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Pozměňovací návrh 43
Urszula Krupa

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Toto nařízení by mělo zajistit vysokou 
úroveň ochrany lidského zdraví a 
životního prostředí a volný pohyb 
chemických látek a směsí a zároveň by 
mělo podpořit konkurenceschopnost a 
inovace.

vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh 44
Gyula Hegyi

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Přínosy pro podniky vzrostou, jakmile 
kritéria GHS zavede do svých právních 
předpisů ve světě více zemí. Společenství 
by se mělo v tomto procesu angažovat na 
předním místě, povzbuzovat tak další země 
k následování a zajistit výrobnímu odvětví 
Společenství konkurenční výhodu.

(7) Přínosy pro podniky vzrostou, jakmile 
kritéria GHS zavede do svých právních 
předpisů ve světě více zemí. Přísnějšími 
pravidly pro označování lze posílit důvěru 
spotřebitelů v chemické látky. 
Společenství by se mělo v tomto procesu 
angažovat na předním místě, povzbuzovat 
tak další země k následování a zajistit 
výrobnímu odvětví Společenství 
konkurenční výhodu.

Or. en

Odůvodnění

Důvěra v chemický průmysl za poslední léta klesla. Přísný systém označování může napomoci 
tomu, aby spotřebitelé měli v chemický průmysl větší důvěru.
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Pozměňovací návrh 45
Carl Schlyter

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Z těchto důvodů je nutné v rámci 
Společenství harmonizovat předpisy 
týkající se klasifikace a označování látek a 
směsí tak, aby byla zohledněna klasifikační 
kritéria a pravidla pro označování podle 
GHS a aby se zároveň také přihlédlo ke 
zkušenostem z uplynulých 40 let, které 
byly získány při provádění stávajících 
právních předpisů Společenství v oblasti 
chemických látek a při zajišťování úrovně 
ochrany prostřednictvím systému 
harmonizace klasifikace a označování, 
prostřednictvím tříd nebezpečnosti 
stanovených na úrovni Společenství, které 
dosud nejsou součástí GHS, a 
prostřednictvím stávajících pravidel pro 
označování a balení.

(8) Z těchto důvodů je nutné v rámci 
Společenství harmonizovat předpisy 
týkající se klasifikace a označování látek a 
směsí tak, aby byla plně zohledněna 
klasifikační kritéria a pravidla pro 
označování podle GHS a aby se zároveň 
také přihlédlo ke zkušenostem z 
uplynulých 40 let, které byly získány při 
provádění stávajících právních předpisů 
Společenství v oblasti chemických látek a 
při zajišťování úrovně ochrany 
prostřednictvím systému harmonizace 
klasifikace a označování, prostřednictvím 
tříd nebezpečnosti stanovených na úrovni 
Společenství, které dosud nejsou součástí 
GHS, a prostřednictvím stávajících 
pravidel pro označování a balení.

Or. en

Odůvodnění

Navrhované nařízení bude svůj účel harmonizace splňovat pouze tehdy, pokud veškerá 
klasifikační kritéria a pravidla pro označování GHS budou provedena v legislativě 
Společenství. Kategorie 5 akutní toxicity je do GHS zahrnuta, a měla by proto patřit i do 
tohoto nařízení. V opačném případě by v důsledku změny klasifikačních kritérií přestala platit 
klasifikace a označení mnoha směsí, čímž by se úroveň současné ochrany v rámci právních 
předpisů EU snížila.
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Pozměňovací návrh 46
Holger Krahmer

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Klasifikace prováděná dodavatelem 
zajišťující harmonizovaný přístup ke 
klasifikaci každé látky a směsi v celé 
Evropské unii je klíčovým prvkem, který 
umožňuje zajistit volný pohyb zboží na 
vnitřním trhu. Tato klasifikace by měla 
být proto dodržována pro všechny látky a 
směsi, na něž se toto nařízení vztahuje. 
Členské státy by měly zavést klasifikaci 
prováděnou dodavatelem pro všechny 
ostatní aspekty klasifikace chemických 
látek.

Or. fr

Odůvodnění

Jednou z klíčových zásad stávajících právních předpisů je harmonizace klasifikace a 
označování chemických látek a směsí tak, aby se zamezilo jakémukoli narušení společného 
trhu. Jednou ze základních zásad zajišťujících harmonizovanou klasifikaci v celé Evropské 
unii je klasifikace prováděná výrobcem podle článku 4 tohoto nařízení. Proto by se tato 
zásada měla bez výjimky vztahovat na všechny látky a směsi, které spadají do oblasti 
působnosti tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 47
Urszula Krupa

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) V zájmu zajištění informovanosti 
odběratelů o nebezpečnosti by výrobci, 
dovozci a následní uživatelé měli balit a 
označovat látky a směsi v souladu 
s odvozenou klasifikací a distributoři by 
měli zajistit předání získaných informací 

(18) V zájmu zajištění spolehlivých a
transparentních informací pro odběratele
o nebezpečnosti by výrobci, dovozci a 
následní uživatelé měli balit a označovat 
látky a směsi v souladu s odvozenou 
klasifikací a distributoři by měli zajistit 
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tím, že ponechají označení beze změn, 
nebo že poskytnou označení v souladu 
s tímto nařízením sami. Pokud distributoři 
pozmění štítek či obal látek nebo směsí, 
měli by být rovněž povinni klasifikovat 
látku nebo směs v souladu s ustanoveními 
tohoto nařízení.

předání získaných informací tím, že 
ponechají označení beze změn, nebo že 
poskytnou označení v souladu s tímto 
nařízením sami. Pokud distributoři 
pozmění štítek či obal látek nebo směsí, 
měli by být rovněž povinni klasifikovat 
látku nebo směs v souladu s ustanoveními 
tohoto nařízení.

Or. pl

Pozměňovací návrh 48
Gyula Hegyi

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) V zájmu zajištění informovanosti o 
nebezpečných látkách, které jsou obsaženy 
ve směsích, by směsi měly být rovněž 
podle potřeby označeny, pokud obsahují 
nejméně jednu látku klasifikovanou jako 
nebezpečnou, a to i přesto, že samotná 
směs jako nebezpečná klasifikována není.

(19) V zájmu zajištění informovanosti o 
nebezpečných látkách, které jsou obsaženy 
ve směsích, by směsi měly být rovněž 
označeny, pokud obsahují nejméně jednu 
látku klasifikovanou jako nebezpečnou, a 
to i přesto, že samotná směs jako 
nebezpečná klasifikována není.

Or. en

Odůvodnění

Přítomnost nebezpečných látek, a to i ve směsích, musí být na štítku vždy uvedena.

Pozměňovací návrh 49
Anne Laperrouze

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Klasifikace jakékoli látky či směsi 
sice může být provedena na základě 
dostupných informací, avšak dostupné 

(21) Klasifikace jakékoli látky či směsi 
může být provedena na základě dostupných 
informací. Informace, které mají být 
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informace, které mají být použity pro 
účely tohoto nařízení, by měly být pokud 
možno v souladu s příslušnými 
ustanoveními nařízení (ES) č. 1907/2006, 
přepravními předpisy nebo mezinárodními 
zásadami či postupy pro validaci 
informací, aby tak byla zajištěna kvalita a 
srovnatelnost výsledků a soulad s dalšími 
požadavky na mezinárodní úrovni či na 
úrovni Společenství. Totéž by mělo platit v 
případech, kdy se dodavatel rozhodne 
získat nové informace.

použity pro účely tohoto nařízení, by měly 
být pokud možno v souladu s příslušnými 
ustanoveními nařízení (ES) č. 1907/2006, 
přepravními předpisy nebo mezinárodními 
zásadami či postupy pro validaci 
informací, aby tak byla zajištěna kvalita a 
srovnatelnost výsledků a soulad s dalšími 
požadavky na mezinárodní úrovni či na 
úrovni Společenství. Totéž by mělo platit v 
případech, kdy se dodavatel rozhodne 
získat nové informace.

Or. fr

Odůvodnění

Musí být jasné, že při klasifikaci látky či směsi je možné vzít v úvahu všechny dostupné 
informace.

Pozměňovací návrh 50
Carl Schlyter

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 24 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24a) Při provádění či kontrole 
validačních studií posuzujících zkoušky 
nevyužívající pokusných zvířat nebo 
metody používající menší počet zvířat či 
způsobující menší utrpení by se měla 
zohlednit potřeba klasifikovat a označit 
látky podle právních předpisů, kterými se 
provádí GHS.

Or. en

Odůvodnění

V minulosti se někdy stávalo, že validační studie nezajistily, aby se nové testy přizpůsobily 
požadavkům na klasifikaci, označování a bezpečnost.  Taková situace může zpomalit rozvoj 
nových alternativních metod a prodloužit používání zkoušek na zvířatech i v případě, že 
vědecky ověřené alternativní metody již existují.
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Pozměňovací návrh 51
Carl Schlyter

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 24 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24b) V případě, že při zkouškách 
nevyužívajících zvířat nebo při zkouškách 
na zvířatech, jejichž množství či utrpení se 
díky šetrnějším postupům snížilo, je 
dosaženo výsledků, které nejsou v přímém 
souladu s určitými kritérii pro klasifikaci 
a označování tohoto nařízení, avšak ve 
všech ohledech splňují požadavky pro 
vědeckou validaci ohledně ochrany 
lidského zdraví a životního prostředí, by 
toto nařízení mělo být na základě 
příslušného vědeckého opodstatnění 
upraveno tak, aby se kritéria pro 
klasifikaci a označování nestala 
překážkou těchto zkušebních metod.

Or. en

Odůvodnění

Ačkoliv se GHS často považuje za systém, který je vzhledem k výběru zkušebních metod 
„neutrální“, je možné, že alternativní zkušební metody (uplatňující zásadu nahrazování, 
omezování a zmírnění využívání zvířat) přinesou výsledky, které nebudou přímo odpovídat 
současným klasfikačním kritériím, z nichž mnohé se týkají hodnot in vivo či přímo účinků na 
pokusná zvířata.  Mělo by být tudíž možné upravit kritéria pro klasifikaci a označování tak, 
aby zahrnovala i metody, které ze své podstaty zkoušky na zvířatech nevyžadují.

Pozměňovací návrh 52
Anne Laperrouze

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Nové informace týkající se (25) Zkoušky, jejichž cílem je určit 
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fyzikálního nebezpečí by měly být nutné 
vždy s výjimkou případů, kdy jsou takové 
informace již k dispozici nebo pokud je v 
části 2 stanovena výjimka.

fyzikální nebezpečí látky nebo směsi, jsou
nutné vždy s výjimkou případů, kdy jsou 
již k dispozici spolehlivé a přiměřené
informace nebo pokud je v části 2 
stanovena výjimka.

Or. fr

Pozměňovací návrh 53
Amalia Sartori

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Pro účely klasifikace by údaje neměly 
být získávány pomocí zkoušek na lidech 
ani na subhumánních primátech. Mělo by 
se přihlížet k dostupným a spolehlivým 
epidemiologickým údajům a zkušenostem 
týkajícím se účinků látek a směsí na 
člověka (např. k pracovním údajům a 
údajům z databází o nehodách) a tyto údaje 
a zkušenosti by měly být upřednostněny 
před údaji odvozenými ze studií na 
zvířatech, pokud poukazují na 
nebezpečnost, která z údajů odvozených ze 
studií na zvířatech nevyplývá. Výsledky 
studií na zvířatech by měly být porovnány 
s výsledky údajů týkajících se člověka a při 
hodnocení údajů týkajících se člověka i 
zvířat by se k zajištění nejlepší ochrany 
lidského zdraví mělo přihlížet k 
odbornému posouzení.

(26) Pro účely klasifikace by údaje neměly 
být získávány pomocí zkoušek na 
subhumánních primátech. Získávání údajů 
na základě zkoušek prováděných na 
lidech pouze za účelem klasifikace je 
obecně nepřípustné a mělo by se k němu 
přistupovat, pouze pokud neexistují jiné 
možnosti. Mělo by se přihlížet k 
dostupným a spolehlivým 
epidemiologickým údajům a vědecky 
ověřeným zkušenostem týkajícím 
se účinků látek a směsí na člověka (např. k 
pracovním údajům a údajům z databází o 
nehodách) a tyto údaje a zkušenosti by 
měly být upřednostněny před údaji 
odvozenými ze studií na zvířatech, pokud 
poukazují na nebezpečnost, která z údajů 
odvozených ze studií na zvířatech 
nevyplývá. Výsledky studií na zvířatech by 
měly být porovnány s výsledky údajů 
týkajících se člověka a v zájmu zajištění
nejlepší ochrany lidského zdraví  a toho, že 
klasifikace látek a směsí bude v souladu 
se skutečnými účinky na lidské zdraví, by 
se mělo přihlížet k odbornému posouzení.

Or. en
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Odůvodnění

Pro účely klasifikace látek a směsí by údaje vůbec neměly být získávány pomocí zkoušek na 
subhumánních primátech. Zkoušky prováděné na lidech by se měly povolovat pouze ve 
výjimečných případech, kdy se tak zajistí ochrana lidského zdraví. Toto znění lépe odpovídá 
stávajícímu znění GHS a směrnic o nebezpečných látkách a přípravcích.

Pozměňovací návrh 54
Urszula Krupa

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Vzhledem k tomu, že používání 
kritérií pro jednotlivé třídy nebezpečnosti u 
příslušných informací není vždy 
jednoznačné ani jednoduché, měli by 
dodavatelé pro dosažení odpovídajících 
výsledků rozhodovat na základě 
průkaznosti důkazů podložených 
odborným posouzením.

(29)Vzhledem k tomu, že používání kritérií 
pro jednotlivé třídy nebezpečnosti u 
příslušných informací není vždy 
jednoznačné ani jednoduché, měli by 
dodavatelé pro dosažení odpovídajících 
výsledků rozhodovat na základě 
průkaznosti důkazů podložených 
odborným posouzením a výsledky 
toxikologického zkoumání u jednotlivých 
směsí a látek.

Or. pl

Odůvodnění

Odborné posouzení je možné doplnit dostupnými výsledky zkoumání.

Pozměňovací návrh 55
Urszula Krupa

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) K zajištění odpovídající klasifikace 
směsí by měly být při klasifikaci směsí 
zohledněny dostupné informace o 
synergických a antagonistických účincích.

(32) K zajištění odpovídající klasifikace 
směsí by měly být při klasifikaci směsí 
zohledněny dostupné informace o 
synergických a antagonistických účincích. 
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Zohlednit by se také měly informace o 
účincích, které jsou karcinogenní nebo 
mutagenní povahy, škodlivé pro 
reprodukci nebo vyvolávají alergické 
reakce.

Or. pl

Odůvodnění

Cílem je doplnění výčtu účinků. Zvláštní pozornost je těmto faktorům věnována v bodu 
odůvodnění 22 tohoto dokumentu.

Pozměňovací návrh 56
Gyula Hegyi

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Je zapotřebí, aby byly látky a směsi 
uváděné na trh dobře identifikovány, avšak 
agentura by měla podnikům případně 
povolit, aby popisovaly chemickou identitu 
látky způsobem, který neohrozí utajovaný 
charakter jejich podnikání.

(37) Je zapotřebí, aby byly látky a směsi 
uváděné na trh dobře identifikovány, avšak 
agentura by měla podnikům případně 
povolit, aby popisovaly chemickou identitu 
látky, jež není klasifikována jako 
nebezpečná, způsobem, který neohrozí 
utajovaný charakter jejich podnikání.

Or. en

Odůvodnění

Na nebezpečné látky by se v souvislosti s označováním neměly vztahovat žádné úlevy. 
Obchodní rizika lze použít jako důvod k získání výjimky jen u látek, které nejsou klasifikovány 
jako nebezpečné.
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Pozměňovací návrh 57
Carl Schlyter

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Je zapotřebí, aby byly látky a směsi 
uváděné na trh dobře identifikovány, avšak 
agentura by měla podnikům případně 
povolit, aby popisovaly chemickou identitu 
látky způsobem, který neohrozí utajovaný 
charakter jejich podnikání.

(37) Je zapotřebí, aby byly látky a směsi 
uváděné na trh dobře identifikovány, avšak 
agentura by měla podnikům případně 
povolit, aby popisovaly chemickou identitu 
určitých látek způsobem, který neohrozí 
utajovaný charakter jejich podnikání.

Or. en

Odůvodnění

Nemělo by být možné, aby s odkazem na důvěrnost obchodních údajů docházelo k zatajování 
názvů látek, které vzbuzují největší obavy, jakými jsou například látky karcinogenní, 
mutagenní nebo toxické pro reprodukci.  

Pozměňovací návrh 58
Gyula Hegyi

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Mezinárodní unie pro čistou a užitou 
chemii (Iupac) je již dlouhou dobu 
považována za světovou autoritu v oblasti 
chemického názvosloví a terminologie. 
Identifikace látek pomocí názvu IUPAC se 
běžně používá na celém světě a zajišťuje 
jednotný základ pro identifikaci látek v 
mezinárodním a vícejazyčném kontextu. 
Proto je pro účely tohoto nařízení vhodné 
tyto názvy používat.

(38) Mezinárodní unie pro čistou a užitou 
chemii (Iupac) je již dlouhou dobu 
považována za světovou autoritu v oblasti 
chemického názvosloví a terminologie. 
Identifikace látek pomocí názvu IUPAC se 
běžně používá na celém světě a zajišťuje 
jednotný základ pro identifikaci látek v 
mezinárodním a vícejazyčném kontextu. 
Proto je pro účely tohoto nařízení vhodné 
tyto názvy používat spolu s obecným 
názvem, pokud je tento k dispozici.

Or. en
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Odůvodnění

Mnoho chemických látek má obecný název, který je všeobecně znám jako název IUPAC, a 
proto v případě, že je tento k dispozici, by měl být také uváděn.

Pozměňovací návrh 59
Gyula Hegyi

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44) Příslušné orgány by měly zaměřit své 
zdroje na látky, které vzbuzují největší 
obavy. Měla by být tedy stanovena 
opatření, aby příslušné orgány nebo 
dodavatelé mohli agentuře předkládat 
návrhy harmonizované klasifikace látek, 
které jsou klasifikovány kvůli 
karcinogenitě, mutagenitě v zárodečných 
buňkách nebo toxicitě pro reprodukci 
kategorie 1A nebo 1B, kvůli senzibilizaci 
dýchacích orgánů nebo kvůli jiným 
účinkům podle daného případu. Agentura 
by měla k návrhu zaujmout stanovisko 
a dotčené osoby by měly mít možnost 
vyjádřit připomínky. O klasifikaci by měla 
s konečnou platností rozhodnout Komise.

(44) Příslušné orgány by měly zaměřit své 
zdroje na látky, které vzbuzují největší 
obavy. Měla by být tedy stanovena 
opatření, aby příslušné orgány nebo 
dodavatelé mohli agentuře předkládat 
návrhy harmonizované klasifikace látek, 
které jsou klasifikovány kvůli 
karcinogenitě, mutagenitě v zárodečných 
buňkách nebo toxicitě pro reprodukci 
kategorie 1A nebo 1B, kvůli senzibilizaci 
dýchacích orgánů nebo kvůli jiným 
účinkům podle daného případu. Měly by 
sem být zahrnuty i látky, u nichž bylo 
zjištěno, že narušují endokrinní systém. 
Agentura by měla k návrhu zaujmout 
stanovisko a dotčené osoby by měly mít 
možnost vyjádřit připomínky. O klasifikaci 
by měla s konečnou platností rozhodnout 
Komise. Později by do tohoto nařízení 
měly být zahrnuty i látky PBT, vPvB nebo 
akutně toxické látky kategorie 5. Komise 
by měla do 5 let předložit podrobná 
kritéria pro klasifikaci látek narušujících 
endokrinní systém.

Or. en

Odůvodnění

Pokud jsou pro to dané údaje dostupné, je pro spotřebitele nezbytné, aby byly perzistentní, 
bioakumulativní a toxické látky a látky narušující endokrinní systém označeny. Komise by 
měla předložit kritéria pro klasifikaci látek narušujících endokrinní systém.
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Pozměňovací návrh 60
Urszula Krupa

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 52

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(52) Členské státy by měly kromě 
příslušných orgánů odpovědných za 
používání a prosazování tohoto nařízení 
určit za účelem zřízení kontaktních míst 
pro informace o nebezpečných látkách a 
směsích také odpovědné orgány, které by 
přijímaly informace týkající se zdraví.

(52) Členské státy by měly kromě 
příslušných orgánů odpovědných za 
používání a prosazování tohoto nařízení 
určit za účelem zřízení kontaktních míst 
pro informace o nebezpečných látkách a 
směsích také odpovědné orgány, které by 
přijímaly a zpracovávaly informace a 
shromažďovaly údaje týkající se zdraví.

Or. pl

Odůvodnění

Pro zdraví člověka je důležité nejen získávání informací, ale také shromažďování velkého 
množství údajů.

Pozměňovací návrh 61
Gyula Hegyi

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 52

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(52) Členské státy by měly kromě 
příslušných orgánů odpovědných za 
používání a prosazování tohoto nařízení 
určit za účelem zřízení kontaktních míst 
pro informace o nebezpečných látkách a 
směsích také odpovědné orgány, které by 
přijímaly informace týkající se zdraví.

(52) Členské státy by měly kromě 
příslušných orgánů odpovědných za 
používání a prosazování tohoto nařízení 
určit za účelem zřízení kontaktních míst 
pro informace o nebezpečných látkách a 
směsích také odpovědné orgány, které by 
přijímaly informace týkající se zdraví. 
Komise by měla obdržené informace 
zpřístupnit veřejnosti na internetu.

Or. en
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Odůvodnění

Informace o látkách a jejich klasifikaci by měly být k dispozici a snadno přístupné veřejnosti. 

Pozměňovací návrh 62
Gyula Hegyi

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1  odst. 1  písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) stanovení seznamu látek s jejich 
harmonizovanými klasifikacemi a 
označením na úrovni Společenství v části 3 
přílohy VI;

d) stanovení a zveřejnění seznamu látek 
s jejich harmonizovanými klasifikacemi a 
označením na úrovni Společenství v části 3 
přílohy VI;

Or. en

Odůvodnění

Seznam látek s jejich harmonizovanými klasifikacemi a označením by měl být veřejnosti 
dostupný.

Pozměňovací návrh 63
Urszula Krupa

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1  odst. 2  písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) látky a směsi pro vědecký výzkum a 
vývoj, které nejsou uváděny na trh, pokud 
jsou používány za stejných kontrolovaných 
podmínek k minimalizaci expozice, jako 
kdyby byly podle přílohy I klasifikovány 
jako karcinogenní, mutagenní v 
zárodečných buňkách nebo toxické pro 
reprodukci (CMR) kategorie 1A nebo 1B.

d) látky a směsi pro vědecký výzkum a 
vývoj, které nejsou uváděny na trh, pokud 
jsou používány za stejných kontrolovaných 
podmínek k minimalizaci expozice, jako 
kdyby byly podle přílohy I klasifikovány 
jako karcinogenní, se senzibilizujícími 
účinky, mutagenní v zárodečných buňkách 
nebo toxické pro reprodukci (CMR) 
kategorie 1A nebo 1B.

Or. pl
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Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je doplnit další potenciální reakce organismu na látky a směsi. 
Celkový výčet těchto účinků je uveden v bodu odůvodnění 22 tohoto návrhu.

Pozměňovací návrh 64
Urszula Krupa

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2  odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) „směsí“ se rozumí kombinace dvou a 
více látek namíchaných v určitém 
poměru;

Or. pl

Pozměňovací návrh 65
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 3  odst. 1  pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud jsou v případě tříd nebezpečnosti 
podle oddílů 3.1, 3.4, 3.7, 3.8 a 4.1 přílohy 
I tyto třídy dále rozčleněny podle cesty 
expozice nebo povahy účinků, klasifikuje 
se látka nebo směs v souladu s takovým 
členěním.

Pokud jsou v případě tříd nebezpečnosti 
podle oddílů 3.1, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9
a 4.1 přílohy I tyto třídy dále rozčleněny 
podle cesty expozice nebo povahy účinků, 
klasifikuje se látka nebo směs v souladu s 
takovým členěním.

Or. en

Odůvodnění

Pro úplnost je třeba uvést, že i u mutagenity v zárodečných buňkách, karcinogenity a toxicity 
pro specifické cílové orgány může být opakovaná expozice rozčleněna podle cesty expozice.
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Pozměňovací návrh 66
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 3  odst. 2  písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) třídy nebezpečnosti 3.1 až 3.6, 3.7 
nepříznivé účinky na sexuální funkci a 
plodnost nebo na vývoj, 3.8 jiné než 
narkotické účinky, 3.9 a 3.10;

b) třídy nebezpečnosti 3.1 jiné než 
kategorie 5, 3.2 až 3.6, 3.7 nepříznivé 
účinky na sexuální funkci a plodnost nebo 
na vývoj, 3.8 jiné než narkotické účinky, 
3.9 a 3.10;

Or. en

Odůvodnění

Zavedením kategorie 5 akutní toxicity by se neměla v tomto nařízení změnit definice pojmu 
„nebezpečný“, což by mělo vliv na působnost nařízení REACH nebo další právní předpisy 
Společenství, které s tímto pojmem operují.

Pozměňovací návrh 67
Carl Schlyter

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 3  odst. 2  písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) třídy nebezpečnosti 3.1 až 3.6, 3.7 
nepříznivé účinky na sexuální funkci a 
plodnost nebo na vývoj, 3.8 jiné než 
narkotické účinky, 3.9 a 3.10;

b) třídy nebezpečnosti 3.1 jiné než 
kategorie 5, 3.2 až 3.6, 3.7 nepříznivé 
účinky na sexuální funkci a plodnost nebo 
na vývoj, 3.8 jiné než narkotické účinky, 
3.9 a 3.10;

Or. en

Odůvodnění

I když je důležité přidat kategorie 5 akutní toxicity, neměl by tento krok znamenat změnu 
definice pojmu „nebezpečný“ v tomto nařízení, která by měla vliv na působnost nařízení 
REACH nebo další právní předpisy Společenství, které s tímto pojmem operují.



PE402.685v01-00 18/87 AM\710142CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 68
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 3  odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může u tříd nebezpečnosti 
vytvořit podle cesty expozice nebo povahy 
účinků další členění, a v důsledku toho 
pozmění druhý pododstavec odstavce 1. 
Tato opatření, jejichž účelem je změnit jiné 
než podstatné prvky tohoto nařízení, se 
přijímají regulativním postupem s 
kontrolou podle čl. 54 odst. 3.

3. Pokud se v této věci dosáhne 
mezinárodní shody, může Komise u tříd 
nebezpečnosti vytvořit a zavést podle cesty 
expozice nebo povahy účinků další členění, 
a v důsledku toho pozmění druhý 
pododstavec odstavce 1. Tato opatření, 
jejichž účelem je změnit jiné než podstatné 
prvky tohoto nařízení, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 54 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba vždy usilovat o dosažení cíle celosvětové harmonizace. 

Pozměňovací návrh 69
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 4  odst. 1  pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Výrobci, dovozci a následní uživatelé
klasifikují látky nebo směsi před jejich 
uvedením na trh v souladu s hlavou II.

1. Výrobci a dovozci klasifikují látky nebo 
směsi před jejich uvedením na trh v 
souladu s hlavou II.

Or. en

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je objasnění. Následní uživatelé mají podle nařízení REACH 
specifické povinnosti, které se však systému klasifikace a označování netýkají. Pokud ale 
nasládný uživatel používá určitou látku k výrobě dále prodávané směsi, stává se výrobcem s 
příslušnými povinnostmi, které se na klasifikaci a označování vztahují.
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Pozměňovací návrh 70
Gyula Hegyi

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 5  odst. 1  písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca)všechny nové spolehlivé vědecké 
informace.

Or. en

Odůvodnění

Údaje o látkách je třeba aktualizovat podle nejnovějších vědeckých poznatků.

Pozměňovací návrh 71
Avril Doyle

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 6  odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. V případě, že pro samotnou směs nejsou 
k dispozici údaje ze zkoušek uvedené 
v odstavci 1, používá dodavatel jiné
dostupné informace o jednotlivých látkách 
a obdobných testovaných směsích, které 
mohou být rovněž považovány za 
relevantní pro určení toho, zda je daná 
směs nebezpečná, pokud dodavatel shledal, 
že dané informace jsou pro účely 
hodnocení podle čl. 9 odst. 4 přiměřené a 
spolehlivé.

5. V případě, že pro samotnou směs nejsou 
k dispozici údaje uvedené v odstavci 1, 
používá dodavatel veškeré dostupné 
informace o jednotlivých látkách a směsích 
nebo směsích spadajících do skupiny 
příbuzných směsí, které mohou být rovněž 
považovány za relevantní pro určení toho, 
zda je daná směs nebezpečná, pokud 
dodavatel shledal, že dané informace jsou 
pro účely hodnocení podle čl. 9 odst. 4 
přiměřené a spolehlivé.

Or. en

Odůvodnění

Mají-li se použít odborné posouzení a zjištění průkaznosti důkazů, jak je plánovano v oddílu 
1.1.1. části I přílohy I, musí být porovnány dostupné údaje o směsích spadajících do skupiny 
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příbuzných směsí. Ne všechny údaje uvedené v odstavci 1 jsou „údaje ze zkoušek“ (v běžném 
slova smyslu) – např. v odst. 1 písm. b) – a proto by měl být odkaz na „údaje ze zkoušek“ 
vypuštěn.

Pozměňovací návrh 72
Amalia Sartori

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 7  odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro účely tohoto nařízení se neprovádějí 
zkoušky na lidech ani na subhumánních 
primátech.

2. Zkoušky na lidech výlučně pro účely
tohoto nařízení nejsou obecně přípustné a 
provádějí se, pouze pokud neexistují jiné 
možnosti, jak zaručit nejlepší ochranu 
lidského zdraví a klasifikaci dané látky 
nebo směsi podle jejích skutečných 
účinků na lidské zdraví.
Zkoušky na subhumánních primátech se 
pro účely tohoto nařízení neprovádějí.

Or. en

Odůvodnění

Pro ochranu lidského zdraví a přesnou klasifikaci látek a směsí může být nutné provést 
zkoušky na lidech (např. náplasťový test) s cílem získat informace o skutečných účincích na 
lidské zdraví. Takové zkoušky je však třeba omezit na případy, kdy neexistují jiné možnosti. 
Zkoušky na subhumánních primátech by se pro účely tohoto nařízení neměly povolovat.

Pozměňovací návrh 73
Carl Schlyter

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 7  odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Validační studie posuzující zkoušky 
nevyužívající pokusných zvířat nebo 
metody používající menší počet zvířat či 
způsobující menší utrpení by měly být 
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vypracovány tak, aby zajišťovaly, že nové 
zkušební metody budou zohledňovat 
požadavky obsažené v tomto nařízení a 
obdobných právních předpisech, kterými 
se provádí globálně harmonizovaný 
systém klasifikace a označování 
chemických látek v jiných jurisdikcích, 
aby se požadavky na klasifikaci a 
označování nestaly překážkou při 
nahrazování, omezování a zmírňování 
zkoušek na zvířatech.

Or. en

Odůvodnění

V minulosti se někdy stávalo, že validační studie nezajistily, aby se nové testy přizpůsobily 
požadavkům na klasifikaci, označování a bezpečnost.  Taková situace může zpomalit rozvoj 
nových alternativních metod a prodloužit používání zkoušek na zvířatech i v případě, že 
vědecky ověřené alternativní metody již existují.

Pozměňovací návrh 74
Carl Schlyter

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 7  odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Je-li k tomu dostatek vědeckých 
důvodů přijme Komise s cílem 
minimalizovat zkoušky na zvířatech toto 
nařízení regulativním postupem s 
kontrolou podle čl. 54 odst. 3., aby se 
zajistilo, že se požadavky na klasifikaci a 
označování nestanou překážkou pro 
používání zkušebních metod, které 
nahrazují, omezují nebo zmírňují zkoušky 
na zvířatech.

Or. en
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Odůvodnění

Ačkoliv se GHS často považuje za systém, který je vzhledem k výběru zkušebních metod 
„neutrální“, je možné, že alternativní zkušební metody (uplatňující zásadu nahrazování, 
omezování a zmírnění využívání zvířat) přinesou výsledky, které nebudou přímo odpovídat 
současným klasfikačním kritériím, z nichž mnohé se týkají hodnot in vivo či přímo účinků na 
pokusná zvířata.  Mělo by být tudíž možné upravit kritéria pro klasifikaci a označování tak, 
aby zahrnovala i metody, které ze své podstaty zkoušky na zvířatech nevyžadují.

Pozměňovací návrh 75
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 8  odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Zkoušky, které se provádějí pro účely 
tohoto nařízení, jsou prováděny na látkách 
či směsích ve formě, ve které se látky či 
směsi užívají nebo ve které by podle 
očekávání měly být užívány po uvedení na 
trh.

4. Zkoušky, které se provádějí pro účely 
tohoto nařízení, jsou prováděny na látkách 
či směsích ve formě, ve které látky či směsi 
mají být užívány nebo ve formě a/nebo 
fyzickém stavu, v nichž se nacházejí při 
uvedení na trh.

Or. en

Odůvodnění

Změna v zájmu důslednosti z hlediska textu GHS 1.3.3.1.1 b), v němž se stanoví, že hodnocení 
se týká  dotyčného produktu samotného, tj. tohoto produktu v jeho stabilní podobě.

Pozměňovací návrh 76
Anne Laperrouze

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 9  odst. 4  pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Avšak pokud takové informace 
nepřipouštějí použití principů extrapolace, 
hodnotí dodavatel dané informace použitím 
jiné metody nebo jiných metod popsaných 
v každém oddíle částí 3 a 4 přílohy I.

Avšak pokud takové informace 
nepřipouštějí použití principů extrapolace a 
pokud odborné posouzení neopravňuje k 
rozšíření nad rámec principů extrapolace, 
hodnotí dodavatel dané informace použitím 
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jiné metody nebo jiných metod popsaných 
v každém oddíle částí 3 a 4 přílohy I.

Or. en

Odůvodnění

Změna v zájmu důslednosti z hlediska znění GHS OSN, pokud jde o znalecký posudek 
(„Fialová kniha“ čl. 1.3.2.4.8). V něm se uvádí, že strategie pro klasifikaci směsí využívá 
odborné posouzení v mnoha oblastech proto, aby se zajistilo, že stávající informace jsou v 
zájmu ochrany lidského zdraví a životního prostředí využitelné pro co největší množství směsí.

Pozměňovací návrh 77
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 9  odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Při hodnocení údajů zohledňuje 
výrobce nebo dovozce dodatečné 
informace, jako např. formu a/nebo 
fyzický stav, v němž se daná látka nebo 
směs používá po tom, co byla uvedena na 
trh, a má právo klasifikaci odpovídajícím 
způsobem upřesnit.  Klasifikace látky 
nebo směsi by měla vycházet z jejích 
vlastností při běžné manipulaci a použití.

Or. en

Odůvodnění

Změna v zájmu důslednosti z hlediska současné úrovně ochrany, kterou se sleduje zachování 
zásady běžné manipulace a použití jakožto nezbytného reliktu stávajících právních předpisů 
EU, kterým je také například třída nebezpečnosti pro ozonovou vrstvu. 
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Pozměňovací návrh 78
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 10  odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. S výhradou odstavce 3 může dodavatel v 
níže uvedených situacích stanovit 
specifické koncentrační limity, které 
udávají prahovou hodnotu, při níž nebo při 
jejímž překročení může přítomnost dané 
látky v jiné látce nebo ve směsi jako 
nečistota, přídatná látka nebo jednotlivá 
složka vést ke klasifikaci látky nebo směsi 
jako nebezpečné:

1. S výhradou odstavce 3 může dodavatel v 
níže uvedených situacích stanovit 
specifické koncentrační limity, které 
udávají prahovou hodnotu, při níž nebo při 
jejímž překročení může přítomnost dané 
látky v jiné látce nebo ve směsi jako 
zjištěná nečistota, přídatná látka nebo 
jednotlivá složka vést ke klasifikaci látky 
nebo směsi jako nebezpečné:

a) pokud je podle informací nebezpečnost 
látky evidentní, je-li látka přítomna v 
množství nižším než koncentrace 
stanovené pro kteroukoli z tříd 
nebezpečnosti v části 2 přílohy I nebo v 
množství nižším než obecné koncentrační 
limity stanovené pro kteroukoli z tříd 
nebezpečnosti v částech 3 až 5 přílohy I;

a) pokud je podle informací nebezpečnost 
látky evidentní, je-li látka přítomna v 
množství nižším než koncentrace 
stanovené pro kteroukoli z tříd 
nebezpečnosti v části 2 přílohy I nebo v 
množství nižším než obecné koncentrační 
limity stanovené pro kteroukoli z tříd 
nebezpečnosti v částech 3 až 5 přílohy I;

b) ve výjimečných případech, kdy 
informace dokládají, že látka klasifikovaná 
jako nebezpečná je přítomna v množství 
vyšším než koncentrace stanovené pro 
kteroukoli z tříd nebezpečnosti v části 2 
přílohy I nebo v množství vyšším než 
obecné koncentrační limity stanovené pro 
kteroukoli z tříd nebezpečnosti v částech 3 
až 5 uvedené přílohy, avšak existují 
průkazné údaje dokládající, že 
nebezpečnost látky není evidentní.

b) v případě, že informace dokládají, že 
látka klasifikovaná jako nebezpečná je 
přítomna v množství vyšším než 
koncentrace stanovené pro kteroukoli z tříd 
nebezpečnosti v části 2 přílohy I nebo v 
množství vyšším než obecné koncentrační 
limity stanovené pro kteroukoli z tříd 
nebezpečnosti v částech 3 až 5 uvedené 
přílohy, avšak existují průkazné údaje 
dokládající, že nebezpečnost látky není 
evidentní.

Or. en

Odůvodnění

(i) „zjištěná nečistota“ – změna, jejímž cílem je zaručit uskutečnitelnost, zejména pokud jde o 
složité látky, a důslednost vzhledem k poli působnosti současných právních předpisů; (ii) „v 
případě, že“ – změna v souladu s textem GHS 1.3.3.2.3
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Pozměňovací návrh 79
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 10  odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Výrobce stanoví koncentrační limity 
podle kritérií uvedených v pokynech 
poskytnutých agenturou a jejich 
odůvodnění uvede buď ve svém oznámení 
podle seznamu klasifikací a označení 
nebo v rámci své registrace podle nařízení 
(ES) č. 1907/2006.

Or. en

Odůvodnění

Změna podle SCL dodavatele a povinností podat zprávu o multiplikačním faktoru, jak se 
původně navrhovalo v internetové verzi oddílu 1.1.4.3 části 1 přílohy I a v textu GHS 
1.3.3.2.4.

Pozměňovací návrh 80
Anne Laperrouze

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 11  odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Mezní hodnota uvedená v odstavcích 1 a 
2 je nižší hodnota z těchto hodnot:

3. Mezní hodnota uvedená v odstavcích 1 a 
2 je jednou z těchto hodnot:

a) obecné mezní hodnoty uvedené 
v tabulce 1.1 části 1 přílohy I;

a) specifické koncentrační limity 
stanovené v části 3 přílohy VI nebo

b) jakékoli specifické koncentrační limity 
stanovené v části 3 přílohy VI nebo v 
seznamu klasifikací a označení podle 
článku 43;

b) pokud oznamovatelé uzavřou dohodu 
mezi sebou, koncentrační limity stanovené 
v seznamu klasifikací a označení podle 
článku 43, nebo

ba) pokud nejsou k dispozici specifické 
koncentrační limity uvedené v písmenech 
a) a b), obecné prahové hodnoty 
stanovené v tabulce 1.1 části 1 přílohy I;
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c) jakékoli koncentrace v příslušných 
oddílech části 2 přílohy I nebo jakékoli 
obecné koncentrační limity pro klasifikaci 
v příslušných oddílech částí 3 až 5 
přílohy I, pokud nejsou k dispozici 
specifické koncentrační limity uvedené v 
písmenu b).

c) jakékoli koncentrace v příslušných 
oddílech části 2 přílohy I nebo jakékoli 
obecné koncentrační limity pro klasifikaci 
v příslušných oddílech částí 3 až 5 
přílohy I, pokud nejsou k dispozici 
specifické koncentrační limity uvedené 
v písmenech a), b) nebo ba).

Or. fr

Odůvodnění

Současné znění návrhu by vedlo automaticky k použití nejnižších prahových hodnot, aniž by to 
bylo odůvodněné. V minulosti byly odůvodněně stanoveny specifické koncentrační limity pro 
látky převyšující obecné limity.

Pozměňovací návrh 81
Anne Laperrouze

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 11  písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) pokud z přiměřených a spolehlivých 
informací vyplyne možný výskyt 
synergických nebo antagonistických 
účinků mezi látkami směsi, pro niž bylo 
provedeno hodnocení na základě 
informací týkajících se látek směsi.

c) pokud z přiměřených a spolehlivých 
informací vyplyne možný výskyt 
synergických nebo antagonistických 
účinků mezi látkami ve směsi.

Or. fr

Pozměňovací návrh 82
Carl Schlyter

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 14  odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Klasifikace směsi není dotčena, pokud z 
hodnocení daných informací vyplývá 

1. Klasifikace směsi není dotčena, pokud z 
hodnocení daných informací vyplývá, že 
látky ve směsi mohou samovolně 
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některá z uvedených skutečností: polymerovat a vytvářet oligomery nebo 
polymery.

a) látky ve směsi reagují pomalu s 
atmosférickými plyny, zejména s kyslíkem, 
oxidem uhličitým, vodní párou, a vytvářejí 
jiné látky;
b) látky ve směsi reagují velmi pomalu s 
jinými látkami ve směsi a vytvářejí jiné 
látky;
c) látky ve směsi mohou samovolně 
polymerovat a vytvářet oligomery nebo 
polymery.

Or. en

Odůvodnění

Při klasifikaci by se mělo zohlednit, zda látky obsažené v dané směsi mohou vzájemnou reakcí 
vytvářet jiné látky.

Pozměňovací návrh 83
Gyula Hegyi

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 14  odst. 1  písm. a a b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) látky ve směsi reagují pomalu s 
atmosférickými plyny, zejména s 
kyslíkem, oxidem uhličitým, vodní párou, 
a vytvářejí jiné látky;

a) látky ve směsi reagují pomalu s 
atmosférickými plyny, zejména s 
kyslíkem, oxidem uhličitým, vodní párou, 
a vytvářejí jiné látky, které nejsou 
klasifikované jako nebezpečné;

b) látky ve směsi reagují velmi pomalu s 
jinými látkami ve směsi a vytvářejí jiné 
látky;

b) látky ve směsi reagují velmi pomalu s 
jinými látkami ve směsi a vytvářejí jiné 
látky, které nejsou klasifikované jako 
nebezpečné;

Or. en
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Odůvodnění

Možnost vzniku nebezpečných látek musí být na štítku uvedena.

Pozměňovací návrh 84
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 15  odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. S výhradou odstavce 3, pokud lze 
důvodně předpokládat, že se dodavatel 
látky nebo směsi dozvěděl nové vědecké či 
technické informace, které shledal 
přiměřenými a spolehlivými pro účely 
hodnocení podle této kapitoly a které
opravňují ke změně klasifikace látky nebo 
směsi, provádí dodavatel nové hodnocení 
takových informací v souladu s touto 
kapitolou.

1. S výhradou odstavce 3, pokud se 
dodavatel látky nebo směsi dozví nové 
vědecké či technické informace, které 
shledal přiměřenými a spolehlivými pro 
účely hodnocení podle této kapitoly a které 
opravňují ke změně klasifikace látky nebo 
směsi, provádí dodavatel nové hodnocení 
takových informací v souladu s touto 
kapitolou.

Or. en

Odůvodnění

Touto změnou se sleduje lepší proveditelnost.

Pozměňovací návrh 85
Johannes Blokland

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 15  odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. S výhradou odstavce 3, pokud lze 
důvodně předpokládat, že se dodavatel 
látky nebo směsi dozvěděl nové vědecké či 
technické informace, které shledal 
přiměřenými a spolehlivými pro účely 

1. S výhradou odstavce 3, pokud se 
dodavatel látky nebo směsi dozví nové 
vědecké či technické informace, které 
shledal přiměřenými a spolehlivými pro 
účely hodnocení podle této kapitoly a které 
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hodnocení podle této kapitoly a které 
opravňují ke změně klasifikace látky nebo 
směsi, provádí dodavatel nové hodnocení 
takových informací v souladu s touto 
kapitolou.

opravňují ke změně klasifikace látky nebo 
směsi, provádí dodavatel nové hodnocení 
takových informací v souladu s touto 
kapitolou.

Or. en

Odůvodnění

Touto změnou se sleduje lepší proveditelnost.

Pozměňovací návrh 86
Carl Schlyter

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 17  odst. 1  písm. d až h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) podle potřeby piktogramy označující 
nebezpečí v souladu s článkem 19;

d) piktogramy označující nebezpečí v 
souladu s článkem 19;

e) podle potřeby signální slova v souladu 
s článkem 20;

e) signální slova v souladu s článkem 20;

f) podle potřeby údaje o nebezpečnosti v 
souladu s článkem 21;

f) údaje o nebezpečnosti v souladu 
s článkem 21;

g) podle potřeby pokyny pro bezpečné 
zacházení v souladu s článkem 22;

g) pokyny pro bezpečné zacházení v 
souladu s článkem 22;

h) podle potřeby část pro doplňkové 
informace v souladu s článkem 27.

h) část pro doplňkové informace v souladu 
s článkem 27.

Or. en

Odůvodnění

Klasifikace by měla vždy probíhat na základě příslušného článku, a nikoliv pouze „podle 
potřeby“.
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Pozměňovací návrh 87
Gyula Hegyi

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 18  odst. 2  pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud název podle názvosloví Iupac 
obsahuje více než 100 znaků, může být 
použit obecný název, jestliže je v oznámení 
podle článku 41 uveden název podle 
názvosloví Iupac i použitý obecný název.

Pokud je k dispozici obecný název, měl by 
být také uváděn. Pokud název podle 
názvosloví Iupac obsahuje více než 100 
znaků, může být použit obecný název, 
jestliže je v oznámení podle článku 41 
uveden název podle názvosloví Iupac i 
použitý obecný název.

Or. en

Odůvodnění

Mnoho chemických látek má obecný název, který je všeobecně znám jako název IUPAC, a 
proto v případě, že je tento k dispozici, by měl být také uváděn.

Pozměňovací návrh 88
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 18  odst. 3  písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) identifikace všech látek směsi, které 
přispívají k akutní toxicitě, poleptání kůže 
nebo vážnému poškození očí, mutagenitě 
v zárodečných buňkách, karcinogenitě, 
toxicitě pro reprodukci, senzibilizaci 
dýchacích orgánů nebo kůže nebo toxicitě 
pro specifické cílové orgány.

b) identifikace všech látek směsi, které 
jsou důvodem ke klasifikaci této směsi v 
souvislosti s akutní toxicitou, poleptáním 
kůže nebo vážným poškozením očí, 
mutagenitou v zárodečných buňkách, 
karcinogenitou, toxicitou pro reprodukci, 
senzibilizací dýchacích orgánů nebo kůže 
nebo toxicitou pro specifické cílové 
orgány.

Or. en
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Odůvodnění

V zájmu jasnosti by měl být text v souladu se závěrečnou částí čl. 18 odst. 3.

Pozměňovací návrh 89
Gyula Hegyi

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 18  odst. 3  písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) identifikace všech látek směsi, které 
přispívají k akutní toxicitě, poleptání kůže 
nebo vážnému poškození očí, mutagenitě 
v zárodečných buňkách, karcinogenitě, 
toxicitě pro reprodukci, senzibilizaci 
dýchacích orgánů nebo kůže nebo toxicitě 
pro specifické cílové orgány.

b) identifikace všech látek směsi, které 
přispívají k akutní toxicitě, poleptání kůže 
nebo vážnému poškození očí, mutagenitě 
v zárodečných buňkách, karcinogenitě, 
toxicitě pro reprodukci, senzibilizaci 
dýchacích orgánů nebo kůže nebo toxicitě 
pro specifické cílové orgány nebo látek, u 
nichž bylo zjištěno, že narušují endokrinní 
systém.

Or. en

Odůvodnění

Pokud jsou pro to dané údaje dostupné, je pro spotřebitele nezbytné, aby byly látky narušující 
endokrinní systém označeny.

Pozměňovací návrh 90
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 19  odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Piktogramy označující nebezpečí jsou 
pro každou konkrétní klasifikaci stanoveny 
v tabulkách, které uvádějí prvky označení 
požadované pro každou třídu 
nebezpečnosti v částech 2, 3 a 4 přílohy I.

3. Piktogramy označující nebezpečí jsou 
pro každou konkrétní klasifikaci stanoveny 
v tabulkách, které uvádějí prvky označení 
požadované pro každou třídu 
nebezpečnosti v příloze I.

Or. en
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Odůvodnění

Mělo by být možné používat piktogramy označující nebezpečí pro jakoukoli třídu 
nebezpečnosti uvedenou v příloze I, ne pouze v jejích částech 2–4.

Pozměňovací návrh 91
Carl Schlyter

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 19  odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Piktogramy označující nebezpečí jsou 
pro každou konkrétní klasifikaci stanoveny 
v tabulkách, které uvádějí prvky označení 
požadované pro každou třídu 
nebezpečnosti v částech 2, 3 a 4 přílohy I.

3. Piktogramy označující nebezpečí jsou 
pro každou konkrétní klasifikaci stanoveny 
v tabulkách, které uvádějí prvky označení 
požadované pro každou třídu 
nebezpečnosti v příloze I.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být možné používat piktogramy označující nebezpečí pro jakoukoli třídu 
nebezpečnosti uvedenou v příloze I, ne pouze v jejích částech 2–4.

Pozměňovací návrh 92
Jens Holm

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 19  odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Piktogramy označující nebezpečí jsou 
pro každou konkrétní klasifikaci stanoveny 
v tabulkách, které uvádějí prvky označení 
požadované pro každou třídu 
nebezpečnosti v částech 2, 3 a 4 přílohy I.

3. Piktogramy označující nebezpečí jsou 
pro každou konkrétní klasifikaci stanoveny 
v tabulkách, které uvádějí prvky označení 
požadované pro každou třídu 
nebezpečnosti v příloze I.

Or. en
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Odůvodnění

Změna provedená analogicky k pozměňovacímu návrhu k části 5 přílohy I, který předkládá 
tentýž autor. Nejsou-li uvedeny části přílohy I, zůstává možnost použít piktogramy označující 
nebezpečí v souvislosti s dalšími třídami nebezpečnosti stanovenými v rámci EU.

Pozměňovací návrh 93
Carl Schlyter

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 21  odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Na štítku jsou uvedeny příslušné údaje o 
nebezpečnosti, které popisují povahu 
nebezpečnosti nebezpečné látky nebo 
směsi, případně včetně udání stupně 
nebezpečnosti.

1. (Netýká se českého znění.)

Or. en

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh 94
Anders Wijkman, Lena Ek, Erna Hennicot-Schoepges

Návrh nařízení – pozměňující akt
Článek 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud je látka nebo směs klasifikována v 
souladu s částí 5 přílohy I:

Pokud je látka nebo směs klasifikována v 
souladu s částí 5 přílohy I, uvádí se prvky 
označení v části pro doplňkové informace 
podle článku 27.

a) neuvádí se na štítku piktogram 
označující nebezpečí;

b) uvádí se v části pro doplňkové 
informace podle článku 27 signální slova, 
údaje o nebezpečnosti a pokyny pro 
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bezpečné zacházení.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být rovněž možné používat piktogramy označující nebezpečí na štítcích látek a směsí 
klasifikovaných podle části 5 přílohy I.

Pozměňovací návrh 95
Carl Schlyter

Návrh nařízení – pozměňující akt
Článek 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud je látka nebo směs klasifikována v 
souladu s částí 5 přílohy I:

Pokud je látka nebo směs klasifikována v 
souladu s částí 5 přílohy I, uvádí se prvky 
označení v části pro doplňkové informace 
podle článku 27.

a) neuvádí se na štítku piktogram 
označující nebezpečí;

b) uvádí se v části pro doplňkové 
informace podle článku 27 signální slova, 
údaje o nebezpečnosti a pokyny pro 
bezpečné zacházení.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být rovněž možné používat piktogramy označující nebezpečí na štítcích látek a směsí 
klasifikovaných podle části 5 přílohy I.
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Pozměňovací návrh 96
Jens Holm

Návrh nařízení – pozměňující akt
Článek 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud je látka nebo směs klasifikována v 
souladu s částí 5 přílohy I:

Pokud je látka nebo směs klasifikována v 
souladu s částí 5 přílohy I, uvádí se prvky 
označení v části pro doplňkové informace 
podle článku 27.

a) neuvádí se na štítku piktogram 
označující nebezpečí;
b) uvádí se v části pro doplňkové 
informace podle článku 27 signální slova, 
údaje o nebezpečnosti a pokyny pro 
bezpečné zacházení.

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Anne Ferreira

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 23  písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) uvádí se v části pro doplňkové 
informace podle článku 27 signální slova, 
údaje o nebezpečnosti a pokyny pro 
bezpečné zacházení.

b) jsou prvky označování uvedeny na 
štítku v části pro doplňkové informace 
podle článku 27 

Or. fr

Odůvodnění

Pro koherentnost nové evropské chemické politiky je nezbytné, aby byly navzájem slučitelné 
míry, v jakých jsou v každém z těchto nařízení zohledněny látky vzbuzující velmi velké obavy 
(Substances of Very High Concern, SVHC). Zavedení povinného uvádění informací na štítcích 
by v tomto ohledu rovněž umožnilo: 
i) zvýšit účinnost strategie EU na omezení rizik, pokud jde o PBT/vPvB; 
ii) zajistit homogenní a přiměřenou úroveň informovanosti o míře nebezpečí spojené s těmito 
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SVHC ; a
iii) posílit důvěryhodnost systému klasifikace a označování chemických produktů.

Pozměňovací návrh 98
Gyula Hegyi

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 26  odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Dodavatel látky nebo směsi může podat 
agentuře žádost o použití takového 
identifikátoru výrobku, který se na látku 
nebo směs odkazuje pomocí názvu 
identifikujícího nejdůležitější funkční 
chemické skupiny nebo pomocí obecného 
názvu, pokud může prokázat, že uvedení 
chemické identifikace látky nebo směsi na 
štítku ohrožuje utajovaný charakter jeho 
podnikání, zejména jeho duševní 
vlastnictví.

1. Dodavatel látky nebo směsi může podat 
agentuře žádost o použití takového 
identifikátoru výrobku, který se na látku 
nebo směs odkazuje pomocí názvu 
identifikujícího nejdůležitější funkční 
chemické skupiny nebo pomocí obecného 
názvu, pokud může prokázat, že uvedení 
chemické identifikace látky 
neklasifikované jako nebezpečné nebo 
směsi neklasifikované jako nebezpečné na 
štítku ohrožuje utajovaný charakter jeho 
podnikání, zejména jeho duševní 
vlastnictví.

Or. en

Odůvodnění

Na nebezpečné látky by se v souvislosti s označováním neměly vztahovat žádné úlevy. 
Obchodní rizika lze použít jako důvod k získání výjimky jen u látek, které nejsou klasifikovány 
jako nebezpečné.

Pozměňovací návrh 99
Carl Schlyter

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 26  odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Odstavec 1 se nevztahuje na látky, u 
nichž bylo shledáno, že splňují kritéria 
stanovená v článku 57 nařízení (ES) 
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č. 1907/2006.

Or. en

Odůvodnění

Nemělo by být možné, aby s odkazem na důvěrnost obchodních údajů docházelo k zatajování 
názvů látek, které vzbuzují největší obavy, jakými jsou například látky karcinogenní, 
mutagenní nebo toxické pro reprodukci.  

Pozměňovací návrh 100
Gyula Hegyi

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 26  odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Agentura může od dodavatele, který 
předkládá žádost, požadovat další 
informace, pokud jsou takové informace 
pro přijetí rozhodnutí nezbytné. Agentura 
oznámí osobě, která předkládá žádost, své 
rozhodnutí do šesti týdnů od předložení 
žádosti nebo od obdržení dalších 
požadovaných informací. Pokud agentura 
ve stanovené lhůtě nerozhodne, považuje 
se použití požadovaného názvu za 
povolené.

3. Agentura může od dodavatele, který 
předkládá žádost, požadovat další 
informace, pokud jsou takové informace 
pro přijetí rozhodnutí nezbytné. Agentura 
oznámí osobě, která předkládá žádost, své 
rozhodnutí do šesti týdnů od předložení 
žádosti nebo od obdržení dalších 
požadovaných informací.

Or. en

Odůvodnění

Volnost v jednání, které navrhuje Komise, by neměla ohrožovat zdraví občanů.
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Pozměňovací návrh 101
Johannes Blokland

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 26  odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pokud agentura žádosti nevyhoví, 
informuje výrobce či dovozce alespoň čtyři 
týdny před zamýšleným zveřejněním 
informace.  Proti rozhodnutí o zamítnutí 
žádosti se lze v souladu s články 92 a 93 
nařízení (ES) č. 1907/2006 odvolat.  Toto 
odvolání má odkladný účinek a údaje 
nejsou zveřejňovány.

Or. en

Odůvodnění

Touto změnou se výrobcům a dovozcům poskytuje právo na odvolání.

Pozměňovací návrh 102
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 26  odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pokud agentura žádosti nevyhoví, 
informuje výrobce či dovozce alespoň čtyři 
týdny před zamýšleným zveřejněním 
informace.  Proti rozhodnutí o zamítnutí 
žádosti se lze v souladu s články 92 a 93 
nařízení (ES) č. 1907/2006 odvolat. Toto 
odvolání má odkladný účinek a údaje 
nejsou zveřejňovány.

Or. en

Odůvodnění

Právo na odvolání; ochrana důvěrných obchodních informací. 
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Pozměňovací návrh 103
Gyula Hegyi

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 27  odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Dodavatel může v části pro doplňkové 
informace na štítku uvést jiné doplňkové 
informace než informace uvedené v 
odstavcích 1 a 2, pokud kvůli těmto 
informacím není ztížena identifikace prvků 
označení podle čl. 17 odst. 1 písm. a) až g) 
a pokud tyto informace udávají další 
podrobnosti a nejsou v rozporu 
s informacemi sdělovanými pomocí těchto 
prvků ani nezpochybňují jejich platnost.

3. Dodavatel může v části pro doplňkové 
informace na štítku uvést jiné doplňkové 
informace než informace uvedené v 
odstavcích 1 a 2, pokud kvůli těmto 
informacím není ztížena identifikace prvků 
označení podle čl. 17 odst. 1 písm. a) až g) 
a pokud tyto informace udávají další 
podrobnosti a nejsou v rozporu 
s informacemi sdělovanými pomocí těchto 
prvků ani nezpochybňují jejich platnost. 
Veškeré zavádějící informace nebo 
doplňkové informace vypovídající chybně 
o účincích na zdraví a životní prostředí 
jsou zakázány.

Or. en

Odůvodnění

Všem chybným a zavádějícím doplňkovým informacím by se mělo předcházet.

Pozměňovací návrh 104
Carl Schlyter

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 30  odst. 2  pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud je určitá látka nebo směs 
prodávána široké veřejnosti, používá se na 
štítku podle potřeby jeden pokyn pro 
bezpečné zacházení týkající se likvidace 
dané látky nebo směsi.

2. Pokud je určitá látka nebo směs 
prodávána široké veřejnosti, používá se na 
štítku jeden pokyn pro bezpečné zacházení 
týkající se likvidace dané látky nebo směsi.
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Or. en

Odůvodnění

Pokud jde o uvádění pokynu pro bezpečné zacházení, nemělo by se o existenci této potřeby 
nijak uvažovat, neboť by měla existovat vždy.

Pozměňovací návrh 105
Carl Schlyter

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 31  odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V případě obalů, které obsahují 125 ml 
nebo méně, není nutné uvádět na štítku 
údaje o nebezpečnosti ani pokyny pro 
bezpečné zacházení, je-li látka nebo směs 
klasifikována jako:

vypouští se

a) hořlavý plyn kategorie 2;

b) hořlavá kapalina kategorie 2 nebo 3;
c) hořlavá tuhá látka kategorie 1 nebo 2;

d) látky, které při styku s vodou uvolňují 
hořlavé plyny, kategorie 2 nebo 3;

e) oxidující kapalina kategorie 2 nebo 3;

f) oxidující tuhá látka kategorie 2 nebo 3;

g) akutně toxická látka kategorie 4, není-
li látka nebo směs dodávána široké 
veřejnosti;

h) látka dráždivá pro kůži kategorie 2;

i) látka dráždivá pro oči kategorie 2;

j) látka akutně nebezpečná pro vodní 
prostředí kategorie 1;

k) látka chronicky nebezpečná pro vodní 
prostředí kategorie 1, 2, 3 a 4.
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Or. en

Odůvodnění

Mohou-li se údaje o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení používat na balení 
obsahujícím 125 a méně ml látek či směsí zařazených do kategorie 1, mělo by se tak činit i u 
látek a směsích zařazených do nižších kategorií.

Pozměňovací návrh 106
Gyula Hegyi

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 31  odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V případě obalů, které obsahují 125 ml
nebo méně, není nutné uvádět na štítku 
údaje o nebezpečnosti ani pokyny pro 
bezpečné zacházení, je-li látka nebo směs 
klasifikována jako:

1. V případě obalů, které obsahují 100 ml
nebo méně, není nutné uvádět na štítku 
údaje o nebezpečnosti ani pokyny pro 
bezpečné zacházení, je-li látka nebo směs 
klasifikována jako:

a) hořlavý plyn kategorie 2; a) hořlavý plyn kategorie 2;

b) hořlavá kapalina kategorie 2 nebo 3; b) hořlavá kapalina kategorie 2 nebo 3;

c) hořlavá tuhá látka kategorie 1 nebo 2; c) hořlavá tuhá látka kategorie 2;

d) látky, které při styku s vodou uvolňují 
hořlavé plyny, kategorie 2 nebo 3;

d) látky, které při styku s vodou uvolňují 
hořlavé plyny, kategorie 2 nebo 3;

e) oxidující kapalina kategorie 2 nebo 3; e) oxidující kapalina kategorie 2 nebo 3;

f) oxidující tuhá látka kategorie 2 nebo 3; f) oxidující tuhá látka kategorie 2 nebo 3;

g) akutně toxická látka kategorie 4, není-li 
látka nebo směs dodávána široké 
veřejnosti;

g) akutně toxická látka kategorie 4, není-li 
látka nebo směs dodávána široké 
veřejnosti;

h) látka dráždivá pro kůži kategorie 2; h) látka dráždivá pro kůži kategorie 2;

i) látka dráždivá pro oči kategorie 2; i) látka dráždivá pro oči kategorie 2;

j) látka akutně nebezpečná pro vodní 
prostředí kategorie 1;
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k) látka chronicky nebezpečná pro vodní 
prostředí kategorie 1, 2, 3 a 4.

k) látka chronicky nebezpečná pro vodní 
prostředí kategorie 1, 2, 3 a 4.

Or. en

Odůvodnění

Má-li se chránit lidské zdraví a životní prostředí, měla by se hranice snížit na 100 ml.  
Hořlavé tuhé látky kategorie 1 mohou způsobit nehody a látky akutně nebezpečné pro vodní 
prostředí kategorie 1 představují velké nebezpečí pro životní prostředí. Proto by se na tyto 
kategorie neměly vztahovat žádné výjimky.

Pozměňovací návrh 107
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 31  odst. 1  písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) látka chronicky nebezpečná pro vodní 
prostředí kategorie 1, 2, 3 a 4.

k) látka chronicky nebezpečná pro vodní 
prostředí kategorie 1 a 2.

Or. en

Odůvodnění

Látky chronicky nebezpečné pro vodní prostředí kategorie 3 a 4 nejsou spojeny 
s piktogramem označujícím nebezpečí. Pokud by na obalu chyběl údaj o nebezpečnosti, nebyli 
by si uživatelé daného nebezpečí vědomi. Předložený pozměňovací návrh odráží současnou 
praxi v rámci směrnice o nebezpečných látkách pro směsi klasifikované jako R10 nebo 
R52/53, tj. klasifikace nespojené se symbolem označujícím nebezpečí.

Pozměňovací návrh 108
Johannes Blokland

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 31  odst. 1  písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) látka chronicky nebezpečná pro vodní k) látka chronicky nebezpečná pro vodní 
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prostředí kategorie 1, 2, 3 a 4. prostředí kategorie 1 a 2.

Or. en

Odůvodnění

Látky chronicky nebezpečné pro vodní prostředí kategorie 3 a 4 nejsou spojeny 
s piktogramem označujícím nebezpečí. Pokud by na obalu chyběl údaj o nebezpečnosti, nebyli 
by si uživatelé daného nebezpečí vědomi. Předložený pozměňovací návrh odráží současnou 
praxi v rámci směrnice o nebezpečných látkách pro směsi klasifikované jako R10 nebo 
R52/53, tj. klasifikace nespojené se symbolem označujícím nebezpečí.  Tento pozměňovací 
návrh má souvislost s jiným pozměňovacím návrhem, který k tomuto odstavci předkládá týž 
autor.

Pozměňovací návrh 109
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 31  odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V případě obalů, které obsahují 
125 ml nebo méně, není nutné uvádět na 
štítku pokyny pro bezpečné zacházení, je-
li látka nebo směs klasifikována jako 
chronicky nebezpečná pro vodní prostředí 
kategorie 3 nebo 4.

Or. en

Odůvodnění

Látky chronicky nebezpečné pro vodní prostředí kategorie 3 a 4 nejsou spojeny 
s piktogramem označujícím nebezpečí. Pokud by na obalu chyběl údaj o nebezpečnosti, nebyli 
by si uživatelé daného nebezpečí vědomi.  Předložený pozměňovací návrh odráží současnou 
praxi v rámci směrnice o nebezpečných látkách pro směsi klasifikované jako R10 nebo 
R52/53, tj. klasifikace nespojené se symbolem označujícím nebezpečí.
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Pozměňovací návrh 110
Johannes Blokland

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 31  odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V případě obalů, které obsahují 
125 ml nebo méně, není nutné uvádět na 
štítku pokyny pro bezpečné zacházení, je-
li látka nebo směs klasifikována jako 
chronicky nebezpečná pro vodní prostředí 
kategorie 3 nebo 4.

Or. en

Odůvodnění

Látky chronicky nebezpečné pro vodní prostředí kategorie 3 a 4 nejsou spojeny 
s piktogramem označujícím nebezpečí. Pokud by na obalu chyběl údaj o nebezpečnosti, nebyli 
by si uživatelé daného nebezpečí vědomi.  Předložený pozměňovací návrh odráží současnou 
praxi v rámci směrnice o nebezpečných látkách pro směsi klasifikované jako R10 nebo 
R52/53, tj. klasifikace nespojené se symbolem označujícím nebezpečí.

Pozměňovací návrh 111
Carl Schlyter

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 31   odst. 2  písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pokud je obal příliš malý nebo jinak 
nevhodný pro připevnění štítku, z 
podmínek pro použití prvků označení;

a) pokud je obal příliš malý nebo jinak 
nevhodný pro připevnění štítku, z 
podmínek pro použití prvků označení na 
samostatném listu přiloženém k balení;

Or. en

Odůvodnění

Změna objasňující skutečnost, že pokud prvky označení nemohou být umístěny na štítku 
samotném, měly by být uvedeny na zvláštním listu.
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Pozměňovací návrh 112
Carl Schlyter

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 31  odst. 2  písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokud obal obsahuje jiné množství než 
125 ml, které nepředstavuje riziko pro 
pracovníky, lidské zdraví ani životní 
prostředí, z množství a příslušné výjimky z 
požadavků na označování látek a směsí, 
které jsou klasifikovány jako:

vypouští se

i) hořlavé plyny;

ii) oxidující plyny;

iii) hořlavé kapaliny;

iv) hořlavé tuhé látky;

v) látky, které při styku s vodou uvolňují 
hořlavé plyny;

vi) oxidující kapaliny;

vii) oxidující tuhé látky;

viii) akutně toxické látky kategorie 4;

ix) látka dráždivá pro kůži kategorie 2;

x) látka dráždivá pro oči kategorie 2;

Or. en

Odůvodnění

Označení se musí odvíjet od vnitřních vlastností dané látky či směsi, a nikoliv od rizika, které 
představuje. Označení by se rovněž mělo používat bez ohledu na množství látky v daném 
balení.
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Pozměňovací návrh 113
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 31  odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Agentura na žádost Komise připraví a 
předloží Komisi návrh výjimek z 
povinnosti provádět označování podle 
článků 17 a 34 v těchto případech:

2. Agentura na žádost Komise připraví a 
předloží Komisi návrh výjimek z 
povinnosti provádět označování podle 
článků 17 a 34, pokud obal obsahuje jiné 
množství než 125 ml, které nepředstavuje 
riziko pro pracovníky, lidské zdraví ani 
životní prostředí, z množství a příslušné 
výjimky z požadavků na označování látek 
a směsí, které jsou klasifikovány jako:

a) pokud je obal příliš malý nebo jinak 
nevhodný pro připevnění štítku, z 
podmínek pro použití prvků označení;
b) pokud obal obsahuje jiné množství než 
125 ml, které nepředstavuje riziko pro 
pracovníky, lidské zdraví ani životní 
prostředí, z množství a příslušné výjimky z 
požadavků na označování látek a směsí, 
které jsou klasifikovány jako:
i) hořlavé plyny;
ii) oxidující plyny;
iii) hořlavé kapaliny;
iv) hořlavé tuhé látky;
v) látky, které při styku s vodou uvolňují 
hořlavé plyny;
vi) oxidující kapaliny;
vii) oxidující tuhé látky;
viii) akutně toxické látky kategorie 4;
ix) látka dráždivá pro kůži kategorie 2;
x) látka dráždivá pro oči kategorie 2;
xi) látka nebezpečná pro životní prostředí.

i) hořlavé plyny;
ii) oxidující plyny;
iii) hořlavé kapaliny;
iv) hořlavé tuhé látky;
v) látky, které při styku s vodou uvolňují 
hořlavé plyny;
vi) oxidující kapaliny;
vii) oxidující tuhé látky;
viii) akutně toxické látky kategorie 4;
ix) látka dráždivá pro kůži kategorie 2;
x) látka dráždivá pro oči kategorie 2;
xi) látka nebezpečná pro životní prostředí.
2a. Pokud je balení neforemné nebo je tak 
malé, že je technicky nemožné na něj 
štítek umístit, zprostředkovávají se údaje o 
nebezpečnosti jinou vhodnou formou, 
například pomocí visaček. Pokud je to 
proveditelné, umístí se úplné údaje o 
nebezpečnosti alespoň na jednu vrstvu 
balení.

Or. en
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Odůvodnění

V souvislosti s navrhovaným nařízením EU o GHS se počet prvků označení oproti současné 
situaci zvýší.  Může se tedy stát, že pokud bude balení příliš malé nebo jinak z hlediska 
umístění požadovaného štítku nevhodné, nebude možné požadavkům stanoveným v článku 34 
vyhovět. Komise si je tohoto problému vědoma, ovšem přistupuje k němu pouze jako k 
případnému budoucímu požadavku. Navrhované znění je v souladu s návrhem textu, jež je v 
současnosti revidován pracovní skupinou odborného výboru OSN pro GHS, která se mezi 
zasedáními zabývá otázkou označování malých balení.

Pozměňovací návrh 114
Gyula Hegyi

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 31  odst. 2  písm. b  úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokud obal obsahuje jiné množství než 
125 ml, které nepředstavuje riziko pro 
pracovníky, lidské zdraví ani životní 
prostředí, z množství a příslušné výjimky z 
požadavků na označování látek a směsí, 
které jsou klasifikovány jako:

b) pokud obal obsahuje jiné množství než 
100 ml, které nepředstavuje riziko pro 
pracovníky, lidské zdraví ani životní 
prostředí, z množství a příslušné výjimky z 
požadavků na označování látek a směsí, 
které jsou klasifikovány jako:

Or. en

Odůvodnění

Má-li se chránit lidské zdraví a životní prostředí, měla by se hranice snížit na 100 ml.

Pozměňovací návrh 115
Carl Schlyter

Návrh nařízení – pozměňující akt
Článek 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro obaly určené široké veřejnosti, na které 
je fyzicky nemožné umístit štítek v souladu 
s článkem 34, je stanovena výjimka z 
povinnosti označení štítkem za 
předpokladu, že je k takovému obalu 

Pro obaly určené široké veřejnosti, na které 
je fyzicky nemožné umístit štítek v souladu 
s článkem 34, je stanovena výjimka z 
povinnosti označení štítkem za 
předpokladu, že je k takovému obalu 
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přiložen přesný a jasný návod k použití, 
včetně případných pokynů k jeho 
likvidaci, a za předpokladu, že tento obal 
obsahuje látky nebo směsi klasifikované v 
souladu s následujícími třídami a 
kategoriemi nebezpečnosti uvedenými v 
příloze I:

přiložen samostatný datový list s 
identifikačními údaji a přesný a jasný 
návod k použití, včetně pokynů k jeho 
likvidaci v relevantních případech.

a) oddíl 3.1, akutní toxicita kategorie 1, 2 
nebo 3;

b) oddíl 3.2, poleptání kůže kategorie 1;

c) oddíl 3.8, toxicita pro specifické cílové 
orgány – jednorázová expozice 
kategorie 1;

d) oddíl 3,9, toxicita pro specifické cílové 
orgány – opakovaná expozice kategorie 1.

Or. en

Odůvodnění

Není-li možné štítek umístit přímo na balení, měly by identifikační údaje být k dispozici na 
samostatném datovém listu. Nemělo by být otázkou, zda je či není nezbytné začlenit pokyny k 
likvidaci, ale zda začlenění takové informace je či není relevantní.  Je obtížné pochopit, proč 
by se výjimka měla vztahovat na určité třídy nebezpečnosti kategorie 1, a nikoli na jiné třídy 
nebezpečnosti nebo nižší kategorie.

Pozměňovací návrh 116
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 32  odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Pro balení látek a směsí určených pro 
širokou veřejnost a splňujících kritéria 
kategorie nebezpečnosti 2.16 je stanovena 
výjimka z povinnosti označení štítkem s 
informací o této nebezpečnosti za 
předpokladu, že pokud je použit vnější i 
vnitřní obal, je na vnějším obalu uveden 
piktogram v souladu s pravidly pro 



AM\710142CS.doc 49/87 PE402.685v01-00

CS

přepravu nebezpečných věcí podle 
nařízení (EHS) č. 3922/91, směrnice 
94/55/ES, směrnice 96/49/ES nebo 
směrnice 2002/59/ES.

Or. en

Odůvodnění

Dodávky se netýkají látek a směsí žíravých pro kovy. Kategorie nebezpečnosti 2.16 je nový 
požadavek, který není součástí směrnice o nebezpečných látkách či směrnice o nebezpečných 
přípravcích, ale je zahrnut do nařízení týkajících se přepravy.  Vztahuje se pouze na přepravu 
a skladování velkých množství, tzn., že se nevztahuje na jednotlivá balení určená pro 
spotřebitele. Této kategorii nebezpečnosti byl přidělen vlastní piktogram týkající se žíravosti 
− použití tohoto symbolu povede u spotřebitelů k záměně s nebezpečím poleptání kůže či 
vážného poškození očí.

Pozměňovací návrh 117
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 32  odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Pro některé směsi klasifikované jako 
nebezpečné pro životní prostředí se mohou 
v souladu s postupem uvedeným ve článku 
53 stanovit výjimky z některých 
ustanovení o označování v souvislosti s 
životním prostředím či ze specifických 
ustanovení o označování v souvislosti s 
životním prostředím, pokud je možné 
prokázat snížení dopadu na životní 
prostředí. Tyto výjimky či specifická 
ustanovení jsou definovány v části 2 
přílohy II .

Or. en

Odůvodnění

V souladu s čl. 10 odst. 3 směrnice o nebezpečných látkách.
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Pozměňovací návrh 118
Amalia Sartori

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 33  odstavce 1 a 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dodavatel látky nebo směsi neprodleně 
aktualizuje štítek, jakmile dojde k jakékoli 
změně klasifikace a označení látky nebo 
směsi.

Dodavatel látky nebo směsi přijme veškerá 
potřebná opatření a aktualizuje štítek, 
jakmile dojde k jakékoli změně klasifikace 
a označení látky nebo směsi, a to 
neprodleně a v každém případě nejpozději 
dvanáct měsíců po změně klasifikace.

Dodavatel směsi podle článku 24 
neprodleně aktualizuje štítek, jakmile 
dojde k jakékoli změně klasifikace látky a 
označení směsi.

Or. en

Odůvodnění

V návaznosti na jakoukoli změnu klasifikace látek a směsí by měl být neprodleně aktualizován 
štítek. Dodavatel by tak měl učinit co nejrychleji, ale i v méně naléhavých případech (např. 
změna poštovní adresy výrobce) během jasně stanoveného časového období. Z důvodů 
bezpečnosti by k úpravě štítku mělo dojít po dané změně co nejrychleji.

Pozměňovací návrh 119
Holger Krahmer

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 33  pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tímto článkem nejsou dotčeny 
směrnice 91/414/EHS a 98/8/ES.

Tímto článkem nejsou dotčeny článek 4 
tohoto nařízení ani směrnice 91/414/EHS, 
98/8/ES.

Or. fr
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Odůvodnění

Jednou z klíčových zásad stávajících právních předpisů je harmonizace klasifikace 
a označování chemických látek a směsí tak, aby se zamezilo jakémukoli narušení společného 
trhu. Jednou ze základních zásad zajišťující harmonizovanou klasifikaci v celé Evropské unii 
je klasifikace prováděná výrobcem podle článku 4 tohoto nařízení. Proto by se tato zásada 
měla bez výjimky vztahovat na všechny látky a směsi, na něž se vztahuje toto nařízení.

Pozměňovací návrh 120
Amalia Sartori

Návrh nařízení – pozměňující akt
Článek 26 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 36a
Označování detergentů

Pravidly pro označování stanovenými v 
této hlavě není dotčeno nařízení (ES) č. 
648/2004.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh souvisí s bodem odůvodnění 41. Nařízení o detergentech obsahuje 
specifická ustanovení týkající se označování detergentů, která musí být dodržována.

Pozměňovací návrh 121
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 37  odst. 1  písm a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) obal musí být navržen a konstruován 
tak, aby jeho obsah nemohl uniknout, s 
výjimkou případů, kdy jsou předepsány 
jiné blíže určené bezpečnostní prostředky;

a) obal musí být navržen a konstruován 
tak, aby při běžném zacházení a používání
jeho obsah nemohl uniknout, s výjimkou 
případů, kdy jsou předepsány jiné blíže 
určené bezpečnostní prostředky;
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Or. en

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je objasnění.

Pozměňovací návrh 122
Johannes Blokland

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 37  odst. 1  písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) obal musí být navržen a konstruován 
tak, aby jeho obsah nemohl uniknout, s 
výjimkou případů, kdy jsou předepsány 
jiné blíže určené bezpečnostní prostředky;

a) obal musí být navržen a konstruován 
tak, aby při běžném zacházení a používání
jeho obsah nemohl uniknout, s výjimkou 
případů, kdy jsou předepsány jiné blíže 
určené bezpečnostní prostředky;

Or. en

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je objasnění.

Pozměňovací návrh 123
Anne Laperrouze

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 37 odst. 2  pododstavce 2 až 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud takové nádoby splňují požadavky 
podle oddílu 3.1.1 přílohy II, musí být 
vybaveny uzávěry odolnými proti otevření 
dětmi podle oddílů 3.1.2, 3.1.3 a 3.1.4.2 
přílohy II.

Pokud takové nádoby splňují požadavky 
podle oddílu 3.1.1 přílohy II, musí být 
vybaveny uzávěry odolnými proti otevření 
dětmi podle oddílů 3.1.2, 3.1.3 a 3.1.4.2 
přílohy II, pokud se na směs nevztahují 
specifická ustanovení o balení, zejména 
ustanovení nařízení (ES) č. 648/2004 
Evropského parlamentu a Rady ze dne 31. 
března 2004 o detergentech1.
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Pokud takové nádoby splňují požadavky 
podle oddílu 3.2.1 přílohy II, musí být 
vybaveny hmatatelnými výstrahami 
nebezpečí podle oddílu 3.2.2 přílohy II.

Pokud nádoby splňují požadavky podle 
oddílu 3.2.1 přílohy II, musí být vybaveny 
hmatatelnými výstrahami nebezpečí podle 
oddílu 3.2.2 přílohy II, pokud se na směs 
nevztahují specifická ustanovení o balení, 
zejména ustanovení nařízení (ES) č. 
648/2004.
1 Úř. věst. L 104, 8.4.2004, s. 1. Nařízení 
ve znění nařízení Komise (ES) č. 907/2006 
(Úř. věst. L 168, 21.6.2006, s. 5).

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zabraňuje překrývání s ustanoveními jiných směrnic či nařízení EU 
.

Pozměňovací návrh 124
Anne Laperrouze

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 40  název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Obsah stanovisek a rozhodnutí pro 
harmonizovanou klasifikaci a označení v 
příloze VI, přístup k informacím

Obsah stanovisek a rozhodnutí pro 
harmonizovanou klasifikaci a označení 
v části 3 přílohy VI, přístup k informacím

Or. fr

Odůvodnění

V návrhu Komise má část 3 přílohy VI závaznou povahu. Navrhuje se vytvořit část 4, která by 
obsahovala klasifikaci a označení nebezpečných látek, které již na úrovni Společenství 
harmonizovala směrnice 67/548/EHS pro jiné třídy nebezpečnosti než ty, které jsou uvedeny 
v článku 38. Tato část 4 přílohy VI, kterou budou využívat příslušné orgány a výrobci, bude 
referenční a nebude mít závaznou povahu.
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Pozměňovací návrh 125
Anne Laperrouze

Návrh nařízení – pozměňující akt
Článek 40 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 40a
Klasifikace a označení nebezpečných 

látek podle směrnice 67/548/EHS pro jiné 
třídy nebezpečnosti, než ty, které jsou 

uvedeny v čl. 38 odst. 1
Dodavatelé mohou používat klasifikace a 
označení uvedená v části 4 přílohy VI.
Pokud se dodavatel rozhodne, že 
nepoužije tyto klasifikace a označení, 
musí směs znovu zhodnotit podle kritérií 
stanovených v částech 2 až 5 přílohy I.

Or. fr

Odůvodnění

V návrhu Komise má část 3 přílohy VI závaznou povahu. Navrhuje se vytvořit část 4, která by 
obsahovala klasifikaci a označení nebezpečných látek, které již na úrovni Společenství 
harmonizovala směrnice 67/548/EHS pro jiné třídy nebezpečnosti, než ty, které jsou uvedeny 
v článku 38. Tato část 4 přílohy VI, kterou budou využívat příslušné orgány a výrobci, bude 
referenční a nebude mít závaznou povahu.

Pozměňovací návrh 126
Amalia Sartori

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 41  odst. 1  úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý výrobce či dovozce nebo skupina 
výrobců či dovozců (dále jen 
„oznamovatelé“), kteří uvádějí na trh látku, 
která podléhá registraci v souladu s 
nařízením (ES) č. 1907/2006, nebo látku, 
která je podle dané situace klasifikována 

1. Každý výrobce či dovozce nebo skupina 
výrobců či dovozců (dále jen 
„oznamovatelé“), kteří uvádějí na trh buď 
látku, která podléhá registraci v souladu 
s čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 1907/2006 v 
množství stejném či větším než 1 tuna 
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jako nebezpečná sama o sobě nebo ve 
směsi v koncentračních limitech 
přesahujících hodnoty podle 
směrnice 1999/45/ES nebo podle tohoto 
nařízení, což způsobuje klasifikaci směsi 
jako nebezpečné, oznamují agentuře za 
účelem zápisu na seznam podle článku 43 
následující informace:

ročně, nebo látku, která je podle dané 
situace klasifikována jako nebezpečná 
sama o sobě nebo ve směsi v 
koncentračních limitech přesahujících 
hodnoty podle směrnice 1999/45/ES nebo 
podle tohoto nařízení, což způsobuje 
klasifikaci směsi jako nebezpečné, 
oznamují agentuře za účelem zápisu na 
seznam podle článku 43 následující 
informace:

Or. en

Odůvodnění

V článku 6 nařízení ES 1907/2006 se stanoví povinnost registrace pro látky v množství vyšším 
než 1 tuna. V souladu s ustanoveními nařízení REACH a na základě komplexního a 
rozsáhlého vyhodnocování, které vedlo k zavedení této prahové hodnoty, je vhodné stanovit 
stejnou hodnotu také pro oznámení informací požadovaných systémem GHS agentuře. 
Prahová hodnota jedné tuny by se však neměla vztahovat na látky a směsi klasifikované jako 
nebezpečné.

Pozměňovací návrh 127
Anne Laperrouze

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl 41  odst. 1  pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý výrobce či dovozce nebo skupina 
výrobců či dovozců (dále jen 
„oznamovatelé“), kteří uvádějí na trh látku, 
která podléhá registraci v souladu s 
nařízením (ES) č. 1907/2006, nebo látku, 
která je podle dané situace klasifikována 
jako nebezpečná sama o sobě nebo ve 
směsi v koncentračních limitech
přesahujících hodnoty podle 
směrnice 1999/45/ES nebo podle tohoto 
nařízení, což způsobuje klasifikaci směsi 
jako nebezpečné, oznamují agentuře za 
účelem zápisu na seznam podle článku 43 
následující informace:

1. Každý výrobce či dovozce nebo skupina 
výrobců či dovozců (dále jen 
„oznamovatelé“), kteří uvádějí na trh látku 
klasifikovanou jako nebezpečná, která 
podléhá registraci v souladu s nařízením 
(ES) č. 1907/2006, nebo více než jednu 
tunu ročně látky, která je podle dané 
situace klasifikována jako nebezpečná 
sama o sobě nebo ve směsi v 
koncentračních limitech přesahujících 
hodnoty podle směrnice 1999/45/ES nebo 
podle tohoto nařízení, což způsobuje 
klasifikaci směsi jako nebezpečné, 
oznamují agentuře za účelem zápisu na 
seznam podle článku 43 následující 



PE402.685v01-00 56/87 AM\710142CS.doc

CS

informace:

Or. fr

Odůvodnění

Povinnost oznámit agentuře ke dni 1. prosince 2010 informace pro seznam klasifikací by se 
neměla týkat všech látek podléhajících registraci a uváděných na trh, ale pouze těch, které 
jsou klasifikovány jako nebezpečné; a to včetně rámce REACH. V posledních dvou uvedených 
případech (látka klasifikovaná jako nebezpečná sama o sobě nebo ve směsi…) musí být 
stanovena prahová hodnota (1 tuna ročně). Pokud by taková prahová hodnota neexistovala, 
vedla by tato skutečnost k nedostatku právní jistoty a měla by negativní dopad na činnosti 
výzkumu a vývoje.

Pozměňovací návrh 128
Carl Schlyter

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 41  odst. 1  písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) je-li látka klasifikována jiným 
způsobem, než jak je klasifikována v 
seznamu klasifikací a označení, 
odůvodnění této klasifikace;

Or. en

Odůvodnění

Podle článku 16 může dodavatel určitou látku klasifikovat jiným způsobem, než jak je 
klasifikována v seznamu klasifikací a označení, pokud společně s oznámením podle článku 41 
předloží odůvodnění své klasifikace. Z důvodu koherence by tato skutečnost měla být uvedena 
v článku 41.
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Pozměňovací návrh 129
Gyula Hegyi

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 43  odst. 1  pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Informace v seznamu, které odpovídají 
informacím podle čl. 119 odst. 1 nařízení 
(ES) č. 1907/2006, jsou přístupné 
veřejnosti. Agentura umožňuje v souladu 
s čl. 29 odst. 1 nařízení (ES) 
č. 1907/2006 oznamovatelům a žadatelům 
o registraci, kteří předložili informace o 
příslušné látce, přístup k ostatním 
informacím o této látce na seznamu. 
Agentura umožňuje přístup k takovým 
informacím jiným stranám v souladu 
s článkem 118 uvedeného nařízení.

Informace v seznamu, které odpovídají 
informacím podle čl. 119 odst. 1 nařízení 
(ES) č. 1907/2006, jsou přístupné 
veřejnosti na internetu. Agentura 
umožňuje v souladu s čl. 29 odst. 1 
nařízení (ES) č. 1907/2006 oznamovatelům 
a žadatelům o registraci, kteří předložili 
informace o příslušné látce, přístup k 
ostatním informacím o této látce na 
seznamu. Agentura umožňuje přístup k 
takovým informacím jiným stranám v 
souladu s článkem 118 uvedeného nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Nejjednodušší způsob, jak zajistit přístup veřejnosti k těmto údajům, je zpřístupnit je na 
internetu.

Pozměňovací návrh 130
Carl Schlyter

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 43  odst. 3  úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Kromě informací uvedených v odstavci 
1 uvádí agentura podle potřeby v každém 
záznamu tyto informace:

3. Kromě informací uvedených v odstavci 
1 agentura případně uvádí v každém 
záznamu tyto informace:

Or. en

Odůvodnění

Nemělo by být otázkou zda je či není potřebné uvádět dodatečné informace, nýbrž zda se 
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jedná o případ, kde je nutné tyto informace uvádět.

Pozměňovací návrh 131
Anne Laperrouze

Návrh nařízení – pozměňující akt
Článek 45

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy určí orgán nebo orgány 
odpovědné za přijímání informací od 
dodavatelů, včetně chemického složení 
směsí uváděných na trh a klasifikovaných 
jako nebezpečné nebo považovaných za 
nebezpečné na základě jejich účinků na 
zdraví nebo na základě jejich fyzikálních 
účinků.

1. Členské státy určí orgán nebo orgány 
odpovědné za přijímání informací od 
dodavatelů týkajících se směsí uváděných 
na trh a klasifikovaných jako nebezpečné 
nebo považovaných za nebezpečné na 
základě jejich účinků na zdraví nebo na 
základě jejich fyzikálních účinků.

1a. Informace uvedené v odstavci 1 se 
poskytují ve formě, kterou stanoví příloha 
VIIa1, a musí být dostatečné pro lékařské 
potřeby, aby bylo možné vypracovat 
preventivní a léčebná opatření, a to 
zejména pro akutní případy.

2. Určené orgány poskytnou všechny 
požadované záruky pro zachování utajení 
obdržených informací. Tyto informace 
mohou být použity pouze k zodpovězení 
lékařských žádostí prostřednictvím 
formulace preventivních a léčebných 
opatření, zejména v akutních případech.
Tyto informace nesmějí být použity pro 
jiné účely.

2. Určené orgány poskytnou všechny 
požadované záruky pro zachování utajení 
obdržených informací. Tyto informace 
mohou být použity pouze pro lékařské 
potřeby uvedené v odstavci 1a; tyto
informace nesmějí být použity pro jiné 
účely.

3. Určené orgány mají k dispozici všechny 
potřebné informace od dodavatelů 
odpovědných za uvádění výrobků na trh, 
aby mohly plnit své úkoly.

3. Určené orgány mají k dispozici všechny 
potřebné informace od dodavatelů 
odpovědných za uvádění výrobků na trh, 
aby mohly plnit své úkoly.

3a. Členské státy každoročně poskytnou 
podrobné údaje pro Evropskou databázi 
nehod, která je vytvořena v rámci 
programu EHLASS (Evropský systém 
statistiky úrazů v domácnostech a volném 
čase), pokud jde o počet nehod a směsi, 
jichž se týkaly a v jejichž případě byly 
určené orgány požádány o lékařské 
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informace týkající se léčby a léčebných 
opatření.
1 Základ přílohy VIIa tvoří požadavky 
týkající se poskytovaných informací 
v rámci požadavků EACCPT.

Or. fr

Odůvodnění

Evropské sdružení toxikologických center zveřejnilo požadavky v oblasti informací, které 
budou základem nové přílohy 7a. Databáze nehod, kterou spravuje GŘ pro zdraví a ochranu 
spotřebitele, by byla vhodným prostředkem pro vypracování přehledu údajů shromážděných 
určenými orgány, které se týkají směsí a nehod, k nimž v souvislosti s nimi došlo.

Pozměňovací návrh 132
Anne Laperrouze

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 45  odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Avšak kovy v kompaktní formě, slitiny 
a směsi obsahující polymery a směsi 
obsahující elastomery, i když jsou 
klasifikovány v souladu s kritérii přílohy 
I, a jež pro lidské zdraví nepředstavují 
nebezpečí akutní toxicity a jež jsou určeny 
k použití profesionály při průmyslových 
činnostech, nepodléhají povinnosti 
sdělování údajů podle odstavce 1.

Or. fr

Odůvodnění

Platné právní předpisy (1999/45/ES) a některá ustanovení tohoto návrhu uznávají skutečnost, 
že jsou látky uzavřeny v matrici a nejsou snadno biologicky přístupné, pro směsi v pevné 
formě a nerozpustné ve vodě, jako jsou slitiny, směsi obsahující polymery a přípravky 
obsahující elastomery. Je tedy třeba dodržovat určitou koherentnost mezi požadavky odstavce 
1 a ustanoveními pro zvláštní směsi podle odstavce 1.3.4 přílohy I.
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Pozměňovací návrh 133
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 45  odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Nejpozději do 1. prosince 2010 podá 
Komise legislativní návrh s cílem 
harmonizovat informace uvedené 
v odstavci 1.

Or. nl

Odůvodnění

Z nedávno vypracované studie vyplývá, že toto ustanovení je v jednotlivých státech prováděno 
různě. Tento pozměňovací návrh odůvodňuje další harmonizaci postupů zasahování při
mimořádných událostech v EU. Toto nařízení má rovněž zaručit volný pohyb chemických 
látek a směsí.

Pozměňovací návrh 134
Gyula Hegyi

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 49  odst. 1  pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý dodavatel látky nebo směsi 
shromažďuje a uchovává k dispozici 
veškeré informace nezbytné pro účely 
klasifikace a označení podle tohoto 
nařízení po dobu nejméně 10 let poté, kdy 
danou látku nebo směs naposledy dodal.

1. Každý dodavatel látky nebo směsi 
shromažďuje a uchovává k dispozici 
veškeré informace nezbytné pro účely 
klasifikace a označení podle tohoto 
nařízení po dobu nejméně 50 let poté, kdy 
danou látku nebo směs naposledy dodal.

Or. en

Odůvodnění

Ve starých skladech východní Evropy se často nacházejí chemické výrobky staré 20 až 30 let. 
Kromě toho, pevné disky počítačů mohou bez potíží uchovávat veškeré informace staré 
desetiletí.
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Pozměňovací návrh 135
Carl Schlyter

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 49  odst. 1  pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý dodavatel látky nebo směsi 
shromažďuje a uchovává k dispozici 
veškeré informace nezbytné pro účely 
klasifikace a označení podle tohoto 
nařízení po dobu nejméně 10 let poté, kdy 
danou látku nebo směs naposledy dodal.

1. Každý dodavatel látky nebo směsi 
shromažďuje a uchovává k dispozici 
veškeré informace nezbytné pro účely 
klasifikace a označení podle tohoto 
nařízení po dobu nejméně 30 let poté, kdy 
danou látku nebo směs naposledy dodal.

Or. en

Odůvodnění

Toxikologie je dynamická věda a právní předpisy týkající se chemických látek se neustále 
mění. Je proto důležité řádně uchovávat záznamy, aby bylo možné poskytnout správný základ 
jak pro vědecké účely, tak pro právní předpisy.

Pozměňovací návrh 136
Anne Laperrouze

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 52  odst. 1  pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud dodavatel nesouhlasí 
s rozhodnutím, jímž se některý členský 
stát domnívá, že látka nebo směs nesplňují 
požadavky tohoto nařízení, je tento 
členský stát povinen neprodleně 
informovat Komisi, agenturu a ostatní 
členské státy a upřesnit důvody, jež ho 
vedly k vydání rozhodnutí.

Or. fr
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Odůvodnění

Je třeba počítat s možnými spory týkajícími se výkladu požadavků tohoto nařízení, k nimž by 
mohlo dojít mezi dodavatelem a členským státem; je tudíž třeba připravit postup, který by 
zajistil harmonizovanou klasifikaci pro případ sporu.

Pozměňovací návrh 137
Gyula Hegyi

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 52  odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise ve lhůtě 60 dnů od obdržení 
příslušných informací od členského státu v 
souladu s regulativním postupem podle 
čl. 54 odst. 2 buď prozatímní opatření 
povolí na dobu stanovenou v rozhodnutí, 
nebo členský stát vyzve, aby prozatímní 
opatření zrušil.

2. Komise ve lhůtě 60 dnů od obdržení 
příslušných informací od členského státu v 
souladu s regulativním postupem s 
kontrolou podle čl. 54 odst. 3 buď 
prozatímní opatření povolí na dobu 
stanovenou v rozhodnutí, nebo členský stát 
vyzve, aby prozatímní opatření zrušil.

Or. en

Odůvodnění

Ochranné doložky by měly být zajištěny na základě regulativního postupu s kontrolou. 
Vzhledem k tomu, že v rámci EU existuje zóna volného obchodu, mohou se nebezpečné 
produkty objevit ve všech členských státech. Z tohoto důvodu by se na všech rozhodnutích měl 
podílet Evropský parlament.

Pozměňovací návrh 138
Carl Schlyter

Návrh nařízení – pozměňující akt
Článek 53

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může upravit a přizpůsobit 
články 12, 14, 23, 27 až 32 a čl. 37 odst. 2 
druhý a třetí pododstavec a přílohy I až VII 
technickému pokroku. Opatření, jež mají 
za účel změnit jiné než podstatné prvky 

Komise může upravit a přizpůsobit 
články 12, 14, 23, 27 až 30 a čl. 37 odst. 2 
druhý a třetí pododstavec a přílohy I až VII 
technickému pokroku. Opatření, jež mají 
za účel změnit jiné než podstatné prvky 
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tohoto nařízení, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 54 odst. 3. 
Ze závažných naléhavých důvodů může 
Komise použít postup pro naléhavé 
případy, uvedený v čl. 54 odst. 4.

tohoto nařízení, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 54 odst. 3. 
Ze závažných naléhavých důvodů může 
Komise použít postup pro naléhavé 
případy, uvedený v čl. 54 odst. 4.

Or. en

Odůvodnění

O výjimkách by se nemělo rozhodovat v rámci postupu komitologie, nýbrž v rámci 
spolurozhodování.

Pozměňovací návrh 139
Carl Schlyter

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 53  odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise případně do ...* přizpůsobí přílohy 
I až VII, aby zahrnovaly kategorie 
nebezpečnosti perzistentních, 
bioakumulativních a toxických látek, 
kategorie nebezpečnosti vysoce 
perzistentních a vysoce akumulativních 
látek a kategorie nebezpečnosti 5 akutně 
toxických látek. Opatření, jež mají za účel 
změnit jiné než podstatné prvky tohoto 
nařízení, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 54 odst. 3.
* dvanáct měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v 
platnost.

Or. en

Odůvodnění

Doplnění nových kategorií a tříd nebezpečnosti se musí promítnout do všech příslušných 
příloh. K tomu by mělo dojít v rámci postupu komitologie nejpozději 12 měsíců od vstupu 
tohoto nařízení v platnost.
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Pozměňovací návrh 140
Gyula Hegyi

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 53  odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejpozději do ...* Komise předloží návrh 
na začlenění látek PBT, vPvB a kategorie 
5 akutně toxických látek do tohoto 
nařízení společně s podrobnými kritérii 
pro látky narušující endokrinní systém.
________

* 5 let od vstupu tohoto nařízení v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Pro spotřebitele je nezbytné, aby byly perzistentní, bioakumulativní a toxické látky a látky 
narušující endokrinní systém označeny. Komise by měla předložit návrh na začlenění těchto 
látek a také kritérium pro klasifikaci látek narušujících endokrinní systém.

Pozměňovací návrh 141
Carl Schlyter

Návrh nařízení – pozměňující akt
Článek 58

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do 1. prosince 2010 se látky klasifikují, 
označují a balí podle směrnice 
67/548/EHS.

1. Do 1. prosince 2010 se látky klasifikují, 
označují a balí podle směrnice 
67/548/EHS.

Do 1. června 2015 se směsi klasifikují, 
označují a balí podle směrnice 1999/45/ES.

Do 1. prosince 2013 se směsi klasifikují, 
označují a balí podle směrnice 1999/45/ES.

2. Odchylně od článku 60 a od odstavce 1 
tohoto článku mohou být látky v období 
před 1. prosincem 2010 a směsi v období 
před 1. červnem 2015 klasifikované podle 
odstavce 1 klasifikovány a označovány 
podle tohoto nařízení. V takovém případě 

2. Odchylně od článku 60 a od odstavce 1 
tohoto článku mohou být látky v období 
před 1. prosincem 2010 a směsi v období 
před 1. prosincem 2013 klasifikované 
podle odstavce 1 klasifikovány a 
označovány podle tohoto nařízení. V 
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se nepoužijí ustanovení směrnic 
67/548/EHS a 1999/45/ES o označování.

takovém případě se nepoužijí ustanovení 
směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES o 
označování.

3. Od 1. prosince 2010 do 1. června 2015
se látky klasifikují jak podle směrnice 
67/548/EHS, tak podle tohoto nařízení. 
Látky se označují a balí podle tohoto 
nařízení.

3. Od 1. prosince 2010 do 1. prosince 2013
se látky klasifikují jak podle směrnice 
67/548/EHS, tak podle tohoto nařízení. 
Látky se označují a balí podle tohoto 
nařízení.

4. Látky, které jsou klasifikovány a 
uvedeny na trh před 1. prosincem 2010, a 
směsi, které jsou klasifikovány a uvedeny 
na trh před 1. červnem 2015, nemusejí být 
označovány ani baleny podle tohoto 
nařízení.

4. Látky, které jsou klasifikovány a 
uvedeny na trh před 1. prosincem 2010, a 
směsi, které jsou klasifikovány a uvedeny 
na trh před 1. prosincem 2013, nemusejí 
být označovány ani baleny podle tohoto 
nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Neexistuje důvod, proč by se mělo pro klasifikaci směsí povolit období 4,5 let po klasifikaci 
látek. Komise zvážila období mezi 4 a 5 lety a nakonec zvolila střed. Členské státy však byly 
běžně toho názoru, že období 3 let je dostačující. Navrhuje se proto zkrátit toto přechodné 
období pro klasifikaci směsí na 3 roky po klasifikaci látek.

Pozměňovací návrh 142
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 58  odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Nejpozději do 1. prosince 2010 
předloží Komise zprávu o účinnosti čl. 45 
odst. 1 až 3 tohoto nařízení, aby v případě 
potřeby navrhla v souladu s regulativním 
postupem s kontrolou uvedeným v čl. 54 
odst. 3 změny za účelem další 
harmonizace.

Or. nl
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Odůvodnění

Z nedávno vypracované studie vyplývá, že toto ustanovení je v jednotlivých státech prováděno 
různě. Tento pozměňovací návrh odůvodňuje další harmonizaci postupů zasahování při 
mimořádných událostech v EU. Toto nařízení má rovněž zaručit volný pohyb chemických 
látek a směsí.

Pozměňovací návrh 143
Carl Schlyter

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 60  odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hlavy II, III a IV se použijí pro látky od 
1. prosince 2010 a pro směsi od 1. června 
2015.

Hlavy II, III a IV se použijí pro látky od 
1. prosince 2010 a pro směsi od 1. prosince 
2013.

Or. en

Odůvodnění

Neexistuje důvod, proč by se mělo pro klasifikaci směsí povolit období 4,5 let po klasifikaci 
látek. Komise zvážila období mezi 4 a 5 lety a nakonec zvolila střed. Členské státy však byly 
běžně toho názoru, že období 3 let je dostačující. Navrhuje se proto zkrátit toto přechodné 
období pro klasifikaci směsí na 3 roky po klasifikaci látek.

Pozměňovací návrh 144
Jens Holm

Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha I  část 3.1.  odst. 3.1.2.1.  pododstavec 1a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejpozději do ...* Komise v souladu s 
postupem uvedeným v článku 53 změní 
tuto část přílohy a začlení kategorii 5 
akutně toxických látek.
______

* šest měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost.
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Or. en

Odůvodnění

Dětem stačí, když konzumují pouze velmi malé množství látek klasifikovaných jako kategorie 
5, aby se u nich projevily příznaky otravy. Vyčlenění této kategorie z nařízení by vedlo přímo 
k tomu, že by se u desítek tisíců směsí neoznačovala toxicita. Kategorie 5 je začleněná do 
GHS a to by znamenalo, že spotřebitel v EU by měl k dispozici méně informací, než 
spotřebitel v jiných zemích, kde se používá systém GHS. Začlenění kategorie 5 do nařízení EU 
by také usnadnilo obchodování s těmito zeměmi, což je hlavním cílem GHS.

Pozměňovací návrh 145
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha I  část 3.1.  odst. 3.1.2.1. a tabulka 3.1.1.  řádky 1 a 2

Znění navržené Komisí

3.1.2.1. Látky mohou být zařazeny do jedné ze čtyř kategorií toxicity na základě akutní 
toxicity při orální, dermální nebo inhalační expozici podle kritérií uvedených v tabulce 3.1.1 
níže. Hodnoty akutní toxicity jsou vyjádřeny jako (přibližné) hodnoty LD50 (orální, dermální 
expozice) nebo LC50 (inhalační expozice) nebo jako odhady akutní toxicity (ATE). 
Vysvětlivky jsou uvedeny v tabulce 3.1.1.

Tabulka 3.1.1.
Kategorie nebezpečnosti pro akutní toxicitu a

odhady akutní toxicity (ATE) definující příslušné kategorie

Cesta 
expozice kategorie 1 kategorie 2 kategorie 3 kategorie 4

Orální (mg/kg 
tělesné 
hmotnosti)
viz pozn. a)

ATE < 5 5 < ATE 
< 50

50 < ATE 
< 300

300 < ATE 
< 2000

Pozměňovací návrh Parlamentu

3.1.2.1. Látky mohou být zařazeny do jedné z pěti kategorií toxicity na základě akutní toxicity 
při orální expozici a do jedné ze čtyř kategorií toxicity na základě akutní toxicity při
dermální nebo inhalační expozici podle kritérií uvedených v tabulce 3.1.1 níže. Hodnoty 
akutní toxicity jsou vyjádřeny jako (přibližné) hodnoty LD50 (orální, dermální expozice) 
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nebo LC50 (inhalační expozice) nebo jako odhady akutní toxicity (ATE). Vysvětlivky jsou 
uvedeny v tabulce 3.1.1.

Tabulka 3.1.1.
Kategorie nebezpečnosti pro akutní toxicitu a

odhady akutní toxicity (ATE) definující příslušné kategorie

Cesta 
expozice kategorie 1 kategorie 2 kategorie 3 kategorie 4 kategorie 5

Orální 
(mg/kg 
tělesné 
hmotnosti)
viz pozn. a)

ATE < 5 5 < ATE < 
50

50 < ATE 
< 300

300 < ATE < 
2000

2000 < ATE 
< 5000

viz pozn. ca)

Poznámky k tabulce 3.1.1:
ca) Na základě kritérií pro zařazení do kategorie 5 má být možné určit látky, které 

představují relativně malé nebezpečí z hlediska akutní toxicity, které však mohou být 
za určitých okolností nebezpečné pro zranitelné skupiny obyvatelstva. Předpokládá se, 
že orální hodnota LD50 se u těchto látek pohybuje mezi 2000-5000 mg/kg tělesné 
hmotnosti.  Pro kategorii 5 jsou stanovena následující specifická kritéria:

(i) Látka je zařazena do této kategorie, pokud již existuje spolehlivý důkaz o tom, že 
hodnota jejího LD50 se pohybuje v rozmezí hodnot stanoveném pro kategorii 5 
nebo v případě, že jiné studie provedené na zvířatech nebo toxické účinky této 
látky na člověka poukazují na akutní nebezpečí pro lidské zdraví.

(ii) Látka je zařazena do této kategorie na základě extrapolace, odhadu nebo měření 
údajů, pokud není opodstatněno její zařazení do kategorie větší nebezpečnosti a: 

- existují spolehlivé informace poukazující na její výrazné toxické účinky na 
člověka; nebo  

- při zkouškách prováděných s hodnotami až do kategorie 4 je při orální, 
inhalační a dermální expozici pozorována mortalita;  nebo  

- odborný posudek potvrzuje při zkouškách prováděných s hodnotami až do 
kategorie 4 významné klinické příznaky toxicity vyjma průjmu, zježení srsti 
nebo stavů, kdy zvíře projevuje známky nemoci; nebo 

- odborný posudek potvrzuje spolehlivé informace z jiných studií provedených 
na zvířatech poukazující na možnost výrazných akutních účinků.

Vzhledem k nutné ochraně zvířat se zkoušky na zvířatech v rozmezí hodnot kategorie 5 
nedoporučují a o jejich provedení by se mělo uvažovat, pouze pokud existuje vysoká 
pravděpodobnost, že takové zkoušky budou mít přímý vliv na ochranu lidského zdraví.
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Or. en

Odůvodnění

Dětem stačí, když konzumují pouze velmi malé množství látek klasifikovaných jako látky 
spadající do kategorie 5, aby se u nich projevily příznaky otravy. Vyčlenění této kategorie z 
nařízení by vedlo přímo k tomu, že by u desítek tisíců směsí nebyla označena toxicita. 
Kategorie 5 je začleněná do GHS a to by znamenalo, že spotřebitel v EU by měl k dispozici 
méně informací, než spotřebitel v jiných zemích, kde se používá systém GHS. Začlenění 
kategorie 5 do nařízení EU by také usnadnilo obchodování s těmito zeměmi, což je hlavním 
cílem GHS.

Pozměňovací návrh 146
Carl Schlyter

Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha I  část 3.1.  odst. 3.1.2.1. a tabulka 3.1.1.  řádky 1 a 2

Znění navržené Komisí

3.1.2.1. Látky mohou být zařazeny do jedné ze čtyř kategorií toxicity na základě akutní 
toxicity při orální, dermální nebo inhalační expozici podle kritérií uvedených 
v tabulce 3.1.1 níže. Hodnoty akutní toxicity jsou vyjádřeny jako (přibližné) hodnoty 
LD50 (orální, dermální expozice) nebo LC50 (inhalační expozice) nebo jako odhady 
akutní toxicity (ATE). Vysvětlivky jsou uvedeny v tabulce 3.1.1.

Tabulka 3.1.1
Kategorie nebezpečnosti pro akutní toxicitu a

odhady akutní toxicity (ATE) definující příslušné kategorie

Cesta 
expozice kategorie 1 kategorie 2 kategorie 3 kategorie 4

Orální (mg/kg 
tělesné 

hmotnosti)
viz pozn. a)

ATE < 5 5 < ATE <
50

50 < ATE <
300

300 < ATE < 
2000

Pozměňovací návrhy Parlamentu

3.1.2.1. Látky mohou být zařazeny do jedné z pěti kategorií toxicity na základě akutní toxicity 
při orální expozici a do jedné ze čtyř kategorií toxicity na základě akutní toxicity při
dermální nebo inhalační expozici podle kritérií uvedených v tabulce 3.1.1 níže. 
Hodnoty akutní toxicity jsou vyjádřeny jako (přibližné) hodnoty LD50 (orální, 
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dermální expozice) nebo LC50 (inhalační expozice) nebo jako odhady akutní toxicity 
(ATE). Vysvětlivky jsou uvedeny v tabulce 3.1.1.

Tabulka 3.1.1
Kategorie nebezpečnosti pro akutní toxicitu a

odhady akutní toxicity (ATE) definující příslušné kategorie

Cesta 
expozice kategorie 1 kategorie 2 kategorie 3 kategorie 4 kategorie 5

Orální 
(mg/kg 
tělesné 
hmotnosti)
viz pozn. a)

ATE < 5 5 < ATE < 
50

50 < ATE <
300

300 < ATE <
2000

2000 < ATE < 
5000

viz pozn. ca)

Poznámka:
ca) Na základě kritérií pro zařazení do kategorie 5 má být možné určit látky, které 

představují relativně malé nebezpečí z hlediska akutní toxicity, které však mohou být 
za určitých okolností nebezpečné pro zranitelné skupiny obyvatelstva. Předpokládá se, 
že orální hodnota LD50 se u těchto látek pohybuje mezi 2000-5000 mg/kg tělesné 
hmotnosti.  Pro kategorii 5 jsou stanovena následující specifická kritéria:

(i) Látka je zařazena do této kategorie, pokud již existuje spolehlivý důkaz o tom, že 
hodnota jejího LD50 se pohybuje v rozmezí hodnot stanoveném pro kategorii 5 
nebo v případě, že jiné studie provedené na zvířatech nebo toxické účinky této 
látky na člověka poukazují na akutní nebezpečí pro lidské zdraví.

(ii) Látka je zařazena do této kategorie na základě extrapolace, odhadu nebo měření 
údajů, pokud není opodstatněno její zařazení do kategorie větší nebezpečnosti a: 

- existují spolehlivé informace poukazující na její výrazné toxické účinky na 
člověka; nebo  

- při zkouškách prováděných s hodnotami až do kategorie 4 je při orální, 
inhalační a dermální expozici pozorována mortalita;  nebo  

- odborný posudek potvrzuje při zkouškách prováděných s hodnotami až do 
kategorie 4 významné klinické příznaky toxicity vyjma průjmu, zježení srsti 
nebo stavů, kdy zvíře projevuje známky nemoci; nebo

- odborný posudek potvrzuje spolehlivé informace z jiných studií provedených 
na zvířatech poukazující na možnost výrazných akutních účinků.

Vzhledem k nutné ochraně zvířat se zkoušky na zvířatech v rámci hodnot kategorie 5 
nedoporučují a o jejich provedení by se mělo uvažovat, pouze pokud existuje vysoká 
pravděpodobnost, že takové zkoušky budou mít přímý vliv na ochranu lidského zdraví.

Or. en
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Odůvodnění

Navrhované nařízení bude svůj účel harmonizace splňovat pouze tehdy, pokud veškerá 
klasifikační kritéria a pravidla pro označování GHS budou provedena v legislativě 
Společenství. Kategorie 5 akutní toxicity je do GHS zahrnuta, a měla by proto patřit i do 
tohoto nařízení. Opačná situace by představovala nejen překážku pro obchod, ale i snížení 
úrovně současné ochrany v rámci právních předpisů EU, jelikož by přestala platit klasifikace 
a označení mnoha směsí.  Tato situace by se negativně promítla zejména do ochrany dětí a 
dalších zranitelných skupin obyvatelstva.

Pozměňovací návrh 147
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha I  část 3.1.  odst. 3.1.2.2.1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3.1.2.2.1a. Kategorie 5 je určena pro 
látky, jejichž akutní toxicita je relativně 
malá, které však mohou být za určitých 
okolností nebezpečné pro zranitelné 
skupiny obyvatelstva. Kritéria pro určení 
látek, jež mají být zařazeny do kategorie 5, 
jsou uvedena pod příslušnou tabulkou. 
Předpokládá se, že orální hodnota LD50 se 
u těchto látek pohybuje mezi 2000–5000 
mg/kg tělesné hmotnosti.  Kvůli ochraně 
zvířat se zkoušky na zvířatech v rozmezí 
hodnot kategorie 5 nedoporučují a o 
jejich provedení by se mělo uvažovat, 
pouze pokud existuje vysoká 
pravděpodobnost, že takové zkoušky 
budou mít přímý vliv na ochranu lidského 
zdraví.

Or. en

Odůvodnění

Označování chemických látek v kategorii 5 má význam zejména při ochraně dětí. Vyčlenění 
této kategorie z nařízení by vedlo přímo k tomu, že by u desítek tisíců směsí nebyla označena 
toxicita. Kategorie 5 je začleněná do GHS a to by znamenalo, že spotřebitel v EU by měl k 
dispozici méně informací, než spotřebitel v jiných zemích, kde se používá systém GHS ve své 
celistvosti. Začlenění kategorie 5 do nařízení EU také usnadní obchod s těmito zeměmi a 
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znamená, že právní předpisy EU budou zahrnovat všechna kritéria akutní toxicity přijatá 
OSN.

Pozměňovací návrh 148
Carl Schlyter

Návrh nařízení – pozměňující akt
Článek I  část 3.1.  odst. 3.1.2.2.1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3.1.2.2.1a. Kategorie 5 je určena pro 
látky, jejichž akutní toxicita je relativně 
malá, které však mohou být za určitých 
okolností nebezpečné pro zranitelné 
skupiny obyvatelstva. Kritéria pro určení 
látek, jež mají být zařazeny do kategorie 5, 
jsou uvedena pod příslušnou tabulkou. 
Předpokládá se, že orální hodnota LD50 se 
u těchto látek pohybuje mezi 2000–5000 
mg/kg tělesné hmotnosti.  Kvůli ochraně 
zvířat se zkoušky na zvířatech v rozmezí 
hodnot kategorie 5 nedoporučují a o 
jejich provedení by se mělo uvažovat, 
pouze pokud existuje vysoká 
pravděpodobnost, že takové zkoušky 
budou mít přímý vliv na ochranu lidského 
zdraví.

Or. en

Odůvodnění

Navrhované nařízení bude svůj účel harmonizace splňovat pouze tehdy, pokud veškerá 
klasifikační kritéria a pravidla pro označování GHS budou provedena v legislativě 
Společenství. Kategorie 5 akutní toxicity je do GHS zahrnuta, a měla by proto patřit i do 
tohoto nařízení. Opačná situace by představovala nejen překážku pro obchod, ale i snížení 
úrovně současné ochrany v rámci právních předpisů EU, jelikož by přestala platit klasifikace 
a označení mnoha směsí.  Tato situace by se negativně promítla zejména do ochrany dětí a 
dalších zranitelných skupin obyvatelstva.
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Pozměňovací návrh 149
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha I  část 3.1.  odst. 3.1.3.6.2.3  tabulka 3.1.2.  řádek 2

Znění navržené Komisí

Tabulka 3.1.2.
Přepočet z experimentálně získaných hodnot rozmezí akutní toxicity

(nebo kategorií nebezpečnosti pro akutní toxicitu) pro odhady přesné hodnoty akutní toxicity 
pro účely klasifikace pro příslušné cesty expozice

Cesty expozice
Klasifikační kategorie nebo experimentálně 

získaný odhad rozmezí akutní toxicity

Přepočtená přesná 
hodnota odhadu akutní 

toxicity
(viz poznámka 1)

Orální

(mg/kg tělesné 
hmotnosti)

0 < kategorie 1  5

5 < kategorie 2  50

50 < kategorie 3  300

300 < kategorie 4 2000

0,5

5

100

500

Poznámka 1:
Tyto hodnoty jsou navrženy k použití při výpočtu ATE pro klasifikaci směsi na základě jejích 
složek a nepředstavují výsledky zkoušek.

Pozměňovací návrhy Parlamentu

Tabulka 3.1.2.
Přepočet z experimentálně získaných hodnot rozmezí akutní toxicity

(nebo kategorií nebezpečnosti pro akutní toxicitu) pro odhady přesné hodnoty akutní toxicity 
pro účely klasifikace pro příslušné cesty expozice

Cesty expozice
Klasifikační kategorie nebo experimentálně 

získaný odhad rozmezí akutní toxicity

Přepočtená přesná 
hodnota odhadu akutní 

toxicity
(viz poznámka 1)
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Orální

(mg/kg tělesné 
hmotnosti)

0 < kategorie 1  5

5 < kategorie 2  50

50 < kategorie 3  300

300 < kategorie 4  2000

2000 < kategorie 5  5000 (viz 
poznámka 1a)

0,5

5

100

500

2500

Poznámka 1:
Tyto hodnoty jsou navrženy k použití při výpočtu ATE pro klasifikaci směsi na základě jejích 
složek a nepředstavují výsledky zkoušek.

Poznámka 1a:
Kategorie 5 je určena pro směsi, jejichž akutní toxicita je relativně malá, které však mohou 
být za určitých okolností nebezpečné pro zranitelné skupiny obyvatelstva. Předpokládá se, že 
orální hodnota LD50 se u těchto směsí pohybuje mezi 2000-5000 mg/kg tělesné hmotnosti.  
Kvůli ochraně zvířat se zkoušky na zvířatech v rozmezí hodnot kategorie 5 nedoporučují a o 
jejich provedení by se mělo uvažovat, pouze pokud existuje vysoká pravděpodobnost, že 
takové zkoušky budou mít přímý vliv na ochranu lidského zdraví.

Or. en

Odůvodnění

Označování chemických látek v kategorii 5 má význam zejména při ochraně dětí. Vyčlenění 
této kategorie z nařízení by vedlo přímo k tomu, že by u desítek tisíců směsí nebyla označena 
toxicita. Kategorie 5 je začleněná do GHS a to by znamenalo, že spotřebitel v EU by měl k 
dispozici méně informací, než spotřebitel v jiných zemích, kde se používá systém GHS ve své 
celistvosti. Začlenění kategorie 5 do nařízení EU také usnadní obchod s těmito zeměmi a 
znamená, že právní předpisy EU budou zahrnovat všechna kritéria akutní toxicity přijatá 
OSN.

Pozměňovací návrh 150
Carl Schlyter

Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha I  část 3.1.  odst. 3.1.3.6.2.3  tabulka 3.1.2.  řádek 2
Znění navržené Komisí
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Tabulka 3.1.2.
Přepočet z experimentálně získaných hodnot rozmezí akutní toxicity

(nebo kategorií nebezpečnosti pro akutní toxicitu) pro odhady přesné hodnoty akutní toxicity 
pro účely klasifikace pro příslušné cesty expozice

Cesty expozice
Klasifikační kategorie nebo experimentálně 

získaný odhad rozmezí akutní toxicity

Přepočtená přesná 
hodnota odhadu akutní 

toxicity
(viz poznámka 1)

Orální

(mg/kg tělesné 
hmotnosti)

0 < kategorie 1  5

5 < kategorie 2  50

50 < kategorie 3  300

300 < kategorie 4 2000

0,5

5

100

500

Poznámka 1:
Tyto hodnoty jsou navrženy k použití při výpočtu ATE pro klasifikaci směsi na základě jejích 
složek a nepředstavují výsledky zkoušek.

Pozměňovací návrhy Parlamentu

Tabulka 3.1.2.
Přepočet z experimentálně získaných hodnot rozmezí akutní toxicity

(nebo kategorií nebezpečnosti pro akutní toxicitu) pro odhady přesné hodnoty akutní toxicity 
pro účely klasifikace pro příslušné cesty expozice

Cesty expozice
Klasifikační kategorie nebo experimentálně 

získaný odhad rozmezí akutní toxicity

Přepočtená přesná 
hodnota odhadu akutní 

toxicity
(viz poznámka 1)

Orální

(mg/kg tělesné 
hmotnosti)

0 < kategorie 1  5

5 < kategorie 2  50

50 < kategorie 3  300

300 < kategorie 4  2000

2000 < kategorie 5  5000 (viz poznámka 
1a)

0,5

5

100

500

2500

Poznámka 1:
Tyto hodnoty jsou navrženy k použití při výpočtu ATE pro klasifikaci směsi na základě jejích 
složek a nepředstavují výsledky zkoušek.
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Poznámka 1a:
Kategorie 5 je určena pro směsi, jejichž akutní toxicita je relativně malá, které však mohou 
být za určitých okolností nebezpečné pro zranitelné skupiny obyvatelstva. Předpokládá se, že 
orální hodnota LD50 se u těchto směsí pohybuje mezi 2000-5000 mg/kg tělesné hmotnosti.  
Kvůli ochraně zvířat se zkoušky na zvířatech v rozmezí hodnot kategorie 5 nedoporučují a o 
jejich provedení by se mělo uvažovat, pouze pokud existuje vysoká pravděpodobnost, že 
takové zkoušky budou mít přímý vliv na ochranu lidského zdraví.

Or. en

Odůvodnění

Navrhované nařízení bude svůj účel harmonizace splňovat pouze tehdy, pokud veškerá 
klasifikační kritéria a pravidla pro označování GHS budou provedena v legislativě 
Společenství. Kategorie 5 akutní toxicity je do GHS zahrnuta, a měla by proto patřit i do 
tohoto nařízení. Opačná situace by představovala nejen překážku pro obchod, ale i snížení 
úrovně současné ochrany v rámci právních předpisů EU, jelikož by přestala platit klasifikace 
a označení mnoha směsí.  Tato situace by se negativně promítla zejména do ochrany dětí a 
dalších zranitelných skupin obyvatelstva.

Pozměňovací návrh 151
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha I  odst. 3.1.4.1. a tabulka 3.1.3.  řádky 1 až 4 a 8

Znění navržené Komisí

3.1.4.1. Pro látky a směsi, které splňují kritéria pro zařazení do této třídy nebezpečnosti, se 
použijí údaje na štítku podle tabulky 3.1.3.

Tabulka 3.1.3.
Údaje na štítku pro akutní toxicitu

Klasifikace kategorie 1 kategorie 2 kategorie 3 kategorie 4

Piktogramy 
GHS

Signální slovo Nebezpečí Nebezpečí Nebezpečí Pozor
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údaj o 
nebezpečnosti
:
Orální

H300: 
Smrtelně 

nebezpečný 
při požití

H300: 
Smrtelně 

nebezpečný 
při požití

H301: 
Toxický při 

požití

H302:
Zdraví 

škodlivý při 
požití

Bezpečnostní 
pokyn -
reakce 
(orální)

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P312
P330

Pozměňovací návrhy Parlamentu

3.1.4.1. Pro látky a směsi, které splňují kritéria pro zařazení do této třídy nebezpečnosti, se 
použijí údaje na štítku podle tabulky 3.1.3.

Konkrétní připomínky k označování látek a směsí zařazených do kategorie 5 jsou uvedeny v 
poznámce 2a k tabulce.

Table 3.1.3.
Údaje na štítku pro akutní toxicitu

Klasifikace kategorie 1 kategorie 2 kategorie 3 kategorie 4 kategorie 5

Piktogramy GHS Žádný 
piktogram

Signální slovo Nebezpečí Nebezpečí Nebezpečí Pozor Pozor

údaj o 
nebezpečnosti:
Orální

H300: 
Smrtelně 

nebezpečný 
při požití

H300: 
Smrtelně 

nebezpečný 
při požití

H301: 
Toxický při 

požití

H302:
Zdraví 

škodlivý při 
požití

H303:
Může být 

zdraví 
škodlivý při 

požití

Bezpečnostní 
pokyn - reakce 
(orální)

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P312
P330 P312
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Poznámka 2a:
Údaje na štítku pro kategorii 5 v tabulce 3.1.3 budou použity pro látky a směsi dostupné 
široké veřejnosti.
Pokud jde o látky a směsi kategorie 5, které jsou určeny pouze pro profesionální použití, 
dodavatel poskytne informace o klasifikaci následným uživatelům a distributorům formou 
bezpečnostního listu.

Or. en

Odůvodnění

Označování chemických látek spadajících do kategorie 5 má význam zejména při ochraně 
dětí. Vyčlenění této kategorie z nařízení by vedlo přímo k tomu, že by se u desítek tisíců směsí 
neoznačovala toxicita. Kategorie 5 je začleněná do GHS a to by znamenalo, že spotřebitel v 
EU by měl k dispozici méně informací, než spotřebitel v jiných zemích, kde se používá systém 
GHS ve své celistvosti. Začlenění kategorie 5 do nařízení EU také usnadní obchod s těmito 
zeměmi a znamená, že právní předpisy EU budou zahrnovat všechna kritéria akutní toxicity 
přijatá OSN.

Pozměňovací návrh 152
Carl Schlyter

Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha I  odst. 3.1.4.1.  tabulka 3.1.3.  řádky 1 až 4 a 8

Znění navržené Komisí

Tabulka 3.1.3.
Údaje na štítku pro akutní toxicitu

Klasifikace kategorie 1 kategorie 2 kategorie 3 kategorie 4

Piktogramy 
GHS

Signální slovo Nebezpečí Nebezpečí Nebezpečí Pozor

údaj o 
nebezpečnosti
:
Orální

H300: 
Smrtelně 

nebezpečný 
při požití

H300: 
Smrtelně 

nebezpečný 
při požití

H301: 
Toxický při 

požití

H302:
Zdraví

škodlivý při 
požití
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Bezpečnostní 
pokyn -
reakce 
(orální)

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P312
P330

Pozměňovací návrhy Parlamentu

Tabulka 3.1.3.
Údaje na štítku pro akutní toxicitu

Klasifikace kategorie 1 kategorie 2 kategorie 3 kategorie 4
kategorie 5

(viz 
poznámka 2)

Piktogramy GHS Žádný 
piktogram

Signální slovo Nebezpečí Nebezpečí Nebezpečí Pozor Pozor

údaj o 
nebezpečnosti:
Orální

H300: 
Smrtelně 

nebezpečný 
při požití

H300: 
Smrtelně 

nebezpečný 
při požití

H301: 
Toxický při 

požití

H302:
Zdraví 

škodlivý při 
požití

H303:
Může být 

zdraví 
škodlivý při 

požití

Bezpečnostní 
pokyn - reakce 
(orální)

P301 + 
P310
P321
P330

P301 + 
P310
P321
P330

P301 + 
P310
P321
P330

P301 + 
P312
P330

P312

Poznámka 2a:
Údaje na štítku pro kategorii 5 v tabulce 3.1.3 budou použity pro látky a směsi dostupné 
široké veřejnosti.
Pokud jde o látky a směsi kategorie 5, které jsou určeny pouze pro profesionální použití, 
dodavatel poskytne informace o klasifikaci následným uživatelům a distributorům formou 
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bezpečnostního listu.

Or. en

Odůvodnění

Navrhované nařízení bude svůj účel harmonizace splňovat pouze tehdy, pokud veškerá 
klasifikační kritéria a pravidla pro označování GHS budou provedena v legislativě 
Společenství. Kategorie 5 akutně toxických látek je do GHS zahrnuta, a měla by proto patřit i 
do tohoto nařízení. Opačná situace by představovala nejen překážku pro obchod, ale i snížení 
úrovně současné ochrany v rámci právních předpisů EU, jelikož by přestala platit klasifikace 
a označení mnoha směsí.  Tato situace by se negativně promítla zejména do ochrany dětí a 
dalších zranitelných skupin obyvatelstva.

Pozměňovací návrh 153
Anne Ferreira

Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha I  odst. 5  písm. 1 a (nové)

5.1a. PBT nebo vPvB1

5.1a.1. Kritéria pro klasifikaci  látek

5.1a.1.1. Látka musí být klasifikována jako PBT nebo vPvB, 
pokud:

i) ji jako PBT nebo vPvB identifikuje výrobce nebo dovozce 
v souladu s článkem 14 a s přílohou I nařízení (ES) č. 1907/2006 
Evropského parlamentu a Rady (ES) ze dne 18. prosince 2006 
o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a 
o zřízení Evropské agentury pro chemické látky1, nebo
ii) je identifikována jako PBT nebo vPvB nebo za takovou 
považována a zařazena na seznam uvedený v čl. 59 odst. 1 nařízení 
(ES) č. 1907/2006, nebo 
iii) je identifikována jako PBT nebo vPvB nebo za takovou 
považována a zařazena do přílohy XIV nařízení (ES) č. 1907/2006

5.1a.2. Kritéria pro klasifikaci směsí

5.1a.2.1. Směsi musí být klasifikovány jako PBT nebo vPvB na 
                                               
1 Navrhuje se, aby byla podrobná kritéria a prvky označení (volba piktogramu, údaje o nebezpečnosti a 
varování) byly vypracovány na základě přizpůsobení technickému pokroku, postupem komitologie stanoveným 
v článku 53 návrhu nařízení. Bylo by nicméně například vhodné použít piktogram SGH týkající se 
nebezpečnosti pro životní prostředí.
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základě individuálních koncentrací látek PBT nebo vPvB v nich 
obsažených, v souladu s tabulkou 5.3.

Tabulka 5.3
Obecné koncentrační limity látek (ve směsi)

klasifikovaných jako PBT nebo vPvB

Klasifikace látky Klasifikace směsi

PBT nebo vPvB [C > 0,1%]

5.1a.3. Informování o nebezpečnosti

5.1a.3.1. Pro látky a směsi, které splňují kritéria pro zařazení do této 
třídy nebezpečnosti, se použijí údaje na štítku podle tabulky 5.4

Tabulka 5.4
Prvky uvedené na štítku pro PBT nebo vPvB

Symbol/piktogram

Signální slovo Nebezpečí
Údaj o nebezpečnosti EUH0XX: [Může vyvolat 

dlouhotrvající škodlivé účinky 
na člověka a na životní 

prostředí]
Bezpečnostní pokyny [bude stanoveno]

1 Úř. věst. L 396, 30. 12. 2006, s. 1. Opravené znění Úř. věst. L 136, 29.5.2007, s. 3.

Or. fr

Odůvodnění

Pro koherentnost nové evropské chemické politiky je nezbytné, aby byly navzájem slučitelné 
míry v jaké jsou v každém z těchto nařízení zohledněny  zohlednění SVHC. 
Zavedení povinné uvádění informací na štítkách by v tomto ohledu rovněž umožnila: 
i) zvýšit účinnost strategie EU na omezení rizik, pokud jde o PBT/vPvB; 
ii) zajistit homogenní a vhodnou úroveň informovanosti o míře nebezpečí spojené s těmito 
SVHC ; a
iii) posílit důvěryhodnost systému klasifikace a označování chemických produktů.
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Pozměňovací návrh 154
Anders Wijkman, Lena Ek, Erna Hennicot-Schoepges

Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha I  odst. 5.1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5.1a. Látky, které jsou perzistentní, 
bioakumulativní a toxické (PBT) nebo 
vysoce perzistentní a vysoce 
bioakumulativní (vPvB)
5.1a.1.  Kritéria klasifikace pro látky
5.1a.1.1.  Látka se klasifikuje jako PBT 
nebo vPvB, jestliže:

(i) ji označil jako látku PBT nebo vPvB 
výrobce nebo dovozce v souladu s článkem 
14 nařízení (ES) č. 1907/2006, nebo
(ii) je zařazena jako látka PBT nebo vPvB 
do seznamu v souladu s čl. 59 odst. 1 
nařízení (ES) č. 1907/2006, nebo
(iii) je uvedena jako látka PBT nebo vPvB 
v příloze XIV nařízení (ES) č. 1907/2006.
5.1a.2.  Kritéria klasifikace pro směsi
5.1a.2.1.  Směsi se klasifikují jako PBT 
nebo vPvB na základě individuálních 
koncentrací látky (látek) v nich 
obsažených, které jsou rovněž 
klasifikovány jako PBT nebo vPvB v 
souladu s tabulkou 5.2a.

5.1a.3.  Informace o nebezpečnosti
5.1a.3.1.  Pro látky a směsi, které splňují 
kritéria pro zařazení do této třídy 
nebezpečnosti, se použijí údaje na štítku 
podle tabulky 5.2b.

Or. en

Odůvodnění

Látky PBT a vPvB jsou v rámci nařízení REACH považovány za velice problematické. Kromě 
toho je jim v rámci povolovacího režimu nařízení REACH udělena přednost. Je proto 
nezbytné, aby na označování látek PBT a vPvB byly v rámci tohoto nařízení stanoveny jasné 
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požadavky. Tím by se zajistilo jednotné a odpovídající označení těchto látek, které je 
základním předpokladem k tomu, aby se v rámci nařízení REACH přijala proti těmto látkám 
odpovídající opatření. 

Pozměňovací návrh 155
Carl Schlyter

Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha I  odst. 5.1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5.1a.  Látky, které jsou perzistentní, 
bioakumulativní a toxické (PBT) nebo 
vysoce perzistentní a vysoce 
bioakumulativní (vPvB)
5.1a.1.  Kritéria klasifikace pro látky
5.1a.1.1.  Látka se klasifikuje jako PBT 
nebo vPvB, jestliže:

(i) ji označil jako látku PBT nebo vPvB 
výrobce nebo dovozce v souladu s článkem 
14 nařízení (ES) č. 1907/2006, nebo
(ii) je zařazena jako látka PBT nebo vPvB 
do seznamu v souladu s čl. 59 odst. 1 
nařízení (ES) č.1907/2006, nebo
(iii) je uvedena jako látka PBT nebo vPvB 
v příloze XIV nařízení (ES) č. 1907/2006.
5.1a.2.  Kritéria klasifikace pro směsi
5.1a.2.1.  Směsi se klasifikují jako PBT 
nebo vPvB na základě individuálních 
koncentrací látky (látek) v nich 
obsažených, které jsou rovněž 
klasifikovány jako PBT nebo vPvB v 
souladu s tabulkou 5.2a.

5.1a.3.  Informace o nebezpečnosti
5.1a.3.1.  Pro látky a směsi, které splňují 
kritéria pro zařazení do této třídy 
nebezpečnosti, se použijí údaje na štítku 
podle tabulky 5.2b.

Or. en
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Odůvodnění

Látky PBT a vPvB jsou v rámci nařízení REACH považovány za velice problematické. Kromě 
toho je jim v rámci povolovacího režimu nařízení REACH udělena přednost. Je proto 
nezbytné, aby na označování látek PBT a vPvB byly v rámci tohoto nařízení stanoveny jasné 
požadavky. Tím by se zajistilo jednotné a odpovídající označení těchto látek, které je 
základním předpokladem k tomu, aby se v rámci nařízení REACH přijala proti těmto látkám 
odpovídající opatření. 

Pozměňovací návrh 156
Jens Holm

Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha I  odst. 5.1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5.1a. Látky, které jsou perzistentní, 
bioakumulativní a toxické (PBT) nebo 
vysoce perzistentní a vysoce 
bioakumulativní (vPvB)
5.1a.1. Kritéria klasifikace pro látky
5.1a.1.1. Látka se klasifikuje jako PBT 
nebo vPvB, jestliže:
(i) ji označil jako látku PBT nebo vPvB 
výrobce nebo dovozce v souladu s 
článkem 14 přílohy 1 nařízení (ES) č. 
1907/2006, nebo
(ii) je považována za látku PBT nebo 
vPvB a je začleněna do seznamu, který je 
uveden v čl. 59 odst. 1 nařízení (ES) 
č.1907/2006, nebo 
(iii) je považována za látku PBT nebo 
vPvb a uvedena v příloze XIV nařízení 
(ES) č. 1907/2006.
Nejpozději do ...* Komise v souladu s 
postupem uvedeným v článku 53 změní v 
případě potřeby odkazy v tomto odstavci 
na nařízení (ES) č. 1907/2006. 
5.1a.2. Kritéria klasifikace pro směsi
5.1a.2.1. Směsi se klasifikují jako PBT 
nebo vPvB na základě individuálních 
koncentrací látky (látek) v nich 
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obsažených, které jsou rovněž 
klasifikovány jako PBT nebo vPvB v 
souladu s tabulkou 5.2a.
Nejpozději do...* Komise v souladu s 
postupem uvedeným v článku 53 změní 
tuto přílohu a začlení do ní tabulku, v níž 
jsou uvedeny obecné koncentrační limity 
pro látky (ve směsích) označené jako látky 
PBT nebo vPvB.  
5.1a.3 Informace o nebezpečnosti
5.1a.3.1 Pro látky a směsi, které splňují 
kritéria pro zařazení do této třídy 
nebezpečnosti, se použijí údaje na štítku 
podle tabulky 5.2b.
Nejpozději do...* Komise v souladu s 
postupem uvedeným v článku 53 změní 
tuto přílohu a začlení do ní tabulku, v níž 
jsou uvedeny údaje na štítku pro látky 
PBT nebo vPvB.  Ty budou zahrnovat 
příslušný piktogram, signální slovo 
Nebezpečí, odpovídající upozornění na 
nebezpečí a minimálně jeden odpovídající 
bezpečnostní pokyn.
______

* šest měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Má-li se dosáhnout vysoké úrovně ochrany zdraví a životního prostředí, je zcela nezbytné 
identifikovat a označit látky a směsi, u nichž se předpokládá, že mohou mít velice vážné 
následky. S látkami PBT a vPvB, které vzbuzují největší obavy, se v systému klasifikace a 
označování odpovídajícím způsobem nenakládá. Těmto látkám nemohou být na rozdíl od látek 
s vlastnostmi CMR (karcinogenní, mutagenní v zárodečných buňkách nebo toxické pro 
reprodukci) přiděleny prvky označení, které odpovídají úrovni nebezpečí, jež se u těchto látek 
předpokládá. Tato nesourodost vede k tomu, že politika EU v oblasti chemických látek a 
systém jejich klasifikace a označování jsou nespolehlivé.
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Pozměňovací návrh 157
Anders Wijkman, Lena Ek, Erna Hennicot-Schoepges

Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha I  odst. 5.1 a  tabulka 5.2 a (nová)

TABULKA 5.2a
Obecné koncentrační limity látek (ve směsi)

označených jako látky PBT nebo vPvB

Klasifikace látky Klasifikace směsi

PBT nebo vPvB C > 0,1%

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Carl Schlyter

Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha I  odst. 5.1 a  tabukla 5.2 a (nová))

TABULKA 5.2a
Obecné koncentrační limity látek (ve směsi)

označených jako látky PBT nebo vPvB

Klasifikace látky Klasifikace směsi

PBT nebo vPvB C > 0,1%

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Anders Wijkman, Lena Ek, Erna Hennicot-Schoepges

Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha I  odst. 5.1 a  tabukla 5.2 b (nová)

TABULKA 5.2b
Prvky označení pro látky PBT nebo vPvB

Symbol/piktogram
*

Signální slovo Nebezpečí
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Údaj o 
nebezpečnosti

EUH0XX: Může mít dlouhotrvající 
škodlivé účinky na člověka a životní 

prostředí
Bezpečnostní 
pokyny *

*Nejpozději do ... (šest měsíců po vstoupení tohoto nařízení v platnost) se v 
souladu s regulativním postupem s kontrolou uvedeným v čl. 54 odst. 3 
připojí symbol/piktogram pro látky PBT/vPvB a bezpečnostní pokyny.

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Carl Schlyter

Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha I  odst. 5.1 a  tabukla 5.2 b (nová)

TABULKA 5.2b
Prvky označení pro látky PBT nebo vPvB

Symbol/piktogram
*

Signální slovo Nebezpečí
Údaj o 
nebezpečnosti

EUH0XX: Může mít dlouhotrvající 
škodlivé účinky na člověka a životní 

prostředí
Bezpečnostní
pokyny *

*Nejpozději do ... (šest měsíců po vstoupení tohoto nařízení v platnost) se v 
souladu s regulativním postupem s kontrolou uvedeným v čl. 54 odst. 3 
připojí symbol/piktogram pro látky PBT/vPvB a bezpečnostní pokyny.

Or. en
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