznam látek podléhajících schvalování
Do zahájení schvalovacího řízení budou 
látky, o kterých je známo, že splňují kritéria 
článku 56, uvedeny v příloze XIVa. Jakmile 
bude zahájeno schvalovací řízení, budou 
tyto látky uvedeny v příloze XIVb, v souladu 
s postupem stanoveným v čl. 57 odst. 1.

Or. en

(Pozměňovací návrh 215 - první čtení)

Odůvodnění

In order to increase transparency, stimulate voluntary measures by downstream users and 
innovation towards safer alternatives, all substances that meet the criteria of very high 
concern should be added immediately to a candidate list for authorisation (=Annex XIVa). 

Subsequently, following the priority setting by the agency, substances will be moved to Annex 
XIVb, in which sunset dates and deadlines for applications for authorisation would be set. 
(Sacconi)

In order to help SMEs in their mid to long-term investment planning, reduce bureaucracy, 
stimulate innovation towards safer alternatives and voluntary measures and increase 
transparency, all substances that meet the criteria of very high concern should be added 
immediately to a candidate list for authorisation (Annex XIV (a)). This is a much clearer and 
straightforward procedure than what the Council has proposed. EP amendments 215, 216 
(relevant part), 219, 223, 227, 228, 229 and 230 are  re-tabled as part of the candidate list 
package. (Krupa + Davies)

Pozměňovací návrh, který předkládají Guido Sacconi, Urszula Krupa, Chris Davies a Lena Ek

Pozměňovací návrh 214
ČL. 56 NÁZEV A ÚVODNÍ ČÁST

Látky, které mají být zahrnuty do přílohy Látky, které mají být zahrnuty do přílohy 
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XIV
Do přílohy XIV mohou být postupem podle 
článku 57 zahrnuty tyto látky:

XIVa
Aniž jsou dotčena stávající nebo budoucí 
omezení, mohou být do přílohy XIVa  
postupem podle článku 58 zahrnuty tyto 
látky:

Or. en

(Pozměňovací návrh 216 - první čtení)

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má částečně spojitost s pozměňovacími návrhy k čl. 55a (nový).

Vzhledem k předložení seznamu látek pro případné začlenění do přílohy je zapotřebí 
novelizovat postup zařazení látek na seznam. (Sacconi)

Spojeno s pozměňovacím návrhem k článku 55a (nový).

Objeví-li se nové vědecké poznatky, na jejich základě vznikne potřeba širších opatření, která 
by dále omezila dostupnost látky na trhu, pak by tento restrikční proces měly mít možnost 
používat všechny orgány. Opakovaně je zde předložena důležitá část pozměňovacího návrhu 
EP č. 216. (Krupa + Davies)

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

Pozměňovací návrh 215
ČL. 56 PÍSM. F)

f) látky – například látky s vlastnostmi 
vyvolávajícími narušení endokrinní činnosti 
nebo s perzistentními, bioakumulativními a 
toxickými vlastnostmi nebo s vysoce 
perzistentními a vysoce bioakumulativními 
vlastnostmi, které nesplňují kritéria písmen 
d) ani e) – pro které existuje vědecký důkaz 
o možných vážných účincích na lidské 
zdraví nebo životní prostředí, jež vzbuzují 
stejné obavy jako účinky jiných látek 
uvedených v písmenech a) až e), a které jsou 
identifikovány v jednotlivých případech 
postupem podle článku 58 tohoto nařízení.

f) látky – například látky s vlastnostmi 
vyvolávajícími narušení endokrinní činnosti 
nebo s perzistentními, bioakumulativními 
a toxickými vlastnostmi nebo s vysoce 
perzistentními a vysoce bioakumulativními 
vlastnostmi, které nesplňují kritéria písmen 
d) ani e), které jsou identifikovány 
v jednotlivých případech jako látky, jež 
vzbuzují podobné obavy jako látky uvedené 
v písmenech a) až e), postupem podle 
článku 58 tohoto nařízení.
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Or. en

(Pozměňovací návrh 217 - první čtení)

Odůvodnění

This amendment lowers the level of concern required for a substance before it is allowed to 
be added to Annex XIVa. A more flexible wording is preferable. (Sacconi)

The precautionary principle gives at hand that we cannot wait until we have full scientific 
evidence that a substance is going to have a negative impact on hormones for example, 
therefore the proposed wording will allow us to find more substances which are likely to give 
similar level of concern. (Wijkman & others)

The Council text would result in a significant increase in animal testing. This amendment 
allows for a handful of dangerous substances, mainly hormone disrupting chemicals which 
interfere with the normal functioning of the hormone system of both people and wildlife and 
result in a wide range of adverse effects including reproductive, developmental and 
behavioural problems, and those like PFOS, PFOA and DecaBDE to be brought under 
authorisation. EP amendment 217 is re-tabled. (Davies)

Pozměňovací návrh, který předkládá María Sornosa Martínez

Pozměňovací návrh 216
ČL. 56 PÍSM. F)

f) látky – například látky s vlastnostmi 
vyvolávajícími narušení endokrinní činnosti 
nebo s perzistentními, bioakumulativními 
a toxickými vlastnostmi nebo s vysoce 
perzistentními a vysoce bioakumulativními 
vlastnostmi, které nesplňují kritéria písmen 
d) ani e) – pro které existuje vědecký důkaz 
o možných vážných účincích na lidské 
zdraví nebo životní prostředí, jež vzbuzují 
stejné obavy jako účinky jiných látek 
uvedených v písmenech a) až e), a které jsou 
identifikovány v jednotlivých případech 
postupem podle článku 58 tohoto nařízení.

f) látky – například látky s vlastnostmi 
vyvolávajícími narušení endokrinní činnosti 
nebo s perzistentními, bioakumulativními 
a toxickými vlastnostmi nebo s vysoce 
perzistentními a vysoce bioakumulativními 
vlastnostmi, které nesplňují kritéria písmen 
d) ani e) – pro které existuje vědecký důkaz 
o možných vážných účincích na lidské 
zdraví nebo životní prostředí, jež vzbuzují 
stejné obavy jako účinky jiných látek 
uvedených v písmenech a) až e), a které jsou 
identifikovány v jednotlivých případech 
postupem podle článku 58 tohoto nařízení.

Po vstupu směrnice REACH v platnost 
vypracuje Komise pokyny pro tento druh 
látek obsahující kritéria pro stanovení 
těchto látek, jež vzbuzují stejné obavy jako 
účinky jiných látek uvedených v písmenech 
a) až e).
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Or. es

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má zajistit, aby látky, které splňují pouze některá z kritérií pro látky 
PBT, mohly být ve směrnici Reach označeny jako chemické látky vzbuzující stejné obavy. V 
současném znění není tato otázka jasně vyřešena.

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

Pozměňovací návrh 217
ČL. 56 PÍSM. FA) (NOVÉ)

(fa) nanočástice.

Or. en

(Nový pozměňovací návrh - čl. 62 odst. 2 písm. d) má zohlednit pozměněné stanovisko výboru 
SCENIHR ze dne 10. března 2006 a článek „Možné toxické materiály na nanoúrovni“ 

zveřejněný v časopise Science dne 3. února 2006))

Odůvodnění

Podle časopisu Science může velmi malá velikost nanomateriálů vést ke změně fyzikálně-
chemických vlastností a umožnit zvýšené vychytávání a interakci s biologickými látkami. Tato 
kombinace může mít v živé buňce závažné biologické účinky, které by nevznikly, kdyby měl 
tentýž materiál větší formu. Podle výboru SCENIHR jsou informace o biologickém osudu 
nanočástic (např. jejich distribuce, akumulace, metabolizmus a orgánová toxicita) stále 
minimální. Proto by se povolení mělo vztahovat i na nanočástice.

Pozměňovací návrh, který předkládá Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 218
ČL. 56 PÍSM. FA) (NOVÉ)

fa) látky, které jsou přísadami přidávanými 
do tabákových výrobků ve smyslu čl. 2 
odst. 1 a čl. 2 odst. 5 směrnice 2001/37 
o sbližování právních a správních předpisů 
členských států týkajících se výroby, 
obchodní úpravy a prodeje tabákových 
výrobků.



AM\630161CS.doc 9/103 PE 378.597v01-00

CS

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je v souladu s pozměňovacím návrhem č. 218 schváleným v prvním 
čtení.

Pozměňovací návrh, který předkládá Guido Sacconi

Pozměňovací návrh 219
ČL. 57 NÁZEV A ODST. 1 ÚVODNÍ ČÁST

Zahrnutí látek do přílohy XIV
1. Případné rozhodnutí zahrnout do přílohy 
XIV látky uvedené v článku 56 se přijme 
postupem podle čl. 132 odst. 3. Pro každou 
látku stanoví:

Zahrnutí látek do přílohy XIVb)
1. Případné rozhodnutí zahrnout do přílohy 
XIVb) látky uvedené v článku 56 se přijme 
postupem podle čl. 132 odst. 3a. Pro každou 
látku stanoví:

Or. en

(Pozměňovací návrh 219 - první čtení)

Odůvodnění

Vytvořením seznamu látek, které čekají na schválení, se z přílohy XIV stává příloha XIVb.

Pozměňovací návrh, který předkládají Urszula Krupa, Chris Davies a Lena Ek

Pozměňovací návrh 220
ČL. 57 NÁZEV A ODST. 1 ÚVODNÍ ČÁST

Zahrnutí látek do přílohy XIV
1. Případné rozhodnutí zahrnout do přílohy 
XIV látky uvedené v článku 56 se přijme 
postupem podle čl. 132 odst. 3. Pro každou 
látku stanoví:

Zahrnutí látek do přílohy XIVb)
1. Případné rozhodnutí zahrnout do přílohy 
XIVb) látky uvedené v článku 56 se přijme 
postupem podle čl. 132 odst. 3. Pro každou 
látku stanoví:

Or. en

Odůvodnění

Spojeno s pozměňovacím návrhem k článku 55a (nový).
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Pozměňovací návrh, který předkládá Guido Sacconi

Pozměňovací návrh 221
ČL. 57 ODST. 1 PÍSM. BA) (NOVÉ)

ba) veškerá omezení v souladu s článkem 
67;

Or. en

(Pozměňovací návrh 220 - první čtení)

Odůvodnění

Je důležité, aby v rozhodnutí o zařazení těchto látek do přílohy XIV byla stanovena veškerá 
omezení týkající se výroby, použití anebo uvedení těchto látek ne trh.

Pozměňovací návrh, který předkládají Guido Sacconi a Chris Davies

Pozměňovací návrh 222
ČL. 57 ODST. 1 PÍSM. D)

d) případná období přezkumu pro určitá 
použití;

d) případná období přezkumu, která nesmějí 
přesáhnout 5 roků, pro veškerá použití;

Or. en

(Pozměňovací návrh 221 - první čtení)

Odůvodnění

All authorisations must have time limits on them, up to a maximum of 5 years, depending on 
the development of safer alternatives or technologies. In the absence of regular review 
periods the incentive for innovation and the development of safer methods will be lost. 
(Sacconi)

It is reasonable that all authorisations are issued on a temporary basis, because periodic 
review will allow (and encourage) adaptation to technical progress (e.g. consideration of new 
information on hazards, exposure, socio-economic benefits and availability of alternatives). 
Without regular review periods, the incentive for the innovation of safer alternatives will be 
lost. EP amendment 221 is re-tabled. (Davies)
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Pozměňovací návrh, který předkládá Guido Sacconi

Pozměňovací návrh 223
ČL. 57 ODST. 2

2. Použití nebo kategorie použití mohou být 
osvobozeny od požadavku povolení, je-li 
na základě stávajících zvláštních právních 
předpisů Společenství, které stanoví 
minimální požadavky týkající se ochrany 
lidského zdraví nebo životního prostředí 
pro použití látky, riziko náležitě 
kontrolováno. Při udělování těchto 
osvobození je třeba zohlednit zejména 
poměr rizika pro lidské zdraví a životní 
prostředí v souvislosti s povahou látky, 
například v případě, kdy se riziko mění 
v závislosti na fyzikální formě.

2. Použití nebo kategorie použití mohou být 
osvobozeny od požadavku povolení.
Při stanovování těchto výjimek je nutno vzít 
v úvahu zejména:
a) stávající zvláštní právní předpisy
Společenství, které stanoví minimální 
požadavky týkající se ochrany lidského 
zdraví nebo životního prostředí pro použití 
látky, jako jsou závazné mezní hodnoty 
expozice při práci, mezní hodnoty emisní 
apod., jestliže je riziko patřičným způsobem 
kontrolováno;

(b) stávající právní závazky přijmout 
patřičná technická a řídící opatření 
k zajištění shody s případnými příslušnými 
zdravotními, bezpečnostními 
a environmentálními normami s ohledem 
na použití látky.
Výjimky mohou podléhat určitým 
podmínkám.

Or. en

Odůvodnění

Návrat k původnímu návrhu Komise.

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

Pozměňovací návrh 224
ČL. 57 ODST. 2

2. Použití nebo kategorie použití mohou být 
osvobozeny od požadavku povolení, je-li 
na základě stávajících zvláštních právních 
předpisů Společenství, které stanoví 
minimální požadavky týkající se ochrany 
lidského zdraví nebo životního prostředí 
pro použití látky, riziko náležitě 

2. Použití nebo kategorie použití mohou být 
osvobozeny od požadavku povolení, je-li na 
základě stávajících zvláštních právních 
předpisů Společenství, které stanoví 
minimální požadavky týkající se ochrany 
lidského zdravím, veřejné bezpečnosti nebo 
životního prostředí pro použití látky, riziko 
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kontrolováno. Při udělování těchto 
osvobození je třeba zohlednit zejména 
poměr rizika pro lidské zdraví a životní 
prostředí v souvislosti s povahou látky, 
například v případě, kdy se riziko mění 
v závislosti na fyzikální formě.

náležitě kontrolováno. Při udělování těchto 
osvobození je třeba zohlednit zejména 
poměr rizika pro lidské zdraví, veřejnou 
bezpečnost a životní prostředí v souvislosti 
s povahou látky, například v případě, kdy 
se riziko mění v závislosti na fyzikální 
formě.

Or. en

Odůvodnění

Uplatňování směrnice REACH by nemělo vést k tomu, že odvětví letectví nebude plnit 
bezpečnostní a certifikační požadavky a normy civilního letectví stanovené na mezinárodní 
úrovni (ICAO) či úrovni Společenství (EASA). Může být nutné zprostit některé látky 
povinnosti získat povolení, protože jejich fyzikálně-chemické vlastnosti jsou zásadní z hlediska 
dodržování mezinárodních a unijních bezpečnostních a certifikačních požadavků, zejména 
požadavků na letovou způsobilost a bezpečnost cestujících v civilní letecké dopravě 
stanovených v nařízení (ES) č. 1592/2002.

Pozměňovací návrh, který předkládá Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 225
ČL. 57 ODST. 2A (nový)

2a. Tyto výjimky nebudou uděleny použitím 
nebo kategoriím použití látek uvedených 
v článku 56, které jsou přísadami 
přidávanými do tabákových výrobků 
ve smyslu čl. 2 odst. 1 a čl. 2 odst. 5 
směrnice 2001/37 o sbližování právních 
a správních předpisů členských států 
týkajících se výroby, obchodní úpravy 
a prodeje tabákových výrobků, aniž je 
dotčen článek 12 této směrnice. 

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh odpovídá návrhu č. 222 přijatému v průběhu prvního čtení, přičemž 
se zohlednila změna v číslování článků společného postoje, k níž došlo ve srovnání s 
původním zněním předloženým Evropskou komisí.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Guido Sacconi

Pozměňovací návrh 226
ČL. 57 ODST. 3 ÚVODNÍ ČÁST

3. Před rozhodnutím o zahrnutí látek 
do přílohy XIV agentura při současném 
zohlednění stanoviska Výboru členských 
států doporučí prioritní látky, které do ní 
mají být zahrnuty, a upřesní u každé látky 
položky uvedené v odstavci 1. Priorita se 
zpravidla přikládá látkám:

3. Agentura doporučí, aby prioritní látky 
byly přesunuty z přílohy XIVa do přílohy 
XIVb, přičemž u každé látky upřesní 
položky uvedené v odstavci 1. Priorita 
se zpravidla přikládá látkám:

Or. en

(Pozměňovací návrh 223 - první čtení)

Odůvodnění

Vytvořením seznamu látek, které čekají na schválení, se z přílohy XIV stává příloha XIVb.

Pozměňovací návrh, který předkládají Chris Davies, Lena Ek a Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 227
ČL. 57 ODST. 3 ÚVODNÍ ČÁST

3. Před rozhodnutím o zahrnutí látek 
do přílohy XIV agentura při současném 
zohlednění stanoviska Výboru členských 
států doporučí prioritní látky, které do ní 
mají být zahrnuty, a upřesní u každé látky 
položky uvedené v odstavci 1. Priorita 
se zpravidla přikládá látkám:

3. Před rozhodnutím o přesunu látek 
z přílohy XIVa do přílohy XIVb agentura 
při současném zohlednění stanoviska 
Výboru členských států doporučí prioritní 
látky, které do ní mají být zahrnuty, 
a upřesní u každé látky položky uvedené 
v odstavci 1. Priorita se zpravidla přikládá 
látkám:

Or. nl

Odůvodnění

Spojeno s pozměňovacím návrhem k článku 55a (nový).
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Pozměňovací návrh, který předkládají Carl Schlyter, Caroline Lucas a Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 228
ČL. 57 ODST. 3 PÍSM. BA) (NOVÉ)

ba) ve formě nanočástic nebo

Or. en

(Nový pozměňovací návrh - čl. 62 odst. 2 písm. d) s přihlédnutím k pozměněnému stanovisku 
výboru SCENIHR ze dne 10. března 2006)

Odůvodnění

Podle SCENIHR se ve spotřebních výrobcích, včetně kosmetických výrobků a prostředkům na 
opalování, vláken a textilií, barviv, plnidel, nátěrových hmot, emulzí a koloidů, používá velké 
množství různých matriálů a funkčních povrchů o nanovelikosti. Vzhledem k tomu, že 
nanočástice a) mají velmi znepokojující vedlejší účinky, b) jejich použití je ve spotřebních 
výrobcích velmi rozšířeno a že se c) o jejich biologickém osudu mnoho neví, měla by se jim 
v rámci systému schvalovávání podle směrnice REACH věnovat náležitá pozornost.

Pozměňovací návrh, který předkládá Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 229
ČL. 57 ODST. 3 PÍSM. C)

c) o vysokém objemu. c) o vysokém objemu nebo

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je v souladu s pozměňovacím návrhem č. 224 schváleným v prvním 
čtení.

Pozměňovací návrh, který předkládá Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 230
ČL. 57 ODST. 3 PÍSM. CA) (NOVÉ)

ca) látky, které jsou přísadami přidávanými 
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do tabákových výrobků ve smyslu čl. 2 
odst. 1 a odst. 5 směrnice 2001/37 
o sbližování právních a správních předpisů 
členských států týkajících se výroby, 
obchodní úpravy a prodeje tabákových 
výrobků.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je v souladu s pozměňovacím návrhem č. 225 schváleným v prvním 
čtení.

Pozměňovací návrh, který předkládá Guido Sacconi

Pozměňovací návrh 231
ČL. 57 ODST. 4 PODODSTAVEC 1

4. Dříve, než agentura předá své doporučení 
Komisi, zveřejní je na své internetové 
stránce a zřetelně uvede datum zveřejnění 
s přihlédnutím k článkům 117 a 118 
o přístupu k informacím. Agentura vyzve 
všechny zúčastněné osoby, aby podaly 
připomínky ve lhůtě tří měsíců od data 
zveřejnění, a to zejména k použitím, která 
by měla být osvobozena od požadavku 
povolení.

4. Dříve, než agentura předá své doporučení 
Komisi, zveřejní je na své internetové 
stránce a zřetelně uvede datum zveřejnění. 
Agentura vyzve všechny zúčastněné strany, 
aby podaly připomínky ve lhůtě tří měsíců 
od data zveřejnění, a to zejména k těmto 
otázkám:

a) ke splnění kritérií uvedených v čl. 56 
písm. d), e) a f);
b) k použitím, která by měla být osvobozena 
od požadavku povolení.

Or. en

Odůvodnění

Návrat k původnímu návrhu Komise.

Pozměňovací návrh, který předkládají Erna Hennicot-Schoepges, Anders Wijkman, Chris 
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Davies, Lena Ek, Urszula Krupa a Guido Sacconi

Pozměňovací návrh 232
ČL. 57 ODST. 5

5. S výhradou odstavce 6 nepodléhá látka 
po zahrnutí do přílohy XIV novým 
omezením podle postupu popsaného v hlavě 
VIII z důvodu rizik pro lidské zdraví nebo 
životní prostředí, které vyplývají z vnitřních 
vlastností uvedených v příloze XIV, 
plynoucím z použití látky samotné nebo 
obsažené v přípravku nebo ze začlenění 
látky do předmětu.

5. S výhradou odstavce 6 nepodléhá látka 
po zahrnutí do přílohy XIV novým 
omezením podle postupu popsaného v hlavě 
VIII z důvodu rizik pro lidské zdraví nebo 
životní prostředí, které vyplývají z vnitřních 
vlastností uvedených v příloze XIV, 
plynoucím z použití látky samotné nebo 
obsažené v přípravku nebo ze začlenění 
látky do předmětu kromě případů, kdy jsou 
agentuře předány vědecké informace, které 
dokládají, že je potřeba urychleně přijmout 
opatření k dalšímu omezení používání této 
látky.

Or. en

Odůvodnění

Objeví-li se nové vědecké poznatky, na jejichž základě vznikne potřeba širších opatření, která 
by dále omezila dostupnost látky na trhu, pak by tento restrikční proces měly mít možnost 
používat všechny orgány. Je zde znovu předložen pozměňovací návrh EP č. 226. (Hennicot & 
Wijkman + Davies + Krupa)

Je zapotřebí vytvořit mechanizmus, kterým by se řídily způsoby použití látek zařazeních na 
seznam, které byly osvobozeny od nutnosti schválení - znění Komise by vyloučilo jakoukoli 
možnost regulace pomocí „jiných“ omezení. Pozměňovací návrh č. 226 – první čtení. 
(Sacconi)

Pozměňovací návrh, který předkládá Guido Sacconi

Pozměňovací návrh 233
ČL. 57 ODST. 8

8. Látky, které podle nových informací již 
nesplňují kritéria článku 56, se z přílohy 
XIV odstraní postupem podle čl. 132 odst. 3.

Látky, které podle nových informací již 
nesplňují kritéria článku 56, se z přílohy 
XIV odstraní postupem podle čl. 132 
odst. 3a.
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Or. en

Odůvodnění

Pomocí tohoto pozměňovacího návrhu se má znění textu přizpůsobit ustanovením nového 
rozhodnutí v rámci postupu "komitologie" a zejména nahradit obvyklý postup, do něhož je 
zapojen řídící výbor, regulačním postupem s kontrolou, jelikož se v případě příslušných 
opatření jedná o obecná opatření, jejichž pomocí se mají novelizovat méně významné části 
navrhovaného předpisu.

Pozměňovací návrh, který předkládá Guido Sacconi

Pozměňovací návrh 234
ČL. 58 NÁZEV

Identifikace látek uvedených v článku 56 Identifikace látek uvedených v článku 56 
a jejich zařazení do přílohy XIVa

Or. en

(Pozměňovací návrh 227 - první čtení)

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh souvisí s pozměňovacím návrhem k čl. 56. 
Aby bylo možno zvýšit transparentnost, podporovat dobrovolná opatření následných uživatelů 
a inovace zaměřené na vytvoření bezpečnějších alternativních látek, je zapotřebí, aby se na 
seznam látek pro případné začlenění do přílohy zařadily látky, které splňují kritéria látek 
vzbuzujících velké obavy (= příloha XIVa)). Látky, o nichž se už ví, že tato kritéria splňují, se 
na seznam zařadí rovnou. Pro látky, které je ještě třeba zjistit, se zavede postup pro jejich 
zařazení na seznam.

Pozměňovací návrh, který předkládá Guido Sacconi

Pozměňovací návrh 235
ČL. 58 ODST. -1

-1. Látky uvedené v čl. 56 písm. a), b) a c) 
budou zařazeny do přílohy XIVa.

Or. en
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(Pozměňovací návrh 228 - první čtení)

Odůvodnění

Látky c/m/r by měly být okamžitě zařazeny na seznam látek pro případné začlenění do 
přílohy.

Pozměňovací návrh, který předkládá Guido Sacconi

Pozměňovací návrh 236
ČL. 58 ODST. 1

1. Postup stanovený v odstavcích 2 až 10 
tohoto článku se použije k identifikaci látek 
splňujících kritéria v článku 56 a sestavení 
seznamu látek pro případné zahrnutí 
do přílohy XIV. Agentura uvede, které látky 
v seznamu jsou zahrnuty do jejího 
pracovního plánu podle čl. 82 odst. 3 
písm. e).

1. K identifikaci látek uvedených v čl. 56 
písm. d), e) a f) se před vydáním doporučení 
podle čl. 57 odst. 3 použije postup
stanovený v odstavcích 2 až 10 tohoto 
článku.

Or. en

Odůvodnění

Návrat k původnímu návrhu Komise.

Pozměňovací návrh, který předkládají Chris Davies, Lena Ek a Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 237
ČL. 58 NÁZEV A ODST. 1

Identifikace látek uvedených v článku 56

1. Postup stanovený v odstavcích 2 až 10 
tohoto článku se použije k identifikaci látek 
splňujících kritéria v článku 56 a sestavení 
seznamu látek pro případné zahrnutí 
do přílohy XIV. Agentura uvede, které látky 
v seznamu jsou zahrnuty do jejího 
pracovního plánu podle čl. 82 odst. 3 
písm. e).

Identifikace látek uvedených v článku 56 
a jejich zařazení do přílohy XIVa
1. Postup stanovený v odstavcích 2 až 10 
tohoto článku se použije k identifikaci látek 
splňujících kritéria v článku 56 a sestavení 
seznamu látek (příloha XIVa) pro případné 
zahrnutí do přílohy XIVb. Agentura uvede, 
které látky v seznamu jsou zahrnuty 
do jejího pracovního plánu podle čl. 82 
odst. 3 písm. e).
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1a. Látky uvedené v čl. 56 písm. a), b) a c) 
budou zařazeny do přílohy XIVa.

Or. en

Odůvodnění

Identifikace látek vzbuzujících velké obavy by měla proběhnout na základě kvalifikované 
většiny. Není vhodné, aby mohl identifikaci těchto látek vetovat každý členský stát. Tento 
pozměňovací návrh také stanovuje jasný časově vymezený postup na zařazení chemických 
látek vzbuzujících vážné obavy do přílohy XIIIa, a tím zvyšuje právní jistotu průmyslových 
podniků. Spojeno s pozměňovacím návrhem k článku 53a (nový).

Pozměňovací návrh, který předkládá Guido Sacconi

Pozměňovací návrh 238
ČL. 58 ODST. 8 A 9

8. Dosáhne-li Výbor členských států 
do 30 dnů od postoupení jednomyslné
dohody o identifikaci, může agentura 
zapsat tuto látku na seznam uvedený v 
odstavci 1. Agentura může tuto látku 
zahrnout do svých doporučení podle čl. 57 
odst. 3.

9. Nepodaří-li se Výboru členských států 
dosáhnout jednomyslné dohody, připraví 
Komise návrh na identifikaci látky do tří 
měsíců od obdržení stanoviska Výboru 
členských států. Konečné rozhodnutí 
o identifikaci látky se přijme postupem 
podle čl. 132 odst. 3.

8. Dosáhne-li Výbor členských států 
do 30 dnů od postoupení dohody 
kvalifikovanou většinou, že látka splňuje 
kritéria pro povolení a měla by být zařazena 
do přílohy XIVb, doporučí agentura 
do 15 pracovních dnů, aby byla látka 
zahrnuta do přílohy XIVb, jak stanoví
čl. 57 odst. 3. 
9. Nepodaří-li se Výboru členských států 
dosáhnout dohody kvalifikovanou většinou, 
zaujme do 30 dnů od postoupení 
stanovisko. Agentura předá toto stanovisko 
Komisi do 15 pracovních dnů, včetně 
informací o případném menšinovém názoru 
ve výboru, a Komise přijme rozhodnutí.

Or. en

(Pozměňovací návrh 229 - první čtení)

Odůvodnění

Pokud se výbor nepodaří dosáhnout dohody, náleží konečné rozhodnutí Komisi.
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Pozměňovací návrh, který předkládají Chris Davies a Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 239
ČL. 58 ODST. 8 A 9

8. Dosáhne-li Výbor členských států 
do 30 dnů od postoupení jednomyslné 
dohody o identifikaci, může agentura zapsat
tuto látku na seznam uvedený v odstavci 1. 
Agentura může tuto látku zahrnout do svých 
doporučení podle čl. 57 odst. 3.

9. Nepodaří-li se Výboru členských států 
dosáhnout jednomyslné dohody, připraví 
Komise návrh na identifikaci látky do tří 
měsíců od obdržení stanoviska Výboru 
členských států. Konečné rozhodnutí 
o identifikaci látky se přijme postupem 
podle čl. 132 odst. 3.

8. Dosáhne-li Výbor členských států 
do 30 dnů od postoupení dohody 
kvalifikovanou většinou, že látka splňuje 
kritéria pro povolení a měla by být zařazena 
do přílohy XIVa, agentura zapíše tuto látku 
na seznam uvedený v odstavci 1. Agentura 
může tuto látku zahrnout do svých 
doporučení podle čl. 57 odst. 3.

8a. Látky, které jsou nově klasifikovány 
jako látky splňující kritéria čl. 56 písm. a), 
b) a c), a látky označené jako látky splňující 
kritéria čl. 56 písm. d), e) a f) se do přílohy 
XIVa zařadí do tří měsíců.
9. Nepodaří-li se Výboru členských států 
dosáhnout dohody kvalifikovanou většinou, 
připraví Komise návrh na identifikaci látky 
do tří měsíců od obdržení stanoviska Výboru 
členských států. Konečné rozhodnutí 
o identifikaci látky se přijme postupem 
podle čl. 132 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Identifikace látek vzbuzujících velké obavy by měla proběhnout na základě kvalifikované 
většiny. Není vhodné, aby mohl identifikaci těchto látek vetovat každý členský stát. Tento 
pozměňovací návrh také stanovuje jasný časově vymezený postup na zařazení chemických 
látek vzbuzujících vážné obavy do přílohy XIIIa, a tím zvyšuje právní jistotu průmyslových 
podniků. Spojeno s pozměňovacím návrhem k článku 53 A (nový).

Pozměňovací návrh, který předkládá Guido Sacconi

Pozměňovací návrh 240
ČL. 58 ODST. 9

9. Nepodaří-li se Výboru členských států 
dosáhnout jednomyslné dohody, připraví 
Komise návrh na identifikaci látky do tří 

9. Nepodaří-li se Výboru členských států 
dosáhnout jednomyslné dohody, připraví 
Komise návrh na identifikaci látky do tří 
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měsíců od obdržení stanoviska Výboru 
členských států. Konečné rozhodnutí 
o identifikaci látky se přijme postupem 
podle čl. 132 odst. 3.

měsíců od obdržení stanoviska Výboru 
členských států. Konečné rozhodnutí 
o identifikaci látky se přijme postupem 
podle čl. 132 odst. 3a.

Or. en

Odůvodnění

Pomocí tohoto pozměňovacího návrhu se má znění textu přizpůsobit ustanovením nového 
rozhodnutí v rámci postupu "komitologie" a zejména nahradit obvyklý postup, do něhož je 
zapojen řídící výbor, regulačním postupem s kontrolou, jelikož se v případě příslušných 
opatření jedná o obecná opatření, jejichž pomocí se mají novelizovat méně významné části 
navrhovaného předpisu.

Pozměňovací návrh, který předkládá Guido Sacconi

Pozměňovací návrh 241
ČL. 58 ODST. 9A (nový)

9a. Látky, které jsou nově klasifikovány 
jako látky splňující kritéria čl. 56 písm. a), 
b) a c), a látky označené jako látky splňující 
kritéria čl. 56 písm. d), e) a f) se do přílohy 
XIVa zařadí do tří měsíců.

Or. en

(Pozměňovací návrh 230 - první čtení)

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh stanovuje postup zařazení látek do přílohy XIVa.

Pozměňovací návrh, který předkládá Guido Sacconi

Pozměňovací návrh 242
ČL. 59 ODST. 2
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2. Aniž je dotčen odstavec 3, povolení 
se udělí, pokud je riziko pro lidské zdraví 
nebo životní prostředí v důsledku použití 
látky plynoucí z vnitřních vlastností 
uvedených v příloze XIV náležitě 
kontrolováno v souladu s bodem 6.4 
přílohy I, a jak je prokázáno v žadatelově 
zprávě o chemické bezpečnosti. Komise 
přihlíží ke všem vypouštěním, emisím a 
ztrátám, které jsou v době rozhodnutí 
známy.

2. Povolení se udělí, pouze pokud:

Komise nepřihlíží k rizikům pro lidské 
zdraví plynoucím z použití látky 
ve zdravotnických prostředcích, na něž 
se vztahuje směrnice Rady 90/385/EHS 
ze dne 20 června 1990 o sbližování 
právních předpisů členských států 
týkajících se aktivních implantabilních 
zdravotnických prostředků, směrnice Rady 
93/42/EHS ze dne 14. června 1993 
o zdravotnických prostředcích nebo 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
98/79/ES ze dne 27. října 1998 
o diagnostických zdravotnických 
prostředcích in vitro.

a) neexistují vhodné alternativní látky nebo 
technologie a byla přijata opatření 
ke snížení expozice na co nejnižší míru  
b) je prokázáno, že sociální a ekonomický 
přínos převáží rizika pro lidské zdraví 
a životní prostředí spojená s používáním 
dotyčné látky, 
c) riziko pro lidské zdraví či pro životní 
prostředí plynoucí z použití látky 
a vyplývající z vlastností uvedených 
v příloze XIVa je odpovídajícím způsobem 
omezeno v souladu s přílohou I oddíl 6 a, 
jak je doloženo v žadatelově zprávě 
o chemické bezpečnosti. 
Komise přihlíží ke všem vypouštěním, 
emisím a ztrátám, které jsou v době 
rozhodnutí známy.

Or. en
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(Pozměňovací návrh 232 (revidován) - první čtení)

Odůvodnění

Souvisí s pozměňovacím návrhem k článku 54.

Pozměňovací návrh, který předkládají Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-
Schoepges, Péter Olajos, Avril Doyle, Chris Davies, Lena Ek a Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 243
ČL. 59 ODST. 2

2. Aniž je dotčen odstavec 3, povolení
se udělí, pokud je riziko pro lidské zdraví 
nebo životní prostředí v důsledku použití 
látky plynoucí z vnitřních vlastností 
uvedených v příloze XIV náležitě 
kontrolováno v souladu s bodem 6.4 přílohy 
I, a jak je prokázáno v žadatelově zprávě 
o chemické bezpečnosti. Komise přihlíží 
ke všem vypouštěním, emisím a ztrátám, 
které jsou v době rozhodnutí známy.

2. Povolení se udělí, pouze pokud:

Komise nepřihlíží k rizikům pro lidské 
zdraví plynoucím z použití látky ve 
zdravotnických prostředcích, na něž 
se vztahuje směrnice Rady 90/385/EHS 
ze dne 20 června 1990 o sbližování 
právních předpisů členských států 
týkajících se aktivních implantabilních 
zdravotnických prostředků, směrnice Rady 
93/42/EHS ze dne 14. června 1993 
o zdravotnických prostředcích nebo 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
98/79/ES ze dne 27. října 1998 o 
diagnostických zdravotnických prostředcích 
in vitro´.

a) neexistují vhodné alternativní látky nebo 
technologie a byla přijata opatření 
ke snížení expozice na co nejnižší míru a 
b) je prokázáno, že sociální a ekonomický
přínos převáží rizika pro lidské zdraví 
a životní prostředí spojená s používáním 
dotyčné látky, a
c) riziko pro lidské zdraví či pro životní 
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prostředí plynoucí z použití látky 
a vyplývající z vlastností uvedených 
v příloze XIVa je odpovídajícím způsobem
omezeno v souladu s přílohou I oddíl 6 a, 
jak je doloženo v žadatelově zprávě 
o chemické bezpečnosti. 

Or. en

Odůvodnění

For substances, substitution should always be the first option, taking social economic aspects 
and adequate control into account. Amendment 232 from the first reading. The Coucil 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. Amendments 1-5, 12-13 from Wijkman are related. (Wijkman & others)

This amendment clarifies that the availability of suitable safer alternatives should always be 
looked at first. Proactive companies investing in safer solution are currently disadvantaged 
on the market. ‘Adequate control’ means business as usual and doesn’t offer incentives for 
innovation. This amendment encourages the replacement of hazardous chemicals by safer 
alternatives. Reinstatement of EP amendment 232. (Davies + Krupa)

Pozměňovací návrh, který předkládá Guido Sacconi

Pozměňovací návrh 244
ČL. 59 ODST. 3

Odstavec 2 se nevztahuje na:

i) látky splňující kritéria v čl. 56 písm. a), 
b), c) a f), u nichž není možné určit 
prahovou hodnotu podle bodu 6.4 přílohy 
I;

ii) látky splňující kritéria v čl. 56 písm. d) 
a e).

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vypouští se nové ustanovení ze společného postoje, protože k schvalování látek vzbuzujících 
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vážné obavy je zapotřebí jeden jediný postup.

Pozměňovací návrh, který předkládá María Sornosa Martínez

Pozměňovací návrh 245
ČL. 59 ODST. 3 PÍSM. BA) (NOVÉ)

ba) látky, které splňují kritéria stanovená 
v pokynech Komise uvedené v čl. 56 písm. 
f).

Or. es

Odůvodnění

Podobně jako předchozí návrh má tento pozměňovací návrh zajistit, aby látky, které splňují 
pouze některá z kritérií pro látky PBT, mohly být ve směrnici Reach označeny jako chemické 
látky vzbuzující stejné obavy. V současném znění není tato otázka jasně vyřešena.

Pozměňovací návrh, který předkládají Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-
Schoepges, Péter Olajos, Avril Doyle, Chris Davies, Lena Ek a Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 246
ČL. 59 ODST. 4

4. Nelze-li povolení podle odstavce 2 nebo 
pro látky uvedené v odstavci 3 udělit, může 
být uděleno, pokud se prokáže, 
že socioekonomické přínosy převažují 
nad riziky pro lidské zdraví nebo životní 
prostředí plynoucími z použití látky, 
a pokud nejsou k dispozici žádné vhodné 
alternativní látky nebo technologie. Toto 
rozhodnutí se přijme po zvážení všech 
těchto hledisek:  

a) rizika, které představuje použití látky;   
b) socioekonomických přínosů plynoucích 
z jejího použití a socioekonomických 
důsledků zamítnutí povolení, prokázaných 
žadatelem nebo jinými zúčastněnými 
osobami;
c) analýzy alternativ předložené žadatelem 

vypouští se
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podle čl. 61 odst. 4 písm. e) a případných 
příspěvků třetích osob předložených podle 
čl. 63 odst. 2;
d) dostupných informací o rizicích pro 
lidské zdraví nebo životní prostředí 
vyplývajících z použití alternativních látek 
nebo technologií.

Or. en

Odůvodnění

Nahrazení těchto látek by mělo být první možností s přihlédnutím k socio-ekonomickým 
faktorům a přiměřené kontrole. Rada se příliš zaměřuje na přiměřenou kontrolu. V případě 
látek, které mohou vést k rakovině či změně DNA, není vhodné se snažit o stanovení 
„bezpečných“ hraničních hodnot pro jejich další používání. (Wijkman & další)

Souvisí s pozměňovacím návrhem k článku 57 odst. 2. (Davies + Krupa)

Pozměňovací návrh, který předkládá Guido Sacconi

Pozměňovací návrh 247
ČL. 59 ODST. 4 ÚVODNÍ ČÁST

4. Nelze-li povolení podle odstavce 2 nebo 
pro látky uvedené v odstavci 3 udělit, může 
být uděleno, pokud se prokáže, že 
socioekonomické přínosy převažují 
nad riziky pro lidské zdraví nebo životní 
prostředí plynoucími z použití látky, a 
pokud nejsou k dispozici žádné vhodné 
alternativní látky nebo technologie. Toto
rozhodnutí se přijme po zvážení všech 
těchto hledisek:

4. Rozhodnutí udělit povolení podle 
odstavce 2 se přijme po zvážení všech těchto 
hledisek:

Or. en

(Pozměňovací návrh 233 - první čtení)

Odůvodnění

Souvisí s pozměňovacím návrhem k článku 54.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Guido Sacconi

Pozměňovací návrh 248
ČL. 59 ODST. 7

7. Pokud žádost o povolení zahrnuje 
informace uvedené v čl. 61 odst. 5 písm. b), 
přihlíží se k těmto informacím při stanovení 
délky časově omezeného období přezkumu 
podle odstavce 8 tohoto článku.

7. Době platnosti časově omezeného 
povolení se stanoví na základě informací 
uvedených v čl. 61 odst. 4 písm. eb) s tím, 
že se přihlédne k dalším dostupným 
informacím.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh dává dobu platnosti povolení do souvislosti s informacemi 
obsaženými v náhradních plánech.

Pozměňovací návrh, který předkládají Chris Davies a Lena Ek

Pozměňovací návrh 249
ČL. 59 ODST. 7

7. Pokud žádost o povolení zahrnuje 
informace uvedené v čl. 61 odst. 5 písm. b), 
přihlíží se k těmto informacím při stanovení 
délky časově omezeného období přezkumu 
podle odstavce 8 tohoto článku.

7. Při stanovení délky časově omezeného 
období přezkumu podle odstavce 8 tohoto 
článku se přihlíží k informacím uvedeným 
v čl. 61 odst. 4 písm. db).

Or. en

Odůvodnění

Náhradní plány umožní průmyslovým podnikům, zejména MSP, plánovat dopředu.  Náhradní 
plány jsou v podstatě plány výzkumu a vývoje a časový harmonogram opatření navrhovaných 
žadatelem.

Pozměňovací návrh, který předkládá Guido Sacconi

Pozměňovací návrh 250
ČL. 59 ODST. 8

8. Povolení podléhají časově omezenému 8. Povolení podléhají přezkumu v určitých 
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přezkumu (jehož trvání je stanoveno 
v jednotlivých případech), aniž je dotčeno 
jakékoli rozhodnutí o příštím období 
přezkumu, a podléhají obvykle podmínkám, 
včetně sledování.

obdobích a povinnosti předkládat náhradní 
plány, a mohou podléhat dalším
podmínkám, včetně sledování. Povolení jsou 
časově omezená na dobu maximálně 5 let.

Or. en

(Pozměňovací návrh 235 - první čtení)

Odůvodnění

Ke stimulaci inovací musí povolení podléhat časovému omezení.

Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 251
ČL. 59 ODST. 8

8. Povolení podléhají časově omezenému 
přezkumu (jehož trvání je stanoveno 
v jednotlivých případech), aniž je dotčeno 
jakékoli rozhodnutí o příštím období 
přezkumu, a podléhají obvykle podmínkám, 
včetně sledování.

8. Povolení podléhají časově omezenému 
přezkumu (jehož trvání je stanoveno 
jednotlivě a nesmí překročit 5 let), udělují 
se na základě předložení náhradního plánu 
a podléhají obvykle určitým podmínkám, 
včetně sledování.

Or. en

Odůvodnění

Je vhodné, aby měla všechny vydaná povolení omezenou dobu platnosti, protože pravidelný 
přezkum umožní přizpůsobit se technickému pokroku (a bude jej stimulovat) (např. vzhledem 
k novým informacím o nebezpečí, expozici, sociálně-ekonomických výhodách a dostupnosti 
alternativních řešení). Bez pravidelných období přezkumu by motivace pro inovaci a hledání
bezpečnějších alternativ byla ztracena. Je zde znovu předložen pozměňovací návrh EP č. 235.

Pozměňovací návrh, který předkládají Chris Davies a Philippe Busquin

Pozměňovací návrh 252
ČL. 59 ODST. 8

8. Povolení podléhají časově omezenému 
přezkumu (jehož trvání je stanoveno 

8. Povolení podléhají časově omezenému 
přezkumu (jehož trvání je stanoveno 
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v jednotlivých případech), aniž je dotčeno 
jakékoli rozhodnutí o příštím období 
přezkumu, a podléhají obvykle podmínkám, 
včetně sledování.

jednotlivě) s přihlédnutím k životnímu 
cyklu výrobku, omezením s ohledem 
na bezpečnost a údržbu, neexistenci 
alternativ a příp. k časovému 
harmonogramu navrhovaných akcí, který 
žadatel předloží v souladu s článkem 61 
odst. 5 písm. b). Povolení se vydávají, aniž 
je dotčeno jakékoli rozhodnutí o příštím 
období přezkumu, a podléhají obvykle 
určitým podmínkám, včetně sledování.

Or. en

Odůvodnění

As no-one wants planes to be grounded or to drop out of the sky the authorisation procedure, 
including possible exemptions from authorisation, must take into account the specificity of the 
aeronautic sector and be compatible with civil aviation safety obligations, recognising that 
the products involved may have a long life cycle of 25-40 years. (Davies)

The European aeronautic industry aim at obtaining the highest level of material and product 
performance in order to ensure products endure throughout their long life cycle- typically 25-
40 years- with the highest possible degree of safety. The authorisation procedure, including 
possible exemptions from authorisation, must duly take into account the specificity of the 
aeronautic sector and be compatible with civil aviation safety obligations. When the risk of 
using a substance can be adequately controlled for particular use, the authorisation should be 
granted for a period of time compatible with life cycle of aeronautic products and 
maintenance requirements. In granting the authorisation, the Commission, as the competent 
authority, should be required to take account of products' life cycle and maintenance 
constraints, the presence or absence of real alternatives, and the timetable for proposed 
actions submitted by the applicant in relation to the development of real alternatives, which 
can guarantee the same degree of safety. (Busquin)

Pozměňovací návrh, který předkládá Guido Sacconi

Pozměňovací návrh 253
ČL. 59 ODST. 9

9. Povolení uvede

a) osoby, jimž se povolení uděluje;
b) identifikaci látek;

c) použití, pro něž se povolení uděluje;
d) podmínky, za nichž se povolení uděluje;

9. Povolení uvede

a) osoby, jimž se povolení uděluje;
b) identifikaci látek;

c) použití, pro něž se povolení uděluje;
d) podmínky, za nichž se povolení uděluje;
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e) časově omezené období přezkumu;

f) případná opatření pro sledování.

e) období přezkumu;

f) případná opatření pro sledování.

Or. en

(Pozměňovací návrhy 236 a 359 (částečně) - první čtení)

Odůvodnění

Pozměňovací návrh v zájmu jasnějšího znění.

Pozměňovací návrh, který předkládají Chris Davies, Lena Ek a Guido Sacconi

Pozměňovací návrh 254
ČL. 60 ODST. 1

1. Povolení udělená podle článku 59
se považují za platná, dokud Komise 
nerozhodne o jejich změně nebo odnětí 
v rámci přezkumu, jestliže držitel povolení 
předložil zprávu o přezkumu nejméně 
osmnáct měsíců před uplynutím časově 
omezeného období přezkumu. Místo 
opětovného předložení všech částí původní 
žádosti o stávající povolení může držitel 
povolení předložit pouze číslo stávajícího 
povolení, s výhradou druhého, třetího 
a čtvrtého pododstavce.

1. Povolení se považují za platná, dokud 
Komise nerozhodne o nové žádosti, jestliže 
držitel povolení předložil novou žádost
nejméně osmnáct měsíců před uplynutím 
lhůty. Místo opětovného předložení všech 
částí původní žádosti o stávající povolení, 
může žadatel předložit pouze:

Držitel povolení uděleného podle článku 57 
předloží aktualizaci každého plánu náhrady 
zahrnutého v jeho žádosti. Pokud držitel 
nemůže prokázat, že riziko je náležitě 
kontrolováno, předloží aktualizovanou 
socioekonomickou analýzu, analýzu 
alternativ a plán náhrady obsažený 
v původní žádosti.

(a) číslo stávajícího povolení;
(b) aktualizovanou socioekonomickou 

analýzu, analýzu alternativ a plán 
náhrady obsažený v původní žádosti,

Pokud může nyní prokázat, že riziko je 
náležitě kontrolováno, předloží
aktualizovanou zprávu o chemické 
bezpečnosti.

(c) aktualizovanou zprávu o chemické 
bezpečnosti.

Došlo-li ke změnám v dalších částech 
původní žádosti, předloží rovněž aktualizace 
těchto částí.

Došlo-li ke změnám v dalších částech 
původní žádosti, předloží rovněž aktualizace 
těchto částí.
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Or. en

(Pozměňovací návrh 237 - první čtení)

Odůvodnění

V průběhu přezkumu povolení musí žadatel opakovaně předložit pouze části původní žádosti, 
které je potřeba aktualizovat. Je zde znovu předložen pozměňovací návrh EP č. 237. (Davies)

Souvisí s pozměňovacím návrhem k čl. 54. (Sacconi)

Pozměňovací návrh, který předkládají Chris Davies, Lena Ek, Guido Sacconi a Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 255
ČL. 60 ODST. 2 ÚVODNÍ ČÁST

2. Povolení mohou být kdykoli 
přezkoumána, pokud:

2. Povolení se kdykoli přezkoumají, pokud:

Or. en

(Pozměňovací návrh 238 (částečně) - první čtení)

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh umožní agentuře, aby rychle reagovala na měnící se okolnosti.
Povolení se mají automaticky přezkoumat, dojde-li ke změnám okolností původního povolení, 
které mohou mít účinek na lidské zdraví nebo životní prostředí či socioekonomické dopady 
nebo budou k dispozici nové informace o možných náhradních látkách. Je zde znovu 
předložen pozměňovací návrh EP č. 238. (Davies + Krupa)

Zavádí povinnost přezkoumat povolení, pokud dojde ke změně okolností. (Sacconi)

Pozměňovací návrh, který předkládají Guido Sacconi, Chris Davies a Lena Ek

Pozměňovací návrh 256
ČL. 60 ODST. 3 PODODSTAVEC 2

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

Existuje-li riziko pro lidské zdraví nebo 
životní prostředí, může Komise 
s přihlédnutím k zásadě proporcionality 
pozastavit platnost povolení do ukončení 
přezkumu.
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Or. en

(Pozměňovací návrh 239 - první čtení)

Odůvodnění

Závažné bezprostřední riziko zde není definováno, což Komisi nepomůže při rozhodování o 
tom, zda má v průběhu přezkumu pozastavit platnost povolení či nikoli. Je zde znovu 
předložen pozměňovací návrh EP č. 239. (Davies)

Neexistují kritéria, která by definovala, kdy se jedná o závažné bezprostřední riziko. Je tudíž 
na Komisi, aby rozhodla na základě kritérií, zda pozastaví platnost povolení během přezkumu 
nebo ne. (Sacconi)

Pozměňovací návrh, který předkládají Chris Davies, Guido Sacconi a Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 257
ČL. 60 ODST. 4

4. Není-li splněna norma kvality životního 
prostředí uvedená ve směrnici 96/61/ES, lze 
přezkoumat povolení udělená pro použití 
dotyčné látky.

4. Není-li splněna norma kvality životního 
prostředí uvedená ve směrnici 96/61/ES, 
přezkoumají se povolení udělená pro použití 
dotyčné látky.

Or. en

(Pozměňovací návrh 240 - první čtení)

Odůvodnění

Na základě zevední povinnosti přezkoumat povolení tento pozměňovací návrh zajistí soulad se 
směrnicí IPPC a umožní agentuře, aby reagovala na měnící se okolnosti. Je zde znovu 
předložen pozměňovací návrh EP č. 240. (Davies + Krupa)

Zavádí se zde povinnost přezkoumat povolení. (Sacconi)

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

Pozměňovací návrh 258
ČL. 60 ODST. 5

5. Nejsou-li splněny environmentální cíle 
uvedené v čl. 4 odst. 1 směrnice 2000/60/ES, 

5. Nejsou-li splněny environmentální cíle 
uvedené v čl. 4 odst. 1 směrnice 2000/60/ES, 
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lze přezkoumat povolení udělená pro použití 
dotyčné látky v příslušném povodí.

přezkoumají se povolení udělená pro použití 
dotyčné látky v příslušném povodí.

Or. en

(Nový pozměňovací návrh - čl. 62 odst. 2 písm. d) vzhledem k dokumentu KOM 2006/397 ze 
dne 17. července 2006)

Odůvodnění

Komise v červenci 2006 schválila návrh nové dceřiné směrnice o normách životních prostředí 
v oblasti politiky hospodaření s vodou s odvoláním na čl. 4 odst. 1 směrnice 2000/60. Komise 
se na základě této nové směrnice chce při realizaci opatření na snížení emisí v souladu 
s navrhovanými environmentálními cíly spolehnout na externí nástroje, např. REACH. 
Abychom se vyhnuli hře na černého Petra, musí být v případě, že nejsou splněny cíle 
z hlediska životního prostředí, zajištěno, že nezbytných cílů bude v rámci REACH dosaženo 
pomocí povinného přezkumu všech povolení.

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

Pozměňovací návrh 259
ČL. 61 ODST. 4 PÍSM. C)

c) žádost o povolení, v níž je uvedeno, 
pro jaká použití se žádá o povolení, a která 
případně pojednává o použití látky 
v přípravcích nebo začlenění látky 
do předmětů;

c) žádost o povolení, v níž je uvedeno, 
pro jaká použití se žádá o povolení, a která 
případně pojednává o použití látky 
v přípravcích a o navrhovaném období 
přezkumu nebo o začlenění látky 
do předmětů;

Or. en

Odůvodnění

The authorisation procedure must take into account the specificity of the aeronautic sector 
and be compatible with civil aviation safety obligations. When the risk of using a substance 
can be adequately controlled for particular use, authorisation should be possible for a period 
of time compatible with life cycle of aeronautic products and maintenance requirements. In 
considering such authorisation, account should in these circumstances be taken of products’ 
life cycle and maintenance constraints, the presence or the absence of real alternatives, and 
the timetable for proposed actions submitted by the applicant in relation to the development 
of real alternatives, which can guarantee the same degree of safety. (Davies)

The European aeronautic industry aim at obtaining the highest level of material and product 
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performance in order to ensure products endure throughout their long life cycle- typically 25-
40 years- with the highest possible degree of safety. The authorisation procedure, including 
possible exemptions from authorisation, must duly take into account the specificity of the 
aeronautic sector and be compatible with civil aviation safety obligations. When the risk of 
using a substance can be adequately controlled for particular use, the authorisation should be 
granted for a period of time compatible with life cycle of aeronautic products and 
maintenance requirements. In granting the authorisation, the Commission, as the competent 
authority, should be required to take account of products' life cycle and maintenance 
constraints, the presence or absence of real alternatives, and the timetable for proposed 
actions submitted by the applicant in relation to the development of real alternatives, which 
can guarantee the same degree of safety. (Busquin & Prodi)

Pozměňovací návrh, který předkládají Anders Wijkman a Erna Hennicot-Schoepges

Pozměňovací návrh 260
ČL. 61 ODST. 4 PÍSM. E)

e) analýzu alternativ s ohledem na jejich 
rizika a technickou a ekonomickou 
proveditelnost náhrady.

e) analýzu alternativ s ohledem na jejich 
rizika a technickou a ekonomickou 
proveditelnost náhrady, případně plán 
náhrady, včetně výzkumu a vývoje 
a harmonogramu navrhovaného postupu 
žadatele.

Or. en

Odůvodnění

Nahrazení těchto látek by mělo být první možností s přihlédnutím k socio-ekonomickým 
faktorům a přiměřené kontrole. Pozměňovací návrh č. xxx z prvního čtení. Souvisejícími 
pozměňovacími návrhy jsou návrhy 1-5, 12-13 Anderse Wijkmana.

Pozměňovací návrh, který předkládá Guido Sacconi

Pozměňovací návrh 261
ČL. 61 ODST. 5

Žádost může obsahovat:
a) socioekonomickou analýzu provedenou 
podle přílohy XVI;

ea) socioekonomickou analýzu provedenou 
podle přílohy XVI;

b) případně plán náhrady, včetně výzkumu a 
vývoje a harmonogramu navrhovaného 
postupu žadatele;

eb) plán náhrady, včetně výzkumu a vývoje 
a harmonogramu navrhovaného postupu 
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žadatele;

5. Žádost může rovněž obsahovat:
c) důvody pro nepřihlédnutí k rizikům pro 
lidské zdraví a životní prostředí plynoucím:

a) důvody pro nepřihlédnutí k rizikům pro 
lidské zdraví a životní prostředí plynoucím:

i) buď z emisí látky ze zařízení, kterému 
bylo uděleno povolení v souladu se směrnicí 
96/61/ES;

i) buď z emisí látky ze zařízení, kterému 
bylo uděleno povolení v souladu se směrnicí 
96/61/ES;

ii) nebo z vypouštění látky z bodového 
zdroje, na něž se vztahuje požadavek 
předchozího omezení uvedený v čl. 11 odst. 
3 písm. g) směrnice 2000/60/ES a v právních 
předpisech přijatých podle článku 16 
uvedené směrnice.

ii) nebo z vypouštění látky z bodového 
zdroje, na něž se vztahuje požadavek 
předchozího omezení uvedený v čl. 11 odst. 
3 písm. g) směrnice 2000/60/ES a v právních 
předpisech přijatých podle článku 16 
uvedené směrnice.

Or. en

(Pozměňovací návrh 241 (revidovaný) - první čtení)

Odůvodnění

Sociálně ekonomické analýzy a analýzy alternativ musí být součástí žádosti o povolení.

Pozměňovací návrh, který předkládají Chris Davies a Lena Ek

Pozměňovací návrh 262
ČL. 61 ODST. 5

Žádost může obsahovat:
a) socioekonomickou analýzu provedenou 
podle přílohy XVI;

ea) socioekonomickou analýzu provedenou 
podle přílohy XVI;

b) případně plán náhrady, včetně výzkumu a 
vývoje a harmonogramu navrhovaného 
postupu žadatele;

eb) plán náhrady, včetně výzkumu a vývoje 
a harmonogramu navrhovaného postupu 
žadatele;

c) důvody pro nepřihlédnutí k rizikům pro 
lidské zdraví a životní prostředí plynoucím:

ec) důvody pro nepřihlédnutí k rizikům pro 
lidské zdraví a životní prostředí plynoucím:

i) buď z emisí látky ze zařízení, kterému 
bylo uděleno povolení v souladu se směrnicí 
96/61/ES;

i) buď z emisí látky ze zařízení, kterému 
bylo uděleno povolení v souladu se směrnicí 
96/61/ES;

ii) nebo z vypouštění látky z bodového 
zdroje, na něž se vztahuje požadavek 
předchozího omezení uvedený v čl. 11 odst. 
3 písm. g) směrnice 2000/60/ES a v právních 
předpisech přijatých podle článku 16 

ii) nebo z vypouštění látky z bodového 
zdroje, na něž se vztahuje požadavek 
předchozího omezení uvedený v čl. 11 odst. 
3 písm. g) směrnice 2000/60/ES a v právních 
předpisech přijatých podle článku 16 
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uvedené směrnice. uvedené směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh znovu uvádí, že součástí žádosti o povolení musí být plán náhrady, 
který pomůže průmyslovým podmiků, zejména malých a středním podnikům, plánovat předem. 
Plány náhrady jsou jednoduše plány výzkumu a vývoje a časový harmonogram opatření 
navrhovaných žadatelem. Pozměňovací návrh EP 241 je předložen znovu.

Pozměňovací návrh, který předkládají Anders Wijkman a Erna Hennicot-Schoepges

Pozměňovací návrh 263
ČL. 61 ODST. 5 PÍSM. B)

b) případně plán náhrady, včetně výzkumu 
a vývoje a harmonogramu navrhovaného 
postupu žadatele;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Je nutná obecná zásada povinnosti ochrany. Pozměňovací návrh 364 z prvního čtení. Mírně 
přeformulovaný, aby byl v souladu s pozměňovacími návrhy, které se týkají náhrady. 
Souvisejícími  pozměňovacími návrhy jsou návrhy 1-5, 12-13 Anderse Wijkmana. 

Pozměňovací návrh, který předkládají Chris Davies a Lena Ek

Pozměňovací návrh 264
ČL. 61 ODST. 5 PÍSM. C) PODBOD IIA (nový)

(iii) použití látky ve zdravotnických 
prostředcích, na něž se vztahují 
směrnice 90/385/EHS, 93/42/EHS 
nebo 98/79/ES.

Or. en
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Odůvodnění

Aby bylo možno zabránit narušení hospodářské soutěže mezi různými látkami a stanovit látky 
vzbuzující velké obavy a jejich bezpečnější alternativy, je nutné co nejvíce omezit možnost 
výjimek.

Pozměňovací návrh, který předkládají Chris Davies a Lena Ek

Pozměňovací návrh 265
ČL. 61 ODST. 6

6. Žádost nepojednává o rizicích pro lidské 
zdraví plynoucí z použití látky ve 
zdravotnických prostředcích, na něž se 
vztahuje směrnice 90/385/EHS, 93/42/EHS 
nebo 98/79/ES.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k čl. 61 odst. 5 písm. c) bod ii) a nový.

Pozměňovací návrh, který předkládají Chris Davies a Lena Ek

Pozměňovací návrh 266
ČLÁNEK 62

1. Byla-li podána žádost pro použití látky, 
může následný žadatel odkázat na části 
předchozí žádosti podané podle čl. 61 odst. 4 
písm. d) a odst. 5 písm. a) a b), pokud má 
souhlas předchozího žadatele s odkazováním 
na tyto části žádosti.

1. Byla-li podána žádost pro použití látky, 
může následný žadatel odkázat na části 
předchozí žádosti podané podle čl. 61 odst. 4 
písm. d), ea) a eb), pokud má souhlas 
předchozího žadatele s odkazováním na tyto 
části žádosti.

2. Byla-li uděleno povolení pro použití látky, 
může následný žadatel odkázat na části 
předchozí žádosti držitele povolení 
předložené podle čl. 61 odst. 4 písm. d) a 
odst. 5 písm. a) a b), pokud má souhlas 
držitele povolení s odkazováním na tyto 
části žádosti.

2. Byla-li uděleno povolení pro použití látky, 
může následný žadatel odkázat na části 
předchozí žádosti držitele povolení 
předložené podle čl. 61 odst. 4 písm. d), ea) 
a eb), pokud má souhlas držitele povolení 
s odkazováním na tyto části žádosti.

Or. en
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Odůvodnění

Souvisí s pozměňovacím návrhem k článku 61.

Pozměňovací návrh, který předkládá Guido Sacconi

Pozměňovací návrh 267
ČL. 62 ODST. 1

1. Byla-li podána žádost pro použití látky, 
může následný žadatel odkázat na části 
předchozí žádosti podané podle čl. 61 odst. 4 
písm. d) a odst. 5 písm. a) a b), pokud má 
souhlas předchozího žadatele s odkazováním 
na tyto části žádosti.

1. Byla-li podána žádost pro použití látky, 
může následný žadatel odkázat na části 
předchozí žádosti podané podle čl. 61 odst. 4 
písm. d), ea) a eb), pokud má souhlas 
předchozího žadatele s odkazováním na tyto 
části žádosti.

Or. en

(Pozměňovací návrh 242 (revidovaný) - první čtení)

Odůvodnění

Souvisí s pozměňovacím návrhem k článku 61.

Pozměňovací návrh, který předkládají Philippe Busquin a Vittorio Prodi

Pozměňovací návrh 268
ČL. 63 ODST. 2

2. Agentura na své internetové stránce s 
přihlédnutím k článkům 117 a 118 o 
přístupu k informacím zpřístupní podrobné 
informace o použitích, pro něž byla 
obdržena žádost, a uvede lhůtu, ve které 
mohou zúčastněné třetí osoby předkládat 
informace o alternativních látkách nebo 
technologiích.

2. Bez ohledu na články 117 a 118 o 
přístupu k informacím zpřístupní agentura 
na své internetové stránce podrobné 
informace o použitích, pro něž byla 
obdržena žádost, kromě případů, kdy
žadatel může prokázat, že to může poškodit 
jeho obchodní zájmy nebo obchodní zájmy 
kterékoli ze zúčastněných osob, a uvede 
lhůtu, ve které mohou zainteresované třetí 
osoby, včetně následných uživatelů, 
předkládat informace o podmínkách 
konkrétního použití, alternativních látkách 
nebo technologiích. 
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Or. en

Odůvodnění

The European aeronautic industry represents a highly advanced sector of major importance 
for technological competitiveness in the EU. There is a real concern that the unique 
innovative use of substances by the European aeronautic industry could be made available to 
third parties, and not only manufacturers of substances, who may be competitors of the 
applicant. Any such their party could abuse the authorisation procedure, in particular the 
possibility to come forward with alternatives when information on applications is made 
available by the Agency. In addition, downstream users should be clearly identified among 
those who can provide such information, so as to provide the Agency with a complete picture 
as to whether alternatives are really available or not.

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

Pozměňovací návrh 269
ČL. 63 ODST. 3

3. Při přípravě stanoviska každý z výborů 
uvedených v odstavci 1 nejprve ověří, zda 
žádost obsahuje všechny informace uvedené 
v článku 61, které spadají do oblasti jeho 
působnosti. V případě potřeby výbory 
žadatele po vzájemné konzultaci společně
požádají o doplňující informace, aby žádost 
odpovídala požadavkům článku 61. Pokud to 
Výbor pro socioekonomickou analýzu 
považuje za nutné, může od žadatele nebo 
třetích osob v určeném období požadovat 
další informace o možných alternativních 
látkách nebo technologiích. Výbory 
přihlédnou rovněž k informacím 
předloženým třetími osobami.

3. Při přípravě stanoviska každý z výborů 
uvedených v odstavci 1 nejprve ověří, zda 
žádost obsahuje všechny informace uvedené 
v článku 61, které spadají do oblasti jeho 
působnosti. V případě potřeby výbor 
žadatele požádá o doplňující informace, aby 
žádost odpovídala požadavkům článku 61. 
Pokud to Výbor pro socioekonomickou 
analýzu považuje za nutné, může od žadatele 
nebo třetích osob v určeném období 
požadovat další informace o možných 
alternativních látkách nebo technologiích. 
Výbory přihlédnou rovněž k informacím 
předloženým třetími osobami. Předložení 
dalších informací, o něž výbor třetí osoby 
požádá, je financováno z poplatků za 
udělení povolení stanovených agenturou 
podle čl. 61 odst.7.

Or. en
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(Opětovné uvedení znění návrhu Komise).

Odůvodnění

V zájmu snížení zbytečné byrokracie by mohl výbor požádat žadatele nebo třetí osoby o další 
informace. I když jsou vzájemné konzultace užitečné, neměly by být povinné.

Pozměňovací návrh, který předkládají Chris Davies a Lena Ek

Pozměňovací návrh 270
ČL. 63 ODST. 3

3. Při přípravě stanoviska každý z výborů 
uvedených v odstavci 1 nejprve ověří, zda 
žádost obsahuje všechny informace uvedené 
v článku 61, které spadají do oblasti jeho 
působnosti. V případě potřeby výbory 
žadatele po vzájemné konzultaci společně
požádají o doplňující informace, aby žádost 
odpovídala požadavkům článku 61. Pokud to 
Výbor pro socioekonomickou analýzu 
považuje za nutné, může od žadatele nebo 
třetích osob v určeném období požadovat 
další informace o možných alternativních 
látkách nebo technologiích. Výbory 
přihlédnou rovněž k informacím 
předloženým třetími osobami.

3. Při přípravě stanoviska každý z výborů 
uvedených v odstavci 1 nejprve ověří, zda 
žádost obsahuje všechny informace uvedené 
v článku 61, které spadají do oblasti jeho 
působnosti. V případě potřeby výbory 
žadatele požádají o doplňující informace, 
aby žádost odpovídala požadavkům článku 
61. Pokud to Výbor pro socioekonomickou 
analýzu považuje za nutné, může od žadatele 
nebo třetích osob v určeném období 
požadovat další informace o možných 
alternativních látkách nebo technologiích. 
Výbory přihlédnou rovněž k informacím 
předloženým třetími osobami. Předložení 
dalších informací, o něž výbor třetí osoby 
požádá, je financováno z poplatků za 
udělení povolení stanovených agenturou 
podle čl. 61 odst. 7.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh snižuje byrokracii povolovacího procesu, protože by výbor mohl požádat 
žadatele nebo třetí osoby o další informace. Společná žádost je nadále možná.

Pozměňovací návrh, který předkládá Guido Sacconi

Pozměňovací návrh 271
ČL. 63 ODST. 4
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4. Návrhy stanovisek obsahují: 4. Návrhy stanovisek obsahují:

a) Výbor pro posuzování rizik: posouzení 
rizika pro lidské zdraví nebo životní 
prostředí vyplývajícího z použití látky 
popsaného v žádosti a případně posouzení 
rizik možných alternativ;

a) Výbor pro posuzování rizik: posouzení 
rizika pro lidské zdraví nebo životní 
prostředí vyplývajícího z použití látky 
popsaného v žádosti a posouzení rizik 
možných alternativ;

b) Výbor pro socioekonomickou analýzu: 
posouzení socioekonomických faktorů 
a dostupnosti, vhodnosti a technické 
proveditelnosti alternativ, které jsou spojeny 
s použitím látky popsaným v žádosti, je-li 
žádost podána v souladu s čl. 61 odst. 5.

b) Výbor pro socioekonomickou analýzu: 
posouzení socioekonomických faktorů a 
dostupnosti, vhodnosti a technické 
proveditelnosti alternativ, které jsou spojeny 
s použitím látky popsaným v žádosti.

Or. en

Odůvodnění

Souvisí s pozměňovacím návrhem k článku 61.

Pozměňovací návrh, který předkládá Guido Sacconi

Pozměňovací návrh 272
ČL. 63 ODST. 8

8. Komise připraví návrh rozhodnutí o 
povolení do tří měsíců od obdržení 
stanovisek od agentury. Konečné rozhodnutí 
o udělení nebo zamítnutí povolení se přijme 
postupem podle čl. 132 odst. 2.

8. Komise připraví návrh rozhodnutí o 
povolení do tří měsíců od obdržení 
stanovisek od agentury. Konečné rozhodnutí 
o udělení nebo zamítnutí povolení se přijme 
postupem podle čl. 132 odst. 3a.

Or. en

Odůvodnění

This amendment is tabled in light of a judgement by the European Court of Justice of 23 
February 2006 C-122/04 on "Forest Focus" and of the new "comitology" Decision. In its 
judgement in case C-122/04, the Court of Justice found that the Commission has to justify 
when it wants to deviate from the criteria for the choice of the committee procedure, 
otherwise the act can be annuled. The Commission proposed the advisory procedure for the 
granting of authorisations without any justification - even though such a decision is clearly of 
general scope (see Art. 55(2), 57(1c) and 61(2) and (3)), and should therefore have come 
under the regulatory procedure. 

In accordance with the new "comitology" Decision, the new "regulatory procedure with 
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scrutiny" should apply.

Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 273
ČLÁNEK 64

Povinnost držitelů povolení

Před uvedením látky nebo přípravku 
obsahujícího látku na trh pro povolené 
použití umístí držitelé povolení a následní 
uživatelé uvedení v čl. 55 odst. 2 začleňující 
látky do přípravku na štítek číslo povolení, 
aniž jsou dotčeny směrnice 67/548/EHS a 
směrnice 1999/45/ES. Učiní tak neprodleně 
poté, co je číslo povolení zveřejněno v 
souladu s čl. 63 odst. 9.                                                       

Informační povinnost týkající se látek 
podléhajících povolení
Veškeré látky, které splňují kritéria 
stanovené v článku 56, jsou při 
samostatném použití, v přípravcích nebo 
výrobcích vždy označeny štítkem a 
provázeny listem s bezpečnostními údaji. 
Štítek musí obsahovat:
(a) jméno látky;
b) osvědčení, že tato látka je zahrnuta do 
přílohy XIV, a každé specifické použití, pro
které byla látka povolena, včetně čísla 
(čísel) povolení.

Or. en

Odůvodnění

Tento štítek informuje zákazníka o přítomnosti látek, které musí být povoleny. Pozměňovací 
návrh 246 umožňuje výrobcům a uživatelů chemických látek v dodavatelském řetězci a také 
těm, kteří výrobky spotřebovávají nebo nakládají s odpady, získat informace o chemických 
látek vzbuzujícími zvlášť velké obavy.

Pozměňovací návrh, který předkládá Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 274
ČL. 66 ODST. 2A (nový)

2a. Agentura oznámí neprodleně na svých 
webových stránkách, že členský stát nebo 
Komise zamýšlejí zahájit proces omezení 
jisté látky, a informuje o tom též všechny 
předkladatele žádosti o registraci této látky.
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Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je v souladu s pozměňovacím návrhem č. 789 schváleným v prvním 
čtění.

Omezení mohou platit bez omezení tonáže, tj. nižší než 1 t/rok. Všechny zainteresované strany 
mají také právo vědět o záměrech agentury nebo členských států týkajících se omezení. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 275
ČL. 66 ODST. 3

3. Členský stát může do ...* ponechat v 
platnosti veškerá stávající a přísnější 
omezení týkající se přílohy XVII, která se 
vztahují na výrobu, uvádění na trh nebo 
použití látky, pokud tato omezení oznámil v 
souladu se Smlouvou. Komise vytvoří a 
zveřejní seznam těchto omezení do ....**

* Pro Úř. věst.: 6 let ode dne vstupu tohoto 
nařízení v platnost.
**  Pro Úř. věst.: 2 roky ode dne vstupu 
tohoto nařízení v platnost.

3. Členský stát může do ...* ponechat v 
platnosti veškerá stávající a/nebo přísnější 
omezení týkající se přílohy XVII, která se 
vztahují na výrobu, uvádění na trh nebo 
použití látky, pokud tato omezení oznámil v 
souladu se Smlouvou. Komise vytvoří a 
zveřejní seznam těchto omezení do ....**

* Pro Úř. věst.: 6 let ode dne vstupu tohoto 
nařízení v platnost.
**  Pro Úř. věst.: 2 roky ode dne vstupu 
tohoto nařízení v platnost.

Or. nl

Odůvodnění

Nový text vložený Radou, který je problematický ve vztahu ke směrnici 76/769/EHS (uvedenou 
v příloze XVII).  Vložením směrnice do nařízení vznikne právní problém v důsledku přímého 
účinku nařízení. Znění směrnice není zcela jasné, je-li pojímáno jako nařízení.  Technický 
výbor by měl nalézt řešení tohoto problému zformulováním nového znění přílohy XVII.  Do té 
doby zůstanou v platnosti současná omezení, aby byla nadále zajištěna ochrana zdraví a 
životního prostředí.
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Pozměňovací návrh, který předkládají Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer a Jonas 
Sjöstedt

Pozměňovací návrh 276
ČL. 66 ODST. 3

3. Členský stát může do ... ponechat v 
platnosti veškerá stávající a přísnější 
omezení týkající se přílohy XVII, která se 
vztahují na výrobu, uvádění na trh nebo 
použití látky, pokud tato omezení oznámil v 
souladu se Smlouvou. Komise vytvoří a 
zveřejní seznam těchto omezení do ....

3. Členský stát může do ... ponechat v 
platnosti veškerá stávající nebo přísnější 
omezení a veškeré jejich prováděcí předpisy 
týkající se přílohy XVII, která se vztahují na 
výrobu, uvádění na trh nebo použití látky, 
pokud tato omezení oznámil v souladu se 
Smlouvou. Komise vytvoří a zveřejní 
seznam těchto omezení do ....

Or. en

Odůvodnění

Omezení směrnice 76/769 bude přeneseno do REACH. Jako nařízení je REACH přímo 
použitelný v členských státech. Všechný prováděcí předpisy budou zrušeny. Platnost omezení 
však často závisí na vnitrostátních prováděcích předpisech. Aby se zabránilo jakémukoli 
zpochybnění současných omezení na úrovni EU nebo na vnitrostátní úrovni, mělo by být 
členským státům povoleno zachovat všechny prováděcí předpisy během přechodného období, 
v němž lze změnit omezení podle REACH, pokud je to nutné v zájmu zachování jejich 
účinného provádění.

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

Pozměňovací návrh 277
ČL. 67 ODST. 1

1. Existuje-li nepřijatelné riziko pro lidské 
zdraví nebo životní prostředí plynoucí z 
výroby nebo použití látek nebo jejich 
uvedení na trh, jímž je nutné se zabývat na 
úrovni celého Společenství, příloha XVII se 
změní postupem podle čl. 132 odst. 3 
přijetím nových omezení nebo změnou 
stávajících omezení v příloze XVII pro 
výrobu, použití nebo uvedení na trh látek 
samotných nebo obsažených v přípravcích 

1. Existuje-li nepřijatelné riziko pro životní 
prostředí nebo pro lidské zdraví – včetně 
zdraví zranitelných skupin obyvatelstva a 
občanů, kteří jsou na počátku života či 
trvale vystaveni směsím znečišťujících 
látek – plynoucí z výroby nebo použití látek 
nebo jejich uvedení na trh, jímž je nutné se 
zabývat na úrovni celého Společenství, 
příloha XVII se změní postupem podle čl. 
132 odst. 3 přijetím nových omezení nebo 
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nebo v předmětech postupem podle článků 
68 až 72. Každé takové rozhodnutí přihlíží k 
socioekonomickému dopadu omezení včetně 
dostupnosti alternativ.

změnou stávajících omezení v příloze XVII 
pro výrobu, použití nebo uvedení na trh látek 
samotných nebo obsažených v přípravcích 
nebo v předmětech postupem podle článků 
68 až 72. Každé takové rozhodnutí přihlíží k
socioekonomickému dopadu omezení včetně 
dostupnosti alternativ.

Or. en

Odůvodnění

Pokud je zjištěno nepřijatelné zdravotní riziko, měly by být výslovně uvedeny nejzranitelnější 
osoby. Tím je znovu předkládán pozměňovací návrh Parlamentu 248.

Pozměňovací návrh, který předkládá Guido Sacconi

Pozměňovací návrh 278
ČL. 67 ODST. 1 PODODSTAVEC 1

1. Existuje-li nepřijatelné riziko pro lidské 
zdraví nebo životní prostředí plynoucí z 
výroby nebo použití látek nebo jejich 
uvedení na trh, jímž je nutné se zabývat na 
úrovni celého Společenství, příloha XVII se 
změní postupem podle čl. 132 odst. 3
přijetím nových omezení nebo změnou 
stávajících omezení v příloze XVII pro 
výrobu, použití nebo uvedení na trh látek 
samotných nebo obsažených v přípravcích 
nebo v předmětech postupem podle článků 
68 až 72. Každé takové rozhodnutí přihlíží k 
socioekonomickému dopadu omezení včetně 
dostupnosti alternativ.

1. Existuje-li nepřijatelné riziko pro lidské 
zdraví nebo životní prostředí plynoucí z 
výroby nebo použití látek nebo jejich 
uvedení na trh, jímž je nutné se zabývat na 
úrovni celého Společenství, příloha XVII se 
změní postupem podle čl. 132 odst. 3a
přijetím nových omezení nebo změnou 
stávajících omezení v příloze XVII pro 
výrobu, použití nebo uvedení na trh látek 
samotných nebo obsažených v přípravcích 
nebo v předmětech postupem podle článků 
68 až 72. Každé takové rozhodnutí přihlíží k 
socioekonomickému dopadu omezení včetně 
dostupnosti alternativ.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má toto znění uvést soulad s ustanoveními nového rozhodnutí v 
rámci postupu projednávání ve výborech, a zejména nahradit obvyklý postup „regulačního 
výboru“ postupem „regulačního výboru s kontrolou“, protože  daná opatření jsou opatřeními 
s obecnou působnostím a jsou určena k novelizaci nepodstatných částí navrhované legislativy.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Guido Sacconi

Pozměňovací návrh 279
ČL. 67 ODST. 2

2. Pro látky samotné nebo obsažené v 
přípravku nebo v předmětu, které splňují 
kritéria pro klasifikaci jako karcinogenní, 
mutagenní nebo toxické pro reprodukci 
kategorií 1 a 2, které by spotřebitelé mohli 
používat a pro které Komise navrhla 
omezení spotřebitelského použití, se příloha 
XVII změní postupem podle čl. 132 odst. 3.
Články 68 až 72 se nepoužijí.

2. Pro látky samotné nebo obsažené v 
přípravku nebo v předmětu, které splňují 
kritéria pro klasifikaci jako karcinogenní, 
mutagenní nebo toxické pro reprodukci 
kategorií 1 a 2, které by spotřebitelé mohli 
používat a pro které Komise navrhla 
omezení spotřebitelského použití, se příloha 
XVII změní postupem podle čl. 132 odst. 3a. 
Články 68 až 72 se nepoužijí.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má uvést soulad  znění textu s  ustanoveními nového rozhodnutí v 
rámci postupu projednávání ve výborech, a zejména nahradit obvyklý „postup řídícího 
výboru“ „postupem řídícího výboru s kontrolou“, protože  daná opatření jsou opatřeními s 
obecnou působnostím a jsou určena k novelizaci nepodstatných částí navrhované legislativy.

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

Pozměňovací návrh 280
ČL. 68 ODST. 2

2. Po datu uvedeném v čl. 57 odst. 1 písm. c) 
bodě i) pro látku zahrnutou do přílohy XIV 
agentura posoudí, zda použití této látky 
v předmětech představuje riziko pro lidské 
zdraví nebo životní prostředí, které není 
náležitě kontrolováno. Pokud agentura 
usoudí, že riziko není náležitě kontrolováno, 
připraví dokumentaci, která je v souladu s 
požadavky přílohy XV.

2. Po datu uvedeném v čl. 57 odst. 1 písm. c) 
bodě ii) pro látku zahrnutou do přílohy XIV 
agentura posoudí, zda použití této látky 
v předmětech představuje riziko pro lidské 
zdraví nebo životní prostředí, které není 
náležitě kontrolováno. Pokud agentura 
usoudí, že riziko není náležitě kontrolováno, 
připraví dokumentaci, která je v souladu s 
požadavky přílohy XV.

Or. en

Odůvodnění

Tento nový odstavec je vítán, protože vyplňuje mezeru v systému schvalování  omezením 
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používání látek vzbuzujících velké obavy. To se týká zejména dováženého zboží, protože se na 
ně schvalování nevztahuje.  Mělo by však být možné zahájit řízení o omezeních, jakmile je 
známo, pro která použití není žádné schvalování požadováno, a nikoli až po uplynutí lhůty.  
Jinak by dočasně existovala dvojí norma.  Dovážené výrobky by mohly obsahovat látky 
vzbuzující velké obavy, které již nejsou pro EU výrobky povoleny.

Pozměňovací návrh, který předkládá předkládá Guido Sacconi

Pozměňovací návrh 281
ČL. 72 ODST. 2

2. Konečné rozhodnutí se přijme postupem 
podle čl. 132 odst. 3. Komise zašle návrh 
změn členským státům nejméně 45 dní před 
hlasováním.

2. Konečné rozhodnutí se přijme postupem 
podle čl. 132 odst. 3a. Komise zašle návrh 
změn členským státům nejméně 45 dní před 
hlasováním.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má uvést soulad  znění textu s  ustanoveními nového rozhodnutí v 
rámci postupu projednávání ve výborech, a zejména nahradit obvyklý „postup řídícího 
výboru“ „postupem řídícího výboru s kontrolou“, protože  daná opatření jsou opatřeními s 
obecnou působnostím a jsou určena k novelizaci nepodstatných částí navrhované legislativy.

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

Pozměňovací návrh 282
ČL. 73 ODST. 4A (nový)

4a. Část poplatků se přidělí na vývoj metod 
zkoušení bez pokusných zvířat.

Or. en

Odůvodnění

Promotion of non-animal testing. Successful First Reading amendment linked to revision of 
Recitals 43b and 88a. (Davies)

Linked to Amendments of Recitals 43b and 88a. In order to achieve the objective of this 
Regulation to promote non-animal testing, it is necessary to make available more resources 



PE 378.597v01-00 48/103 AM\630161CS.doc

CS

through the Agency for the development of non-animal test methods that can be used to meet 
the information requirements of this Regulation. Amendment first reading 289. (Brepoels, 
Wijkman)

Linked to the amendment introducing a new recital 43b. The use of non-animal tests is 
preferable from both an ethical and a scientific view. To 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.  
(Schlyter & others)

Pozměňovací návrh, který předkládá Guido Sacconi

Pozměňovací návrh 283
ČL. 75 ODST. 1 PÍSM. D)

d) z Výboru pro socioekonomickou analýzu, 
který je odpovědný za přípravu stanoviska 
agentury k žádostem o povolení, návrhům na 
omezení a dalším otázkám vyplývajícím 
z uplatňování tohoto nařízení, které se týkají 
socioekonomického dopadu možných 
legislativních kroků týkajících se látek;

d) z Výboru pro socioekonomickou analýzu 
a  hodnocení alternativ, který je odpovědný 
za vyhodnocení dostupnosti, vhodnosti a 
technické proveditelnosti alternativ, za 
přípravu stanoviska agentury k žádostem o 
povolení, návrhům na omezení a dalším 
otázkám vyplývajícím z uplatňování tohoto 
nařízení, které se týkají socioekonomického 
dopadu možných legislativních kroků 
týkajících se látek;

Or. en

(Pozměňovací návrh 255 revidovaný - první čtení)

Odůvodnění

Upevňuje spojení mezi postupem schvalování a dostupností bezpečnějších alternativ a dává 
do souvislosti odpovědnost výboru a jeho úlohu při hodnocení alternativ, jak definována v čl. 
63 odst. 4.

Změna názvu výboru se uplatní v celém textu nařízení.

Pozměňovací návrh, který předkládá Dagmar Roth-Behrendt

Pozměňovací návrh 284
ČL. 76 ODST. 1A (nový)
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1a.  Agentura stanoví postup přidělování 
finančních prostředků, které získá z 
registračních poplatků, pro vývoj a 
hodnocení alternativních metod testování. 
Bude přitom úzce spolupracovat se 
stávajícími strukturami, např. s Evropským 
střediskem pro validaci alternativních 
metod (ECVAM) a jeho Vědeckým 
poradním výborem (ESAC) a s Evropským 
partnerstvím pro alternativní přístupy k 
testování na zvířatech(EPAA).
Každý rok předloží agentura Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o stavu 
provádění a používání metod testování bez 
použití pokusných zvířat a testování 
strategií k získávání údajů pro posuzování 
rizika za účelem splnění požadavků tohoto 
nařízení a výši a rozdělení finančních 
prostředků, které jsou k dispozici pro vývoj 
a hodnocení alternativních testovacích 
metod.

Or. en

(Pozměňovací návrh 275 z prvního čtení)

Odůvodnění

Na základě pozměňovacího návrhu 275 přijatého v prvním čtení. Znění pozměňovacího 
návrhu je revidováno k usnadnění jeho přijetí v Radě. Místo vytvoření nového výboru v rámci 
agentury by měly být použity stávající struktury. Kromě toho je přihlédnuto k vytvoření 
Evropského partnerství pro alternativní přístupy k testování na zvířatech (EPAA). Připojeno 
k pozměňovacímu návrhu k bodu odůvodnění 92 stejného autora.

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

Pozměňovací návrh 285
ČL. 76 ODST. 2 PÍSM. D) A E)

d) vytváří a udržuje databáze s informacemi 
o všech registrovaných látkách, soupisy 
klasifikací a označení a harmonizovaný 

d) vytváří a udržuje databáze s informacemi 
o všech registrovaných látkách, soupisy 
klasifikací a označení a harmonizovaný 
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seznam klasifikací a označení. Zdarma 
zveřejňuje informace určené v čl. 118 odst. 1 
a 2 v databázích na internetu, s výjimkou 
situace, kdy se žádost podle čl. 10 písm. a) 
bodu xi) považuje za odůvodněnou. 
Agentura zpřístupňuje další informace v 
databázích na žádost podle článku 117;

seznam klasifikací a označení. Zdarma 
zveřejňuje informace určené v čl. 118 odst. 1 
a 2 v databázích na internetu do 15 
pracovních dnů, s výjimkou situace, kdy se 
žádost podle čl. 10 písm. a) bodu xi) 
považuje za odůvodněnou a pokud 
neexistuje nadřazený důvod veřejného 
zájmu. Agentura zpřístupňuje další 
informace v databázích na žádost podle 
článku 117;

e) zveřejňuje informace o tom, které látky 
jsou a byly hodnoceny do 90 dnů od 
obdržení informací agenturou, v souladu s 
čl. 118 odst. 1;

e) zveřejňuje informace o tom, které látky 
jsou a byly hodnoceny do 15 pracovních 
dnů od obdržení informací agenturou, v 
souladu s čl. 118 odst. 1;

Or. en

Odůvodnění

V souladu s čl. 4 odst. 2 nařízení 1049/2001 o přístupu k dokumentům, může být přístup k 
dokumentu odmítnut pouze na základě komerčních zájmů, pokud neexistuje nadřazený důvod 
veřejného zájmu. Měla by zde být proto uvedena zmínka o nadřazeném důvodu veřejného 
zájmu.

Podle nařízení 1049/2001 by mělo být obvyklou lhůtou pro odpověď 15 pracovních dnů.

Pozměňovací návrh, který předkládá Lena Ek

Pozměňovací návrh 286
ČL. 76 ODST. 2 PÍSM. D) A E)

d) vytváří a udržuje databáze s informacemi 
o všech registrovaných látkách, soupisy 
klasifikací a označení a harmonizovaný 
seznam klasifikací a označení. Zdarma 
zveřejňuje informace určené v čl. 118 odst. 1 
a 2 v databázích na internetu, s výjimkou 
situace, kdy se žádost podle čl. 10 písm. a) 
bodu xi) považuje za odůvodněnou. 
Agentura zpřístupňuje další informace v 
databázích na žádost podle článku 117;

d) vytváří a udržuje databáze s informacemi 
o všech registrovaných látkách, soupisy 
klasifikací a označení a harmonizovaný 
seznam klasifikací a označení. Zdarma 
zveřejňuje informace určené v čl. 118 odst. 1 
a 2 v databázích na internetu do15 
pracovních dnů, s výjimkou situace, kdy se 
žádost podle čl. 10 písm. a) bodu xi) 
považuje za odůvodněnou. Agentura 
zpřístupňuje další informace v databázích na 
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žádost podle článku 117;

e) zveřejňuje informace o tom, které látky 
jsou a byly hodnoceny do 90 dnů od 
obdržení informací agenturou, v souladu s 
čl. 118 odst. 1;

e) zveřejňuje informace o tom, které látky 
jsou a byly hodnoceny do 15 pracovních
dnů od obdržení informací agenturou, v 
souladu s čl. 118 odst. 1;

Or. en

Odůvodnění

Příslušná část pozměňovacího návrhu 263 stanoví časovou lhůtu pro zápis veřejné informace 
do databáze (databází) k zajištění hladkého postupu. Nařízení 1049/2001 stanoví obvyklou 
lhůtou pro odpověď v délce 15 pracovních dnů.

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

Pozměňovací návrh 287
ČL. 76 ODST. 2 PÍSM. MA) (nové)

ma) řídí špičkové odborné pracoviště pro 
komunikaci v oblasti rizik a zajistí jeho 
provoz; poskytuje centralizované, 
koordinované zdroje v oblasti informací o 
bezpečném používání chemických látek, 
přípravků a výrobků; usnadňuje sdílení 
poznatků o osvědčených postupech 
komunikace v oblasti rizik.

Or. en

(Pozměňovací návrh 275 písm. gb) z prvního čtení)

Odůvodnění

Úspěšný pozměňovací návrh z prvního čtení snažící se umožnit spotřebitelům bezpečně 
používat látky, přípravky a výrobky obsahující chemické látky. (Davies)

Vytvoření odpovídajícího a konzistentního informačního systému o rizicích poskytne 



PE 378.597v01-00 52/103 AM\630161CS.doc

CS

zákazníkům potřebné informace a rady, které jim umožní používat látky a přípravky 
obsahující chemické látky bezpečně a účinně. (Lienemann, Ferreira + Ek + Oomen-Ruijten & 
Prodi)

Pozměňovací návrh, který předkládá Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 288
ČL. 77 ODST. 3

Přijme vnitřní pravidla a postupy agentury. 
Tato pravidla se zveřejní.

Přijme vnitřní pravidla a postupy agentury.

Or. de

Odůvodnění

Pozměňovací návrh vynucený pozměňovacím návrhem k článku 108.

Pozměňovací návrh, který předkládá Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 289
ČL. 78 ODST. 1 PODODSTAVEC 1

Správní rada se skládá z jednoho zástupce z 
každého členského státu a z nejvýše šesti 
zástupců jmenovaných Komisí, včetně tří 
osob zastupujících zúčastněné osoby, které 
nemají hlasovací právo.

Správní rada se skládá z jednoho zástupce z 
každého členského státu a z nejvýše šesti 
zástupců jmenovaných Komisí, včetně tří 
osob zastupujících zúčastněné osoby, mezi 
nimiž je alespoň jeden zástupce průmyslu, 
které nemají hlasovací právo.

Or. de

Odůvodnění

Z tří zástupců zúčastněných stran by měl alespoň jeden zastupovat průmysl; protože 
požadavkly nařízení REACH budou mí na průmysl obrovský dopad.
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Pozměňovací návrh, který předkládají Urszula Krupa, Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud 
Breyer a Jonas Sjöstedt

Pozměňovací návrh 290
ČL. 86 ODST. 2 PODODSTAVEC 1

Členské státy předají agentuře jména 
odborníků s ověřenými zkušenostmi s úkoly 

vyžadovanými článkem 76, kteří jsou k 
dispozici pro práci v pracovních skupinách 

výborů, spolu s uvedením jejich kvalifikace 
a konkrétních oblastí odborných znalostí.

Členské státy předají agentuře jména 
nezávislých odborníků s ověřenými 

zkušenostmi s úkoly vyžadovanými článkem 
76, kteří jsou k dispozici pro práci v 

pracovních skupinách výborů, spolu s 
uvedením jejich kvalifikace a konkrétních 

oblastí odborných znalostí.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zajišťujke nezávislost odborníků, Opakovaně je zde předložena 
důležitá část pozměňovacího návrhu EP č. 282. (Krupa)

Mělo by zde být konkrétně uvedeno, že odborníci by měli být nezávislí. (Schlyter a jiní)

Pozměňovací návrh, který předkládá Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 291
ČL. 88 ODST. 3 PODODSTAVEC 1

3. Předsedu, ostatní členy a náhradníky 
jmenuje správní rada na základě jejich 
relevantních zkušeností a odborných znalostí 
v oblasti chemické bezpečnosti, přírodních 
věd nebo regulačních a právních postupů ze 
seznamu kvalifikovaných kandidátů 
přijatého Komisí.

3. Předsedu, ostatní členy a náhradníky 
jmenuje správní rada ze seznamu 
kvalifikovaných kandidátů schváleného 
Komisí na základě veřejného výběrového 
řízení po zveřejnění výzvy k projevení zájmu 
v Úředním věstníku Evropské unie, v tisku 
nebo na internetu. Členové odvolacího 
senátu a zástupci budou vybráni na základě 
jejich relevantních zkušeností a odborných 
znalostí v oblasti chemické bezpečnosti, 
přírodních věd nebo regulačních a právních 
postupů. Alespoň jeden člen senátu musí 
mít zkušenosti v oblasti soudnictví.

Or. de
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Odůvodnění

S ohledem na působnost odvolacího senátu, musí mít alespoň jeden člen odpovídající 
zkušenost v oblasti soudního řízení.  Vzhledem k povaze úkolů odvolacího senátu by měl být 
pro předkládání kandidatur zajištěn transparentní postup.

Pozměňovací návrh, který předkládá Guido Sacconi

Pozměňovací návrh 292
ČL. 88 ODST. 4

4. Kvalifikace vyžadované od členů 
odvolacího senátu určí Komise postupem 
podle čl. 132 odst. 3.

4. Kvalifikace vyžadované od členů 
odvolacího senátu určí Komise postupem 
podle čl. 132 odst. 3a.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má toto znění uvést soulad s ustanoveními nového rozhodnutí v 
rámci postupu projednávání ve výborech (komitologie), a zejména nahradit obvyklý postup 
„regulačního výboru“ postupem „regulačního výboru s kontrolou“, protože  daná opatření 
jsou opatřeními s obecnou působnostím a jsou určena k novelizaci nepodstatných částí 
navrhované legislativy.

Pozměňovací návrh, který předkládá Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 293
ČL. 90 ODST. 1

1. Odvolání lze podat proti rozhodnutím 
agentury přijatým podle článků 9 a 20, čl. 27 
odst. 6, čl. 30 odst. 2 a 3 a článku 50.

1. Odvolání lze podat proti rozhodnutím 
agentury přijatým podle článků 9 a 20, čl. 27 
odst. 6, čl. 30 odst. 2 a 3 a článku 50 a čl. 
117 odst. 5 a článku 118.

Or. en



AM\630161CS.doc 55/103 PE 378.597v01-00

CS

Odůvodnění

Odvolání by mělo být možné s ohledem na rozhodnutí o důvěrných obchodních informacích.

Pozměňovací návrh, který předkládá Guido Sacconi

Pozměňovací návrh 294
ČL. 92 ODST. 4

4. Řízení před odvolacím senátem upraví 
Komise postupem podle čl. 132 odst. 3.

4. Řízení před odvolacím senátem upraví 
Komise postupem podle čl. 132 odst. 3a.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má toto znění uvést soulad s ustanoveními nového rozhodnutí v 
rámci postupu projednávání ve výborech (komitologie), a zejména nahradit obvyklý postup 
„regulačního výboru“ postupem „regulačního výboru s kontrolou“, protože  daná opatření 
jsou opatřeními s obecnou působnostím a jsou určena k novelizaci nepodstatných částí 
navrhované legislativy.

Pozměňovací návrh, který předkládá Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 295
ČLÁNEK108

K zajištění průhlednosti přijme správní rada 
na návrh výkonného ředitele a po dohodě s 
Komisí pravidla, kterými zajistí přístup 
veřejnosti k informacím o předpisech a k 
vědeckým nebo technickým informacím 
týkajícím se bezpečnosti látek samotných 
nebo obsažených v přípravcích nebo 
v předmětech, pokud tyto informace nemají 
důvěrnou povahu.

K zajištění průhlednosti přijme správní rada 
na návrh výkonného ředitele a po dohodě s 
Komisí pravidla, kterými zajistí přístup 
veřejnosti k informacím o předpisech a k 
vědeckým nebo technickým informacím 
týkajícím se bezpečnosti látek samotných 
nebo obsažených v přípravcích nebo 
v předmětech, pokud tyto informace nemají 
důvěrnou povahu.

Agentura zveřejní své vnitřní předpisy a 
jednací řád správní rady a výborů.
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Or. en

Odůvodnění

Formulace týkající se transparentnosti práce agentury by měla být přesnější. Ustanovení 
týkající se zveřejnění interních předpisů agentury, které se až dosud objevovaly v třetí větě 
článku 77, by se měly přesunout do článku 108, aby bylo vždy jasné, že se vztahují k 
transparentnosti. Jednací řád správní rady a výborů by měl být zveřejněn, aby se ještě 
otevřeněji ukázalo, jak agentura funguje. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 296
ČL. 112 ODST. 2

2. Vede-li splnění povinnosti podle odstavce 
1 k různým záznamům v seznamu pro tutéž 
látku, vynaloží oznamovatelé a žadatelé o 
registraci veškeré úsilí, aby dosáhli dohody 
o záznamu, který má být uveden v seznamu.

2. Vede-li splnění povinnosti podle odstavce 
1 k různým záznamům v seznamu pro tutéž 
látku, agentura určí záznam, který má být v 
seznamu uveden.

Or. en

(Opětovné uvedení pozměňovacího návrhu 295 přijatého v prvním čtení)

Odůvodnění

V případě různé klasifikace rizik u téže chemické látky budou tržní síly nutně upřednostňovat 
dodavatele látky s nižší klasifikací rizika. V důsledku toho bude vyvíjen tlak na jiné 
dodavatele, aby svou klasifikaci rizika snížili.  Vznikne tak tendence k co nejnižším nárokům, 
která povede ke snížení norem a ochranářství.  Nejlepší způsob, jak se tomuto úproblému 
vyhnout, spočívá v tom, že každá látka bude v seznamu uvedena jen jednou.

Pozměňovací návrh, který předkládá Lena Ek

Pozměňovací návrh 297
ČL. 112 ODST. 2

2. Vede-li splnění povinnosti podle odstavce 
1 k různým záznamům v seznamu pro tutéž 
látku, vynaloží oznamovatelé a žadatelé o 

2. Vede-li splnění povinnosti podle odstavce 
1 k různým záznamům v seznamu pro tutéž 
látku, vynaloží oznamovatelé a žadatelé o 
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registraci veškeré úsilí, aby dosáhli dohody 
o záznamu, který má být uveden v seznamu.

registraci veškeré úsilí, aby dosáhli dohody 
o záznamu, který má být uveden v seznamu. 
Nelze-li takové dohody dosáhnout, určí za 
příslušný poplatek agentura záznam. 

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je modifikací pozměňovacího návrhu 295 z prvního čtení, který 
zohledňuje nutnost pobídek pro samotné aktéry, aby se snažili dospět k dohodě, než se obrátí 
na agenturu. Pro následné uživatele je mimořádně důležité, aby byla klasifikace téže látky 
vyrobené různými dodavateli stejná.  Bez toho je pravděpodobné, že dojde ke kompromisu 
mezi environmentálními a obchodními zájmy.

Pozměňovací návrh, který předkládá Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 298
ČL. 113 ODST. 1 PODODSTAVEC 1

1. Agentura vytvoří seznam klasifikací a 
označení obsahující informace uvedené v čl. 
112 odst. 1, totiž informace oznámené podle 
čl. 112 odst. 1 i informace předložené jako 
součást žádosti o registraci, a vede jej ve 
formě databáze. Informace v této databázi 
podle čl. 118 odst. 1 jsou přístupné 
veřejnosti. Agentura poskytuje přístup 
k ostatním údajům o každé látce na seznamu 
oznamovatelům a žadatelům o registraci, 
kteří poskytli informace o dané látce v 
souladu s čl. 29 odst. 1.

1. Agentura vytvoří seznam klasifikací a 
označení obsahující informace uvedené v čl. 
112 odst. 1, totiž informace oznámené podle 
čl. 112 odst. 1 i informace předložené jako 
součást žádosti o registraci, a vede jej ve 
formě databáze. Informace v této databázi 
podle čl. 118 odst. 1 jsou přístupné 
veřejnosti s ohledem na čl. 118 odst. 2 a 3. 
Agentura poskytuje přístup k ostatním 
údajům o každé látce na seznamu v souladu 
s článkem 117.

Or. en

Odůvodnění

1. Vytváří soulad s článkem 118. Bez odkazu na čl. 118 odst. 2 a 3 by byla agentura nucena 
zveřejňovat informace, i když by podle článku 118 rozhodla, že budou tyto informace důvěrné.  

2. Zjednodušení a konzistentnost. Přístup k údajům upravuje čl. 117, zatímco čl. 29 odst. 1 
upravuje fóra pro výměnu informací o látkách (SIEF). Proto by měl být správným odkazem 
článek 117. 
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Pozměňovací návrh, který předkládají Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-
Schoepges, Péter Olajos a Avril Doyle

Pozměňovací návrh 299
ČLÁNEK 116A (nový)

Zvláštní ustanovení pro poskytování 
informací veřejnosti:

Aby výrobci pomohli spotřebitelům s 
bezpečným a dlouhodobým používáním 
látek a přípravků, musí jim poskytnout  
všechny informace o rizicích, a to na obalu 
každého výrobku uvedeného na trh za 
účelem prodeje spotřebiteli, kde označí 
rizika související s doporučeným použitím 
nebo situace, kdy může dojít k 
nesprávnému použití. Kromě toho bude 
označení na obalech ve vhodných 
případech doplněno o informace z dalších 
informačních zdrojů, jako jsou např. 
internetové stránky, za účelem poskytnutí 
podrobnějších údajů o bezpečnosti a použití 
látky nebo přípravku.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 298, první čtení. Mírně přeformulováno.

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

Pozměňovací návrh 300
ČLÁNEK 116A (nový)

Zvláštní ustanovení pro poskytování 
informací veřejnosti:

1. Aby výrobci pomohli spotřebitelům s 
bezpečným a dlouhodobým používáním 
látek a přípravků, musí jim poskytnout  
všechny informace o rizicích, a to na obalu 
každého výrobku uvedeného na trh za 
účelem prodeje spotřebiteli, kde označí 
rizika související s doporučeným použitím 
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nebo situace, kdy může dojít k 
nesprávnému použití.  Kromě toho bude 
označení na obalech ve vhodných 
případech doplněno o informace z dalších 
informačních zdrojů, jako jsou např. 
internetové stránky, za účelem poskytnutí 
podrobnějších údajů o bezpečnosti a použití 
látky nebo přípravku.
2. Směrnice 1999/45/ES a 67/548/EHS se 
proto změní odpovídajícím způsobem.

Or. en

Odůvodnění

Úspěšný pozměňovací návrh z prvního čtení. (Davies)

Odpovídá pozměňovacímu návrhu 298 v prvním čtení. 

Vytvoření odpovídajícího a konzistentního informačního systému o rizicích poskytne 
zákazníkům potřebné informace a rady, které jim umožní používat látky a přípravky 
obsahující chemické látky bezpečně a účinně. (Oomen-Ruijten & Prodi + Lienemann & 
Ferreira)

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

Pozměňovací návrh 301
ČL. 117 ODST. 2 PÍSM. C)

c) přesného množství látky nebo přípravku 
vyráběného nebo uváděného na trh;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Navrhované vypuštění bodu c) je v souladu s pozměňovacím návrhem  EP 814. To zvýší 
kvalitu výzkumu a modelů distribuce a osudu chemických látek a pravděpodobné expozice lidí 
a životního prostředí.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 302
ČL. 117 ODST. 2 PÍSM. D) A DA) (nové)

d) vazeb mezi výrobcem nebo dovozcem a 
jeho následnými uživateli.

d) vazeb mezi výrobcem nebo dovozcem a 
jeho následnými uživateli a prodejci. 

(da) veškeré informace o izolovaných 
meziproduktech na místě nebo o 
přepravovaných izolovaných 
meziproduktech.

Or. en

Odůvodnění

Odpovídá částečně pozměňovacímu návrhu 304 v prvním čtení.

1. Vysvětlení, že vazby také zahrnují maloobchodníky.

2. Izolované meziprodukty na místě nebo o přepravovaných izolovaných 
meziproduktech.consumed within the synthesis processes. Knowledge about their use allows 
conclusions to processes and recipes. Therefore this information should generally not be 
published.

Pozměňovací návrh, který předkládá Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 303
ČL. 117 ODST. 4A A 4B (nový)

4a. Kdykoli agentura obdrží žádost o 
přístup k dokumentům, u nichž žadatel 
požadoval zachování důvěrnosti podle 
nařízení (ES) č. 1049/2001, agentura 
uskuteční konzultace s třetí stranou 
stanovené v čl. 4 odst. 4  nařízení (ES) č. 
1049/2001 v souladu s druhým a třetím 
pododstavcem.
Agentura informuje o této žádosti žadatele 
o registraci a ve vhodných případech 
i potenciálního žadatele o registraci, 
následného uživatele nebo jinou dotčenou 
stranu.
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Agentura uvědomí o této žádosti žadatele, 
žadatele o registraci, potenciálního žadatele 
o registraci, následného uživatele nebo 
jinou dotčenou stranu ohledně žádosti o 
přístup k dotyčným dokumentům.
Kterákoliv z těchto stran může v souladu 
s články 87, 88 a 89 podat odvolání 
stížnostnímu senátu proti tomuto  
rozhodnutí, a to během 15 dnů od tohoto 
rozhodnutí. Toto odvolání bude mít 
odkladný účinek. Odvolání má odkladný 
účinek. Odvolací senát rozhodne o odvolání 
ve lhůtě 30 dnů.
4b. Dokud není o odvolání rozhodnuto 
nebo dokud je možno odvolání podat, 
agentura a příslušný orgán členského států 
považují dotyčné údaje za důvěrné.

Or. en

Odůvodnění

Odstavce 4a a 4b zajišťují soudržnost s nařízením 1049/2001/ES (přístup k informacím) a 
specifikuje postup agentury v kontextu systému REACH. V souladu s původním návrhem 
čl. 115 odst. 2 a 4 předoženým Komisí.

Pozměňovací návrh, který předkládá Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 304
ČLÁNEK 118

1. Na internetu se v souladu s čl. 76 odst. 2 
písm. d) zdarma zveřejní tyto informace o 
látkách samotných nebo obsažených v 
přípravcích nebo v předmětech, které má 
agentura k dispozici:

1. Na internetu se v souladu s čl. 76 odst. 2 
písm. d) zdarma obvykle zveřejní tyto 
informace o látkách samotných nebo 
obsažených v přípravcích nebo v 
předmětech, které má agentura k dispozici:

a) obchodní názvy látky;
b) název v nomenklatuře IUPAC, pro 
nebezpečné látky ve smyslu směrnice 
67/548/EHS;
c) případně název látky uvedený v EINECS; c) případně název látky uvedený v EINECS;

d) klasifikace a označení látky; d) klasifikace a označení látky;
e) fyzikálně-chemické údaje týkající se látky e) fyzikálně-chemické údaje týkající se látky 
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a jejích cest a osudu v životním prostředí; a jejích cest a osudu v životním prostředí;

f) výsledek každé toxikologické a 
ekotoxikologické zkoušky;

f) výsledek každé toxikologické a 
ekotoxikologické zkoušky;

g) odvozená úroveň, při které nedochází k 
nepříznivým účinkům (DNEL), nebo odhad 
koncentrace, při které nedochází k 
nepříznivým účinkům (PNEC), podle 
přílohy I;

g) odvozená úroveň, při které nedochází k 
nepříznivým účinkům (DNEL), nebo odhad 
koncentrace, při které nedochází k 
nepříznivým účinkům (PNEC), podle 
přílohy I;

h) pokyny pro bezpečné použití v souladu s 
oddíly 4 a 5 přílohy VI;

h) pokyny pro bezpečné použití v souladu s 
oddíly 4 a 5 přílohy VI;

i) analytické metody, jsou-li vyžadovány 
podle přílohy IX nebo X, které umožňují 
odhalit nebezpečnou látku při jejím úniku do 
životního prostředí a určit přímou expozici 
člověka.

i) analytické metody, jsou-li vyžadovány 
podle přílohy IX nebo X, které umožňují 
odhalit nebezpečnou látku při jejím úniku do 
životního prostředí a určit přímou expozici 
člověka.

2. Na internetu v souladu s čl. 76 odst. 2 
písm. d) zdarma zveřejní tyto informace o 
látkách samotných nebo obsažených v 
přípravcích nebo v předmětech, kromě 
případů, kdy strana předkládající informace 
předloží odůvodnění v souladu s čl. 10 písm. 
a) bodem xi) uvádějící, proč by toto 
zveřejnění mohlo poškodit obchodní zájmy 
žadatele o registraci nebo kterékoli jiné 
dotčené osoby, které agentura uzná za 
platné:

2. Na internetu v souladu s čl. 76 odst. 2 
písm. d) zdarma zveřejní tyto informace o 
látkách samotných nebo obsažených v 
přípravcích nebo v předmětech, kromě 
případů, kdy strana předkládající informace 
předloží odůvodnění v uvádějící, proč by 
toto zveřejnění mohlo poškodit obchodní 
zájmy žadatele o registraci nebo kterékoli 
jiné dotčené osoby, které agentura uzná za 
platné:

a) je-li to pro klasifikaci a označení látky 
zásadní, stupeň čistoty látky a identifikace 
nečistot nebo přídatných látek, o nichž je 
známo, že jsou nebezpečné;

a) je-li to pro klasifikaci a označení látky 
zásadní, stupeň čistoty látky a identifikace 
nečistot nebo přídatných látek, o nichž je 
známo, že jsou nebezpečné;

b) celkové množstevní rozmezí (tj. 1-10 tun, 
10-100 tun, 100-1 000 tun nebo více než 1 
000 tun), v jehož rámci je určitá látka 
registrována;

b) celkové množstevní rozmezí (tj. 1-10 tun, 
10-100 tun, 100-1 000 tun nebo více než 1 
000 tun), v jehož rámci je určitá látka 
registrována;

c) souhrny studií a podrobné souhrny studií 
týkající se informací uvedených v odst. 1 
písm. e) a f);

c) souhrny studií a podrobné souhrny studií 
týkající se informací uvedených v odst. 1 
písm. e) a f);

d) informace jiné než informace uvedené 
odstavci 1, které jsou uvedeny v 
bezpečnostním listu.

d) informace jiné než informace uvedené 
odstavci 1, které jsou uvedeny v 
bezpečnostním listu.

da) obchodní název (názvy) látky;
db) název podle nomenklatury IUPAC pro 
nebezpečné látky ve smyslu směrnice 
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67/548/EHS.
2a. V odůvodněných zvláštních případech 
mohou být informace podle odstavce 1 
vyňaty z přístupu veřejnosti elektronickou 
cestou, pokud strana, která informace 
předkládá, agentuře prokáže, že její 
obchodní zájmy nebo zájmy vědeckého 
výzkumu a rozvoje by mohly být 
zveřejněním poškozeny.

Or. en

Odůvodnění

In line with Amendment 808 adopted in First Reading. 
Information in para. 1 allows competitors to backtrack details on production processes. An 
exemption of the publication in special cases should be possible, if it is justified and accepted 
by the agency (usually and paragraph 3).
In combination with other information the trade name and IUPAC name can be highly 
sensible information for a company. They should therefore be added in paragraph 2. 
Provisions are important since other countries like the US and Japan have similar provisions 
which allow to keep any information confidential on request, if justified.

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

Pozměňovací návrh 305
ČL. 118 ODST. 1 PODODSTAVEC GA)

ga) pokud je to pro klasifikaci a označování 
nezbytné, stupeň čistoty látky a totožnost 
nečistot a/nebo přídavných látek, o nichž je 
známo, že jsou nebezpečné;

Or. en



PE 378.597v01-00 64/103 AM\630161CS.doc

CS

(Obnovení návrhu Komise)

(Souvisí s pozměňovacím návrhem k čl. 118 odst. 2 písm. a) týchž autorů)

Odůvodnění

Informace o nebezpečných nečistotách a přídavných látkách, pokud jsou nezbytné pro 
klasifikaci a označování, by měly být zveřejněny.

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

Pozměňovací návrh 306
ČL. 118 ODST. 1 PODODSTAVEC HA) (nový)

ha) informace obsažené v bezpečnostních 
listech, s výjimkou názvu 
společnosti/podniku, kde se tyto informace 
podle čl. 117 odst. 2 považují za důvěrné;

Or. en

(Obnovení návrhu Komise)

(Souvisí s pozměňovacím návrhem k čl. 118 odst. 2 písm. d) týchž autorů)

Odůvodnění

Informace na bezpečnostních listech, s výjimkou názvu společnosti nebo dalších důvěrných 
informací, by měly být zveřejněny.

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

Pozměňovací návrh 307
ČL. 118 ODST. 1 PODODSTAVEC IA) (nový)

ia) celkové množstevní rozmezí v tunách 
(tj. 1–10 tun, 10–100 tun, 100–1000 tun 
nebo nad 1000 tun), v němž byla konktrétní 
látka registrována;
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Or. en

(Kompromisní pozměňovací návrh – čl. 62 odst. 2 písm. b) – založený na pozměňovacím 
návrhu č. 814 – první čtení)

(Souvisí s pozměňovacím návrhem k čl. 118 odst. 2 písm. b) týchž autorů)

Odůvodnění

V pozměňovacím návrhu 814 Parlament ze seznamu informací, které jsou vždy důvěrné, 
odstranil odkaz na „přesné" množství v tunách. Zatímco je přijatelné nadále považovat 
"přesné" množství za důvěrné, veřejnost by měla mít právo znát alespoň celkové množstevní 
rozmezí v tunách, v němž byl konkrétní látka registrována. Inoformace o množstevním rozmezí 
v tunách by proto měla být doplněna do seznamu položek, které by měly být zveřejněny. 
(Schlyter & others)

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

Pozměňovací návrh 308
ČL. 118 ODST. 1 PODODSTAVEC IB) (nový)

ib) shrnutí studií nebo hrubé shrnutí studií 
informací uvedených v odst. 1 písm. e) a f);

Or. en

Odůvodnění

Souvisí s pozměňovacím návrhem k čl. 117 dost. 2. Přístup ke shrnutím studií zajistí řádný 
výklad výsledků zveřejněných studií a zlepší celkovou kvalitu.

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

Pozměňovací návrh 309
ČL. 118 ODST. 2

2. Na internetu v souladu s čl. 76 odst. 2 
písm. d) zdarma zveřejní tyto informace o 
látkách samotných nebo obsažených v 
přípravcích nebo v předmětech, kromě 

2. Na internetu v souladu s čl. 76 odst. 2 
písm. d) zdarma zveřejní tyto informace o 
látkách samotných nebo obsažených v 
přípravcích nebo v předmětech, kromě 
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případů, kdy strana předkládající informace 
předloží odůvodnění v souladu s čl. 10 písm. 
a) bodem xi) uvádějící, proč by toto 
zveřejnění mohlo poškodit obchodní zájmy 
žadatele o registraci nebo kterékoli jiné 
dotčené osoby, které agentura uzná za 
platné:

případů, kdy strana předkládající informace 
předloží odůvodnění v souladu s čl. 10 písm. 
a) bodem xi) uvádějící, proč by toto 
zveřejnění mohlo poškodit obchodní zájmy 
žadatele o registraci nebo kterékoli jiné 
dotčené osoby, které agentura uzná za 
platné:

a) je-li to pro klasifikaci a označení látky 
zásadní, stupeň čistoty látky a identifikace 
nečistot nebo přídatných látek, o nichž je 
známo, že jsou nebezpečné;

a) je-li to pro klasifikaci a označení látky 
zásadní, stupeň čistoty látky a identifikace 
nečistot nebo přídatných látek, o nichž je 
známo, že jsou nebezpečné;

b) celkové množstevní rozmezí (tj. 1-10 tun, 
10-100 tun, 100-1 000 tun nebo více než 1 
000 tun), v jehož rámci je určitá látka 
registrována;
c) souhrny studií a podrobné souhrny studií 
týkající se informací uvedených v odst. 1 
písm. e) a f);
d) informace jiné než informace uvedené 
odstavci 1, které jsou uvedeny v 
bezpečnostním listu.

d) informace jiné než jméno žadatele o 
registraci, zpráva o chemické bezpečnosti, 
celkový objem látky na trhu v EU a 
informace, které jsou uvedeny v 
bezpečnostním listu.

Or. en

Odůvodnění

Souvisí s pozměňovacím návrhem k čl. 117 odst. 2 a čl. 118 odst. 1. Tento pozměňovací návrh 
objasňuje přístup veřejnosti k obchodním informacím, které nejsou důvěrné.

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

Pozměňovací návrh 310
ČL. 118 ODST. 2

2. Na internetu v souladu s čl. 76 odst. 2 
písm. d) zdarma zveřejní tyto informace o 
látkách samotných nebo obsažených v 
přípravcích nebo v předmětech, kromě 
případů, kdy strana předkládající informace 
předloží odůvodnění v souladu s čl. 10 písm. 
a) bodem xi) uvádějící, proč by toto 

2. Na internetu v souladu s čl. 76 odst. 2 
písm. d) zdarma zveřejní tyto informace o 
látkách samotných nebo obsažených v 
přípravcích nebo v předmětech, kromě 
případů, kdy strana předkládající informace 
předloží odůvodnění v souladu s čl. 10 písm. 
a) bodem xi) uvádějící, proč by toto 
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zveřejnění mohlo poškodit obchodní zájmy 
žadatele o registraci nebo kterékoli jiné 
dotčené osoby, které agentura uzná za 
platné:

zveřejnění mohlo poškodit obchodní zájmy 
žadatele o registraci nebo kterékoli jiné 
dotčené osoby, které agentura uzná za 
platné, a pokud neexistuje nadřazený 
veřejný zájem na jejich odhalení:

a) je-li to pro klasifikaci a označení látky 
zásadní, stupeň čistoty látky a identifikace 
nečistot nebo přídatných látek, o nichž je 
známo, že jsou nebezpečné;
b) celkové množstevní rozmezí (tj. 1-10 tun, 
10-100 tun, 100-1 000 tun nebo více než 1 
000 tun), v jehož rámci je určitá látka 
registrována;
c) souhrny studií a podrobné souhrny studií 
týkající se informací uvedených v odst. 1 
písm. e) a f);

c) souhrny studií a podrobné souhrny studií 
týkající se informací uvedených v odst. 1 
písm. e) a f);

d) informace jiné než informace uvedené 
odstavci 1, které jsou uvedeny v 
bezpečnostním listu.

Or. en

Odůvodnění

In line with Article 4(2) of Regulation 1049/2001 on access to documents, access to a 
document can only be refused on the basis of commercial interests if there is no overriding 
public interest. A reference to overriding public interest should therefore be added here. 
Moreover, such a justification must be based on actual harm to commercial interests, not just 
potential harm.

Information about hazardous impurities and additives, if they are essential to classification 
and labelling, should always be made publicly available.

In amendment 814, Parliament deleted the indication of the "precise" tonnage from the list of 
information that is always confidential. While it might be acceptable to keep the "precise" 
tonnage confidential, the public should have at least the right to know about the total tonnage 
band with which a particular substance has been registered. The information about the 
tonnage bands should therefore be added to the list of issues that are to be made publicly 
available.

The information in the safety data sheet, except for the name of the company or other 
confidential information should be made publicly available.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 311
ČLÁNEK 124

Členské státy udržují systém úředních 
kontrol a podle okolností vykonávají další 
činnosti.

Členské státy udržují systém úředních 
kontrol a podle okolností vykonávají další 
činnosti v souladu s pokyny, které vypracuje 
agentura.

Or. en

Odůvodnění

Odpovídá pozměňovacímu návrhu 816 přijatému v prvním čtení.

Aby bylo možno systém REACH důsledně provádět, měla by být agentura oprávněna 
požadovat na členských státech, aby vykonaly konkrétná kontroly a činnosti.

Pozměňovací návrh, který předkládá Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 312
ČLÁNEK 124A (nový)

Agentura je členskými státy oprávněna 
dávat podněty k provedení kontroly a 
činnosti a vypracuje pokyny pro kontrolu 
harmonizace a účinnosti systému.

Or. en

Odůvodnění

Odpovídá pozměňovacímu návrhu 817 přijatému v prvním čtení.

Řízení systému REACH vyžaduje harmonizované provádění jeho ustanovení v rámci celého 
společného trhu a účinný systém kontrol. Agentura by měla být proto měla být oprávněna 
požadovat na členských státech, aby vykonávaly kontroly a jinné činnosti.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 313
ČLÁNEK 125

Členské státy stanoví sankce za porušení 
tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření 
nezbytná k jejich uplatňování. Stanovené 
sankce musí být účinné, přiměřené a 
odrazující. Členské státy oznámí tyto 
předpisy Komisi do ...* a neprodleně jí 
oznámí každou jejich následnou změnu.

Na základě souboru pokynů vypracovaných 
agenturou musí být stanoveny sankce za 
porušení tohoto nařízení a veškerá opatření 
nezbytná k jejich uplatňování. Stanovené 
sankce musí být účinné, přiměřené a 
odrazující. Členské státy oznámí tyto 
předpisy Komisi a agentuře do osmnácti 
měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost
a neprodleně jí oznámí každou jejich 
následnou změnu.

Or. en

Odůvodnění

Odpovídá pozměňovacímu návrhu 818 přijatému v prvním čtení.

Ponechat systém sankcí na rozhodnutí členských států by vedlo ke vzniku odlišných sankcí v 
rámci EU. Má-li být dosaženo cílů systému REACH, musí existovat harmonizovaný systém 
sankcí a harmonizované provádění.

Pozměňovací návrh, který předkládá Guido Sacconi

Pozměňovací návrh 314
ČLÁNEK 130

Přílohy mohou být změněny postupem podle 
čl. 132 odst. 3.

Přílohy mohou být změněny postupem podle 
čl. 132 odst. 3a.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je potřebný k uvedení textu do souladu s ustanoveními nového 
rozhodnutí týkajícího se „komitologie“, a zejména nahrazuje běžný „regulativní  postup 
projednávání ve výborech“ takzvaným „regulativní postupem projednávání ve výborech 
s kontrolou“, jelikož v tomto případě jde o opatření obecné působnosti, jejichž cílem je změnit 
nadbytečné prvky navrhované legislativy.



PE 378.597v01-00 70/103 AM\630161CS.doc

CS

Pozměňovací návrh, který předkládá Guido Sacconi

Pozměňovací návrh 315
ČLÁNEK 131

Opatření nezbytná k účinnému uplatňování 
tohoto nařízení se přijímají postupem podle 
čl. 132 odst. 3.

Tam, kde se k účinnému uplatňování tohoto 
nařízení ukáže nezbytné přijmout opatření, 
pro něž nebyly stanoveny pravomoci jinde 
v tomto nařízení, přijímají se tato opatření:
a) postupem podle čl. 132 odst. 3 tam, kde 
opatření k přijetí jsou opatřeními obecného 
rozsahu, jimiž se mají uplatňovat základní 
ustanovení tohoto nařízení;
b) postupem podle čl. 132 odst. 3a) tam, kde 
opatření k přijetí jsou opatřeními obecného 
rozsahu, jimiž se mají upravit ty prvky 
tohoto nařízení, které nejsou nezbytné.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh je potřebný k uvedení tohoto textu do souladu s ustanoveními nového 
rozhodnutí „komitologie a zejména k rozlišení mezi běžným „regulativním  postupem 
projednávání ve výborech“ a „regulativním postupem projednávání ve výborech 
s kontrolou“.

Pozměňovací návrh, který předkládá Guido Sacconi

Pozměňovací návrh 316
ČL. 132 ODST. 3A (nový)

3a. Odkazuje-li se na tento odstavec, použití 
se články 5a a 7 rozhodnutí 1999/468/ES ve 
znění rozhodnutí 2006/512/ES.

Or. en
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je potřebný k uvedení textu do souladu s ustanoveními nového 
rozhodnutí týkajícího se „komitologie“, a zejména nahrazuje běžný „regulativní  postup 
projednávání ve výborech“ takzvaným „regulativní postupem projednávání ve výborech 
s kontrolou“, jelikož v tomto případě jde o opatření obecné působnosti, jejichž cílem je změnit 
nadbytečné prvky navrhované legislativy.

.

Pozměňovací návrh, který předkládá Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 317
ČLÁNEK 133

Přechodná opatření týkající se agentury
1. Komise poskytne zřízení agentury 
nezbytnou podporu.

2. K tomuto účelu může Komise do doby, 
než bude jmenován výkonný ředitel podle 
článku 83, jménem agentury a s využitím 
rozpočtu, který byl agentuře přidělen, 
přijímat zaměstnance, včetně osoby dočasně 
vykonávající správní funkce výkonného 
ředitele, a uzavírat další smlouvy.

Příprava zřízení agentury
1. Komise zajistí krokům vedoucím ke 
zřízení agentury nezbytnou podporu.

2. K tomuto účelu může Komise do doby, 
než se výkonný ředitel ujme svých 
povinností po svém jmenování správní 
radou agentury podle článku 83, jménem 
agentury a s využitím rozpočtu: 
a) přijímat zaměstnance, včetně osob 
dočasně vykonávajících správní funkce 
výkonného ředitele a

b) uzavírat další smlouvy.

Or. en

Odůvodnění

Corresponds to Amendment 822 adopted in First Reading.

A proper establishment and operation of the Agency is critical to the success of REACH. The 
Agency must be operationally independent from the Commission, and the Commission shall 
not fulfil such operational tasks set out in the Regulation on behalf of the Agency. If the 
Commission is not fulfilling the role of the Agency, there is no need for the Agency to notify 
the Commission that it is ready to take over the tasks from the Commission.  The Commission, 
however, should help to establish the Agency until its Management Board has appointed an 
Executive Director. This should include recruitment of staff and conclusion of necessary 
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contracts for services, goods and buildings. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 318
ČLÁNEK 136A (nový)

Article 136a
Zprostředkované posouzení dopadu ex post
1. Pět let po vstupu tohoto nařízení 
v platnost a aniž jsou dotčena ustanovení 
článku 137, Komise vykonává 
zprostředkované posouzení dopadu tohoto 
nařízení. Při posouzení dopadu se 
analyzuje stav provádění tohoto nařízení, 
srovnávají se dosažené výsledky 
s předchozím očekáváním a hodnotí se 
dopad nařízení na fungování vnitřního trhu 
a na hospodářskou soutěž v rámci vnitřního 
trhu.
2. Komise předkládá posouzení dopadu ex 
post Evropskému parlamentu a Radě 
nejpozději do [šesti let po vstupu tohoto 
nařízení v platnost]. Komise předloží návrh 
změn nařízení, které se na základě 
posouzení dopadu ex-post jeví nezbytné.

Or. en

Odůvodnění

Odpovídá pozměňovacímu návrhu 823 přijatému v prvním čtení.

Vzhledem k významu regulačního systému REACH, který takto vzniká, je nutno hodnotit 
výsledky dosažené v prvních pěti letech provádění s cílem prověřitt, zda lze splnit původní 
cíle, a v případě, že nikoli, provést nutné úpravy.
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Pozměňovací návrh, který předkládají Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer a Jonas 
Sjöstedt

Pozměňovací návrh 319
ČL. 137 ODST. 1

1. Do ...* provede Komise přezkum za 
účelem posoudit, zda má být uplatnění 
povinnosti provádět posouzení chemické 
bezpečnosti a dokumentovat je ve zprávě o 
chemické bezpečnosti rozšířeno na látky, na 
něž se tato povinnost nevztahuje, jelikož 
nepodléhají registraci nebo registraci 
podléhají, ale jsou vyráběny nebo dováženy 
v množství menším než 10 tun za rok. Na 
základě tohoto přezkumu může Komise 
případně předložit legislativní návrh na 
rozšíření této povinnosti.
* Pro Úř. věst.: 12 let ode dne vstupu tohoto 
nařízení v platnost.

1. Do ...* provede Komise přezkum za 
účelem posoudit, zda má být uplatnění 
povinnosti provádět posouzení chemické 
bezpečnosti a dokumentovat je ve zprávě o 
chemické bezpečnosti rozšířeno na látky, na 
něž se tato povinnost nevztahuje, jelikož 
nepodléhají registraci. Na základě tohoto 
přezkumu může Komise případně předložit 
legislativní návrh na rozšíření této 
povinnosti.

* Pro Úř. věst.: 6 let ode dne vstupu tohoto 
nařízení v platnost.

Or. en

(Pozměňovací návrh 312 - první čtení)

(Souvisí s čl. 14 odst. 1 a s pozměňovacím návrhem předloženým týmiž autory)

Odůvodnění

Přezku týkající se zpráv o chemické bezpečnosti by se měl provést po šesti letech, když byly 
nasbírány zkušenosti z prvních dvou fází registrace. Stane-li se zpráva o chemické 
bezpečnosti povinnou pro všechny látky v množství od 1 tuny a nikoli až od 10 tun, jak 
nevrhuje pozměňovací návrh týchž autorů k čl. 14 odst. 1, není potřeba odkazovat se v tomto 
článku na nízkoobjemové látky.

Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 320
ČL. 137 ODST. 2 ÚVODNÍ ČÁST

2. Komise může předložit legislativní 
návrhy, jakmile bude možné zavést 
použitelný a nákladově efektivní způsob 

2. Komise předloží legislativní návrhy, 
jakmile bude možné zavést použitelný a 
nákladově efektivní způsob výběru 
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výběru polymerů pro registraci na základě 
řádných technických a platných vědeckých 
kritérií a po zveřejnění zprávy o:

polymerů pro registraci a hodnocení na 
základě řádných technických a platných 
vědeckých kritérií, ale nejpozději 6 let po 
vstupu tohoto nařízení v platnost a po 
zveřejnění zprávy o:

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh stanoví termín, kdy musí Komise představit proveditelný a 
z hlediska nákladů efektivní způsob vybírání polymerů pro registraci a hodnocení. 
Pozměňovací návrh Evropského parlamentu č. 313 je předložen znovu.

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

Pozměňovací návrh 321
ČL. 137 ODST. 2 ÚVODNÍ ČÁST

2. Komise může předložit legislativní 
návrhy, jakmile bude možné zavést 
použitelný a nákladově efektivní způsob 
výběru polymerů pro registraci na základě 
řádných technických a platných vědeckých 
kritérií a po zveřejnění zprávy o:

2. Komise předloží legislativní návrhy, 
jakmile bude možné zavést použitelný a 
nákladově efektivní způsob výběru 
polymerů pro registraci a hodnocení na 
základě řádných technických a platných 
vědeckých kritérií, ale nejpozději 6 let po 
vstupu tohoto nařízení v platnost a po 
zveřejnění zprávy o:

Or. en

(Pozměňovací návrh 312 - první čtení)

Odůvodnění

Nemělo by být ponecháno na rozhodnutí Komise zda a kdy předloží návrh na registraci 
polymerů. Tato registrace byla uvedena v návrhu textu, který byl předložen ke konzultaci na 
internetu. Je třeba stanovit termín, aby se podnítil vývoj proveditelného a z hlediska nákladů 
efektivního způsobu vybírání polymerů k registraci.
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Pozměňovací návrh, který předkládají Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas 
Sjöstedt + Chris Davies

Pozměňovací návrh 322
ČL. 137 ODST. 3

3. Zpráva uvedená v čl. 116 odst. 3 o 
zkušenostech s uplatňováním tohoto nařízení 
zahrnuje přezkum požadavků týkajících se 
registrace látek vyráběných nebo 
dovážených v množství 1 tuna nebo vyšším, 
ale nižším než 10 tun za rok na výrobce 
nebo dovozce. Na základě tohoto přezkumu 
může Komise předložit legislativní návrhy 
na změnu požadavků na informace pro látky 
vyráběné nebo dovážené v množství 1 tuny 
nebo větším do 10 tun za rok na výrobce 
nebo dovozce s přihlédnutím k 
nejnovějšímu vývoji, například s ohledem 
na alternativní zkoušky a (kvantitativní) 
vztahy mezi strukturou a aktivitou 
((Q)SAR).

3. Zpráva uvedená v čl. 116 odst. 3 o 
zkušenostech s uplatňováním tohoto nařízení 
zahrnuje přezkum požadavků na informace
týkající se registrace látek. Na základě 
tohoto přezkumu může Komise předložit 
legislativní návrhy na změnu požadavků na 
informace uvedené v přílohách VII až X, 
aby bylo možno přihlížet k nejnovějšímu 
vývoji, zejména s ohledem na alternativní 
zkoušky a (kvantitativní) vztahy mezi 
strukturou a aktivitou ((Q)SAR).

Or. en

(Pozměňovací návrh 314 - první čtení)

Odůvodnění

Přezkum požadavků na informace by se mělo týkat všech relevantních příloh a měl by mělo 
zohledňovat nejnovější vývoj, pokud jde o alternativní zkoušky. (Lucas a další)

Zjednodušení, jehož cílem je zajistit, aby požadavky na informace zohledňovaly nejnovější 
vývoj, pokud jde o alternativní zkoušky a QSAR. (Davies)

Pozměňovací návrh, který předkládá Guido Sacconi

Pozměňovací návrh 323
ČL. 137 ODST. 4

4. Komise do ...* přezkoumá přílohy I, IV a 
V s cílem navrhnout případně jejich změny 
postupem podle čl. 132 odst. 3.

4. Komise do ...* přezkoumá přílohy IV a V 
s cílem navrhnout případně jejich změny 
postupem podle čl. 132 odst. 3a.

Or. en
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Odůvodnění

Ve spojení se změnou čl. 59 odst. 2 odstraňuje odkaz na přezkum v příloze I, který navrhla  
Rada v souvislosti s rozvojem metod ke zjišťování mezních hodnot pro karcinogenní a 
mutagenní látky.

Uvádí rovněž text do souladu s ustanoveními nového rozhodnutí týkajícího se „komitologie“, 
a zejména nahrazuje běžný „regulativní  postup projednávání ve výborech“ takzvaným 
„regulativní postupem projednávání ve výborech s kontrolou“, jelikož v tomto případě jde o 
opatření obecné působnosti, jejichž cílem je změnit nadbytečné prvky navrhované legislativy.

Pozměňovací návrh, který předkládá Chris Davies

Pozměňovací návrh 324
ČL. 137 ODST. 4

4. Komise do ...* přezkoumá přílohy I, IV a 
V s cílem navrhnout případně jejich změny 
postupem podle čl. 132 odst. 3.

4. Komise do ...* přezkoumá přílohy IV a V 
s cílem navrhnout případně jejich změny 
postupem podle čl. 132 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Souvisí s změnou bodu odůvodnění 52a).

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

Pozměňovací návrh 325
ČL. 137 ODST. 4A (nový)

 4a. Komise do …* přezkoumá mezní 
hodnotu pro registraci, kterou je jedna tuna 
ročně na výrobce nebo dovozce, a 
požadavky na informace podle článku 12 
pro nanočástice. Na základě tohoto 
přezkumu Komise předloží příslušné 
legislativní návrhy, kterými se upraví mezní 
hodnota a požadavky na informace pro 
nanočástice, aby bylo zajištěno odpovídající 
posouzení rizik, a v nutném případě jejich 
snížení a aby bylo dosaženo vysoké úrovně 
ochrany lidského zdraví a životního 
prostředí, pokud jde o nanočástice.
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* 18 měsíců po vstupu tohoto nařízení 
v platnost

Or. en

(Nový pozměňovací návrh – čl. 62 odst. 2) písm. d), jímž se zohledňuje pozměněné stanovisko  
SCENIHR z dne 10. března 2006)

Odůvodnění

Hlavní mezery ve znalostech pro hodnocení rizik souvisejících s nanočásticemi, jak uvádí  
SCENIHR i jejich závěry, podle nichž je třeba upravit stávající metody, ukazují na nutnost 
přezkoumat ustanovení REACH, s cílem zaručit odpovídající posouzení rizik, a v nutných 
případech snížení rizik, v souvislosti s nanočásticemi. 

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

Pozměňovací návrh 326
ČLÁNEK 139

Zrušuje se článek 14 směrnice 1999/45/ES. Zrušuje se článek 14 směrnice 1999/45/ES. 
Směrnice 1999/45/ES se upraví tak, aby 
spotřebitelé získávali potřebné informace a 
mohli tedy přijímat vhodná opatření pro 
bezpečné používání látek a přípravků.

Or. fr

Odůvodnění

Rozvoj odpovídajícího a soudržného komunikačního systému založeného na riziku umožní 
spotřebitelům získávat informace a poradenství, které potřebují k tomu, aby mohli látky a 
přípravky bezpečně a účinně používat.

Pozměňovací návrh, který předkládá Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 327
PŘÍLOHA I ČÁST 0 BOD 0.3

0.3. Posouzení chemické bezpečnosti 0.3 Posouzení chemické bezpečnosti 
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vypracované výrobcem zahrnuje výrobu 
látky a všechna určená použití. Posouzení 
chemické bezpečnosti vypracované 
dovozcem zahrnuje všechna určená použití.
Posouzení chemické bezpečnosti se zabývá 
použitím látky samotné (včetně případných 
hlavních nečistot a přídatných látek) i 
obsažené v přípravku a v předmětu, a to 
podle určených použití. Při posouzení se 
přihlíží ke všem fázím životního cyklu látky, 
které jsou výsledkem výroby a určených 
použití. Posouzení chemické bezpečnosti se 
zakládá na srovnání možných nepříznivých 
účinků látky a známé nebo důvodně 
předpokládané expozice člověka nebo 
životního prostředí této látce, přičemž se 
zohlední provedená a doporučená opatření k 
řízení rizik a provozní podmínky.

zahrnuje všechna určená použití v množství 
jedné tuny ročně a více. Zabývá se použitím 
látky samotné (včetně případných hlavních 
nečistot a přídatných látek) i obsažené v 
přípravku nebo v předmětu, a to podle 
určených použití. Při posouzení se přihlíží 
ke všem fázím životního cyklu látky 
definovaných podle určených použití. 
Posouzení chemické bezpečnosti se zakládá 
na srovnání možných nepříznivých účinků 
látky a známé nebo důvodně předpokládané 
expozice člověka nebo životního prostředí 
této látce, přičemž se zohlední provedená a 
doporučená opatření k řízení rizik a provozní 
podmínky.

Or. en

Odůvodnění

Odpovídá pozměňovacímu návrhu 831 přijatému v prvním čtení.

Zlepšuje proveditelnost tím, že stanoví objemový limit pro posouzení chemické bezpečnosti. 
Uvádí přílohu I do souladu s čl. 36 odst. 4c.

Pozměňovací návrh, který předkládají Frédérique Ries + Chris Davies

Pozměňovací návrh 328
PŘÍLOHA I ČÁST 1 BOD 1.4.1

1.4.1. Na základě výsledků kroků 1 až 2 se 
pro látku stanoví odvozené úrovně, při nichž 
nedochází k nepříznivým účinkům, s 
uvedením pravděpodobných cest, trvání a 
frekvence expozice. Pro některé koncové 
body, zvláště pro mutagenitu a 
karcinogenitu, nemusí být dostupné 
informace dostatečné pro stanovení prahové 
hodnoty, a tím DNEL. Je-li to opodstatněno 
scénářem expozice, může postačovat jedna 
hodnota DNEL. Avšak s přihlédnutím k 
dostupným informacím a scénářům expozice 
v oddíle 9 zprávy o chemické bezpečnosti 
může být nutné určit různé hodnoty DNEL 

Na základě výsledků kroků 1 až 2 se pro 
látku stanoví odvozené úrovně, při nichž 
nedochází k nepříznivým účinkům, s 
uvedením pravděpodobných cest, trvání a 
frekvence expozice. Pro některé koncové 
body, zvláště pro mutagenitu a 
karcinogenitu, nemusí být dostupné 
informace dostatečné pro stanovení prahové 
hodnoty, a tím DNEL. Je-li to opodstatněno 
scénářem expozice, může postačovat jedna 
hodnota DNEL. Avšak s přihlédnutím k 
dostupným informacím a scénářům expozice 
v oddíle 9 zprávy o chemické bezpečnosti 
může být nutné určit různé hodnoty DNEL 
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pro každou příslušnou skupinu obyvatelstva 
(např. pracovníky, spotřebitele a osoby 
exponované nepřímo přes životní prostředí) 
a případně pro určité zranitelné specifické 
skupiny obyvatelstva (např. děti, těhotné 
ženy) a pro různé cesty expozice. Uvede se 
plné odůvodnění upřesňující mimo jiné 
volbu použitých informací, cestu expozice 
(orální, dermální, inhalační) a trvání a 
frekvence expozice látce, pro kterou daná 
hodnota DNEL platí. Pokud může existovat 
více než jedna cesta expozice, stanoví se 
DNEL pro každou cestu expozice a pro 
expozici vzniklou kombinací všech cest. Při 
stanovování DNEL se zohlední mimo jiné 
tyto faktory:

pro každou příslušnou skupinu obyvatelstva 
(např. pracovníky, spotřebitele a osoby 
exponované nepřímo přes životní prostředí) 
a pro zranitelné skupiny obyvatelstva a pro 
různé cesty expozice. Uvede se plné 
odůvodnění upřesňující mimo jiné volbu 
použitých informací, cestu expozice (orální, 
dermální, inhalační) a trvání a frekvence 
expozice látce, pro kterou daná hodnota 
DNEL platí. Pokud může existovat více než 
jedna cesta expozice, stanoví se DNEL pro 
každou cestu expozice a pro expozici 
vzniklou kombinací všech cest. Při 
stanovování DNEL se zohlední mimo jiné 
tyto faktory:

a) nejistota vyplývající, kromě jiných 
faktorů, z různorodosti experimentálních 
informací a z vnitrodruhových a 
mezidruhových rozdílů;

a) nejistota vyplývající, kromě jiných 
faktorů, z různorodosti experimentálních 
informací a z vnitrodruhových a 
mezidruhových rozdílů;

b) povaha a závažnost účinku; b) povaha a závažnost účinku;
c) vnímavost (specifických) skupin
obyvatelstva, kterého se kvantitativní nebo 
kvalitativní informace o expozici týkají.

c) obyvatelstvo, kterého se kvantitativní 
nebo kvalitativní informace o expozici 
týkají.
ca) oblasti zvláštní náchylnosti zranitelných 
skupin obyvatelstva;
cb) jakýkoli náznak nestandardních 
účinků, zvláště tam, kde je způsob akce 
nadále neznámý nebo nedostatečně 
popsaný;
cc) případná současná expozice dalším 
chemikáliím.

Or. en

Odůvodnění

Mnohé nemoci začínají v perinatálním stádiu. Zranitelné skupiny je proto třeba zahrnout 
rovněž, aby byly stanovené bezpečnostní úrovně účinné i pro ochranu budoucích generací. V 
tomto případě jde o opakované předložení pozměňovacího návrhu č. 320 Evropského 
parlamentu 

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

Pozměňovací návrh 329
PŘÍLOHA I ČÁST 1 BOD 1.4.1

1.4.1. Na základě výsledků kroků 1 až 2 se 
pro látku stanoví odvozené úrovně, při nichž 
nedochází k nepříznivým účinkům, s 
uvedením pravděpodobných cest, trvání a 
frekvence expozice. Pro některé koncové 
body, zvláště pro mutagenitu a 
karcinogenitu, nemusí být dostupné 
informace dostatečné pro stanovení prahové 
hodnoty, a tím DNEL. Je-li to opodstatněno 
scénářem expozice, může postačovat jedna 
hodnota DNEL. Avšak s přihlédnutím k 
dostupným informacím a scénářům expozice 
v oddíle 9 zprávy o chemické bezpečnosti 
může být nutné určit různé hodnoty DNEL 
pro každou příslušnou skupinu obyvatelstva 
(např. pracovníky, spotřebitele a osoby 
exponované nepřímo přes životní prostředí) 
a případně pro určité zranitelné specifické 
skupiny obyvatelstva (např. děti, těhotné 
ženy) a pro různé cesty expozice. Uvede se 
plné odůvodnění upřesňující mimo jiné 
volbu použitých informací, cestu expozice 
(orální, dermální, inhalační) a trvání a 
frekvence expozice látce, pro kterou daná 
hodnota DNEL platí. Pokud může existovat 
více než jedna cesta expozice, stanoví se 
DNEL pro každou cestu expozice a pro 
expozici vzniklou kombinací všech cest. Při 
stanovování DNEL se zohlední mimo jiné 
tyto faktory:

1.4.1. Na základě výsledků kroků 1 až 2 se 
pro látku stanoví odvozené úrovně, při nichž 
nedochází k nepříznivým účinkům, s 
uvedením pravděpodobných cest, trvání a 
frekvence expozice. Pro některé koncové 
body, zvláště pro mutagenitu a 
karcinogenitu, nemusí být dostupné 
informace dostatečné pro stanovení prahové 
hodnoty, a tím DNEL. Je-li to opodstatněno 
scénářem expozice, může postačovat jedna 
hodnota DNEL. Avšak s přihlédnutím k 
dostupným informacím a scénářům expozice 
v oddíle 9 zprávy o chemické bezpečnosti 
může být nutné určit různé hodnoty DNEL 
pro každou příslušnou skupinu obyvatelstva 
(např. pracovníky, spotřebitele a osoby 
exponované nepřímo přes životní prostředí) 
a pro zranitelné skupiny obyvatelstva a pro 
různé cesty expozice. Uvede se plné 
odůvodnění upřesňující mimo jiné volbu 
použitých informací, cestu expozice (orální, 
dermální, inhalační) a trvání a frekvence 
expozice látce, pro kterou daná hodnota 
DNEL platí. Pokud může existovat více než 
jedna cesta expozice, stanoví se DNEL pro 
každou cestu expozice a pro expozici 
vzniklou kombinací všech cest. Při 
stanovování DNEL se zohlední mimo jiné 
tyto faktory:

a) nejistota vyplývající, kromě jiných 
faktorů, z různorodosti experimentálních 
informací a z vnitrodruhových a 
mezidruhových rozdílů;

a) nejistota vyplývající, kromě jiných 
faktorů, z různorodosti experimentálních 
informací a z vnitrodruhových a 
mezidruhových rozdílů;

b) povaha a závažnost účinku; b) povaha a závažnost účinku;
c) vnímavost (specifických) skupin 
obyvatelstva, kterého se kvantitativní nebo 
kvalitativní informace o expozici týkají.

c) vnímavost (specifických) skupin 
obyvatelstva, kterého se kvantitativní nebo 
kvalitativní informace o expozici týkají, 
včetně oblastí zvláštní náchylnosti 
zranitelných skupin obyvatelstva;
ca) jakýkoli náznak nestandardních 
účinků, zvláště tam, kde je způsob akce 
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nadále neznámý nebo nedostatečně 
popsaný;
cb) případná současná expozice dalším 
chemikáliím.

Or. en

(Pozměňovací návrh 320 - první čtení)

Odůvodnění

Mnohé nemoci začínají v perinatálním stádium vývoje dítěte. Je tedy třeba zahrnout 
zranitelné skupiny tak, aby bezpečnostní úrovně splňovaly požadavky na ochranu budoucích 
generací.

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

Pozměňovací návrh 330
PŘÍLOHA I ČÁST 5 BOD 5.0 ÚVODNÍ ČÁST

Cílem posouzení expozice je provést 
kvantitativní nebo kvalitativní odhad dávky 
nebo koncentrace látky, které člověk a 
životní prostředí jsou nebo mohou být 
vystaveni. Při posouzení se přihlíží ke všem 
fázím životního cyklu látky, které jsou 
výsledkem výroby a určených použití a 
zahrne se do něho každá expozice, která 
může souviset s nebezpečími určenými v 
oddílech 1 až 4. Posouzení expozice 
zahrnuje následující dva kroky, které musí 
být ve zprávě o chemické bezpečnosti jako 
takové zřetelně označeny.

Cílem posouzení expozice je provést 
kvantitativní nebo kvalitativní odhad dávky 
nebo koncentrace látky, které člověk a 
životní prostředí jsou nebo mohou být 
vystaveni. Při posouzení se přihlíží ke všem 
fázím životního cyklu látky. Posouzení 
expozice zahrnuje následující dva kroky, 
které musí být ve zprávě o chemické 
bezpečnosti jako takové zřetelně označeny.

Or. en

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

Odůvodnění

Přestože je dodatečný odkaz Rady na životní cyklus látky vítaný, nemá smysl zabývat se 
životním cyklem, který plyne z výroby a určených použití, neboť ty jsou významnými částmi 
životního cyklu, který je třeba zohlednit také.
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Spojení posouzení expozice se zjištěnými hrozbami vedlo k mnoha vzájemně protichůdným 
výkladům. Mohl by se tak výrazně omezit rozsah posouzení rizik. V souvislosti s rozsahem 
hodnocení rizik by nedorozumění nemělo vyvstat.

Pozměňovací návrh, který předkládá Lena Ek

Pozměňovací návrh 331
PŘÍLOHA I ČÁST 5 BOD 5.0 ÚVODNÍ ČÁST

Cílem posouzení expozice je provést 
kvantitativní nebo kvalitativní odhad dávky 
nebo koncentrace látky, které člověk a 
životní prostředí jsou nebo mohou být 
vystaveni. Při posouzení se přihlíží ke všem 
fázím životního cyklu látky, které jsou 
výsledkem výroby a určených použití a 
zahrne se do něho každá expozice, která
může souviset s nebezpečími určenými v 
oddílech 1 až 4. Posouzení expozice 
zahrnuje následující dva kroky, které musí 
být ve zprávě o chemické bezpečnosti jako 
takové zřetelně označeny.

Cílem posouzení expozice je provést 
kvantitativní nebo kvalitativní odhad dávky 
nebo koncentrace látky, které člověk a 
životní prostředí jsou nebo mohou být 
vystaveni. Při posouzení se přihlíží ke všem 
fázím životního cyklu látky, které jsou 
výsledkem výroby a určených použití a 
zahrne se do něho každá expozice. 
Posouzení expozice zahrnuje následující dva 
kroky, které musí být ve zprávě o chemické 
bezpečnosti jako takové zřetelně označeny.

Or. en

Odůvodnění

Omezení týkající se posouzení expozice navrhovaná Radou výrazně snižuje jeho přínos.

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

Pozměňovací návrh 332
PŘÍLOHA I ČÁST 5 BOD 5.0 ÚVODNÍ ČÁST

Cílem posouzení expozice je provést 
kvantitativní nebo kvalitativní odhad dávky 
nebo koncentrace látky, které člověk a 
životní prostředí jsou nebo mohou být 
vystaveni. Při posouzení se přihlíží ke všem 
fázím životního cyklu látky, které jsou 
výsledkem výroby a určených použití a 

Cílem posouzení expozice je provést 
kvantitativní nebo kvalitativní odhad dávky 
nebo koncentrace látky, které člověk a 
životní prostředí jsou nebo mohou být 
vystaveni. Při posouzení se přihlíží ke všem 
fázím životního cyklu látky, které jsou 
výsledkem výroby a určených použití. 
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zahrne se do něho každá expozice, která 
může souviset s nebezpečími určenými v 
oddílech 1 až 4. Posouzení expozice 
zahrnuje následující dva kroky, které musí 
být ve zprávě o chemické bezpečnosti jako 
takové zřetelně označeny.

Posouzení expozice zahrnuje následující dva 
kroky, které musí být ve zprávě o chemické 
bezpečnosti jako takové zřetelně označeny.

Or. en

Odůvodnění

Věta doplněná Radou zvyšuje zmatek a nejistotu, pokud jde o proces posuzování rizik, neboť 
je zde několik možností vzájemně protichůdných výkladů.

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

Pozměňovací návrh 333
PŘÍLOHA III BOD AA) (nový)

aa) nanočástice,

Or. en

(Nový pozměňovací návrh – Čl. 62 odst.2) písm. d), kterým se zohledňuje stanovisko 
SCENIHR ze dne 10. března 2006)

Odůvodnění

Nanočástice jsou dosud vyráběny ve velmi malém množství. Avšak vzhledem k jejich velkému 
potenciálu mít nepříznivé biologické účinky by se měly nanočástice v množství mezi 1 a 10  
tunami měly považovat za minimum, pro něž by se v nepřítomnosti zvláštního testu na 
nanočástice jako pro prioritní látky měly poskytovat informace alespoň v celém základním 
rozsahu stanoveném v příloze VII.

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

Pozměňovací návrh 334
PŘÍLOHA III BOD B) PÍSM. I)

i) se širokým nebo rozptýleným použitím, 
zejména pokud jsou tyto látky používány v 
přípravcích určených pro spotřebitele nebo 
jsou součástí spotřebních předmětů a

i) se širokým nebo rozptýleným použitím, 
zejména pokud jsou tyto látky používány 
jako takové nebo v přípravcích určených 
pro použití spotřebitelem nebo pro 
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profesionální použití nebo jsou součástí 
spotřebních předmětů a

Or. en

(Část pozměňovacího návrhu 388 (odst. b) první odrážka) – první čtení)

Odůvodnění

Základní bezpečnostní informace by měly být poskytovány také v souvislosti s nebezpečnými 
látkami v množství 1 a 10 tun s širokým nebo rozptýleným použitím v profesionálních 
odvětvích.

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

Pozměňovací návrh 335
PŘÍLOHA III BOD B) PÍSM. I)

i) se širokým nebo rozptýleným použitím, 
zejména pokud jsou tyto látky používány v 
přípravcích určených pro spotřebitele nebo
jsou součástí spotřebních předmětů a

i) se širokým nebo rozptýleným použitím, 
zejména pokud jsou tyto látky používány v 
přípravcích určených pro spotřebitele jsou 
součástí spotřebních předmětů nebo jsou 
určeny k profesionálnímu použití nebo

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je kompromisem mezi zněním Rady a pozměňovacím návrhem 
Evropského parlamentu č. 388. Základní bezpečnostní informace, jako jsou prosté testy na 
rakovinu a podráždění kůže, by měly být stanoveny rovněž, aby v případech, kdy je 
pravděpodobné, že chemikálie mohou být nebezpečné, byli chránění i pracovníci.

Pozměňovací návrh, který předkládají Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Pozměňovací návrh 336
PŘÍLOHA III BOD B) PÍSM. I)

i) se širokým nebo rozptýleným použitím, 
zejména pokud jsou tyto látky používány v 
přípravcích určených pro spotřebitele nebo 

i) se širokým nebo rozptýleným použitím, 
zejména pokud jsou tyto látky používány v 
přípravcích určených pro spotřebitele nebo 
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jsou součástí spotřebních předmětů a jsou součástí spotřebních předmětů nebo

Or. en

Odůvodnění

Kritéria pro látky mezi 1 a 10 tunami by se měla týkat také látek se zvýšeným rizikem.

Pozměňovací návrh, který předkládají Cristina Gutiérrez-Cortines + Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 337
PŘÍLOHA IV nové POLOŽKY (nový)

EINECS č.  --- jméno/skupina  --- CAS č.

231-096-4           Železo                 7439-89-6
Anorganické látky, které jsou běžné nebo 
jejichž rizika jsou dobře známá, 
např. chlorid sodný, soda, potaš, oxid 
vápenatý, zlato, stříbro, měď, magnézium, 
silikáty, sklo, frity

Or. en

Odůvodnění

Částečně obnovuje pozměňovací návrh 322 přijatý v prvním čtení.

Ocel, která je zdaleka nejčastějším použitím železa, se 150 let vyráběla, aniž by existovaly 
důkazy o tom, že železo představuje nebezpečí pro lidské zdraví nebo pro životní prostředí. 
Jelikož je železo materiál s vysokou tonáží, bude v rámci systému REACH do značné míry 
podléhat zkouškám. Tyto zkoušky by vyžadovaly použití velkého množství laboratorních zvířat.

Pozměňovací návrh, který předkládá Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 338
PŘÍLOHA IV nové POLOŽKY (nový)

EINECS č.  --- jméno/skupina  --- CAS č.

215-138-9   Oxid vápenatý/ CaO              1305-78-8
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256-858-3  Oxid hořečnato-vápenatý     50933-69-2

83897-84-1                                              69227-00-0

281-192-5

 273-923-1
Přírodní botanické látky běžně používané 
v potravinách.

Or. en

Odůvodnění

This amendment partially reinstates amendment 322 adopted in  first reading. 

1. Amendment 322 referred to “inorganic substances that are common or the risks of which 
are well known” and gave as an example both calcium oxide (lime) and calcium magnesium 
oxide (dolime).  These two substances already fulfil the two criteria which are stated in article 
2.7 a) of the Common Position: 1) there is sufficient information about them, 2) they are 
considered to cause minimum risks because of their intrinsic properties. 

2. Exemption of natural botanical substances commonly  found in foodstuffs, reduces the 
burden of registration of the users of natural botanical substances. Natural botanical 
subtances are commonly found in foodstuffs and justified in use from both a human health 
and environmental perspective. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Avril Doyle, Bogusław Sonik, Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 339
PŘÍLOHA IV nové POLOŽKY (nový)

EINECS č.  --- Jméno/Skupina  --- CAS č.

215-138-9   Oxid vápenatý CaO              1305-78-8

256-858-3  Oxid hořečnato-vápenatý    50933-69-2

281-192-5                                                83897-84-1

273-923-1                                                69227-00-0

Or. en
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(Částečné obnovení pozměňovacího návrhu č. 322 přijatého v prvním čtení)

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh obnovuje pozměňovací návrh 322 z prvního čtení. Pozměňovací 
návrh 322 uváděl „anorganické látky, které jsou běžné nebo jejichž rizika jsou dobře známá“, 
a uváděl jako příklad jak oxid vápenatý (vápenec) tak oxid hořečnato-vápenatý (dolomit).

Obě tyto látky již splňují dvě kritéria, která jsou uvedena v článku 2.7 a) společného postoje: 
1) je o nich dostatek informací  2) považují se za látky, které ze své podstaty představují 
minimální rizika.

Pozměňovací návrh, který předkládá Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 340
PŘÍLOHA V ODST. 7

7. Tyto látky, které se vyskytují v přírodě, 
nejsou-li chemicky upravené:

7. Látky, které se vyskytují v přírodě, 
nejsou-li chemicky upravené a materiály 
z nich získané mineralogickým postupem 
nebo postupem fyzické přeměny:

minerální látky, rudy, koncentráty rud, 
cementový slínek, zemní plyn, zkapalněný 
ropný plyn, kondenzáty zemního plynu, 
plyny ze zpracování a jejich složky, ropa, 
uhlí, koks

minerální látky, rudy, koncentráty rud, 
cementový slínek, zemní plyn, zkapalněný 
ropný plyn, kondenzáty zemního plynu, 
plyny ze zpracování a jejich složky, ropa, 
uhlí, koks.

Or. en

Odůvodnění

Částečně obnovuje pozměňovací návrh předložený výborem ITRE č. 255 přijatý v prvním 
čtení.

Text v podobě uvedené ve společném postoji je technicky nesprávný a popis se neshoduje s 
vlastnostmi níže uvedených látek, neboť některé z nich se v přírodě nevyskytují (jako plyny ke 
zpracování) a jiné byly chemicky upraveny. S pochopením záměru Rady tak, že usiluje o to být 
v souladu s návrhy Parlamentu v prvním čtení, je účelem tohoto pozměňovacího návrhu nalézt 
kompromis s Radou v podobě, která by byla technicky správná a odstranila by právní 
nejistotu. 
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Pozměňovací návrh, který předkládá Stéphane Le Foll

Pozměňovací návrh 341
PŘÍLOHA V ODST. 8

8. Látky vyskytující se v přírodě, které 
nejsou uvedeny v odstavci 7, nejsou-li 
chemicky upravované, ledaže splňují kritéria 
pro klasifikaci jako nebezpečné podle 
směrnice 67/548/EHS

8. Látky vyskytující se v přírodě, které 
nejsou uvedeny v odstavci 7, nejsou-li 
chemicky upravované, ledaže splňují kritéria 
pro klasifikaci jako nebezpečné podle 
směrnice 67/548/EHS
U přírodních látek, pro které neplatí 
výjimka, musí být dokumentace k 
registraci, informace, zkoušky a hodnotící 
kritéria stanovená v přílohách VI až X 
uvedena do souladu se zvláštní povahou 
těchto produktů pomocí návrhu 
prováděcích opatření věnovaných této 
problematice, jehož závěry se zahrnou do 
přílohy XI tohoto nařízení.

Or. fr

Odůvodnění

Registrace a posouzení představují v případě přírodních látek závažné obtíže. Mnohé ze 
stanovených zkoušek a metod u nich nelze uplatnit kvůli jejich komplexnímu složení. Jsou 
nepřiměřené, protože tyto látky jsou v přírodě přítomny stále. Stanovený postup není vhodný 
vzhledem k situaci výrobců těchto látek, což jsou většinou drobní zemědělci. Je proto třeba 
definovat takový způsob registrace a hodnocení, který bude zvláště upraven vzhledem k 
povaze látek vyskytujících se v přírodě.

Pozměňovací návrh, který předkládají Chris Davies + Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud 
Breyer + Frieda Brepoels, Anders Wijkman

Pozměňovací návrh 342
PŘÍLOHA VII ÚVODNÍ ČÁST ODST. 5

Před provedením nových zkoušek k určení 
vlastností uvedených v této příloze se 
nejprve posoudí všechny dostupné údaje ze 
zkoušek in vitro, in vivo, historické údaje o 
účincích na člověka, údaje z platných 
(Q)SAR a údaje odvozené ze strukturně 
příbuzných látek (analogický přístup). 
Zkoušky in vivo u žíravých látek v 
koncentracích nebo dávkách způsobujících 

Před provedením nových zkoušek k určení 
vlastností uvedených v této příloze se 
nejprve posoudí všechny dostupné údaje ze 
zkoušek in vitro, in vivo, historické údaje o 
účincích na člověka, údaje z platných 
(Q)SAR a údaje odvozené ze strukturně 
příbuzných látek (analogický přístup). 
Zkoušky in vivo u žíravých látek v 
koncentracích nebo dávkách způsobujících 
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žíravost se neprovádějí. Před provedením 
zkoušek by měly být navíc k této příloze 
konzultovány další pokyny o strategii 
zkoušení.

žíravost se neprovádějí. Před provedením 
zkoušek musí žadatel o registraci v případě, 
že se jedná o zkoušky na obratlovcích, 
předložit návrh a časový rozvrh pro splnění 
požadavků na informace uvedených v této 
příloze v souladu s čl. 12 odst. 1 a kromě 
této přílohy je třeba se seznámit s dalšími 
pokyny ke strategii zkoušek. 

Or. en

(Pozměňovací návrh 329 - první čtení)

Odůvodnění

Úspěšný pozměňovací návrh v prvním čtení měl omezit zbytečné zkoušky na zvířatech. Souvisí 
s pozměňovacím návrhem čl. 39 odst. 1 (Davies)

Souvisí s pozměňovacím návrhem k čl. 39 odst. 1. Aby se předcházelo zkoušení na zvířatech a 
aby se ušetřily výdaje pro průmysl, a zejména pak pro MSP, a jelikož údaje ze zkoušek na 
zvířatech by měly být poskytovány jen v případech, kdy je to nutné pro hodnocení bezpečnosti
látky, měly by být v rámci informací specifikovaných v příloze VII předkládány také návrhy 
zahrnující zkoušky na obratlovcích. (Lucas & others + Brepoels & Wijkman)

Pozměňovací návrh, který předkládá Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 343
PŘÍLOHA VII BOD 9.1.2

9.1.2. Studie inhibice růstu vodních rostlin 
(upřednostňují se řasy)

9.1.2. Studii není nutné provést, existují-li 
polehčující faktory, které naznačují, že 
toxicita pro vodní prostředí není 
pravděpodobná, například je-li látka vysoce 
nerozpustná ve vodě nebo není-li 
pravděpodobné, že by látka pronikla 
biologickými membránami.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Rada zavedla zkoušku s řasami v příloze VII (1-10t) jako dodatečnou zkoušku pro zjištění 
toxicity látky pro vodní prostředí, která nebyla uvedena ani v návrhu Komise ani ve zprávě 
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Evropského parlamentu v prvním čtení. Tato zkouška by významně zvýšila náklady na zkoušky 
v příloze VII (přibližně o 5 000 eur), aniž by přinesla nové informace, jelikož v rámci přílohy 
VII (1-10t) je již stanovena zkouška toxicity pro vodní prostředí s dafnií nebo rybami.

Pozměňovací návrh, který předkládají Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer + Chris 
Davies + Frieda Brepoels, Anders Wijkman

Pozměňovací návrh 344
PŘÍLOHA VIII ÚVODNÍ ČÁST ODST. 3

Před provedením nových zkoušek k určení 
vlastností uvedených v této příloze se 
nejprve posoudí všechny dostupné údaje ze 
zkoušek in vitro, in vivo, historické údaje o 
účincích na člověka, údaje z platných 
(Q)SAR a údaje odvozené ze strukturně 
příbuzných látek (analogický přístup). 
Zkoušky in vivo u žíravých látek v 
koncentracích nebo dávkách způsobujících 
žíravost se neprovádějí. Před provedením 
zkoušek by měly být navíc k této příloze 
konzultovány další pokyny o strategii 
zkoušení.

Před provedením nových zkoušek k určení 
vlastností uvedených v této příloze se 
nejprve posoudí všechny dostupné údaje ze 
zkoušek in vitro, in vivo, historické údaje o 
účincích na člověka, údaje z platných 
(Q)SAR a údaje odvozené ze strukturně 
příbuzných látek (analogický přístup). 
Zkoušky in vivo u žíravých látek v 
koncentracích nebo dávkách způsobujících 
žíravost se neprovádějí. Před provedením 
zkoušek musí žadatel o registraci v případě, 
že se jedná o zkoušky na obratlovcích, 
předložit návrh a časový rozvrh pro splnění 
požadavků na informace uvedených v této 
příloze v souladu s čl. 12 odst. 1 a kromě 
této přílohy je třeba se seznámit s dalšími 
pokyny ke strategii zkoušek.

Or. en
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(Pozměňovací návrh 337 - první čtení)

Odůvodnění

Souvisí s pozměňovacím návrhem k čl. 39 odst. 1. Aby se předcházelo zkoušení na zvířatech a 
aby se ušetřily výdaje pro průmysl, a zejména pak pro MSP, a jelikož údaje ze zkoušek na 
zvířatech by měly být poskytovány jen v případech, kdy je to nutné pro hodnocení bezpečnosti 
látky, měly by být v rámci informací specifikovaných v příloze VII předkládány také návrhy 
zahrnující zkoušky na obratlovcích. (Lucas & others + Brepoels & Wijkman)

(Lucas & others + Brepoels & Wijkman)

Pozměňovací návrh úspěšný v prvním čtení, jehož cílem je snížit zbytečné zkoušky na 
zvířatech. Souvisí s pozměňovacím návrhem k čl. 39 odst. 1. (Davies)

Pozměňovací návrh, který předkládá Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 345
PŘÍLOHA VIII BODY 8.4.2 A 8.4.3

8.4.2. Studie in vitro týkající se cytogenity 
na buňkách savců

8.4.2. Studie in vitro týkající se cytogenity 
na buňkách savců nebo mikronukleární 
studie in vitro

8.4.2. Studii není obvykle nutné provést, 8.4.2 Tyto studie (8.4.2 a 8.4.3) není 
obvykle nutné provést,

– jsou-li k dispozici patřičné údaje ze 
zkoušky in vivo týkající se cytogenity nebo

- jsou-li k dispozici patřičné údaje ze 
zkoušky in vivo týkající se cytogenity nebo

– je-li látka známa jako karcinogenní 
kategorie 1 nebo 2 nebo mutagenní kategorie 
1, 2 nebo 3.

- je-li látka známa jako karcinogenní 
kategorie 1 nebo 2 nebo mutagenní kategorie 
1, 2 nebo 3 nebo žadatel o registraci 
uskuteční a v nutném případě doporučí 
opatření  v oblasti řízení rizik, jako by tomu 
tak bylo; nebo
- posouzení chemické bezpečnosti podle 
přílohy I naznačuje, že riziko pro 
zdraví/životní prostředí, pokud jde o 
expozici pro určená použití, není významné 
nebo je odpovídajícím způsobem zvládáno, 
přičemž se zohlední opatření v oblasti řízení 
rizik. Použije se příloha XI.3.

8.4.3. V případě pozitivního výsledku 
kterékoli studie genotoxity v příloze VII 
nebo VIII se zváží vhodné studie in vivo

8.4.3. Kladný výsledek jakýchkoli  studií in 
vitro týkající se mutagenity v příloze V nebo 
VI může být potvrzen provedením další 
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týkající se mutagenicity. zkoušky in vitro, jejímž cílem by bylo 
potvrdit pravděpodobný mechanismus
a/nebo opakováním studie spolu s použitím 
vhodného exogenního metabolického 
systému (např. lidských mikrosomálních 
enzymů).

Or. en

Odůvodnění

Odpovídá pozměňovacímu návrhu 399 přijatému v prvním čtení.
Studie týkající se cytogenicity mohou být nahrazeny spolehlivějšími studiemi. V obou 
případech se jedná o studie bez použití zvířat.
1. V zájmu větší pružnosti by mělo být možno provádět mikronukleární studii vitro  namísto 
studie týkající se cytogenicty. 
2. Zkouška by se měla provádět pouze tehdy, pokud je skutečně nutná vzhledem k opatření v 
oblasti řízení rizik.
3. Vyhýbá se zkouškám prováděným na zvířatech.

Pozměňovací návrh, který předkládá Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 346
PŘÍLOHA VIII SLOUPCE 1 A 2 BOD 8.7

Sloupec 1

8.7. Reprodukční toxicita

Sloupec 1
8.7. Reprodukční toxicita

8.7.1. Screening reprodukční nebo vývojové 
toxicity, jeden druh (OECD 421 nebo 422), 
pokud z dostupných informací o strukturně 
příbuzných látkách, z odhadů (Q)SAR nebo 
z metod in vitro nevyplývají důkazy o tom,
že látka může být z hlediska vývoje toxická.

8.7.1. První posouzení tohoto výsledku 
zohlední všechny dostupné toxikologické 
informace (např. z 28denní nebo 90denní 
studie), zejména informace o strukturně 
příbuzných látkách, z odhadů (Q)SAR nebo 
z metod in vitro.

Sloupec 2 Sloupec 2

8.7.1. Tuto studii není nutné provést, 
pokud 
– je látka známa jako genotoxický 
karcinogen a byla provedena odpovídající 
opatření k řízení rizik; nebo
– je látka známa jako mutagen působící na 
zárodečné buňky a byla provedena 

8.7.1 Pokud první posouzení prokáže, že 
látka může být toxická pro vývoj nebo 
reprodukci a že podnik nezavádí ani 
nedoporučuje opatření v oblasti řízení rizik, 
jako by látka byla klasifikována jako 
reprodukčně toxická látka spadající do 
kategorie 1 nebo 2, provede další zkoušky 
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odpovídající opatření k řízení rizik; nebo
– lze vyloučit příslušnou expozici člověka v 
souladu s oddílem 3 přílohy XI; nebo
– je k dispozici studie prenatální vývojové 
toxicity (bod 8.7.2) nebo dvougenerační 
studie reprodukční toxicity (bod 8.7.3).

reprodukční toxicity žadatel o registraci.
Pro tyto studie platí podmínky uvedené 
v příloze IX.

Je-li o látce známo, že má nepříznivé 
účinky na plodnost a splňuje kritéria pro 
klasifikaci jako toxická pro reprodukci 
kategorie 1 nebo 2:R60 a dostupné údaje 
poskytují dostatečnou podporu pro 
podrobné posouzení rizik; v tom případě 
nebudou nutné zkoušky účinků na 
plodnost. Zkoušky vývojové toxicity však 
musí být zváženy.
Je-li o látce známo, že způsobuje vývojovou 
toxicitu a splňuje kritéria pro klasifikaci 
jako toxická pro reprodukci kategorie 1 
nebo 2: R61 a dostupné údaje poskytují 
dostatečnou podporu pro podrobné 
posouzení rizik; v tom případě nebudou 
nutné zkoušky vývojové toxicity. Zkoušky 
účinků na plodnost však musí být zváženy.
V případě, že existují vážné obavy o 
možných nepříznivých účincích na plodnost 
nebo vývoj, může žadatel o registraci 
namísto screeningové studie (bod 8.7.1) 
navrhnout studii prenatální vývojové 
toxicity (příloha IX, bod 8.7.2) nebo 
dvougenerační studii reprodukční toxicity 
(příloha IX, bod 8.7.3). 

Or. en

Odůvodnění

Odpovídá pozměňovacímu návrhu 405 přijatému v prvním čtení.

Tato zkouška vyžaduje vysoký počet zkoušek na zvířatech a je tudíž velice nákladná. Přináší 
však jen nedostatečné výsledky. Navrhuje se proto provést první posouzení a v závislosti na 
jeho výsledcích v případě potřeby provést další spolehlivější zkoušky.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Dagmar Roth-Behrendt

Pozměňovací návrh 347
PŘÍLOHA VIII SLOUPCE 1 A 2 BOD 8.7.1

Sloupec 1 Sloupec 1
8.7.1. Screening reprodukční nebo vývojové 
toxicity, jeden druh (OECD 421 nebo 422), 
pokud z dostupných informací o strukturně 
příbuzných látkách, z odhadů (Q)SAR nebo 
z metod in vitro nevyplývají důkazy o tom, 
že látka může být z hlediska vývoje toxická.

8.7.1 Studie toxicity pro prenatální vývoj , 
jeden druh, nejvhodnější administrativní 
postup, zohlednění expozice člověka (bod 
B.31 nařízení Komise o zkušebních 
metodách specifikovaných v čl. 13 odst. 2 
nebo OECD 414), pokud z dostupných 
informací o strukturně příbuzných látkách, z 
odhadů (Q)SAR nebo z metod in vitro 
nevyplývají dostatečné důkazy o tom, že 
látka může být z hlediska vývoje toxická.

Sloupec 2 Sloupec 2

V případě, že existují vážné obavy o 
možných nepříznivých účincích na plodnost 
nebo vývoj, může žadatel o registraci
namísto screeningové studie (bod 8.7.1) 
navrhnout studii prenatální vývojové 
toxicity (příloha IX, bod 8.7.2) nebo 
dvougenerační studii reprodukční toxicity 
(příloha IX, bod 8.7.3). 

Není-li k dispozici studie krátkodobé 
toxicity po opakované dávce nebo studie 
subchronické toxicit nebo pokud se tyto 
studie nevěnovaly analýze rozmnožovacích 
orgánů, je třeba zvážit screeningovou 
zkoušku reprodukční nebo vývojové 
toxicity (OECD TG 421 nebo 422).
V případě, že existují vážné obavy o 
možných nepříznivých účincích na plodnost, 
může žadatel o registraci namísto
screeningové studie navrhnout 
jednogenerační studii (OECD 415).

Or. en

Odůvodnění

Only the recent Reach Implementation Projects revealed that the number of animals used for 
registration could tremendously exceed former estimations. Notably in field of reproductive 
toxicity, which consumes more than 70% of all animals for REACH, animal tests could be 
more than halved whilst the information gained is minimally affected.

In Annex VIII the (debatable) test OECD 421 is replaced by OEDC 414. This would provide 
even more information on the effects to the unborn and adverse effects to mammalian fertility.  
Linked to amendments on Annexes IX and X.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Dagmar Roth-Behrendt

Pozměňovací návrh 348
PŘÍLOHA IX BOD 8.7 PRAVÝ SLOUPEC ODRÁŽKA 3

– málo toxikologicky aktivní (nezjistily se 
důkazy o toxicitě při dostupných 
zkouškách), z toxikokinetických údajů lze 
dokázat, že nedochází k systemické absorpci 
příslušnými cestami expozice (např. 
koncentrace v plazmě nebo krvi jsou pod 
mezními hodnotami detekce při použití 
citlivé metody a nepřítomnosti látky a jejich 
metabolitů v moči, žluči nebo 
vydechovaném vzduchu) a nedochází k 
žádné nebo k žádné významné expozici 
člověka.

– málo toxikologicky aktivní (nezjistily se 
důkazy o toxicitě při dostupných 
zkouškách), z toxikokinetických údajů lze 
dokázat, že nedochází k systemické absorpci 
příslušnými cestami expozice (např. 
koncentrace v plazmě nebo krvi jsou pod 
mezními hodnotami detekce při použití 
citlivé metody a nepřítomnosti látky a jejich 
metabolitů v moči, žluči nebo 
vydechovaném vzduchu) nebo nedochází k 
žádné nebo k žádné významné expozici 
člověka.

Or. en

Odůvodnění

See am. on Annex VIII by the same author. In Annex IX,  a two-generation study is replaced 
by the one-generation OECD 415 test extended with additional endpoints which are normally 
covered by the two-generation study (L. Cooper et al. in Critical reviews in Toxicology, 
36:69-98, 2006). All relevant parameters of reproductive toxicity are hereby covered with the 
advantage of reducing the number of animals up to 50%. According to recent studies, the 
predictive value of animal tests for human pregnancy is limited. Sufficient information can 
also be gained through the proposed alternative.

Pozměňovací návrh, který předkládá Dagmar Roth-Behrendt

Pozměňovací návrh 349
PŘÍLOHA IX BOD 8.7.2 PRAVÝ SLOUPEC

8.7.2. Studie se nejprve provede u jednoho 
druhu. Rozhodnutí o provedení studie v 
tomto množstevním rozmezí nebo v dalším u 
dalšího druhu by mělo být založeno na 
výsledku první zkoušky a všech jiných 
příslušných údajů, které jsou k dispozici.

8.7.2. Studie se nejprve provede u jednoho 
druhu. Rozhodnutí o provedení studie u 
dalšího druhu by mělo být založeno na 
výsledku první zkoušky a všech jiných 
příslušných údajů, které jsou k dispozici.

Or. en
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Odůvodnění

See am. on Annex VIII by the same author. In Annex IX,  a two-generation study is replaced 
by the one-generation OECD 415 test extended with additional endpoints which are normally 
covered by the two-generation study (L. Cooper et al. in Critical reviews in Toxicology, 
36:69-98, 2006). All relevant parameters of reproductive toxicity are hereby covered with the 
advantage of reducing the number of animals up to 50%. According to recent studies, the 
predictive value of animal tests for human pregnancy is limited. Sufficient information can 
also be gained through the proposed alternative.

Pozměňovací návrh, který předkládá Dagmar Roth-Behrendt

Pozměňovací návrh 350
PŘÍLOHA IX BOD 8.7.3

Sloupec 1 Sloupec 1

8.7.3 Dvougenerační studie reprodukční 
toxicity, jeden druh, samec a samice, 
nejvhodnější způsob podávání, s ohledem na 
pravděpodobnou cestu expozice člověka, 
pokud 28denní nebo 90denní studie 
naznačují nepříznivé účinky na reprodukční 
orgány nebo tkáně.

8.7.3 Jednogenerační studie reprodukční 
toxicity, jeden druh, samec a samice, 
nejvhodnější způsob podávání, s ohledem na 
pravděpodobnou cestu expozice člověka, 
pokud 28denní nebo 90denní studie 
naznačují nepříznivé účinky na reprodukční 
orgány nebo tkáně.

Sloupec 2 Sloupec 2

8.7.3. Studie se nejprve provede u jednoho 
druhu. Rozhodnutí o provedení studie v 
tomto množstevním rozmezí nebo v dalším 
u dalšího druhu by mělo být založeno na 
výsledku první zkoušky a všech jiných 
příslušných údajů, které jsou k dispozici.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

See am. on Annex VIII by the same author. In Annex IX,  a two-generation study is replaced 
by the one-generation OECD 415 test extended with additional endpoints which are normally 
covered by the two-generation study (L. Cooper et al. in Critical reviews in Toxicology, 
36:69-98, 2006). All relevant parameters of reproductive toxicity are hereby covered with the 
advantage of reducing the number of animals up to 50%. According to recent studies, the 
predictive value of animal tests for human pregnancy is limited. Sufficient information can 
also be gained through the proposed alternative.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Dagmar Roth-Behrendt

Pozměňovací návrh 351
PŘÍLOHA X BOD 8.7.3 LEVÝ SLOUPEC

8.7.3. Dvougenerační studie reprodukční 
toxicity, jeden druh, samec a samice, 
nejvhodnější způsob podávání, s ohledem na 
možný způsob expozice člověka, nebyla-li 
již poskytnuta jako součást požadavků
přílohy IX.

8.7.3 Jednogenerační studie reprodukční 
toxicity, jeden druh, samec a samice, 
nejvhodnější způsob podávání, s ohledem na 
možný způsob expozice člověka. 

Je třeba zvážit rozhodnutí o nutnosti 
zahrnout dodatečné výsledky ze současných 
pokynů do studie, aby bylo možno zhodnotit 
účinky po narození.

Or. en

Odůvodnění

See amend. on Annex VIII by the same author. Here,  a two-generation study is replaced by 
the one-generation OECD 415 test extended with additional endpoints which are normally 
covered by the two-generation study (L. Cooper et al. in Critical reviews in Toxicology, 
36:69-98, 2006). All relevant parameters of reproductive toxicity are hereby covered with the 
advantage of reducing the number of animals up to 50%. According to recent studies, the 
predictive value of animal tests for human pregnancy is limited. Appropriate information can 
also be gained through the proposed alternative.

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

Pozměňovací návrh 352
PŘÍLOHA XI BOD 1.5 ODST. 3A (nový)

Výsledky pro klasifikaci a posouzení rizik 
látek, které mají složité a proměnlivé 
složení, mohou být rovněž zjištěny z údajů o 
jejich významných složkách, přičemž se 
použije nejvyšší možná koncentrace těchto 
složek v dané látce. Agentura po konzultaci 
s účastníky a zainteresovanými stranami 
vydá podrobnou a vědecky odůvodněnou 
metodickou příručku, a to do dvou let od 
přijetí tohoto nařízení.
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Or. en

Odůvodnění

Corresponds to Amendment 966 First Reading. 

It seeks to substantiate the Grouping of substances and read-across approach allowing 
registration per group of substances and thereby significantly decreasing the number of 
dossiers submitted for registration. The amendment also provides for the obligation for the 
Commission to issue a detailed methodology. (Oomen-Ruijten & Prodi)

This amendment is intended to support the grouping of substances and the read-across 
approach, making it possible to register substances by group and thus significantly reduce the 
number of registration submissions. The amendment also comprises a requirement for the 
Commission to communicate a detailed methodology.

Tabling of Amendment 966 from the first reading by the European Parliament. (Lienemann & 
Ferreira)

Reinstatement of Amendment 966 adopted at first reading. Proposes different provisions for 
natural substances. (Grossetête)

Pozměňovací návrh, který předkládá Dagmar Roth-Behrendt

Pozměňovací návrh 353
PŘÍLOHA XI BOD 1.5 ODST. 3A (nový)

Výsledky pro klasifikaci a posouzení rizik 
látek, které mají složitou a proměnlivou 
skladbu mohou být rovněž zjištěny z údajů 
o jejich významných složkách, přičemž se 
uvažuje nejvyšší možná koncentrace těchto 
složek v dané látce. Agentura po konzultaci 
s účastníky a zainteresovanými stranami 
vydá podrobnou a vědecky odůvodněnou 
metodickou příručku, a to do dvou let po 
přijetí tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Obnovuje pozměňovací návrh 966 ve znění přijatém v prvním čtení, avšak poskytuje Agentuře 
delší čas pro stanovení metodiky pro zacházení se složitými látkami. Složité látky se z hlediska 
svého přesného složení liší. Zvláštní zacházení během registrace je proto opodstatněné.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 354
PŘÍLOHA XI BOD 3

3.1. Od zkoušek v souladu s body 8.6 a 8.7 
přílohy VIII a s přílohami IX a X lze upustit 
na základě scénářů expozice vypracovaných 
ve zprávě o chemické bezpečnosti.

3.1. Od zkoušek v souladu s přílohami IX a 
X a v případech uvedených v příloze VIII 
lze upustit na základě scénářů expozice 
vypracovaných ve zprávě o chemické 
bezpečnosti.

3.2. Ve všech případech je nutné poskytnout 
přiměřené odůvodnění a dokumentaci. 
Odůvodnění musí být založeno na posouzení 
expozice v souladu s oddílem 5 přílohy I a 
musí být v souladu s kritérii přijatými podle 
bodu 3.3 a zvláštní podmínky použití musí 
být sděleny chemickým dodavatelským 
řetězcem podle článku 31 nebo 32.

3.2. Ve všech případech je nutné poskytnout 
přiměřené odůvodnění a dokumentaci, 
včetně těchto údajů:
i) typy podmínek životního prostředí,
ii) skupiny obyvatel vystavené expozici,
iii) opatření v oblasti řízení rizik,
iv) forma expozice,
v) trvání a frekvence expozice,
vi) ochrana života zvířat.
Odůvodnění musí být založeno na posouzení 
expozice v souladu s oddílem 5 přílohy I a 
musí být v souladu s kritérii přijatými podle 
bodu 3.3 a zvláštní podmínky použití musí 
být sděleny chemickým dodavatelským 
řetězcem podle článku 31 nebo 32.

3.3. Komise přijme kritéria stanovící, co 
představuje přiměřené odůvodnění podle 
oddílu 2 postupem podle čl. 132 odst. 3, do 
...*.

3.3. Komise přijme kritéria stanovící, co 
představuje přiměřené odůvodnění podle 
oddílu 2 postupem podle čl. 132 odst. 3a, do 
...*.

Or. en

Odůvodnění

Odpovídá pozměňovacímu návrhu č. 389 přijatému v prvním čtení.

Aby se předcházelo zkouškám na zvířatech a ušetřily se náklady pro průmysl, a zejména pro 
MSP, měly by zkoušky být přizpůsobeny tak, aby plnily pouze požadavky na informace. Je 
proto nutné umožnit upuštění od požadovaných zkoušek v případech, že k dané expozici 
nedochází.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Guido Sacconi

Pozměňovací návrh 355
PŘÍLOHA XI BOD 3.3

3.3. Komise přijme kritéria stanovící, co 
představuje přiměřené odůvodnění podle 
oddílu 2 postupem podle čl. 132 odst. 3, do 
...*.

3.3. Komise přijme kritéria stanovící, co 
představuje přiměřené odůvodnění podle 
oddílu 2 postupem podle čl. 132 odst. 3a, do 
...*.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh je potřebný ke sladění textu s ustanoveními rozhodnutí o „komitologii“, a 
zejména aby byl „regulativní  postup projednávání ve výborech“ nahrazen „regulativní  
postup projednávání ve výborech kontrolou“, jelikož dotyčná opatření jsou opatřeními 
obecného rozsahu určená k úpravě těch prvků navrhované legislativy, které nejsou nezbytně 
nutné.

Pozměňovací návrh, který předkládá Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 356
PŘÍLOHA XII ÚVOD ODST. 1 A 2

Účelem této přílohy je stanovit, jak mají 
následní uživatelé posuzovat a 
dokumentovat, že rizika plynoucí z látek, 
které používají, jsou během používání 
náležitě kontrolována, pokud jde o použití, 
které není zahrnuto v dodaném 
bezpečnostním listu, a že ostatní uživatelé ve 
směru dodavatelského řetězce mohou rizika 
přiměřeně kontrolovat. Posouzení zahrnuje 
životní cyklus látky od jejího přijetí 
následným uživatelem pro jeho vlastní 
použití a jeho určená použití dále ve směru 
dodavatelského řetězce. Při posouzení se 
zváží použití látky samotné nebo obsažené v 
přípravku nebo v předmětu.

1. Účelem této přílohy je stanovit, jak mají 
následní uživatelé posuzovat a 
dokumentovat, že rizika plynoucí z látek, 
které používají, jsou během používání 
náležitě kontrolována, pokud jde o použití, 
které není zahrnuto v dodaném 
bezpečnostním listu, a že ostatní uživatelé ve 
směru dodavatelského řetězce mohou rizika 
přiměřeně kontrolovat. Posouzení zahrnuje 
životní cyklus látky od jejího přijetí 
následným uživatelem pro jeho vlastní 
použití a jeho určená použití v množství 
jedné tuny nebo více za rok dále ve směru 
dodavatelského řetězce. Při posouzení se 
zváží použití látky samotné nebo obsažené v 
přípravku nebo v předmětu.

Při posuzování chemické bezpečnosti a 
vypracování zprávy o chemické bezpečnosti 

Při posuzování chemické bezpečnosti a 
vypracování zprávy o chemické bezpečnosti 
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zohlední následný uživatel informace 
uvedené v bezpečnostním listu dodavatele 
chemické látky v souladu s články 31 a 32 
tohoto nařízení. Je-li to možné a vhodné, 
zohlední se v posouzení chemické 
bezpečnosti a ve zprávě o chemické 
bezpečnosti posouzení provedené podle 
právních předpisů Společenství (např. 
hodnocení rizika podle nařízení (EHS) č. 
793/93). Odchylky od těchto posouzení je 
nutné zdůvodnit. V úvahu lze rovněž vzít 
posouzení provedená v rámci dalších 
mezinárodních a vnitrostátních programů.

zohlední následný uživatel informace 
uvedené v bezpečnostním listu dodavatele 
chemické látky v souladu s články 31 a 32 
tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Odpovídá pozměňovacímu návrhu 865 přijatému v prvním čtení.

Stanovením objemového limitu pro posuzování chemické bezpečnosti se zlepšuje 
proveditelnost. Uvádí se příloha I do souladu s článkem 36 odst. 4c).

Pozměňovací návrh, který předkládají Erna Hennicot-Schoepges, Anders Wijkman

Pozměňovací návrh 357
PŘÍLOHA XIII ODST. 2A (nový)

Zkoušky a posuzování mnoha látek, které 
mají být zařazeny do kategorie PBT a vPvB 
jsou značně technicky obtížné. Z toho 
důvodu je možné, že bude zapotřebí 
standardní zkoušky upravit. Protože 
výsledky testů nemusí přímo souviset 
s poločasem v určitých podmínkách 
životního prostředí nebo BCF 
(biokoncentrační faktor), bude zapotřebí 
odborný posudek, aby bylo určeno, zda jsou 
kritéria splněna.

Or. en
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Odůvodnění

This amendment is based on new information from a REACH Implementation Project (RIP). 
It emerged from a RIP that the type of data admissible for consideration under the Annex XIII 
criteria for P and B is too restrictive and fail to take account of the real world situation 
regarding test data availability. For the majority of known PBT chemicals their 
persistence/half-life has been extrapolated from other tests (such as the ‘ready test’) and as 
such they can't legally be said to meet the Annex XIII criterion. In the current list of HPV 
PBTs there is actually only 1 substance (endosulfan) which fulfils the Annex XIII criteria. All 
the others PB(T)s would be 'equivalent concern' PBTs. Furthermore, many proposed UNEP 
POPs also do not meet the Annex XIII criteria. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 358
PŘÍLOHA XVII BOD 18 ODST. 2

2. Zakazuje se uvádět na trh baterie a 
akumulátory obsahující více než 0,0005 % 
hmot. rtuti, včetně případů, kdy jsou tyto 
baterie a akumulátory zabudovány do 
zařízení. Tento zákaz se nevztahuje na 
knoflíkové články a baterie, které jsou 
složeny z knoflíkových článků s obsahem 
rtuti nejvýše 2 % hmot. 

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

This provision would duplicate the planned new directive on batteries. The Commission 
proposal (2003/0282 (COD)) for this directive (Article 4) provides that Member States shall 
prohibit the marketing of batteries or accumulators as referred to in Article 18 of Annex XVII 
to the REACH Regulation. The exemption from the ban is also identical. On 3 May 2006, 
agreement was reached on the batteries directive under the conciliation procedure, so that 
Parliament and the Council are expected to adopt and publish the final version of the 
directive in the next few months. Thus there is no need for further provisions on the subject in 
the REACH Regulation. Moreover, it is correct on substantive grounds that the planned ban 
on substances in batteries should figure in the batteries directive.
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