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KRÁTKÉ ODŮVODNĚNÍ 

Umělé chemické látky jsou součástí moderního života a umožňují ženám a jejich rodinám v 
Evropské unii žít na vysoké úrovni pohodlí. 
Vědecké důkazy však v rostoucí míře prokazují, že mnohé chemické látky představují 
ohrožení lidského zdraví a životního prostředí, protože souvisejí s chorobami dýchacích cest, 
s alergiemi a rakovinou a často ovlivňují zejména ženy a děti. Kromě toho mohou syntetické 
chemické látky znečišťovat životní prostředí a přetrvávat v něm, mohou znehodnotit naši 
sladkou vodu, znemožnit užívání půdy a mohou se hromadit ve volné přírodě. Ženy jsou silně 
zneklidněny možnými účinky, které mohou toxické chemické látky mít na jejich zdraví, na 
zdraví jejich rodin a na životní prostředí. Důkazy nasvědčují o nutnosti preventivních opatření 
a postupného nahrazování nebezpečných chemických látek, zejména jsou-li dostupné látky 
alternativní. 
V EU je na trhu potenciálně více než 100 000 chemických látek. Z nich přibližně 30 000 se 
vyrábí v množstvích nad 1 tunu a musí podléhat režimu regulace dle nařízení REACH. Pro 95 
% z těchto látek na trhu je k dispozici málo údajů o jejich bezpečnosti nebo tato data vůbec 
chybí, a několik z nich vyvolává vážné obavy. Zatímco jsme vystaveni stále většímu počtu 
chemických látek, víme zatím jen velmi málo o jejich účincích. To může ovlivnit zejména 
ženy v plodném věku, a to dokonce i v případě chemických látek vyráběných ve velkých 
množstvích; jen u 32 % z nich víme, , zda poškozují vývoj plodu v děloze či nikoli.   

Účinky na ženy a jejich rodiny 
Všechny ženy a jejich rodiny jsou syntetickými chemickými látkami zasaženy specifickým 
způsobem v důsledku odlišných fyziologických vlastností. Ženy mají více tukových tkání než 
muži, což usnadňuje ukládání bioakumulativních chemických látek. Ženské tělo se rovněž v 
průběhu života více mění v důsledku těhotenství nebo přechodu. Tyto změny jsou řízeny 
hormonálním systémem, což činí ženy zranitelnější vůči látkám působícím jako látky 
vyvolávající endokrinní narušení. 

Někteří vědci se v rostoucí míře obávají souvislosti mezi expozicí chemickým látkám a 
vývojem rakoviny. Vědci předpokládají, že 75 % rakoviny je následek mutací vyvolaných 
faktory životního prostředí. 
Dalším znepokojivým trendem spojeným s chemickými látkami je pokles plodnosti mužů. 
Během posledních desetiletích se počet spermií mužů snížil o 50 % v Evropě , USA a 
Austrálii, a tento pokles je přičítán účinku chemických látek působících jako látky 
vyvolávající endokrinní narušení. 
Co se týká zdraví nejzranitelnější skupiny populace, dětí, k chemické kontaminaci těla 
dochází již v nejrannější fázi vývoje dětí. Chemické látky uložené v ženském těle procházejí 
placentou do plodu nebo po porodu prostřednictvím mateřského mléka. Tyto látky mohou 
narušit vývoj a vést k nevratným změnám. Chemické látky mohou vyvolat nepříznivé 
zdravotní účinky u dětí při mnohem nižších úrovních než u dospělých, včetně chemických 
látek poškozujících prenatální vývoj centrální nervové soustavy dětí, jejich systém 
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obranyschopnosti a rozmnožování. Tyto účinky se projeví, teprve když dítě dosáhne puberty 
nebo dospělosti: mohou vést k poruchám učení, alergiím, astmatu a dokonce k dětské 
rakovině. 

Chemické látky musí být bezpečné 
Znepokojena touto situací zorganizovala skupina renomovaných vědců v květnu r. 2004 
Pařížskou výzvu o nemocech způsobených chemickým znečištěním. Tato skupina naléhala na 
zákonodárce, aby problém chemických látek brali vážně a zapojili se do preventivních 
opatření jako např. přijetí právních předpisů, která odstraní současné nedostatky v údajích o 
chemických látkách. Skupina doporučuje vyřadit nejnebezpečnější chemické látky, z nichž 
některé jsou známé karcinogeny, hromadí se v lidských tkáních a nepodléhají přirozenému 
rozkladu, brzdí poporodní vývoj dětí nebo mohou měnit DNA. 
Návrh nařízení Evropské komise REACH představuje jedinečnou příležitost pro zajištění 
vysoké úrovně ochrany evropských žen, jejich rodin a životního prostředí. REACH umožňuje 
Evropě ujmout se vedoucí role při ukončení tohoto celosvětově nekontrolovaného pokusu se 
syntetickými chemickými látkami. Nařízení REACH může zajistit, že hlavní zásadou ochrany 
lidského zdraví a životního prostředí se stanou opatření předběžné opatrnosti. Z tohoto 
důvodu je nutné nařízení REACH podporovat. 
Stávající návrh právních předpisů však vykazuje vážné nedostatky. To může vést k 
nedostatečné ochraně žen, jejich rodin a životního prostředí. Ve stávající předloze předpisu 
navrhuji tyto změny:

- používání chemických látek vyvolávajících velmi vysoké obavy musí být nahrazeno, 
jsou-li dostupné bezpečnější alternativy

- je nutno zvýšit požadavky na údaje o chemických látkách vyráběných v malých 
množstvích

- dovezené výrobky musí podléhat ekvivalentním normám bezpečnosti, jako výrobky 
vyráběné v EU

- spotřebitelé, maloobchodníci a další následní uživatelé musí mít úplný přístup k 
údajům o bezpečnosti chemických látek

- je nutno zavést všeobecnou povinnou péči 
- spotřební výrobky obsahující látky podléhající povolování musí být jasně označeny 

štítkem 
Tyto změny jsou nutné, chce-li EU dosáhnout cíle přijatého v r. 2002 na Světovém 
summitu pro udržitelný rozvoj, že „do r. 2020 budou chemické látky používány a 
vyráběny způsobem vedoucím k minimalizaci jejich významných nepříznivých účinků na 
lidské zdraví a životní prostředí.“ Tyto změny mohou přispět k ochraně žen před 
negativními účinky nebezpečných chemických látek, a umožnit jejich dětem začít život 
bez toxických chemických látek
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro ženská práva a rovné příležitosti žádá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a 
bezpečnost potravin, jako odpovědný výbor, o začlenění následujících pozměňovacích návrhů 
do jeho zprávy:

Znění navržené Komisí 1 Pozměňovací návrhy Parlamentu 

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 4

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

(4) V zájmu zachování celistvosti vnitřního 
trhu a vysoké úrovně ochrany lidského 
zdraví, obzvláště zdraví pracovníků a 
dalších zranitelných skupin obyvatel a 
životního prostředí, je nezbytné zajistit, aby 
látky vyráběné ve Společenství byly v 
souladu s právem Společenství, a to i v 
případě, že jsou vyváženy.

Odůvodnění

Evropský parlament pokládal „ochranu zdraví dětí před chorobami spojenými se životním 
prostředím za nutnou investici s cílem zajistit uspokojivý lidský a hospodářský rozvoj“ 
(Paulsenova Zpráva o Evropské strategii životního prostředí a zdraví) a požádal o specifická 
omezení ohledně chemických látek pro nejvíce ohrožené části populace. (Riesova zpráva o 
Evropském životním prostředí a Akčním plánu zdraví). REACH by neměl být pokládán za 
zvláštní příležitost pro ochranu zdraví pouze zaměstnanců, ale také těch, kdo jsou vůči 
vystavení chemickým látkám nejzranitelnější. 

Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 5

(5) Posouzení funkčnosti čtyř hlavních 
právních nástrojů upravujících oblast 

(5) Posouzení funkčnosti čtyř hlavních 
právních nástrojů upravujících oblast 

  
1 Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.
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chemických látek ve Společenství (směrnice 
Rady 67/548/EHS ze dne 27. června 1967 o 
sbližování právních a správních předpisů 
týkajících se klasifikace, balení a označování 
nebezpečných látek, směrnice Rady 
88/379/EHS ze dne 7. června 1988 o 
sbližování právních a správních předpisů 
členských států týkajících se klasifikace, 
balení a označování nebezpečných přípravků
(mezitím nahrazené směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 1999/45/ES ze dne 31. 
května 1999 o sbližování právních a 
správních předpisů členských států 
týkajících se klasifikace, balení a označování 
nebezpečných přípravků), nařízení Rady 
(EHS) č. 793/93 ze dne 23. března 1993 o 
hodnocení a kontrole rizik stávajících látek a 
směrnice Rady 76/769/EHS ze dne 27. 
června 1976 o sbližování právních a 
správních předpisů členských států 
týkajících se omezení uvádění na trh a 
používání některých nebezpečných látek a 
přípravků), odhalilo řadu problémů ve 
funkci legislativy Společenství upravujících 
oblast chemických látek, jejichž důsledkem 
jsou rozdíly mezi zákony a 
administrativními ustanoveními v členských 
státech ovlivňující přímo funkci vnitřního 
trhu v této oblasti. 

chemických látek ve Společenství (směrnice 
Rady 67/548/EHS ze dne 27. června 1967 o 
sbližování právních a správních předpisů 
týkajících se klasifikace, balení a označování 
nebezpečných látek, směrnice Rady 
88/379/EHS ze dne 7. června 1988 o 
sbližování právních a správních předpisů 
členských států týkajících se klasifikace, 
balení a označování nebezpečných přípravků
(mezitím nahrazené směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 1999/45/ES ze dne 31. 
května 1999 o sbližování právních a správních 
předpisů členských států týkajících se 
klasifikace, balení a označování 
nebezpečných přípravků), nařízení Rady 
(EHS) č. 793/93 ze dne 23. března 1993 o 
hodnocení a kontrole rizik stávajících látek a 
směrnice Rady 76/769/EHS ze dne 27. června 
1976 o sbližování právních a správních 
předpisů členských států týkajících se 
omezení uvádění na trh a používání některých 
nebezpečných látek a přípravků), odhalilo 
řadu problémů ve funkci legislativy 
Společenství upravujících oblast chemických 
látek, jejichž důsledkem jsou rozdíly mezi 
zákony a administrativními ustanoveními v 
členských státech ovlivňující přímo funkci 
vnitřního trhu v této oblasti a neschopnost 
dostatečně chránit zdraví veřejnosti a životní 
prostředí.

Odůvodnění

Problémem zjištěným ve stávající legislativě není jen to, že vede k rozdílnostem ve 
vnitrostátních právech, ale zejména záleží ve skutečnosti, že stávající legislativa nechrání 
dostatečně zdraví veřejnosti a životní prostředí před nebezpečnými chemickými látkami.  

Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 12

(12) Schvalovací ustanovení stanoví, že 
Komise může schválit uvedení na trh a 
použití látek velmi vysoké závažnosti, jsou-

(12) Schvalovací ustanovení stanoví, že 
Komise může schválit uvedení na trh a 
použití látek velmi vysoké závažnosti, 
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li rizika vyplývající z jejich použití 
dostatečně omezena nebo jejich použití 
může být odůvodněno sociálně-
hospodářskými důvody.

nejsou-li dostupné bezpečnější alternativy 
nebo technologie a jejich použití může být 
odůvodněno sociálně-hospodářskými 
důvody.

Odůvodnění

Tento bod odůvodnění znovu uvádí cíl postupu schvalování, neboť požadovaná vysoká úroveň 
ochrany může být zajištěna jen tehdy, budou-li látky velmi vysoké závažnosti nahrazeny 
vhodnějšími alternativními látkami nebo technologiemi, kdykoli je to možné. To je v souladu 
s podobnou legislativou Společenství (např. v oblasti biocidů, ochrany zdraví zaměstnanců). 
Sledování alternativního cíle „dostatečné kontroly rizik“ znamená schválení pokračujícího 
užívání a uvolňování látek velmi vysoké závažnosti do životního prostředí bez ohledu na 
sociálně-hospodářské důvody a na dostupnost bezpečnějších alternativ. 

Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění 20

(20) Protože výrobci a dovozci výrobků by 
měli za své výrobky odpovídat, je vhodné 
zavést na látky, jejichž uvolnění z výrobku 
je záměrné, požadavek registrace. V případě 
látek, které mohou být uvolněny z výrobků 
v množství dostatečně vysokém a takovým 
způsobem, že mohou nežádoucím způsobem 
ovlivnit lidské zdraví a životní prostředí, by 
Agentura měla být informována a 
zmocněna k vyžádání předložení registrace.

(20) Protože výrobci a dovozci výrobků by 
měli za své výrobky odpovídat, je vhodné 
zavést na nebezpečné látky obsažené ve
výrobcích, požadavek registrace.

Odůvodnění

Výrobky představují primární zdroj expozice chemickými látkami. Používání nebezpečných 
látek ve výrobcích by mělo podléhat registračním požadavkům.

Pozměňovací návrh 5
Bod odůvodnění 31

(31) V zájmu vytvoření harmonizovaného a 
jednoduchého systému, by veškeré 
registrace měly být předkládány agentuře. 
Pro zajištění důsledného přístupu a 
účinného využití prostředků by měla 
provádět kontrolu úplnosti všech registrací 

(31) V zájmu vytvoření harmonizovaného a 
jednoduchého systému, by veškeré 
registrace měly být předkládány agentuře. 
Pro zajištění konzistentnosti, úplnosti a 
dobré jakosti předložených registrací, měly 
by před jejich předložením agentuře být 
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a převzít zodpovědnost za všechna konečná 
zamítnutí registrací

nezávisle zkontrolovány. Agentura by měla 
převzít odpovědnost za všechna konečná 
zamítnutí registrací

Odůvodnění

V současnosti neexistuje žádné povinné vyhodnocení kvality a obsahu registrační 
dokumentace, neboť agentura bude kontrolovat pouze úplnost podle čl. 18 odst. 2. Za daného 
stavu, kdy bylo nedávným vyhodnocením ze strany příslušných orgánů členských států 
zjištěno, že pouze 31 % bezpečnostních listů bylo úplně správných, je životně nutné provádět 
nezávislé kontroly (registrační dokumentace) před jejím podáním k usnadnění dotyčného 
úkolu agentuře.

Pozměňovací návrh 6
Bod odůvodnění 52

(52) V zájmu zajištění dostatečně vysoké 
úrovně ochrany lidského zdraví a životního 
prostředí by mělo být s látkami velmi 
vysoké závažnosti zacházeno způsobem 
předběžné opatrnosti, což vyžaduje od 
podniků, které je používají, aby prokázaly 
schvalujícímu orgánu, že rizika jsou 
dostatečně omezena. Není-li tomu tak, 
použití může být i přesto schváleno, doloží-
li podnik, že přínosy pro společnost plynoucí 
z použití převáží rizika spojená s jejich 
použitím a že nejsou k dispozici žádné 
vhodné alternativní látky nebo technologie.
Schvalující orgán by měl poté pomocí 
schvalovacího řízení ověřit, že tyto 
požadavky jsou splněny na základě žádostí 
za strany podniků. Jelikož schválení by mělo 
zajišťovat vysokou úroveň ochrany v rámci 
celého vnitřního trhu, je vhodné, aby 
schvalujícím orgánem byla Komise.

(52) V zájmu zajištění dostatečně vysoké 
úrovně ochrany lidského zdraví, zejména 
zranitelné populace, a životního prostředí 
by látky velmi vysoké závažnosti schváleny 
pouze pokud podniky prokáží, že přínosy 
pro společnost plynoucí z použití převáží 
rizika spojená s jejich použitím a že nejsou k 
dispozici žádné vhodné alternativní látky 
nebo technologie. Schvalující orgán by měl 
poté pomocí schvalovacího řízení ověřit, že 
tyto požadavky jsou splněny na základě 
žádostí za strany podniků. Jelikož schválení 
by mělo zajišťovat vysokou úroveň ochrany 
v rámci celého vnitřního trhu, je vhodné, aby 
schvalujícím orgánem byla Komise.

Odůvodnění

Ve schválení je nutno věnovat zvláštní pozornou péči zranitelným populacím. 

Schvalovací požadavek může zajistit vysokou úroveň ochrany, nahrazuje-li látky s velmi 
vysokým stupněm závažnosti bezpečnějšími alternativami nebo technologiemi, kdykoli je to 
možné. To je v souladu s podobnou legislativou Společenství (např. v oblasti biocidů, 
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nebezpečné látky v elektrických a elektronických zařízeních, ochrany zdraví zaměstnanců). 
Sledování alternativního cíle „dostatečné kontroly rizik“ znamená schválení pokračujícího 
užívání a uvolňování látek velmi vysoké závažnosti do životního prostředí, dokonce i když 
bezpečnější alternativy dostupné jsou.

Pozměňovací návrh 7
Čl. 1, odst. 3

Toto nařízení je založeno na zásadě, že je 
odpovědností výrobců, dovozců a 
následných uživatelů zajistit, aby vyráběli, 
uváděli na trh, dováželi nebo používali 
takové látky, které nepůsobí nepříznivě na 
lidské zdraví nebo životní prostředí. 
Ustanovení tohoto nařízení se opírají o 
zásadu předběžné opatrnosti

Toto nařízení se opírá o zásadu předběžné 
opatrnosti

Odůvodnění

Spojeno se zavedením nového článku o „Povinné péči“ (o nichž se bude hlasovat společně) 

Protože až 70 000 chemických látek je potenciálně vyloučeno z působnosti nařízení REACH, 
je pro ochranu lidského zdraví a životního prostředí, je důležité na výrobce a následné 
uživatele chemických látek uvalit všeobecnou povinnou péči dokumentovat bezpečné použití. 
To bylo navrženo v předloze legislativního návrhu předloženého k internetové konzultaci, ale 
bylo následně v legislativním textu sníženo z právního závazku na nevynutitelnou zásadu. 
Tento pozměňovací návrh chce vypustit tuto pouhou zásadu, neboť toto ustanovení by mělo 
být znovu zavedeno jako právně závazné ustanovení.

Pozměňovací návrh 8
Čl. 3, bod 29 a (nový)

29a. Pojmem „zranitelné populace“ se míní 
vnímaví lidé včetně novorozenců, kojenců, 
dětí, těhotných žen, kojících matek a 
starších osob.
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Odůvodnění

Definice pojmu „zranitelná populace“ je nutná k zajištění toho, aby vnímavé populace mohly 
být identifikovány a odpovídajícím způsobem mohla být přijata opatření ke sníženi rizik pro 
tyto populace. Tato definice je založena na pojmu „skupiny populace s vysokým rizikem“, 
který je použit v nedávaných usneseních Evropského parlamentu o Evropském akčním plánu 
životního prostředí a zdraví. (Riesova zpráva).

Pozměňovací návrh 9
Čl. 3a (nový)

Čl. 3a
Povinná péče

1. Výrobci, dovozci a následní uživatelé 
musí zajistit vytvoření nezbytných 
informací a přijetí nezbytných opatření s 
cílem vyloučit škody na lidském zdraví nebo 
na životním prostředí v důsledku výroby, 
dovozu, uvedení na trh nebo používání 
látek samotných nebo v přípravcích nebo ve 
výrobcích z důvodně předvídatelných 
použití a podmínek.

2. Výrobci, dovozci a následní uživatelé 
musí vést záznamy, které splňují odst. 1. 
Tyto záznamy musí být poskytnuty na 
žádost příslušným orgánům a agentuře. 

Odůvodnění

Spojeno s pozměňovacím návrhem vypustit zásadu „povinné péče“ z čl. 1 (k hlasování jako 
celek). 

Protože až 70 000 chemických látek je potenciálně vyloučeno z působnosti nařízení REACH, 
je pro ochranu lidského zdraví a životního prostředí, je důležité na výrobce a následné 
uživatele chemických látek uvalit všeobecnou povinnou péči dokumentovat bezpečné použití. 
To bylo navrženo v předloze legislativního návrhu předloženého k internetové konzultaci, 
v souladu s tím co bylo předjímáno v Bílé knize, ale bylo následně v legislativním textu 
sníženo z původního právního závazku na nevynutitelnou zásadu. Tento pozměňovací návrh 
chce znovu zavést povinnou péči jako právně závazné ustanovení. 
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Pozměňovací návrh 10
Čl. 5, odst. 4 a (nový)

Všechny žádosti o registraci musí být před 
jejich podáním agentuře nezávisle 
zkontrolovány a zpráva o kontrole musí být 
agentuře předložena spolu s žádostí o 
registraci. Tato kontrola musí zajistit, aby 
registrace byla úplná a kvalitní. Kontrola 
musí být provedena organizací nezávislou 
na žadateli, ačkoli náklady musí být 
hrazeny žadatelem. Agentura musí 
zformulovat pokyny pro provádění kontrol 
kvality. 

Odůvodnění

V současnosti neexistuje žádné povinné vyhodnocení kvality a obsahu registrační 
dokumentace, neboť agentura bude kontrolovat pouze úplnost dle čl. 18 odst. 2. Za daného 
stavu, kdy bylo nedávným vyhodnocením ze strany příslušných orgánů členských států 
zjištěno, že pouze 31 % z bezpečnostních listů bylo úplně správných, pokládáme za životně 
důležité, aby byla požadována nezávislá kontrola registrační dokumentace před jejím 
podáním s cílem zajistit její správnost. 

Pozměňovací návrh 11
Čl. 6, odst. 1

Každý výrobce nebo dovozce výrobků 
musí agentuře předložit registraci pro 
každou látku obsaženou v těchto 
výrobcích, jsou-li splněny všechny 
následující podmínky:

Každý výrobce nebo dovozce výrobků 
musí agentuře předložit registraci pro 
každou látku obsaženou v těchto 
výrobcích, jsou-li splněny všechny 
následující podmínky:

(a) látka je přítomna v těchto výrobcích v 
celkovém ročním množství nad 1 t na 
výrobce nebo dovozce, přičemž každý 
druh výrobku je zvažován odděleně;

● látka je přítomna v těchto výrobcích v 
celkovém ročním množství nad 1 t na 
výrobce nebo dovozce;

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

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

za běžných a důvodně předpokládaných 
podmínek používání se předpokládá 

látka je v těchto výrobcích nebo 
v homogenních materiálech těchto 
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uvolňování látky. výrobků obsažena v koncentracích nad 
0,1 %..

Odůvodnění

Výrobky představují primární zdroj expozice chemickými látkami. Odkaz na „typ výrobků“ je 
nepřijatelný, neboť je to pojem zcela nejasný (např. v případě židle s područkami versus židle 
bez područek: jedná se o jeden typ výrobku, či dva?). Celková hmotnost dovážených výrobků 
představuje jediný jasný odkaz a je zvoleným základem rovněž pro látky a přípravky. 
Požadovat registraci pouze v případě záměrného uvolnění nebezpečných látek z výrobků je 
příliš omezující, a ztěží se najde nějaký výrobek takto vymezený. Registraci by měly podléhat 
všechny nebezpečné látky obsažené ve výrobcích nad určitou prahovou koncentrací.

Pozměňovací návrh 12
Čl. 6, odst. 2

Každý výrobce nebo dovozce výrobků 
oznámí agentuře látku obsaženou v těchto 
výrobcích podle odstavce 3, jsou-li splněny 
všechny následující podmínky: 
(a) látka je přítomna v těchto výrobcích v 
množství celkem více než 1 tuna na výrobce 
nebo dovozce za rok; 
(b) látka splňuje kritéria pro klasifikaci 
jako nebezpečná podle směrnice 
67/548/EHS; 
(c) výrobce nebo dovozce si je vědom nebo 
je mu dáno na vědomí, že látka se bude 
pravděpodobně uvolňovat za běžných a 
důvodně předpokládaných podmínek 
použití, ačkoli toto uvolňování se není 
zamýšlenou funkcí výrobku; 
(d) množství uvolněné látky může mít 
nežádoucí účinky na lidské zdraví nebo 
životní prostředí

vypouští se 

Odůvodnění

Mnohé výrobky pravděpodobně budou nebezpečné látky uvolňovat. Stávající ustanovení 
nařízení REACH jsou vzhledem k takovým výrobkům velmi slabá - mlčky vyjadřují: „existují-
li závažné důvody pro omezení,laskavě  nám je ohlaste“. Ochrana lidského zdraví a životního 
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prostředí tím dostatečně zajištěna není. Podmínka potenciálního nepříznivého účinku je 
přespříliš subjektivní a kontroverzní na to, aby byla užitečná. Výrobky představují primární 
zdroj expozice chemickými látkami.Použití nebezpečných látek ve výrobcích by mělo podléhat 
registračním požadavkům, jak je uvedeno v pozměňovacím návrhu k čl. 6 odst. 1.

Pozměňovací návrh 13
Čl. 6, odst. 3

Jsou-li splněny podmínky v odstavci 2, 
informace, které mají být ohlášeny ve 
formátu určeném agenturou v souladu s 
článkem 108, zahrnují následující: 
(a) totožnost a kontaktní údaje výrobce 
nebo dovozce; 
(b) registrační čísla uvedená v čl. 18 odst. 1, 
jsou-li dostupná; 
(c) identifikace látky podle specifikace v 
oddíle 2 přílohy IV; 
(d) klasifikaci látky; 
(e) krátký popis použití výrobku; 
(f) hmotnostní rozsah látky, např. 1–10 tun, 
10–100 tun atd.

vypouští se 

Odůvodnění

Protože použití nebezpečných látek ve výrobcích by mělo podléhat registračním požadavkům 
jak je uvedeno v pozměňovacím návrhu k čl. 6 odst. 1, není ohlašování nutné.

Pozměňovací návrh 14
Čl. 6, odst. 4

Agentura může rozhodnout, že výrobci 
nebo dovozci výrobků musí registrovat 
podle hlavy II jakoukoli látku obsaženou v 
těchto výrobcích a ohlášenou v souladu 
s odst. 3

vypouští se 
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Odůvodnění

Protože použití nebezpečných látek ve výrobcích by mělo podléhat požadavkům registrace, 
jak je stanoveno v pozměňovacím návrhu k čl. 6 odst. 1, není toto ustanovení již nadále nutné.

Pozměňovací návrh 15
Čl. 6, odst. 5

Odstavce 1 až 4 se nevztahují na látky, které 
již jsou registrovány pro toto použití 
účastníkem proti směru zásobovacího 
řetězce.

Odstavec 1 se nevztahuje na látky, které již 
jsou registrovány pro toto použití 
účastníkem proti směru zásobovacího 
řetězce

Odůvodnění

Tím je zajištěna konzistentnost s pozměňovacími návrhy navrhujícími vypuštění odst. 2, 3 a 4.

Pozměňovací návrh 16
Čl. 6, odst. 6

Odstavce 1 až 4 se použijí 3 měsíce po 
termínu určeném v čl. 21 odst. 3

Odstavec 1 se použije 3 měsíce po termínu 
určeném v čl. 21 odst. 3

Odůvodnění

Tím je zajištěna konzistentnost s pozměňovacími návrhy navrhujícími vypuštění odst. 2, 3 a 4.

Pozměňovací návrh 17
Čl. 6, odst. 7

Jakákoli opatření pro provádění odstavců 1 
až 6 budou přijata v souladu s postupem 
uvedeným v čl. 130 odst. 3.

Jakákoli opatření pro provádění odstavců 1 
až 3 budou přijata v souladu s postupem 
uvedeným v čl. 130 odst. 3.

Odůvodnění

Tím je zajištěna konzistentnost s pozměňovacími návrhy navrhujícími vypuštění odst. 2, 3 a 4.

Pozměňovací návrh 18
Čl. 9, bod (ba) (nový)

(ba) Při předkládání údajů k účelům 
registrace podle písmena (a) a (b) může 
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žadatel požádat, aby konkrétní označené 
dokumenty nebo jejich části byly pokládány 
za důvěrné. Žadatel musí všechny takové 
žádosti plně zdůvodnit. Orgán přijímající 
tyto informace musí rozhodnout, zda budou 
označené údaje chráněny jako důvěrné.

Odůvodnění

Stávající legislativa (nařízení 793/93/EHS a směrnice 92/32/EHS) je vzhledem k zátěži 
průmyslu zdůvodňovat požadavek na důvěrnost podobná: výrobce může označit komerčně 
citlivé údaje, ale ty musí být plně zdůvodněny. Orgán přijímající tyto údaje musí rozhodnout 
na svou vlastní odpovědnost, které údaje bude chránit jako důvěrné.

Pozměňovací návrh 19
Čl. 13, odst. 1, pododstavec 1

Aniž by byl dotčen čl. 4 směrnice 98/24/ES, 
musí být provedeno posouzení chemické 
bezpečnosti a vypracována zpráva o 
chemické bezpečnosti pro všechny látky 
podléhající registraci v souladu s touto 
kapitolou, vyrábí-li nebo dováží-li žadatel o 
registraci takovou látku v množství 10 tun 
nebo více za rok.

Aniž by byl dotčen čl. 4 směrnice 98/24/ES, 
musí být provedeno posouzení chemické 
bezpečnosti a vypracována zpráva o 
chemické bezpečnosti pro všechny látky 
podléhající registraci v souladu s touto 
kapitolou.

Odůvodnění

Je nepřijatelné omezit posouzení bezpečnosti jen na látky vyrobené či dovezené v množství 
nad 10 t/r, neboť to by znamenalo, že bychom pokračovali v tolerování absence údajů o 
expozicích pro dvě třetiny látek spadajících do působnosti REACH. Bez údajů o expozicích by 
bylo téměř nemožné určit vhodná opatření pro řízení rizik k ochraně zaměstnanců nebo 
spotřebitelů, mezi nimiž jsou mnohé ženy v plodném věku, které mohou být v přímém 
každodenním styku s chemickými látkami vyráběnými (či dováženými) v množstvích 
nepřesahujících 10 t/r, jako jsou např. určité chemické látky v čisticích prostředcích pro 
domácnost. 

Pozměňovací návrh 20
Čl. 21, odst. 1, bod (a)

(a) zavedené látky klasifikované v souladu 
se směrnicí 67/548/EHS jako karcinogenní, 
mutagenní nebo toxické pro reprodukci 

(a); zavedené látky klasifikované v souladu 
se směrnicí 67/548/EHS jako karcinogenní, 
mutagenní nebo toxické pro reprodukci 
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kategorie 1 a 2 v souladu se směrnicí 
67/548/EHS a vyrobené ve Společenství 
nebo dovezené v množství dosahujícím 1 
tuny nebo více za rok na výrobce nebo 
dovozce, a to alespoň jednou po vstupu 
tohoto nařízení v platnost;

kategorie 1 a 2 nebo splňující kritéria pro 
schvalování uvedená v čl. 54 písm. (d), (e) a 
(f) a vyrobené ve Společenství nebo 
dovezené v množství dosahujícím 1 tuny 
nebo více za rok na výrobce nebo dovozce, a 
to alespoň jednou po vstupu tohoto nařízení 
v platnost;

Odůvodnění

První termín pro registraci zavedených látek, který je navržen v REACH, se vztahuje na 
chemické látky vyráběné v množstvích nad 1 kt a látky klasifikované jako karcinogenní, 
mutagenní nebo toxické pro reprodukci (látky CMR) kategorie 1 a 2. Tato první fáze by měla 
rovněž pokrývat látky, které jsou perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT látky) nebo 
velmi perzistentní a velmi bioakumulativní (vPvB), neboť ty jsou zvláště nebezpečné (jsou 
přenášeny do rostoucího embrya a mohou vyvolat nepříznivé zdravotní účinky). Protože látky, 
které jsou PBT nebo vPvB, jsou vzhledem ke schvalování prioritní (viz čl. 55 odst. 3), je také 
třeba zahrnout je do nařízení REACH včas, má-li být zajištěna soudržnosti se schvalováním.

Pozměňovací návrh 21
Čl. 31 a (nový)

Čl. 31a 
Povinnost sdělovat údaje o látkách 
obsažených ve výrobcích
Následní uživatelé, kteří začlení do 
výrobku látku nebo přípravek, pro který 
byl vystaven bezpečnostní list, a ti, kdo 
dále tento výrobek zpracovávají nebo s 
ním nakládají, musí předávat 
bezpečnostní list každému příjemci 
výrobku nebo jeho derivátu.Veřejnost 
není příjemcem.   
Veřejnost má právo žádat výrobce nebo 
dovozce o údaje o látkách obsažených ve 
výrobcích jimi vyráběných nebo 
dovážených. Výrobce nebo dovozce musí 
odpovědět do 15 pracovních dnů.

Odůvodnění

Výrobci výrobků, maloobchodní prodejci a veřejnost by měli být schopni zjistit, zda konkrétní 
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látky jsou v konečném výrobku přítomny, a v případě nutnosti hledat bezpečnější alternativy. 
Odkazem na standardní dobu odezvy v nařízení 1049/2001 je stanoven časový limit 15 dnů, 
který zajišťuje přístup k dokumentům institucí Společenství.

Pozměňovací návrh 22
Čl. 52

Cílem této hlavy je zajistit správnou funkci 
vnitřního trhu a současně zajistit náležité 
omezení rizik vyplývajících z látek velmi 
vysoké závažnosti nebo zajistit nahrazení 
takových látek vhodnými alternativními 
látkami nebo technologiemi

Cílem této hlavy je zajistit především 
nahrazení látek velmi vysoké závažnosti 
bezpečnějšími alternativními látkami nebo 
technologiemi, jsou-li dostupné. Nejsou-li 
takové alternativy dostupné, ale přínosy pro 
společnost převáží nad riziky spojenými 
s používáním těchto látek, je cílem této 
hlavy zajistit, aby používání látek velmi 
vysoké závažnosti bylo náležitě 
kontrolováno, a za třetí, aby byly vyvinuty 
alternativy.  

Odůvodnění

Zdraví žen a jejich rodin nebo životní prostředí nemůže být chráněno, není-li cílem této hlavy 
nahrazení látek velmi vysoké závažnosti (např. PBT, vPvB, CMR). Nahrazování těchto látek je 
nutné, neboť rizika pro lidské zdraví a životní prostředí vznikající při používání těchto 
chemických látek nemohou být „náležitě řízena“. Rovněž výrobci by mohli mít z jasného a 
nebyrokratického postupu schvalování těchto chemických látek prospěch. Uplatňování zásady 
předběžné opatrnosti jako jednoho z hlavních politických opatřené v rámci REACH by vedlo 
k logickému závěru k vyřazení těch nejhorších chemických látek. 

Pozměňovací návrh 23
Čl. 53, odst. 1, bod (b)

(b) použití látky samotné, v přípravku nebo 
zavedení látky do výrobku, pro který je 
látka uváděna na trh nebo pro který 
používá látku sám, bylo vyňato z požadavku 
povolení v příloze XIII v souladu s čl. 55 
odst. 2:

vypouští se 

Odůvodnění

K úplnému zajištění uplatnění zásady nahrazování by neměly být stanoveny žádné 
automatické výjimky.
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Pozměňovací návrh 24
Čl. 53, Odst. 2 a (nový)

(2a) Dovoz a uvádění na trh výrobku 
obsahující určitou látku zahrnutou do 
přílohy VIII musí být pokládáno za 
používání této látky.

Odůvodnění

Návrh nařízení REACH neuvádí ustanovení pro dovážené výrobky obsahující látky, pro které 
je nutné schvalování. Dovozci výrobků musí mít stejné povinnosti jako ostatní výrobci v EU, 
má-li být účinně chráněno lidské zdraví,  zejména zdraví žen a jejich rodin. Neschopnost 
napravit tento  nedostatek by znamenala vážné ohrožení zdraví a ochrany životního prostředí 
a konkurenceschopnosti specifických průmyslových odvětví.

Pozměňovací návrh 25
Čl. 54, bod (f)

(f) látky s vlastnostmi vyvolávajícími 
endokrinní narušení nebo s perzistentními, 
bioakumulativními a toxickými vlastnostmi 
nebo velmi perzistentními a velmi 
bioakumulativními vlastnostmi, které 
nesplňují kritéria písm. d) a e) a které jsou 
identifikovány jako látky způsobující vážné 
a nevratné účinky pro člověka nebo životní 
prostředí ekvivalentní účinkům látek
uvedených v písmenu a) až e), a to případ 
podle případu v souladu s postupem 
uvedeným v článku 56.

(f) látky s vlastnostmi vyvolávajícími 
endokrinní narušení nebo s perzistentními, 
bioakumulativními a toxickými vlastnostmi 
nebo velmi perzistentními a velmi 
bioakumulativními vlastnostmi, které 
nesplňují kritéria písm. d) a e) a které jsou 
identifikovány jako látky způsobující 
podobnou úroveň obav, jako látky uvedené 
v písmenu a) až e), a to případ podle případu 
v souladu s postupem uvedeným v článku 
56.

Odůvodnění

Požadavek dokázat, že jsou vyvolávány vážné a nevratné účinky před tím, než může být 
nařízení uplatněno, je nepřijatelný a není v souladu s použitím zásady předběžné opatrnosti. 
Opatření předběžné opatrnosti v kontextu této legislativy jsou primárním cílem tohoto návrhu. 

Pozměňovací návrh 26
Čl. 55 odst. 1 písm. d)

(d); období pro přezkoumání určitých
použití ve vhodných případech

(d) období pro přezkoumání všech použití, 
která nesmí přesáhnout 5 let. 
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Odůvodnění

Všechna schválení musí být časově omezena, protože pravidelné přezkoumání umožní (a 
podnítí) přizpůsobování se technickému vývoji (např. uvážení nových informací o rizicích, 
expozicích, sociálně-hospodářských přínosech a dostupnosti alternativ). Bez pravidelných 
období přezkumu by podněty pro inovace bezpečnějších alternativ byly ztraceny.

Pozměňovací návrh 27
Čl. 55 odst. 1 písm. e)

(e) použití nebo kategorie použití vyňaté z 
požadavku schvalování, pokud existují, a 
podmínky pro takové výjimky, pokud 
existují

vypouští se 

Odůvodnění

K úplnému zajištění provádění zásady nahrazování by neměly být stanoveny žádné 
automatické výjimky. 

Pozměňovací návrh 28
Čl. 55 odst. 2

Použití nebo kategorie použití mohou být 
vyňaty z požadavku schvalování. Při 
vytváření takových výjimek musí být v 
úvahu vzato především následující: 
(a) stávající zvláštní legislativa Společenství 
ukládající minimální požadavky týkající se 
ochrany zdraví nebo životního prostředí pro 
použití látky, jako jsou závazné meze 
expozice, emisní limity atd.; 
(b) stávající právní závazky pro přijetí 
náležitých technických a řídicích opatření 
za účelem zajištění souladu s 
odpovídajícími zdravotními, bezpečnostními 
a environmentálními normami ve vztahu k 
použití látky. 
Výjimky mohou podléhat podmínkám.

vypouští se 
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Odůvodnění

K úplnému zajištění provádění zásady nahrazování by neměly být stanoveny žádné 
automatické výjimky. 

Pozměňovací návrh 29
Čl. 55 odst. 4 písm. b)

(b) použití, která by měla být vyňata z 
požadavku schvalování.

vypouští se 

Odůvodnění

K úplnému zajištění provádění zásady nahrazování by neměly být stanoveny žádné 
automatické výjimky. 

Pozměňovací návrh 30
Čl. 57 odst. 2

Povolení bude uděleno, pokud bude riziko 
pro lidské zdraví nebo životní prostředí v 
důsledku použití látky vyplývající z 
vlastností uvedených v příloze XIII 
dostatečně kontrolováno v souladu s 
přílohou I oddílem 6, a jak je 
dokumentováno v žadatelově zprávě o 
chemické bezpečnosti. 
Komise nebude zvažovat tyto případy: 
(a) rizika pro lidské zdraví a životní 
prostředí v důsledku emisí látky ze zařízení, 
pro které bylo uděleno povolení v souladu 
se směrnicí Rady 96/61/ES; 
(b) rizika pro vodní prostředí a jeho 
prostřednictvím v důsledku vypouštění látky 
z bodového zdroje upravená požadavkem 
na předchozí regulaci uvedeným v čl. 11 
odst. 3 a legislativou přijatou podle článku 
16 směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2000/60/ES50; 
(c) rizika pro lidské zdraví vyplývající z 

vypouští se



PE 357.536v01-00 20/6 PA\562492CS.doc
Externí překlad

CS

použití látky ve zdravotnickém prostředku 
upravená směrnicí Rady 90/385/EHS51, 
směrnicí Rady 93/42/EHS52 nebo směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 98/79/ES.

Odůvodnění

Požadavek na schvalování může zajistit vysokou úroveň ochrany pouze nahrazováním látek
velmi vysoké závažnosti vhodnými alternativními látkami nebo technologiemi, kdykoli je to 
možné. Alternativní cíl „dostatečné kontroly“ rizik by umožnil pokračující využívání a 
uvolňování látek velmi vysoké závažnosti, i když by mohly být dostupné bezpečnější 
alternativy. To by významně ohrozilo účinnost nařízení REACH vzhledem k ochraně zdraví a 
životního prostředí. 

Regulace limitními hodnotami emisí není vhodným nástrojem pro zacházení s chemickými 
látkami velmi vysoké závažnosti a nemůže zajistit vysoký stupeň ochrany. 

Pozměňovací návrh 31
Čl. 57 odst. 3 pododst. 1

Nemůže-li být schválení uděleno podle 
odstavce 2, může být schválení uděleno, 
prokáže-li se, že sociálně-hospodářský 
přínos převažuje nad riziky pro lidské zdraví 
nebo životní prostředí vyplývajícími z 
použití látky, a nejsou-li dostupné žádné 
vhodné alternativní látky nebo technologie. 
Takové rozhodnutí musí být přijato po 
zvážení všech následujících prvků:

Schválení musí být uděleno, prokáže-li se, 
že sociálně-hospodářský přínos převažuje 
nad riziky pro lidské zdraví, včetně zdraví 
zaměstnanců a zranitelných populací, nebo 
pro životní prostředí vyplývajícími z použití 
látky, a nejsou-li dostupné žádné vhodné 
alternativní látky nebo technologie a jsou-li 
přijata opatření k minimalizaci expozice a 
vypouštění, emisí a ztrát pro životní 
prostředí. Takové rozhodnutí musí být 
přijato po zvážení všech následujících 
prvků:

Odůvodnění

Spojeno s vypuštěním čl. 57 odst. 2. Jakmile je jasné, že při schvalování jsou vždy zvažována 
sociálně-hospodářská odůvodnění a dostupnost bezpečnějších alternativ, může se stát 
udělování takových schvalování povinným. Schválení by mělo být uděleno, pouze pokud 
neexistuje žádná bezpečnější alternativa a existuje jasná sociální potřebnost pro používání 
dotyčných látek a jsou-li přijata opatření k minimalizaci expozice a ztrát pro životní prostředí. 
Zvažování rizik by mělo zahrnout i rizika pro zaměstnance a zranitelné populace.
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Pozměňovací návrh 32
Čl. 57 odst. 6

Schválení mohou podléhat podmínkám, 
včetně období přezkoumání a / nebo 
monitorování. Povolení udělená v souladu s 
odstavcem 3 budou běžně podléhat 
časovému omezení. Schválení musí podléhat 
obdobím přezkumu. 

Schválení musí podléhat obdobím 
přezkoumání a požadavkům na plán 
nahrazení a mohou být podmíněna dalšími 
podmínkami včetně požadavků na 
monitorování. Schválení musí podléhat 
časovému omezení, s nejdelší dobou 
platnosti 5 let.

Odůvodnění

Všechna schválení by měla být časově omezena, protože období pro přezkum umožní (a 
podnítí) jejich přizpůsobení technickému vývoji (např. uvážení nových informací o nebezpečí, 
expozicích, sociálně-hospodářských přínosech a dostupnosti alternativ). To je v souladu se 
stávající legislativou v oblasti biocidů a pesticidů. Bez pravidelných období přezkumu by 
motivace pro inovaci a hledání bezpečnějších alternativ byla ztracena. Plán nahrazování by 
měl být součástí každého schválení.

Pozměňovací návrh 33
Čl. 57 odst. 7

Schválení musí konkretizovat:
(a) osobu / osoby, které / kterým je schválení 
uděleno;
(b) identitu látky / látek;

(c) použití, pro které /která je schválení 
uděleno;

Schválení musí konkretizovat:
(a) osobu / osoby, které / kterým je schválení 
uděleno;
(b) identitu látky / látek;

(c) použití, pro které / která je schválení 
uděleno;

(ca) dobu platnosti schválení;
(d) všechny podmínky, za kterých je 
schválení uděleno;

(d) všechny podmínky, za kterých je 
schválení uděleno;

(e) všechna období pro přezkoumání; (e) období pro přezkoumání;

(f) všechny podmínky monitorování. (f) podmínky monitorování;
(g) plán nahrazování.

Odůvodnění

Všechna schválení by měla být časově omezena, protože období pro přezkum umožní (a 
podnítí) jejich přizpůsobení technickému vývoji (např. uvážení nových informací o nebezpečí, 
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expozicích, sociálně-hospodářských přínosech a dostupnosti alternativ). Bez pravidelných 
období přezkumu by motivace pro inovaci a hledání bezpečnějších alternativ byla ztracena. 
Plán nahrazování by měl být součástí každého schválení.

Pozměňovací návrh 34
Čl. 58 odst. 1

Schválení udělená v souladu s čl. 57 odst. 3 
podléhající časovému omezení budou 
považována za platná, dokud Komise 
nerozhodne o nové žádosti za předpokladu, 
že držitel povolení předloží novou žádost 
alespoň 18 měsíců před vypršením časového 
limitu.

Místo opětovného předkládání všech 
položek z původní žádosti při nové žádosti 
může žadatel předložit pouze číslo 
stávajícího schválení v závislosti na druhém, 
třetím a čtvrtém pododstavci. 

Nemůže-li doložit, že riziko je dostatečně 
odpovídajícím způsobem kontrolováno, 
musí žadatel předložit aktualizovanou 
sociálně-ekonomickou analýzu, analýzu 
alternativ a plán nahrazování obsažený v 
původní žádosti. Může-li nyní doložit, že 
riziko je odpovídajícím způsobem 
kontrolováno, předloží aktualizovanou 
zprávu o chemické bezpečnosti.

Schválení budou považována za platná, 
dokud Komise nerozhodne o nové žádosti za 
předpokladu, že držitel povolení předloží 
novou žádost alespoň 18 měsíců před 
vypršením časového limitu. 

Místo opětovného předkládání všech 
položek z původní žádosti při nové žádosti 
může žadatel předložit pouze číslo 
stávajícího schválení v závislosti na druhém, 
třetím a čtvrtém pododstavci. 
Žadatel musí předložit aktualizovanou 
sociálně-ekonomickou analýzu, analýzu 
alternativ a plán nahrazování obsažený v 
původní žádosti.

Došlo-li ke změnám jakýchkoli dalších 
částí původní žádosti, musí předložit 
aktualizace těchto částí.

Došlo-li ke změnám jakýchkoli dalších 
částí původní žádosti, musí předložit 
aktualizace těchto částí.

Odůvodnění

Pro dosažení konzistentnosti s cílem časově omezit platnost schválení a provádět zásadu 
nahrazování. 

Pozměňovací návrh 35
Čl. 59 odst. 4

4. Žádost o schválení musí zahrnovat 4. Žádost o schválení musí zahrnovat 



PA\562492CS.doc 23/6 PE 357.536v01-00
Externí překlad

CS

následující informace: následující informace:

(a) identitu látky podle oddílu 2 přílohy IV; (a) identitu látky podle oddílu 2 přílohy IV;

(b) název a kontaktní údaje osoby nebo osob 
podávajících žádost;

(b) název a kontaktní údaje osoby nebo osob 
podávajících žádost;

(c) žádost o schválení konkretizující, pro 
která použití je schválení požadováno, a 
zahrnující použití látky v přípravcích nebo 
začlenění látky do výrobků, je-li to 
relevantní;

(c) žádost o schválení konkretizující, pro 
která použití je schválení požadováno, a 
zahrnující použití látky v přípravcích nebo 
začlenění látky do výrobků, je-li to 
relevantní;

(d) zprávu o chemické bezpečnosti v souladu 
s přílohou I, pokud již nebyla předložena 
jako část registrace, zahrnující rizika pro 
lidské zdraví nebo životní prostředí v 
důsledku použití látky a jejích vlastností 
uvedených v příloze XIII.

(d) zprávu o chemické bezpečnosti v souladu 
s přílohou I, pokud již nebyla předložena 
jako část registrace, zahrnující rizika pro 
lidské zdraví nebo životní prostředí v 
důsledku použití látky a jejích vlastností 
uvedených v příloze XIII a také opatření 
řízení rizik;

(da) sociálně-hospodářskou analýzu 
zpracovanou v souladu s přílohou XV;
(db) analýzu alternativ zvažujících jejich 
rizika a technickou a hospodářskou 
proveditelnost nahrazení doplněnou 
plánem nahrazování, včetně výzkumu a 
vývoje a časového rozpisu opatření 
navržených žadatelem

Odůvodnění

Pro dosažení konzistentnosti s cílem podmínit schválení předložením analýzy sociálně-
hospodářských přínosů a dostupnosti alternativ. Plán nahrazování by měl být součástí 
každého schválení. Žádost o schválení by měla výslovně zahrnovat opatření řízení rizik.

Pozměňovací návrh 36
Čl. 59 odst. 5

Žádost může zahrnovat: 
(a) sociálně-ekonomickou analýzu 
provedenou v souladu s přílohou XV; 
(b) analýzu alternativ s ohledem na rizika a 

vypouští se 
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technickou a ekonomickou proveditelnost 
náhrady a podle konkrétního případu spolu 
s plánem náhrady, včetně výzkumu a vývoje 
a časového plánu pro kroky navržené 
žadatelem. 

Odůvodnění

Spojeno s pozměňovacím návrhem k čl. 59 odst. 4, kterým se tato ustanovení stávají 
povinnými.

Pozměňovací návrh 37
Čl. 59 odst. 6

Žádost nezahrnuje žádný z následujících 
prvků: 
(a) rizika pro lidské zdraví a životní 
prostředí v důsledku emise látky ze zařízení, 
pro které bylo uděleno povolení v souladu 
se směrnicí Komise 96/61/ES; 
(b) rizika pro vodní prostředí a jeho 
prostřednictvím v důsledku vypouštění látky 
z bodového zdroje upravená požadavkem 
na předchozí regulaci uvedeným v čl. 11 
odst. 3 a legislativou přijatou podle článku 
16 směrnice 2000/60/ES; 
(c) rizika pro lidské zdraví vyplývající z 
použití látky ve zdravotnickém zařízení 
řízená směrnicemi 90/385/EHS, 93/42/EHS 
nebo 98/79/ES

vypouští se 

Odůvodnění

Je důležité uvážit široké spektrum použití dotyčných chemických látek, zejména případy, na 
které se vztahují ty legislativní akty, které nepřezkoumávají environmentální dopady látek, ale 
které také pokrývají další možné zdroje uvolňování a expozice. Regulace limitními hodnotami 
emisí není vhodným nástrojem pro zacházení s chemickými látkami velmi vysoké závažnosti a 
nemůže zajistit vysoký stupeň ochrany lidského zdraví a životního prostředí, zejména 
v případě látek PBT a vPvB. Je důležité, aby žádosti o schválení obsahovaly úplné zvážení 
rizik pro lidské zdraví a životní prostředí, dokonce i jsou-li stanoveny emisní limity. 
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Pozměňovací návrh 38
Článek 62

Povinnosti držitelů schválení Informační povinnosti pro použití látek 
podléhajících schválení

Před uvedením látky na trh pro schválené 
použití držitelé schválení umístí na štítek 
číslo povolení.

Před uvedením látky na trh pro schválené 
použití držitelé schválení umístí na štítek 
číslo povolení.

Všechny látky, pro jejichž použití bylo 
uděleno schválení, a všechny přípravky a 
výrobky obsahující látky, pro jejichž 
použití v těchto přípravcích a výrobcích 
bylo uděleno schválení, musí být 
označeny štítkem. Štítek musí zahrnovat: 
(a) název látky, 
(b) klasifikaci látky a odpovídající 
symboly a označení nebezpečnosti dle 
směrnice 67/548/EHS,
(c) skutečnost, že látka podléhá schválení,

(d) relevantní použití, pro které bylo 
uděleno schválení. 

Odůvodnění

Navržené povinnosti držitelů schválení nedostačují ke zvýšení nutného povědomí. Je nezbytné, 
aby mnozí uživatelé chemických látek ve výrobním nebo zásobovacím řetězci, široká veřejnost 
a pracovníci v sektoru odpadového hospodářství mohli získat údaje o používání chemických 
látek velmi vysoké závažnosti, které podléhají schválení.

Pozměňovací návrh 39
Čl. 65 bod 1

Existuje-li nepřijatelné riziko pro lidské 
zdraví nebo životní prostředí vyplývající z 
výroby, použití nebo uvedení látek na trh, 
kterým je třeba se zabývat v rámci celého 
Společenství, musí být příloha XVI 
pozměněna v souladu s postupem uvedeným 
v čl. 130 odst. 3 přijetím nových omezení 
nebo změnou současných omezení v příloze 

Existuje-li nepřijatelné riziko pro životní 
prostředí nebo pro lidské zdraví včetně 
zranitelných populací vyplývající z výroby, 
použití nebo uvedení látek na trh, kterým je 
třeba se zabývat v rámci celého 
Společenství, musí být příloha XVI 
pozměněna v souladu s postupem uvedeným 
v čl. 130 odst. 3 přijetím nových omezení 
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XVI pro výrobu, použití nebo uvedení na trh 
látek samotných, v přípravcích nebo ve 
výrobcích podle postupu stanoveného v 
článcích 66 až 70.

nebo změnou současných omezení v příloze 
XVI pro výrobu, použití nebo uvedení na trh 
látek samotných, v přípravcích nebo ve 
výrobcích podle postupu stanoveného v 
článcích 66 až 70.

Odůvodnění

Přijetí omezení v rámci nařízení REACH by mělo výslovně zahrnovat riziko pro zranitelné 
populace. 

Pozměňovací návrh 40
Čl. 72 odst. 1 písm. c)

(c) Výbor pro posuzování rizik musí 
odpovídat za přípravu stanoviska agentury k 
žádostem o schválení, k návrhům na 
omezování a k jakýmkoli dalším otázkám, 
které vyplynou ze současného nařízení v 
souvislosti s riziky pro lidské zdraví nebo 
životní prostředí;

(c) Výbor pro posuzování rizik a alternativ
musí odpovídat za přípravu stanoviska 
agentury k žádostem o schválení, k návrhům 
na omezování, k posouzení dostupnosti 
alternativ a k jakýmkoli dalším otázkám, 
které vyplynou ze současného nařízení v 
souvislosti s riziky pro lidské zdraví nebo 
životní prostředí;

Odůvodnění

Plošný pozměňovací návrh - změní-li se název nebo rozsah působnosti tohoto výboru, je nutno 
takovou změnu provést v celém textu. Tento pozměňovací návrh posiluje záměr, aby 
rozhodování podle schvalovacích ustanovení vždy muselo brát v úvahu dostupnost 
bezpečnějších alternativ.

Pozměňovací návrh 41
Čl. 73 odst. 2 písm. d)

d) vytvoření a udržování databází s údaji o 
všech registrovaných látkách, se seznamem 
pro klasifikaci a značení a s 
harmonizovaným seznamem pro klasifikaci 
a označování, zveřejňování nedůvěrných 
informací určených podle čl. 116 odst. 1 v 
databázi veřejně dostupné prostřednictvím 
internetu a poskytování dalších nedůvěrných 
informací v databázi na základě žádosti

d) vytvoření a udržování databází s údaji o 
všech registrovaných látkách, se seznamem 
pro klasifikaci a značení a s 
harmonizovaným seznamem pro klasifikaci 
a označování, zveřejňování nedůvěrných 
informací určených podle čl. 116 odst. 1 v 
databázi veřejně dostupné prostřednictvím 
internetu do 15 pracovních dní a 
poskytování dalších nedůvěrných informací 
v databázi na základě žádosti v souladu s čl. 
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115 odst. 2;

Odůvodnění

Časové vymezení pro zařazení (veřejných) informací do databází je nutné pro zajištění 
jasnosti. Tato lhůta by měla být stanovena na 15 pracovních dnů v souladu se standardní 
dobou odezvy podle nařízení 1049/2001. Měl by být učiněn jasný odkaz na postup vyřizování 
žádostí o poskytnutí nedůvěrných informací neuvedených v čl. 116 odst. 1 a informací, které 
nejsou důvěrné podle čl. 116 odst. 2. 

Pozměňovací návrh 42
Čl. 73 odst. 2 písm. e)

(e) zveřejňování informací o látkách, které 
právě jsou nebo byly vyhodnocovány, do 90
dnů od přijetí informace v agentuře, v 
souladu s čl. 116 odst. 1;

(e) zveřejňování informací o látkách, které 
právě jsou a které byly vyhodnocovány, do 
15 pracovních dnů od přijetí informace v 
agentuře, v souladu s čl. 116 odst. 1;

Odůvodnění

Čl. 73 odst. 2 písm. e) zavádí povinnost agentury zveřejňovat dostupné údaje o vyhodnocení 
látek do 90 dnů. To není v souladu s požadavkem stanoveným Aarhuskou úmluvou a 
s nařízením 1049/2001 pro lhůty odpovídání na žádosti. Pokud někdo agenturu požádá o 
nějaký dokument, měla by agentura být běžně schopna odpovědět do 15 pracovních dní podle 
nařízení 1049/2001.

Pozměňovací návrh 43
Čl. 115 odst. 1

Přístup k nedůvěrným informacím 
předloženým v souladu s tímto nařízením 
bude umožněn pro dokumenty držené 
agenturou v souladu s nařízením Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001. 
Agentura poskytne uvedené informace na 
požádání v souladu s čl. 73 odst. 2 písm. d).

Přístup k informacím neuvedeným v článku 
116 předloženým v souladu s tímto 
nařízením bude umožněn pro dokumenty 
držené agenturou v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1049/2001. Agentura uvedené informace na 
požádání zveřejní prostřednictvím 
internetu, v souladu s čl. 73 odst. 2 písm. d).

Odůvodnění

Je nutno vyjasnit, že článek 115 je relevantní jen pro „šedou zónu" informací, tj. pro 
informace, které nejsou konkrétně uvedeny v článku 116 (vždy nedůvěrné nebo vždy důvěrné). 
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Jakmile je přístup udělen, informace by měly být zveřejněny stejným způsobem jako v případě 
informací, které jsou vždy nedůvěrné.   

Pozměňovací návrh 44
Čl. 115 odst. 2

Je-li agentuře podána žádost o přístup k 
dokumentům podle nařízení (ES) č. 
1049/2001, agentura zkonzultuje třetí 
stranu podle čl. 4 odst. 4 nařízení (ES) č. 
1049/2001 v souladu se druhým a třetím 
pododstavcem.

Je-li agentuře podána žádost o přístup k 
informacím neuvedeným v článku 116
podle nařízení (ES) č. 1049/2001, pro 
které třetí strana požádala o důvěrnost, 
agentura zkonzultuje třetí stranu podle čl. 4 
odst. 4 nařízení (ES) č. 1049/2001 v 
souladu se druhým a třetím pododstavcem.

Agentura uvědomí o uvedené žádosti 
žadatele o registraci, potenciálního 
žadatele o registraci, následného uživatele, 
žadatele nebo jinou stranu zainteresovanou 
v souvislosti s touto žádostí. Dotyčná 
strana může do 30 dnů předložit 
prohlášení konkretizující informace 
zahrnuté v žádosti, které považuje za 
obchodně citlivé a jejichž oznámení by ji 
mohlo obchodně poškodit, a které si tedy 
přeje zachovat jako důvěrné před všemi 
stranami kromě příslušných orgánů, 
agentury a Komise. Pro každý případ 
musí poskytnout odůvodnění.

Agentura uvědomí o uvedené žádosti 
žadatele o registraci a případně
potenciálního žadatele o registraci, 
následného uživatele, žadatele nebo jinou 
stranu zainteresovanou v souvislosti s 
touto žádostí. 

Uvedené prohlášení bude zváženo 
agenturou, která na základě odůvodnění 
rozhodne, jestli toto prohlášení přijme 
před rozhodnutím o udělení přístupu k 
dokumentům. Agentura uvědomí 
dotyčnou stranu, která se může v souladu 
s články 87, 88 a 89 odvolat ke
stížnostnímu senátu proti rozhodnutí 
agentury nepřijmout prohlášení, a to do 15 
dnů od tohoto rozhodnutí. Odvolání má 
odkladný účinek. Stížnostní senát 
rozhodne o odvolání do 30 dnů.

Do 15 pracovních dnů od registrace 
žádosti musí agentura informovat 
žadatele o přístup a také žadatele o 
schválení a potenciálního žadatele o 
schválení, následného uživatele a další 
zainteresované strany, které se všechny 
mohou v souladu s články 87, 88 a 89 
odvolat ke stížnostnímu senátu proti 
rozhodnutí agentury nepřijmout 
prohlášení, a to do 15 dnů od tohoto 
rozhodnutí. Odvolání má odkladný účinek. 
Stížnostní senát rozhodne o odvolání do 30 
dnů.
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Odůvodnění

Lhůta pro počáteční rozhodnutí by měla odpovídat Aarhuské úmluvě a nařízení 1049/2001 
požadujícím podávání informací do jednoho měsíce. To rovněž umožní všem stranám 
odvolávat se proti rozhodnutím, včetně rozhodnutí odepřít informace. 

Pojmy „obchodně citlivé” a „které by ji mohly obchodně poškodit” ve výše uvedeném znění 
Aarhuská úmluva neuznává. Pouhá možnost poškození je nedostatečným důvodem k udělení 
výjimky stanovené v čl. 4 odst. 4 písm d) této úmluvy. 

Agentura nesmí brát v úvahu pouze odůvodnění žadatele o registraci, ale také hlediska 
ostatních stran.

Pozměňovací návrh 45
Čl. 115 odst. 3

Přístup k nedůvěrným informacím 
předloženým v souladu s tímto nařízením 
bude udělen pro dokumenty držené 
příslušnými orgány členských států v 
souladu se směrnicí Evropského parlamentu 
a Rady 2003/4/ES. Členské státy musí 
zajistit zavedení systému, v němž se každá 
zainteresovaná strana může odvolat s 
odkladným účinkem proti rozhodnutím 
přijatým v souvislosti s přístupem k 
dokumentům.

Přístup k informacím neuvedeným v článku 
116 předloženým v souladu s tímto 
nařízením bude udělen pro dokumenty 
držené příslušnými orgány členských států v 
souladu se směrnicí Evropského parlamentu 
a Rady 2003/4/ES. Členské státy musí 
zajistit zavedení systému, v němž se každá 
zainteresovaná strana může odvolat s 
odkladným účinkem proti rozhodnutím 
přijatým v souvislosti s přístupem 
k dokumentům. Rozhodnutí o odvolání 
musí být přijato do 30 dnů. 

Odůvodnění

Je nutno vyjasnit, že článek 115 je relevantní jen pro „šedou zónu" informací, které nejsou 
konkrétně uvedeny v článku 116 (vždy nedůvěrné nebo vždy důvěrné). Je nutno stanovit lhůtu 
pro rozhodnutí o odvolání.

Pozměňovací návrh 46
Článek 116, název

Zachování důvěrnosti Transparentnost a zachování důvěrnosti

Odůvodnění

Název by měl vystihovat obsah článku vyváženým způsobem.
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Pozměňovací návrh 47
Čl. 116 odst. 1

Následující informace nebudou považovány 
za důvěrné: 

(a) obchodní název / názvy látky; 
(b) název v nomenklatuře IUPAC pro 
nebezpečné látky ve smyslu směrnice 
67/548/EHS; 

(c) název látky uvedený v EINECS, je-li 
uveden; 

(d) fyzikálně-chemické údaje týkající se 
látky a údaje o metabolických a 
environmentálních drahách; 
(e) výsledky všech toxikologických a 
ekotoxikologických studií; 
(f) odvozená hladina bez účinku (DNEL) 
nebo předpokládaná koncentrace bez účinku 
(PNEC) zavedená v souladu s přílohou I;

(g) jsou-li zásadní pro klasifikaci a značení, 
stupeň čistoty látky a identita nečistot nebo 
příměsí, o kterých je známo, že jsou 
nebezpečné; 

(h) pokyny pro bezpečné použití v souladu s 
oddílem 4 přílohy IV;

Následující informace nesmí být 
považovány za důvěrné: 

(a) obchodní název / názvy látky; 
(b) název v nomenklatuře IUPAC pro 
nebezpečné látky ve smyslu směrnice 
67/548/EHS; 

(c) název látky uvedený v EINECS, je-li 
uveden; 

(d) fyzikálně-chemické údaje týkající se 
látky a údaje o metabolických a 
environmentálních drahách; 
(e) výsledky všech toxikologických a 
ekotoxikologických studií; 
(f) odvozená hladina bez účinku (DNEL) 
nebo předpokládaná koncentrace bez účinku 
(PNEC) zavedená v souladu s přílohou I; 

(g) jsou-li zásadní pro klasifikaci a značení, 
stupeň čistoty látky a identita nečistot nebo 
příměsí, o kterých je známo, že jsou 
nebezpečné; 

(h) pokyny pro bezpečné použití v souladu s 
oddílem 4 přílohy IV;

(i) informace obsažené v bezpečnostním 
listu, s výjimkou názvu firmy / podniku, 
nebo je-li informace považována za 
důvěrnou v důsledku odstavce 2;

(i) informace obsažené v bezpečnostním 
listu, s výjimkou toho, je-li informace 
považována za důvěrnou v důsledku 
odstavce 2;

(j) analytické postupy, jsou-li vyžadovány v 
souladu s přílohou VII nebo VIII, které 
umožňují detekovat nebezpečnou látku při 
jejím vypouštění do životního prostředí a 
rovněž určit přímou expozici lidských 
bytostí;
(k) skutečnost, že bylo provedeno testování 
na obratlovcích.

(j) analytické postupy, jsou-li vyžadovány v 
souladu s přílohou VII nebo VIII, které 
umožňují detekovat nebezpečnou látku při 
jejím vypouštění do životního prostředí a 
rovněž určit přímou expozici lidských 
bytostí;
(k) skutečnost, že bylo provedeno testování 
na obratlovcích;
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(ka) název žadatele o registraci;
(kb) chemická struktura látky;
(kc) pásmo hmotnosti látky; 
(kd) celkové množství látky na trhu EU na 
základě objemových tříd;
(kd) kategorie použití;
(ke) seznam složek v přípravcích;
(kf) zpráva o chemické bezpečnosti.

Odůvodnění

Seznam údajů, které nesmí být důvěrné, je příliš omezený. Neexistují žádné důvody pro to, aby 
jako důvěrné údaje byla chráněna jména žadatelů o registraci, údaje o hmotnosti nebo 
kategoriích použití. Tyto informace jsou relevantní pro ochranu životního prostředí a měly by 
být zveřejněny v souladu s Aarhuskou úmluvou. Jména žadatelů o registraci jsou nutná 
k odstranění všech překážek pro sdílení údajů a vynucování a k umožnění veřejnosti znát toho, 
kdo je odpovědný za výrobu nebo dovoz konkrétních chemických látek. Utajení názvu žadatele 
o registraci se zdá být v protikladu s koncepcí transparentního, silného a protikorupčního 
systému. 

Pozměňovací návrh 48
Čl. 116 odst. 2 písm. a) 

(a) detaily úplného složení přípravku (a) kvantitativní detaily úplného složení 
přípravku;

Odůvodnění

Pro kosmetické přípravky a prací a čisticí prostředky je úplné složení přípravku již veřejnou
informací jako status quo. Důvěrnost informací by proto měla být omezena jen na 
kvantitativní údaje.

Pozměňovací návrh 49
Příloha I bod 0.5 odst. 4

Dojde-li výrobce nebo dovozce po krocích 1 
až 4 k závěru, že dotyčná látka nebo 
přípravek splňuje kritéria pro klasifikaci 
jako nebezpečný podle směrnice 
67/548/EHS nebo směrnice 1999/45/ES 
nebo je po posouzení pokládán za PBT nebo 

Dojde-li výrobce nebo dovozce po krocích 1 
až 4 k závěru, že dotyčná látka nebo 
přípravek splňuje kritéria pro klasifikaci 
jako nebezpečný podle směrnice 
67/548/EHS nebo směrnice 1999/45/ES 
nebo je po posouzení pokládán za PBT nebo 
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vPvB, musí být v posouzení chemické 
bezpečnosti uváženy také následující kroky:

vPvB, nebo existují-li jiné rozumné důvody 
k obavám, musí být v posouzení chemické 
bezpečnosti uváženy také následující kroky:

Odůvodnění

Není rozumné automaticky vyloučit posouzení expozice a charakterizace rizik pro látky, které 
nejsou klasifikovány jako nebezpečné nebo které nejsou PBT / vPvB. Například expozice 
vysokému objemu látek, které jsou místně užity ve velkém množství, může vést k účinkům na 
místní životní prostředí, dokonce i když tyto látky nesplňují požadavky pro jejich klasifikaci 
jako nebezpečné pro životní prostředí.

Pozměňovací návrh 50
Příloha I bod 1.4.1

1.4.1. Na základě výsledků kroků 1 až 3 
musí být pro dotyčné látky zjištěna úroveň, 
při níž nedochází k účinkům („odvozená 
hladina bez účinku“ = DNEL), vystihující 
pravděpodobné cesty expozice a dobu trvání 
a frekvenci expozice. Je-li zdůvodněna 
expozičním scénářem, může být jediná 
hodnota DNEL dostatečná. Jsou-li však 
vzaty v úvahu dostupné údaje a expoziční 
scénář(e) v oddílu 5 Zprávy o chemické 
bezpečnosti, může být nutné rozlišovat různé 
hodnoty DNEL pro každou z relevantních 
lidských populací. (např. pracovníci, 
spotřebitelé a lidé exponovaní nepřímo 
prostřednictvím životního prostředí) a 
možná pro určité skupiny populace (např. 
děti, těhotné ženy) a pro různé cesty 
expozice. Musí být plně odůvodněno 
s uvedením mj. zvolených použitých údajů, 
cesty expozice (orální, dermální, inhalační) a 
doby trvání a frekvence expozice látky, pro 
kterou platí dotyčná hodnota DNEL. Dojde-
li pravděpodobně k více než jedné cestě 
expozice, musí být zjištěna DNEL pro 
každou cestu expozice a pro expozici 
spojenými cestami expozice. Při zjišťování 
DNEL musí být mj. vzaty v úvahu níže 
uvedené faktory:

1.4.1. Na základě výsledků kroků 1 až 3 
musí být pro dotyčné látky zjištěna úroveň, 
při níž nedochází k účinkům (DNEL), 
vystihující pravděpodobné cesty expozice a 
dobu trvání a frekvenci expozice. Je-li 
zdůvodněna expozičním scénářem, může být 
jediná hodnota DNEL dostatečná. Jsou-li 
však vzaty v úvahu dostupné údaje a 
expoziční scénář(e) v oddílu 5 Zprávy o 
chemické bezpečnosti, může být nutné 
rozlišovat různé hodnoty DNEL pro každou 
z relevantních lidských populací. (např. 
zaměstnanci, spotřebitelé a lidé exponovaní 
nepřímo prostřednictvím životního 
prostředí) a pro zranitelné populace a pro 
různé cesty expozice. Musí být plně 
odůvodněno s uvedením mj. zvolených 
použitých údajů, cesty expozice (orální, 
dermální, inhalační) a doby trvání a 
frekvence expozice látky, pro kterou platí 
dotyčná hodnota DNEL. Dojde-li 
pravděpodobně k více než jedné cestě 
expozice, musí být zjištěna DNEL pro 
každou cestu expozice a pro expozici 
spojenými cestami expozice. Při zjišťování 
DNEL musí být mj. vzaty v úvahu níže 
uvedené faktory:
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(i) nejistoty vznikající mj. v důsledku 
variability experimentálních údajů a 
v důsledku vnitrodruhových a 
mezidruhových odchylek;

(i) nejistoty vznikající mj. v důsledku 
variability experimentálních údajů a 
v důsledku vnitrodruhových a 
mezidruhových odchylek;

(ii) povaha a závažnost účinku; (ii) povaha a závažnost účinku;
(iii) lidská populace, na kterou se vztahují 
kvantitativní nebo kvalitativní údaje o 
expozici.

(iii) lidská populace, na kterou se vztahují 
kvantitativní nebo kvalitativní údaje o 
expozici;

(iv) zvláštní vnímavost zranitelných 
populací;
(v) jakékoli známky nestandardních 
účinků, zejména zůstává-li způsob 
působení neznámý nebo nedostatečně 
popsaný; 
(vi) možné současné spoluexpozice jinými 
chemickými látkami;

Odůvodnění

Evropský parlament pokládal „chránění zdraví dětí před chorobami spojenými s prostředím 
za nutnou investici s cílem zajistit uspokojivý dostatečný lidský a hospodářský rozvoj“ 
(Paulsenova Zpráva o evropské strategii životního prostředí a zdraví) a požádal o specifická 
omezení ohledně chemických látek pro nejvíce ohrožené části populace (Riesova zpráva o 
evropském životním prostředí a akčním plánu zdraví). Nařízení REACH  by vždy mělo brát 
v úvahu zranitelné populace. 


