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Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení)
většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení)
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje, 
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje 

*** Postup souhlasu 
většina hlasů poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a v článku 7 Smlouvy 
o EU 

***I Postup spolurozhodování (první čtení)
většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení)
většina odevzdaných hlasů ke schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení)
většina odevzdaných hlasů, ke schválení společného textu 

(Druh postupu závisí na právním východisku navrženém Komisí)

Pozměňovací návrhy k právním textům

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzívou. Zvýraznění normální kurzívou označuje části legislativního textu, 
u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění vypracování konečného 
znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v některé jazykové verzi). 
Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných oddělení.
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PŘEDLOHA LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o registraci, vyhodnocování,
schvalování a omezování chemických látek (REACH), kterým se zřizuje Evropská 
agentura pro chemické látky a kterým se mění směrnice 1999/45/ES a nařízení (ES) 
…/… {o perzistentních organických znečišťujících látkách }
(COM(2003) 644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Postup spolurozhodování (první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2003) 
0644)1,

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise 
předložila svůj návrh (C5-0530/2003),

– s ohledem na článek 51 svého jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a 
stanoviska Rozpočtového výboru, Hospodářského a měnového výboru, Výboru pro právní 
záležitosti a vnitřní trh, Výboru pro průmysl, vnější obchod, výzkum a energetiku a 
Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, (A5-0000/2003),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 3 (nový)

(3a) Podle akčního plánu přijatého dne 4. 
září 2002 na Johannesburském Světovém 
summitu o udržitelném rozvoji, musí být 
chemické látky do r. 2020 vyráběny a 
používány způsobem, který nepoškozuje 
lidské zdraví a životní prostředí. 

  
1 Dosud nezveřejněno v Úř. věst.
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Odůvodnění 

Mělo by být zdůrazněno, že konečný cíl vyrábět a používat pouze takové chemické látky, které 
neškodí lidskému zdraví a životnímu prostředí, je závazek, který by měl být plněn nejen 
Evropskou unií, ale celým světem. 

Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 7

(7) Důležitým cílem nového systému, který 
má být zaveden tímto nařízením, je 
stimulovat nahrazování nebezpečných 
látek látkami nebo technologiemi méně 
nebezpečnými, jsou-li vhodné alternativy 
dostupné. Toto nařízení se nedotkne 
používání směrnic o ochraně pracovníků, 
zejména směrnice Rady 90/394/EHS ze 
dne 28. června 1990 o ochraně
zaměstnanců před riziky spojenými s 
expozicí karcinogenům při práci (šestá
samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 
1 směrnice 89/391/EHS), která od 
zaměstnavatelů požaduje vyloučení 
nebezpečných látek, je-li to technicky 
možné, nebo nahrazení nebezpečných látek 
méně nebezpečnými látkami.

(7) Důležitým cílem systému, který má být 
zaveden tímto nařízením, je zajistit, aby 
nebezpečné látky byly nahrazovány 
látkami nebo technologiemi méně 
nebezpečnými, jsou-li vhodné alternativy 
dostupné. Toto nařízení se nedotkne 
používání směrnic o ochraně pracovníků, 
zejména směrnice Rady 90/394/EHS ze 
dne 28. června 1990 o ochraně
zaměstnanců před riziky spojenými s 
expozicí karcinogenům při práci (šestá
samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 
1 směrnice 89/391/EHS), která od 
zaměstnavatelů požaduje vyloučení 
nebezpečných látek, je-li to technicky 
možné, nebo nahrazení nebezpečných látek 
méně nebezpečnými látkami. V této 
souvislosti musí mít členské státy 
pravomoc stanovit přísnější normy 
bezpečnosti na vnitrostátní úrovni, pokud 
to budou pokládat za vhodné.

Odůvodnění

Hlavním cílem je nahradit nebezpečné látky látkami méně nebezpečnými. 

To je důležitým důsledkem článku 137 ES (právní východisko pro legislativu ochrany 
pracovníků).

Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 8a (nový)

(8a) Výrobci, dovozci a následní uživatelé 
látky v její základní formě nebo jako 
složky určitého přípravku nebo výrobku 
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,jsou povinni vyrábět, dovážet nebo 
používat takovou látku (nebo ji uvádět na 
trh) způsobem, který zajišťuje, aby za 
rozumně předvídatelných okolností 
nedocházelo k poškozování lidského 
zdraví a životního prostředí. 

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zavádí obecnou zásadu povinné péče. Protože systém REACH se 
nevztahuje na veškerá použití chemických látek, je z hlediska ochrany lidského zdraví a 
životního prostředí důležité, aby byla zavedena obecná povinná péče vzhledem k výrobě a 
používání látek. Tato zásada by měla pouze kodifikovat dobrovolné dohody, které průmysl 
podporuje (např. Program odpovědné péče).

Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění 12

(12) Ustanovení o schvalování stanoví, že 
Komisí bude uděleno povolení uvést na trh 
a používat látky velmi vysoké závažnosti,
pouze pokud budou rizika spojená s jejich 
užíváním dostatečně omezena, nebo pokud 
jejich používání lze odůvodnit sociálně-
hospodářskými důvody. 

(12) Ustanovení o povolování stanoví, že 
Komisí bude uděleno časově omezené
povolení uvést na trh a používat látky 
velmi vysoké závažnosti, pouze pokud
budou rizika spojená s jejich užíváním 
dostatečně omezena, nebo pokud jejich 
používání lze odůvodnit sociálně-
hospodářskými důvody a neexistují-li 
vhodné alternativní látky.

Odůvodnění

Pro zásadu nahrazování je důležitá její provázanost s udělováním povolení.

Pozměňovací návrh 5
Bod odůvodnění 16

(16) Ze zkušenosti plyne, že je nevhodné 
žádat členské státy o posouzení rizik všech 
chemických látek. Tento úkol by proto měl 
být především uložen podnikům 
vyrábějícím nebo dovážejícím látky, ale 
pouze pokud tak činí v množstvích 
překračujících určitou prahovou úroveň, 
aby jim bylo umožněno nést s tím spojenou 

(16) Ze zkušenosti plyne, že je nevhodné 
žádat členské státy o posouzení rizik všech 
chemických látek. Tento úkol by proto měl 
být především uložen podnikům 
vyrábějícím nebo dovážejícím látky, ale 
pouze pokud tak činí v množstvích 
překračujících určitou prahovou úroveň, 
aby jim bylo umožněno nést s tím spojenou 
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zátěž. Tyto podniky budou muset přijmout 
nezbytná opatření k řízení rizik v souladu s 
jejich posouzením rizik dotyčných látek.

zátěž. Tyto podniky budou muset přijmout 
nezbytná opatření k řízení rizik v souladu s 
jejich posouzením rizik dotyčných látek. 
Tento úkol zahrnuje povinnost popsat, 
doložit a oznámit vhodným, průhledným 
způsobem rizika spojená s výrobou, 
použitím a prodejem každé látky. Výrobci 
a následní uživatelé by si pro výrobu a 
používání měli vybírat z nejbezpečnějších 
dostupných látek.

Odůvodnění

Tímto se zavádí zásada “povinné péče”. 

Pozměňovací návrh 6
Bod odůvodnění 24

(24) Požadavky na vytváření údajů o 
látkách by měly být odstupňovány podle 
objemu výroby nebo dovozu příslušných 
látek, neboť tyto údaje skýtají ukazatel 
potenciálu expozice člověka a životního 
prostředí látkám, a měly by být podrobně 
popsány. 

(24) Požadavky na vytváření údajů o 
látkách by měly být odstupňovány podle 
objemu výroby nebo dovozu příslušných 
látek, neboť tyto údaje skýtají ukazatel 
potenciálu expozice člověka a životního 
prostředí látkám, a měly by být podrobně 
popsány. Takové kritérium by mohlo 
podléhat přezkumu Komisí a případně být 
revidováno nebo spojeno s dalšími 
kvalitativními kritérii, jako jsou např. 
stupeň vnitřní nebezpečnosti, použití a 
expozice. 

Odůvodnění

Tím je dána Komisi možnost revidovat priority kritérií pro registraci látek.

Pozměňovací návrh 7
Bod odůvodnění 34

(34) V souladu s ustanoveními směrnice 
86/609/EHS je vhodné snížit na minimum 
počet pokusných zvířat - obratlovců; 
používání zvířat by mělo být vyloučeno 
vždy, je-li možné využívat alternativní 

(34) V souladu s ustanoveními směrnice 
86/609/EHS je vhodné snížit na minimum 
počet pokusných zvířat - obratlovců; 
používání zvířat by mělo být vyloučeno 
vždy, je-li možné využívat alternativní 
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metody validované Evropským střediskem 
pro validaci alternativních metod nebo 
jinými mezinárodními orgány.

metody validované Evropským střediskem 
pro validaci alternativních metod nebo 
jinými mezinárodními orgány. Za tímto 
účelem by mělo být povinné sdílení a 
společné předkládání údajů odvozených z 
pokusů na obratlovcích a dalších údajů, 
které by umožnily vyloučit pokusy na 
zvířatech.

Odůvodnění

Tímto se ujasňuje, že je třeba sdílet veškeré údaje, které by mohly být užitečné pro vylučování 
pokusů na zvířatech. 

Pozměňovací návrh 8
Bod odůvodnění 34 a (nový)

(34a) Lepší koordinace zdrojů na úrovni 
Společenství přispěje ke zlepšení 
vědeckých poznatků nutných pro vývoj 
alternativních metod k pokusům na 
obratlovcích. K tomuto účelu je nezbytné, 
aby Společenství pokračovalo a zvýšilo své 
úsilí a přijalo opatření nezbytná pro 
podporu výzkumu a vývoje nových 
alternativních metod bez pokusných 
zvířat, zejména v rámci svého šestého 
rámcového programu výzkumu a 
technického vývoje.

Odůvodnění

Tím se připomíná povinnost Společenství podporovat alternativní metody k pokusům na 
zvířatech, již zavedenou směrnicí 2003/15/ES o kosmetických prostředcích.

Pozměňovací návrh 9
Bod odůvodnění 41 a (nový)

(41a) Vývoj vhodného, soudržného a z 
rizik vycházejícího komunikačního 
systému poskytne spotřebitelům informace 
a poradenství, umožňující jim bezpečně a 
účinně zvládat rizika spojená s 
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používáním výrobků obsahujících 
chemické látky. Dále by také měla být 
posouzena možnost poskytování 
dodatečných informací prostřednictvím 
internetu a vzdělávacích kampaní s cílem 
zajistit uplatnění práva spotřebitelů na 
informovanost o výrobcích, které 
používají.Tím se zvýší bezpečnost 
používání chemických látek a výrobků je 
obsahujících a zvýší se důvěra spotřebitelů 
ohledně využívání výrobků obsahujících 
chemické látky.

Odůvodnění

Pro zvýšení důvěry spotřebitelů je nezbytný vývoj komunikačního systému.

Pozměňovací návrh 10
Bod odůvodnění 49

(49) Agentura by měla mít také pravomoc 
vyžadovat další informace od výrobců, 
dovozců nebo následných uživatelů o 
látkách, u kterých lze očekávat rizika 
spojená s ohrožením zdraví nebo životního 
prostředí, včetně uvedení důvodů jejich 
výskytu na vnitřním trhu ve velkých 
množstvích, na základě vyhodnocení 
provedeného příslušnými orgány 
dotyčného členského státu. Členské státy 
by měly naplánovat a zajistit pro tento účel 
zdroje zavedením postupových plánů. 
Členským státům by v odůvodněných 
případech rovněž mělo být umožněno 
požadovat další informace, pokud 
používání izolovaných meziproduktů na 
daném místě je spojeno s úrovní rizik, 
která je ekvivalentní úrovni rizika 
spojeného s používáním látek 
podléhajících režimu povolování.

(49) Agentura by měla mít také pravomoc 
vyžadovat další informace od výrobců, 
dovozců nebo následných uživatelů o 
látkách, u kterých lze očekávat rizika 
spojená s ohrožením zdraví nebo životního 
prostředí, včetně uvedení důvodů jejich 
výskytu na vnitřním trhu ve velkých 
množstvích, na základě vyhodnocení 
provedeného příslušnými orgány 
dotyčného členského státu. Členské státy 
by měly naplánovat a zajistit pro tento účel 
zdroje zavedením průběžně revidovaných 
plánů vypracovaných na základě seznamu  
látek (sestaveného Agenturou) určených k 
přednostnímu hodnocení.Členským 
státům by v odůvodněných případech 
rovněž mělo být umožněno požadovat další 
informace, pokud používání izolovaných 
meziproduktů na daném místě je spojeno s 
úrovní rizik, která je ekvivalentní úrovni 
rizika spojeného s používáním látek 
podléhajících režimu povolování.
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Odůvodnění

Agentura odpovídá za sestavení seznamu látek určených k přednostnímu hodnocení členskými 
státy. 

Pozměňovací návrh 11
Bod odůvodnění 50

(50) Kolektivní smlouva příslušných 
orgánů členských států o předlohách 
jejich rozhodnutí. představuje základ 
účinného systému, který respektuje zásadu 
subsidiarity přičemž zachovává vnitřní trh. 
Pokud jeden nebo více členských států
nebo Agentura s předlohou rozhodnutí 
nesouhlasí, měla by být projednána 
centralizovaným postupem. Agentura by 
měla přijmout rozhodnutí vyplývající z 
těchto postupů.

(50) Jednomyslný souhlas ve výboru 
členských států Agentury o předloze 
návrhu představuje základ účinného 
systému, který respektuje zásadu 
subsidiarity, přičemž zachovává vnitřní trh. 
Pokud Agentura s předlohou rozhodnutí 
nesouhlasí, měla by být projednána 
centralizovaným postupem. Agentura by 
měla přijmout rozhodnutí vyplývající z 
těchto postupů

Odůvodnění

Souvisí s pozměňovacím návrhem ke 49. bodu odůvodnění. 

Pozměňovací návrh 12
Bod odůvodnění 52

(52) Pro zajištění dostatečně vysoké úrovně 
ochrany lidského zdraví a životního 
prostředí by s látkami velmi vysoké 
závažnosti měly podniky nakládat 
způsobem předběžné opatrnosti, který od 
podniků tyto látky používající vyžaduje, 
aby příslušnému orgánu udělujícímu 
povolení bylo prokázáno, že dotyčná rizika 
jsou dostatečně řízena. Pokud tomu tak 
není, stále ještě lze používání povolit, 
pokud podniky prokáží, že přínosy tohoto 
používání pro společnost převáží rizika s 
tím spojená a že neexistují žádné vhodné 
alternativy nebo technologie. Orgán 
udělující povolení by měl na žádost 
podniku ověřit splnění těchto podmínek 
postupem povolování. Protože povolování 

(52) Pro zajištění dostatečně vysoké úrovně 
ochrany lidského zdraví a životního 
prostředí by s látkami, které vyvolávají 
velmi vysoké obavy, měly podniky 
nakládat způsobem předběžné opatrnosti, 
který od podniků tyto látky používající 
vyžaduje, aby příslušnému orgánu 
udělujícímu povolení bylo prokázáno, že 
neexistují žádné vhodné alternativní látky 
nebo technologie, že přínosy používání 
těchto látek pro společnost převáží rizika s 
tím spojená a že tato rizika jsou 
dostatečně řízena. Orgán udělující 
povolení by měl na žádost podniku ověřit 
splnění těchto podmínek postupem 
povolování. Protože povolování by mělo 
zajistit vysokou roveň ochrany na celém 
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by mělo zajistit vysokou úroveň ochrany 
na celém vnitřním trhu, je vhodné, aby 
povolovacím orgánem byla Komise. 

vnitřním trhu, je vhodné, aby povolovacím 
orgánem byla Komise.

Odůvodnění

Hlavním cílem postupu povolování musí být nahrazení vysoce rizikových látek látkami 
bezpečnějšími. Pouze není-li takové nahrazení možné, měly by být brány v úvahu sociálně-
ekonomické přínosy. Pro udělení povolení je „dostatečné řízení rizik” dané látky kritériem jen 
druhořadého významu.

Pozměňovací návrh 13
Bod odůvodnění 55

(55) Agentura by měla poskytovat 
poradenství o stanovení pořadí látek, které 
mají podléhat postupu schvalování, aby 
bylo zajištěno, že rozhodnutí budou 
odpovídat potřebám společnosti, 
vědeckých poznatků a rozvoje. 

(55) Agentura by měla stanovit pořadí 
látek, které mají podléhat postupu 
povolování, aby bylo zajištěno, že 
rozhodnutí budou odpovídat potřebám 
společnosti, vědeckých poznatků a rozvoje. 

Odůvodnění

Agentura odpovídá za sestavení uspořádaného seznamu látek, které mají být hodnoceny 
členskými státy.

Pozměňovací návrh 14
Bod odůvodnění 71

(71) V zájmu účinnosti by měli 
zaměstnanci sekretariátu Agentury 
provádět nezbytné technicko-správní a 
vědecké úkoly bez využívání vědeckých a 
technických zdrojů členských států; 
výkonný ředitel by měl zajistit účinný 
výkon Agentury při nezávislém plnění 
jejích úkolů. Má-li být zajištěno plnění 
úlohy Agentury, měla by její Řídící rada 
být složena tak, aby byl zajištěn nejvyšší 
standard schopností a široký rozsah 
odborností v oblasti chemické bezpečnosti 
nebo regulace chemických látek. 

(71) V zájmu účinnosti by měli 
zaměstnanci Agentury provádět nezbytné 
technicko-správní a vědecké úkoly bez 
využívání vědeckých a technických zdrojů 
členských států; výkonný ředitel by měl 
zajistit účinný výkon Agentury při 
nezávislém plnění jejích úkolů. Má-li být 
zajištěno plnění úlohy Agentury, měla by 
její Řídící rada být složena tak, aby byl 
zajištěn nejvyšší standard schopností a 
široký rozsah odborností v oblasti 
chemické bezpečnosti nebo regulace 
chemických látek.
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Odůvodnění

Vypuštění nadbytečného textu.

Pozměňovací návrh 15
Bod odůvodnění 91 a (nový)

(91a) Komise by měla uvážit potřebu 
zavedení evropské značky jakosti 
zaměřené na označení a podporu výrobků, 
které v každé fázi výrobního procesu byly 
vyrobeny v souladu s tímto nařízením. 

Odůvodnění

Značka by měla být připevněna na výrobek a měla by umožnit rozpoznat a podporovat 
výrobky vyráběné postupy splňujícími požadavky vyplývající z tohoto nařízení. 

Pozměňovací návrh 16
Bod odůvodnění 100

(100) Je žádoucí, aby ustanovení tohoto 
nařízení vstupovala v platnost postupně z 
důvodu plynulého přechodu na nový 
systém a navíc postupný přechod 
ustanovení v platnost by měl umožnit všem 
zúčastněným stranám, orgánům a 
podnikům soustředit zdroje na připravenost 
na nové povinnosti ve správnou dobu.

(100) Je žádoucí, aby ustanovení tohoto 
nařízení vstupovala v platnost postupně z 
důvodu plynulého přechodu na nový 
systém a navíc postupný přechod 
ustanovení v platnost by měl umožnit všem 
zúčastněným stranám, orgánům a 
podnikům soustředit zdroje na připravenost 
na nové povinnosti ve správnou dobu, 
včetně uzavírání dobrovolných dohod 
průmyslu s ostatními zainteresovanými 
stranami, koordinovanými Komisí.

Odůvodnění

Záměrem uzavírání dobrovolných dohod je, aby se tyto dohody staly nástrojem pro zavádění 
této legislativy.

Pozměňovací návrh 17
Článek 1, odstavec 3, pododstavec a (nový)

To zahrnuje povinnost popsat, doložit a 
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oznámit vhodným transparentním 
způsobem rizika spojená s výrobou, 
používáním a prodejem každé 
látky.Výrobci a následní uživatelé si zvolí 
látku k výrobě a použití z nejbezpečnějších 
dostupných látek. 

Odůvodnění

Tento návrh zavádí zásadu „povinné péče”. 

Pozměňovací návrh 18
Článek 4, odstavec 1, písmeno (ea) (nové)

(ea) jako složky kosmetických prostředků 
spadajících do působnosti směrnice Rady 
76/768/EHS1.
1 Úř. věst. 262, 27. 9. 1976, s. 169.

Odůvodnění

Kosmetické prostředky a jejich složky spadají do působnosti směrnice 76/768/EHS. Článek 
4a směrnice 2003/15/ES1, která mění směrnici z r. 1996, zakazuje zkoušení složek 
kosmetických prostředků na zvířatech po 11. březnu 2009 a omezuje prodej kosmetických 
prostředků zkoušených na zvířatech. Protože zkoušení složek kosmetických prostředků je 
dostatečně pokryto uvedenou zvláštní směrnicí, musí být látky používané jako složky 
kosmetických prostředků vyňaty z ustanovení tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 19
Článek 6b (nový)

Článek 6b
Evropská značka jakosti
Do …. * Komise předloží Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu a ve vhodném 
případě návrh legislativy na vytvoření 
evropské značky jakosti určené k 
označování a propagaci výrobků, které 
byly v každé výrobní fázi vyrobeny v 
souladu s požadavky vyplývajícími z 

  
1 Úř. věst. L 66, 11. 3. 2003, strana 26.
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tohoto nařízení. 
* Dvou let po vstoupení  tohoto nařízení v 
platnost.

Odůvodnění

Značka by měla být připevněna na výrobek a měla by umožnit rozpoznat a propagovat 
výrobky vyráběné postupy splňujícími požadavky vyplývající z tohoto nařízení. 

Pozměňovací návrh 20
Článek 9, písmeno (a), bod (v)

(v) pokyny pro bezpečné používání látek 
uvedené v oddílu 5 přílohy IV;

(v) pokyny pro bezpečné používání látek 
uvedené v oddílu 5 přílohy IV, včetně 
doporučení žadatele o registraci 
nepoužívat látku k některým účelům; 

Odůvodnění

Tím se zajistí, že výrobci jasně uvedou pro následné uživatele, zda existují možná použití dané 
látky, jimž je doporučeno se vyhnout. 

Pozměňovací návrh 21
Článek 9, pododstavec 1a (nový)

Žadatel si může v době podávání údajů 
pro registraci, za podmínek dle písm. (a) a 
(b), zvolit možnost žádat, aby zvlášť 
označené dokumenty nebo jejich části byly 
zpracovávány jako důvěrné. Žadatel musí 
uvést důvody této žádosti. Orgán který 
údaje získá, musí rozhodnout o tom, které 
údaje musí zůstat důvěrné. 

Odůvodnění

Znovuzavedení ustanovení stávající legislativy (nařízení 793/93/EHS a směrnice 92/32/EHS) 
o požadavku na průmysl odůvodňovat důvěrnost údajů.
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Pozměňovací návrh 22
Článek 12, odstavec 2, pododstavec 1a (nový)

Tyto metody musí být pravidelně 
přezkoumávány s cílem snížit pokusy na 
obratlovcích a snížit počet pokusných 
zvířat. 

Odůvodnění

Přezkum a aktualizace metod v současnosti uvedených v příloze X umožní snížit počet pokusů 
na zvířatech; proto by přezkum a aktualizace měly být prováděny pravidelně. 

Pozměňovací návrh 23
Článek 13, odstavce 7 a 7b (nový)

7a. Výrobce nebo dovozce látky nebo 
přípravku, který dodává takovou látku 
nebo přípravek následnému uživateli, 
musí, na žádost následného uživatele a 
v míře, v jaké o to může být rozumně 
žádán, poskytnout údaje nutné pro 
posouzení účinků dotyčné látky nebo 
přípravku uživatelem na lidské zdraví 
nebo na životní prostředí v souvislosti s 
využitím nebo s operacemi uvedenými 
následným uživatelem v jeho žádosti.
7b. Následný uživatel musí na žádost jeho 
dodavatele a v míře, v jaké o to může být 
rozumně žádán, poskytnout údaje nutné 
pro posouzení účinků dotyčné látky nebo 
přípravku na lidské zdraví nebo na životní 
prostředí dodavatelem v souvislosti s 
využitím nebo s operacemi prováděnými 
uživatelem.

Odůvodnění

Komunikace mezi články výrobního řetězce nesmí být omezena na pouhou výměnu informací 
zamýšlených jednoduše na splnění požadavků směrnice. V celém dodavatelském řetězci musí 
být uplatněna odpovědnost vzhledem k formě interakce a komunikace mezi dodavateli a 
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předchozími a následnými uživateli.

Pozměňovací návrh 24
Článek 19, odstavec 1, třetí pododstavec

V případě registrací zaváděných látek 
předložených do dvou měsíců před
příslušným termínem dle článku 21, jak je 
uvedeno v čl. 18 odst. 2, může žadatel o 
registraci pokračovat ve výrobě nebo 
dovozu látky po dobu tří měsíců po 
vypršení uvedeného termínu, nebo do 
zamítnutí registrace Agenturou, přičemž 
platí datum, které nastane dříve.

V případě registrací zaváděných látek 
předložených do dvou měsíců před 
příslušným termínem dle článku 21, jak je 
uvedeno v čl. 18 odst. 2, může žadatel o 
registraci pokračovat ve výrobě nebo 
dovozu látky po dobu tří měsíců po 
vypršení uvedeného termínu, nebo do 
jakéhokoli zamítnutí registrace Agenturou, 
přičemž platí datum, které nastane dříve. 

Odůvodnění

Vyjasňuje znění.

Pozměňovací návrh 25
Článek 21, odstavec 1, písmeno a

(a) zavedené látky klasifikované jako 
karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro 
reprodukci 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; 

(a) zavedené látky klasifikované jako 
karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro 
reprodukci kategorie 1 a 2 v souladu se 
směrnicí 67/548/EHS nebo na látky o 
nichž je známo že splňují kritéria 
schvalování dle článku 54 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

Je-li cílem poskytnout dostatečnou ochranu lidskému zdraví a životnímu prostředí, měl by 
systém registrace od počátku zahrnout všechny látky, o kterých je známo, že splňují kritéria 
pro registraci, jako jsou PBT (perzistentní, bioakumulativní a toxické) a vPvB (velmi 
perzistentní a velmi bioakumulativní a další mimořádně problémové látky. 

Pozměňovací návrh 26
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Článek 26, odstavec 2, písmeno (a)

(a) termínem uvedeným v čl. 21 odst. 1 pro 
zavedené látky vyráběné nebo dovážené v 
množství 1000 tun nebo více za rok;

(a) termínem uvedeným v čl. 21 odst. 1 pro 
zavedené látky vyráběné nebo dovážené v 
množství 1000 tun nebo více za rok a látky 
klasifikované jako karcinogenní, 
mutagenní nebo toxické pro reprodukci, 
kategorie 1 a 2 v souladu se 
směrnicí 67/548/EHS nebo látek splňující 
kritéria povolování dle článku 54 a 
vyrobených ve Společenství nebo 
dovezených, v množství dosahující nebo 
přesahující 1 t /r.

Odůvodnění

Ohledně termínů pro stávající látky musí být zavedena vazba na článek 21.

Pozměňovací návrh 27
Článek 26, odstavec 2, pododstavec 1a (nový)

Kdokoli má v držení studie nebo údaje o 
látce odvozené z pokusů na zvířatech musí 
být požádán o předání těchto údajů 
Agentuře nejpozději 18 měsíců před 
termínem stanoveným v čl. 21 odst. 1.

Odůvodnění

Předsunutí termínu pro předání údajů odvozených z pokusů na zvířatech umožní předcházet 
duplikování takových pokusů a současně snížit zátěž pro podniky, zejména pro malé a střední 
podniky. 

Pozměňovací návrh 28
Článek 26, odstavec 3a (nový)

Výrobci a dovozci musí Agentuře předat 
veškeré informace, které vlastní a které 
jsou odvozeny z pokusů na obratlovcích a 
další informace, které by mohly umožnit 
vyloučení pokusů na zvířatech, také ve 
vztahu k látkám, jejichž výrobu či dovoz 
již ukončili. Oznamovatelé, kteří později 
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využijí tyto údaje, se musí odpovídajícím 
způsobem podílet na nákladech vytváření 
těchto údajů. Kdokoli se stane držitelem 
výsledků studií nebo jiných informací o 
látce, odvozených z pokusů na 
obratlovcích po vypršení termínu 
stanoveného v odst. 2 pododstavci 1a, 
musí tyto údaje předat Agentuře.

Odůvodnění

Tím se ujasňuje, že je třeba sdílet veškeré informace, které by mohly být užitečné pro 
vyloučení pokusů na zvířatech , čímž lze předcházet duplikaci takových pokusů a současně 
snížit zátěž pro podniky, zejména pro malé a střední podniky.

Pozměňovací návrh 29
Článek 29, odstavec 1

1. Splňuje-li látka nebo přípravek kritéria 
pro klasifikaci jako nebezpečná/ný v 
souladu se směrnicí 67/548/EHS nebo 
1999/45/ES, musí osoba odpovědná za 
uvedení této látky nebo přípravku na trh, ať 
jde o výrobce, dovozce, následného 
uživatele nebo distributora, předat 
příjemci, kterým je buď následný uživatel 
nebo distributor, bezpečnostní list 
sestavený v souladu s přílohou Ia.

1. Splňuje-li látka nebo přípravek kritéria 
pro klasifikaci jako nebezpečná/ný v 
souladu se směrnicí 67/548/EHS nebo 
1999/45/ES, musí osoba odpovědná za 
uvedení této látky nebo přípravku na trh, ať 
jde o výrobce, dovozce, následného 
uživatele nebo distributora, bezplatně 
předat příjemci, kterým je buď následný 
uživatel nebo distributor, bezpečnostní list 
dotyčné látky nebo přípravku sestavený v 
souladu s přílohou Ia. 

Odůvodnění

Výrobci, dovozcia následní uživatelé musí být schopni si zvolit, zda vypracují svůj vlastní 
bezpečnostní list pro dotyčnou látku nebo přípravek, či nikoli. 

Tento pozměňovací návrh ujasňuje, že bezpečnostní list musí být následným uživatelům a 
distributorům předáván bezplatně. 

Pozměňovací návrh 30
Článek 29, odstavec 3

3. Nesplňuje-li látka nebo přípravek 
kritéria pro klasifikaci jako nebezpečná/ný 

3. Nesplňuje-li látka nebo přípravek 
kritéria pro klasifikaci jako nebezpečná/ný 
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v souladu s články 5, 6 a 7 směrnice 
1999/45/ES, ale obsahuje alespoň jednu 
složku, která buď představuje nebezpečí 
pro zdraví nebo životní prostředí, nebo se 
jedná o složku, pro kterou jsou stanoveny 
limitní hodnoty expozice na pracovišti 
Společenství, a to v koncentraci ≥ 1 % 
hmotnostní pro jiné než plynné přípravky a 
≥ 0.2 % objemových pro plynné přípravky, 
musí osoba odpovědná za uvedení 
takového přípravku na trh, ať jde o 
výrobce, dovozce, následného uživatele 
nebo distributora, poskytnout na žádost 
následného uživatele bezpečnostní list 
sestavený v souladu s přílohou Ia.4 

v souladu s články 5, 6 a 7 směrnice 
1999/45/ES, ale obsahuje alespoň jednu 
složku, která buď představuje nebezpečí 
pro zdraví nebo životní prostředí, nebo se 
jedná o složku, pro kterou jsou stanoveny 
limitní hodnoty expozice na pracovišti 
Společenství, a to v koncentraci ≥ 1 % 
hmotnostní pro jiné než plynné přípravky a 
≥ 0.2 % objemových pro plynné přípravky, 
musí osoba odpovědná za uvedení 
takového přípravku na trh, ať jde o 
výrobce, dovozce, následného uživatele 
nebo distributora, bezplatně poskytnout na 
žádost následného uživatele bezpečnostní 
list sestavený v souladu s přílohou Ia.4.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh ujasňuje, že bezpečnostní list musí být následným uživatelům a 
distributorům dodáván bezplatně. 

Pozměňovací návrh 31
Článek 29, odstavec 6, pododstavec 2

Je-li posouzena chemická bezpečnost, musí 
být relevantní expoziční scénáře uvedeny v 
příloze k bezpečnostnímu listu.

Je-li posouzena chemická bezpečnost, musí 
být relevantní expoziční scénáře a jim 
odpovídající popis rizika uvedeny v příloze 
k bezpečnostnímu listu.

Odůvodnění

To je vyhodnocení rizika, které má být provedeno zaměstnavatelem v souladu se směrnicí 
98/24/ES, pro které jsou tyto údaje nutné. 

Pozměňovací návrh 32
Článek 32

Zaměstnancům a jejich zástupcům musí 
být zaměstnavatelem umožněn přístup k 
údajům poskytnutým podle článků 29 a 30 
o látkách, které používají nebo kterým 
mohou být při své práci exponováni. 

Zaměstnancům a jejich zástupcům a 
spotřebitelům musí být zaměstnavatelem 
nebo výrobcem umožněn přístup k údajům 
poskytnutým podle článků 29 a 30 o 
látkách, které používají nebo kterým 
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mohou být při své práci exponováni.

Odůvodnění

Organizace na ochranu spotřebitele mají rovněž právo přístupu k těmto údajům. 

Pozměňovací návrh 33
Článek 39, odstavec 1 a (nový)

1a. Veškeré návrhy pokusů zahrnujících 
pokusy na obratlovcích musí být vystaveny 
připomínkám zainteresovaných stran po 
dobu 90 dnů. Veškeré získané připomínky 
musí být brány v úvahu žadatelem o 
registraci nebo následným uživatelem. 
Pokud nicméně tento žadatel o registraci 
nebo následný uživatel zamýšlí navržené 
pokusy na zvířatech provést, musí 
nejméně jednou ročně oznámit Agentuře 
důvody, proč tak činí.

Odůvodnění

Jsou-li nezbytné údaje již dostupné jinde, tento pozměňovací návrh zamezí duplikování 
pokusů na zvířatech.

Pozměňovací návrh 34
Článek 40, odstavec 3a (nový)

3a. Nejméně 5 % průvodních 
dokumentací předkládaných s žádostmi o 
registraci bude hodnoceno s cílem zajistit, 
aby tyto dokumentace byly sestavovány v 
souladu s tímto nařízením. Agentura musí 
vybrat tyto dokumentace a rozeslat je 
rovnoměrně příslušným orgánům 
členských států, které musí zkontrolovat, 
zda splňují požadavky odstavce 1. Závěry 
vyplývající z těchto kontrol (nebo z jiných 
hodnocení této dokumentace) musí být 
Agenturou oznámeny nejméně jednou 
ročně, s cílem zlepšit kvalitu příštích 
registračních dokumentací. 
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Odůvodnění

Zavádí kontroly dokumentace na místě s cílem zvýšit kvalitu průvodní dokumentace žádosti o 
registraci na maximum. 

Pozměňovací návrh 35
Článek 43 a

Kritéria pro vyhodnocování látek Hodnotící kritéria a seznam látek pro 
přednostní vyhodnocování. 

V zájmu harmonizovaného postupu 
Agentura vypracuje  kritéria pro stanovení 
priority látek s ohledem na další 
vyhodnocování. Stanovení priority bude 
vycházet z postupu na základě rizik. 
Kritéria pro vyhodnocování budou 
zahrnovat údaje o nebezpečnosti, údaje o 
kontaktu a rozsah tonáže. Agentura učiní 
rozhodnutí o kritériích pro stanovení 
priority látek pro další vyhodnocování. 
Členské státy budou tato kritéria používat 
pro přípravu svých postupových plánů.

1. V zájmu harmonizovaného postupu 
Agentura  vypracuje kritéria pro stanovení 
priority látek s ohledem na další 
vyhodnocování. Stanovení priority bude 
vycházet z postupu na základě rizik. 
Kritéria pro vyhodnocování budou 
zahrnovat údaje o nebezpečnosti, údaje o 
kontaktu a rozsah tonáže. Agentura učiní 
rozhodnutí o kritériích pro stanovení 
priority látek pro další vyhodnocování. 

Odůvodnění

Zde se navrhuje - s cílem postupy zjednodušit a předcházet nesrovnalostem vznikajícím mezi 
členskými státy používáním decentralizovaných postupů - aby byla Agentura pověřena  
sestavením seznamu látek k přednostnímu hodnocení a aby byla Agentuře svěřena větší úloha 
v postupech rozhodování o hodnocení látek.

Pozměňovací návrh 36
Článek 43a, odstavec 1a (nový)

1a. Agentura musí tato kritéria použít k 
sestavení seznamu látek k přednostnímu 
hodnocení. Agentura musí tento seznam 
přijmout na základě stanoviska 
vypracovaného výborem členských států. 
Látky musí být na tento seznam 
zařazovány, existují-li důvody pro názor, 
že daná látka představuje riziko pro zdraví 
nebo životní prostředí (buď na základě 
dokumentace vyhodnocení provedeného 
jedním z příslušných orgánů uvedených v 
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článku 38 nebo na základě dalších 
vhodných zdrojů, včetně údajů 
obsažených v dokumentaci žádosti o 
registraci), a to zejména uvážením jedné z 
následujících okolností:
(a) strukturní podobnost látek s látkami, 
jejich závažnost je známa nebo s látkami 
perzistentními nebo schopnými se 
bioakumulovat, nasvědčující tomu, že 
dotyčná látka nebo jeden či více jejích 
transformačních produktů má závažné 
vlastnosti nebo je perzistentní či je/jsou 
schopen/schopny se bioakumulovat;
(b) spojené množství z registrací podaných 
několika žadateli o registraci.

Odůvodnění

Souvisí s pozměňovacím návrhem k článku 43a.

Pozměňovací návrh 37
Článek 43 a, odstavec 1b (nový)

1b. Agentura musí zveřejnit seznam látek 
k přednostnímu vyhodnocování na svých 
internetových stránkách.

Odůvodnění

Návrh vede k větší transparentnosti.

Pozměňovací návrh 38
Článek 43b, odstavec 1

1. Členský stát musí zahrnout určitou látku 
do postupového plánu, s cílem plnit úlohu 
příslušného orgánu pro účely článků 44, 45 
a 46, jestliže má tento členský stát důvody 
pro podezření, že dotyčná látka 
představuje riziko pro zdraví nebo pro 
životní prostředí , buď v důsledku 
hodnocení dokumentace svým příslušným 

1. Členské státy musí vypracovat své
vlastní postupové plány. Členský stát musí 
zahrnout látku ze seznamu uvedeného v čl.
43a odst. 1a do svého vlastního 
postupového plánu, s cílem plnit úlohu 
příslušného orgánu pro účely článků 45 a 
46. 
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orgánem uvedeným v článku 38 nebo na 
základě dalších vhodných zdrojů, včetně 
údajů obsažených v dokumentaci/cích 
žádosti/tí o registraci, a to zejména 
uvážením jedné z následujících okolností:
(a) strukturní podobnost dotyčné látky s 
látkami, jejich závažnost je známa nebo s 
látkami perzistentními nebo schopnými se 
bioakumulovat, nasvědčující tomu, že 
dotyčná látka nebo jeden či více jejích 
transformačních produktů má závažné 
vlastnosti nebo je perzistentní či je/jsou 
schopen/schopny se bioakumulovat;
(b) spojené množství z registrací podaných 
několika žadateli o registraci.

Odůvodnění

Vyplývá z vazby na pozměňovací návrh k článku 43a.

Pozměňovací návrh 39
Článek 43 b, odstavec 2

2. Postupový plán uvedený v odstavci 1 
musí pokrývat období tří let, musí být 
každoročně aktualizován a musí 
konkretizovat látky, které členský stát 
plánuje hodnotit v každém roce. Členský 
stát musí dotyčný postupový plán postoupit 
Agentuře a ostatním členským státům, do 
28. února každého roku. Agentura může k 
plánu vznášet připomínky a členské státy 
mohou zasílat své připomínky Agentuře 
nebo mohou vyjádřit svůj zájem na 
hodnocení určité látky do 31. března 
každého roku. 

2. Postupový plán uvedený v odstavci 1 
musí pokrývat období tří let, musí být
každoročně aktualizován a musí 
konkretizovat látky, které členský stát 
plánuje hodnotit v každém roce. Členský 
stát musí dotyčný postupový plán postoupit 
Agentuře do 28. února každého roku. 
Agentura musí zveřejnit tyto postupové 
plány na svých internetových stránkách.
Agentura k plánu muže vznášet 
připomínky a členské státy mohou zasílat 
své připomínky agentuře nebo mohou 
vyjádřit svůj zájem na hodnocení určité 
látky do 31. března každého roku.

Odůvodnění

Vede k větší transparentnosti.

Pozměňovací návrh 40
Článek 43 b, odstavec 6
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6. Příslušný orgán určený v souladu s 
odstavci 1 až 4 musí vyhodnotit všechny 
látky ze svého postupového plánu v 
souladu s ustanoveními této kapitoly. 

6. Příslušný orgán určený v souladu s 
odstavci 2 až 4 musí vyhodnotit všechny 
látky ze svého postupového plánu v 
souladu s ustanoveními této kapitoly.

Odůvodnění

Vyplývá z vazby na pozměňovací návrh k čl. 43b odst. 1.

Pozměňovací návrh 41
Článek 43 b, odstavec 6a (nový)

6a. Členský stát může Agentuře kdykoli 
oznámit novou látku, jakmile se stane 
držitelem informací nasvědčujících tomu, 
že tato látka představuje nebezpečí pro 
zdraví nebo pro životní prostředí. 
Agentura musí, je-li to zdůvodněno, přidat 
tuto látku na seznam látek, které mají být 
hodnoceny, užitím kritérií pro stanovení 
přednostního hodnocení, stanovených v 
článku 43a. 

Odůvodnění

Agentura by měla brát v úvahu veškeré informace o nebezpečnosti látek. 

Pozměňovací návrh 42
Článek 44, odstavec 1

1. Usoudí-li příslušný orgán, že pro účely 
vyjasnění podezření uvedeného v článku 
43a bis odst. 1, jsou nutné další údaje, 
včetně, ve vhodných případech, údajů 
nepožadovaných v přílohách V až VIII, 
musí vypracovat předlohu rozhodnutí s 
uvedením důvodů pro vyžádání dalších 
údajů od žadatele o registraci. Rozhodnutí 
musí být přijato v souladu s postupem 
podle článků 48 a 49.

1. Domnívá-li se Agentura, že pro účely 
vyjasnění podezření uvedeného v čl. 43a 
odst. 1a, jsou nutné další údaje, včetně, ve 
vhodných případech, údajů 
nepožadovaných v přílohách V až VIII, 
musí vypracovat předlohu rozhodnutí s 
uvedením důvodů pro vyžádání dalších 
údajů od žadatele o registraci. Rozhodnutí 
musí být přijato v souladu s postupem 
podle článků 48 a 49.
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Odůvodnění

Vyplývá z pozměňovacího návrhu k čl. 43, odst. 1a.

Pozměňovací návrh 43
Článek 44, odstavec 4

4. Až příslušný orgán dokončí svoji 
vyhodnocovací činnost podle odstavců 1, 2 
a 3, uvědomí Agenturu během 12 měsíců 
od zahájení vyhodnocování látky. Dojde-li 
k překročení tohoto termínu, vyhodnocení 
bude považováno za ukončené. 

Vypouští se

Odůvodnění

Význam tohoto odstavce není vzhledem k postupu pro získání dodatečných informací jasný. 

Pozměňovací návrh 44
Článek 45, odstavec 2

2. V zájmu zajištění harmonizovaného 
přístupu při vyžadování dalších údajů 
bude Agentura monitorovat předběžná 
rozhodnutí podle článku 44 a připravovat 
kritéria a priority. Prováděcí opatření 
budou přijata v souladu s postupem 
uvedeným v čl. 130 odst. 3.

Vypouští se

Odůvodnění

Vyplývá z vazby k pozměňovacímu návrhu k článku 43a.

Pozměňovací návrh 45
Článek 46, odstavec 1

1. Příslušný orgán přezkoumá jakékoli 
informace předložené v důsledku 
rozhodnutí učiněného podle článku 44 a 
navrhne příslušná rozhodnutí v souladu s 
článkem 44, pokud to bude nezbytné. 

1. Agentura přezkoumá jakékoli informace 
předložené v důsledku rozhodnutí 
učiněného podle článku 44 a navrhne 
příslušná rozhodnutí v souladu s článkem 
44, pokud to bude nezbytné. 
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Odůvodnění

Vyplývá z vazby k pozměňovacímu návrhu k článku 43a..

Pozměňovací návrh 46
Článek 48, odstavec 1

1. Příslušný orgán sdělí žadatelům o 
registraci nebo následným uživatelům 
jakékoli předběžné rozhodnutí podle 
článků 39, 40 nebo 44 a informuje je o 
jejich právu na vznesení připomínek během 
30 dnů od obdržení. Příslušný orgán vezme 
jakékoli připomínky v úvahu a může 
předběžné rozhodnutí upravit 
odpovídajícím způsobem. 

1. Příslušný orgán sdělí žadatelům o 
registraci nebo následným uživatelům 
jakékoli předběžné rozhodnutí podle 
článků 39, nebo 40 a informuje je o jejich 
právu na vznesení připomínek během 30 
dnů od obdržení. Příslušný orgán vezme 
jakékoli připomínky v úvahu a může 
předběžné rozhodnutí upravit 
odpovídajícím způsobem. 

Odůvodnění

Vyplývá z pozměňovacího návrhu k článku 43a.

Pozměňovací návrh 47
Článek 48, odstavec 3a (nový)

3a. Ustanovení obsažená v odstavcích 1 až 
3 se použijí s příslušnými změnami na 
předlohy rozhodnutí podle článku 44. 

Odůvodnění

Vyplývá z pozměňovacího návrhu k článku 43a.

Pozměňovací návrh 48
Článek 49, odstavec 1

1. Příslušný orgán členského státu musí 
oznamovat své předlohy rozhodnutí 
Agentuře v souladu s články 39, 40 nebo 
44 spolu se všemi připomínkami žadatele o 
registraci nebo následných uživatelů a musí 
uvést, jak byly tyto připomínky brány v 
úvahu. Agentura musí tuto předlohu 

1. Příslušný orgán členského státu musí 
oznamovat své předlohy rozhodnutí 
Agentuře v souladu s články 39, nebo 40 
spolu se všemi připomínkami žadatele o 
registraci nebo následných uživatelů a musí 
uvést, jak byly tyto připomínky brány v 
úvahu. Agentura musí tuto předlohu 
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rozhodnutí rozeslat, spolu s připomínkami, 
příslušným orgánům ostatních členských 
států.

rozhodnutí rozeslat, spolu s připomínkami, 
příslušným orgánům ostatních členských 
států.

Odůvodnění

Vyplývá z pozměňovacího návrhu k článku 43a.

Pozměňovací návrh 49
Článek 49 a (nový)

Článek 49a
Přijímání rozhodnutí Agenturou v 

kontextu hodnocení
V případě návrhů rozhodnutí přijímaných 
Agenturou podle článku 44 musí 
Agentura návrh rozhodnutí postoupit 
výboru členských států a musí uvést 
způsob, jakým mají být vzaty v úvahu 
jakékoli poznatky předložené žadatelem o 
registraci nebo následným uživatelem. 
Ustanovení čl. 49 odst. 5 až 8 se použijí na 
tento článek.

Odůvodnění

Vyplývá z pozměňovacího návrhu k článku 43a.

Pozměňovací návrh 50
Článek 52

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

Cílem této hlavy je zajistit nahrazení látek 
vysoké závažnosti vhodnými alternativními 
látkami nebo technologiemi, jsou-li 
dostupné nebo jsou-li vyvinuty, a 
současně zajistit správnou funkci vnitřního 
trhu.

Odůvodnění

V daném kontextu schvalování má cíl ochrany zdraví a životního prostředí přednost před 
vnitřním trhem. Měla by být uvedena jasná souvislost se zásadou nahrazování. Nakonec by 
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mělo být přehozeno pořadí navržené Komisí, čímž se sníží význam pojmu „náležité omezení 
rizik“.

Pozměňovací návrh 51
Článek 53 a (nový)

Článek 53a
Seznam látek podléhajících schvalování 

Příloha XIII obsahuje seznam látek 
podléhajících schvalování; příloha XIIIa 
uvádí látky, o jejichž schválení bylo 
požádáno a  jejichž schvalování probíhá. 
Jakmile bude postup schvalování 
dokončen, budou tyto látky zařazeny na 
seznam v příloze XIIIb, v souladu s 
postupem uvedeným v článku 55 odst. 1.

Odůvodnění

S cílem stimulovat dobrovolná opatření ze strany následných uživatelů a vývoj bezpečnějších 
alternativ se navrhuje,  aby všechny chemické látky, u kterých bylo uznáno, že splňují kritéria 
pro schválení, byly neprodleně přidány na seznam látek, pro které je požadováno schválení 
(Příloha XIIIa). Následně, z iniciativy určitého členského státu nebo po zvážení seznamu látek 
k přednostnímu vyhodnocení Agenturou,budou tyto látky přesunuty na seznam v příloze XIIIb 
a budou stanoveny podmínky pro žádost o jejich schválení a data vypršení..

Pozměňovací návrh 52
Článek 54

Do přílohy XIII mohou být zahrnuty v 
souladu s postupem uvedeným v článku 55
tyto látky: 
(a) látky splňující kritéria pro klasifikaci 
jako karcinogenní kategorie 1 nebo 2 v 
souladu se směrnicí 67/548/EHS; 

(b) látky splňující kritéria pro klasifikaci 
jako mutagenní kategorie 1 nebo 2 v
souladu se směrnicí 67/548/EHS; 
(c) látky splňující kritéria pro klasifikaci 
jako toxické pro reprodukci kategorie 1 
nebo 2 v souladu se směrnicí 67/548/EHS; 

Do přílohy XIIIa musí být zahrnuty v 
souladu s postupem uvedeným v článku 56 
tyto látky, pokud nepodléhají omezením 
podle článku 65: 

(a) látky splňující kritéria pro klasifikaci 
jako karcinogenní kategorie 1 nebo 2 v 
souladu se směrnicí 67/548/EHS; 
(b) látky splňující kritéria pro klasifikaci 
jako mutagenní kategorie 1 nebo 2 v 
souladu se směrnicí 67/548/EHS; 

(c) látky splňující kritéria pro klasifikaci 
jako toxické pro reprodukci kategorie 1 
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(d) látky, které jsou perzistentní, 
bioakumulativní a toxické v souladu s 
kritérii uvedenými v příloze XII; 
(e) látky, které jsou velmi perzistentní a 
velmi bioakumulativní v souladu s kritérii 
uvedenými v příloze XII; 

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

nebo 2 v souladu se směrnicí 67/548/EHS; 
(d) látky, které jsou perzistentní, 
bioakumulativní a toxické v souladu s 
kritérii uvedenými v příloze XII; 

(e) látky, které jsou velmi perzistentní a 
velmi bioakumulativní v souladu s kritérii 
uvedenými v příloze XII; 
(f) látky s vlastnostmi vyvolávajícími 
endokrinní narušení nebo s perzistentními, 
bioakumulativními a toxickými vlastnostmi 
nebo velmi perzistentními a velmi 
bioakumulativními vlastnostmi, které 
nesplňují kritéria bodů d) a e) a které jsou 
identifikovány jako látky podobné úrovně 
závažnosti v jako případě látek uvedených 
v bodech a) až e), a to případ podle případu 
v souladu s postupem uvedeným v článku 
56.

Odůvodnění

Stávající znění článku znamená větší důkazní břemeno tím, že je nutné prokazovat, že látka, 
pro kterou je navrženo schválení, skutečně má vážné a nevratné účinky. To by mohlo 
znamenat neschopnost provádět preventivní opatření, například v případě látek, které se již 
naakumulovaly v prostředí a které by mohly dosáhnout závažných úrovní v budoucnosti. 

Pozměňovací návrh 53
Článek 55, hlava a odstavec 1, úvod

Zahrnutí látek do přílohy XIII 
1. Je-li učiněno rozhodnutí zahrnout 
do přílohy XIII látky uvedené v článku 54, 
musí být takové rozhodnutí učiněno v 
souladu s postupem uvedeným v čl. 130 
odst. 3. Pro každou látku musí 
konkretizovat:

Zahrnutí látek do přílohy XIIIb
1. Je-li učiněno rozhodnutí zahrnout 
do přílohy XIIIb látky uvedené v článku 
54, musí být takové rozhodnutí učiněno v 
souladu s postupem uvedeným v čl. 130 
odst. 3. Pro každou látku musí 
konkretizovat:

Odůvodnění

Po sestavení seznamu látek, pro které je požadováno schválení, se příloha XIII mění na 
přílohu XIIIb.
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Pozměňovací návrh 54
Článek 55, odstavec 1, písmeno ba) (nový)

(ba) omezení, v souladu s článkem 65;

Odůvodnění

Je důležité, aby všechna omezení výroby, použití nebo uvádění na trh byla uvedena v 
rozhodnutí zahrnout tyto látky do přílohy XIIIb.

Pozměňovací návrh 55
Článek 55, odstavec 1, písmeno d)

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

(d) období pro přezkoumání, které 
nesmí přesáhnout 5 let, pro veškerá
použití;

Odůvodnění

Všechna schválení musí být časově omezena na maximální dobu 5 let, v závislosti na vývoji 
bezpečnějších alternativ nebo technologií. Při absenci pravidelných období přezkumu budou 
ztraceny podněty pro inovaci a vývoj bezpečnějších metod. 

Pozměňovací návrh 56
Článek 55, odstavec 3, úvod

3. Před rozhodnutím zahrnout látky 
do přílohy XIII Agentura doporučí 
zahrnout prioritní látky spolu se 
specifikací položek uvedených v odstavci 1 
pro každou látku. Priorita bude běžně dána 
látkám:

3. Agentura doporučí přeřazení 
prioritních látek z přílohy XIII do přílohy 
XIIIb spolu se specifikací položek 
uvedených v odstavci 1 pro každou látku. 
Priorita bude běžně dána látkám:

Odůvodnění

Po sestavení seznamu látek pro které je požadováno schválen přechází příloha XIII na přílohu 
XIIIb.

Pozměňovací návrh 57
Článek 56, odstavec 7

7. Pokud během 30 dnů od postoupení 7. Pokud během 30 dnů od postoupení 
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dosáhne Výbor pro členské státy 
jednomyslné dohody o identifikaci, 
Agentura může zahrnout tuto látku do 
svých doporučení podle čl. 55 odst. 3. 
Nedosáhne-li Výbor pro členské státy 
jednomyslné dohody, musí přijmout 
stanovisko během 30 dnů od postoupení. 
Agentura předloží toto stanovisko Komisi, 
včetně údajů o jakémkoli menšinovém 
názoru v rámci výboru.

dosáhne Výbor pro členské státy dohody 
kvalifikovanou většinou, že dotyčná látka 
splňuje kritéria pro schvalování a měla by 
být zařazena do přílohy VIIIb,, Agentura 
doporučí Komisi, do 15 pracovních dnů, 
aby tato látka byla zařazena do přílohy 
VIIIb v souladu s čl. 55 odst. 3. 
Nedosáhne-li Výbor pro členské státy 
dohody kvalifikovanou většinou, musí 
přijmout stanovisko během 30 dnů od 
postoupení. Agentura předloží toto 
stanovisko Komisi do 15 pracovních dnů, 
včetně údajů o jakémkoli menšinovém 
názoru v rámci výboru.

Odůvodnění

Souvisí s pozměňovacím návrhem k článku 55.

Pozměňovací návrh 58
Článek 57, odstavec 2

2. Povolení bude uděleno, pokud bude 
riziko pro lidské zdraví nebo životní 
prostředí v důsledku použití látky
vyplývající z vlastností uvedených v příloze 
XIII omezeno odpovídajícím způsobem v 
souladu s přílohou I, oddílem 6 a bude 
dokumentováno v žadatelově zprávě o 
chemické bezpečnosti.

2. Povolení bude uděleno, pouze pokud:

Komise nebude zvažovat tyto případy: 
(a) rizika pro lidské zdraví a životní 
prostředí v důsledku emise látky ze 
zařízení, pro které bylo uděleno povolení v 
souladu se směrnicí Rady 96/61/ES;

(a) vhodné alternativní látky nebo 
technologie neexistují a jsou přijata 
opatření k minimalizaci expozice, a 

(b) rizika pro vodní prostředí v důsledku 
úniku látky z bodového zdroje podléhající 
požadavku pro předchozí řízení uvedené v 
čl. 11 odst. 3 a legislativou přijatou podle 
článku 16 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2000/60/ES; 

(b) je prokázáno, že ekonomické přínosy 
převáží rizika pro lidské zdraví a životní 
prostředí spojená s používání dotyčné 
látky, a 

(c) rizika pro lidské zdraví vyplývající z 
použití látky ve zdravotnickém prostředku 
řízená směrnicí Rady 90/385/EHS, 

(c) riziko pro lidské zdraví nebo pro 
životní prostředí v důsledku použití látky 
vyplývající z vlastností uvedených v příloze 
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směrnicí Rady 93/42/EHS nebo směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 98/79/ES.

XIII je omezeno odpovídajícím způsobem 
v souladu s přílohou I, oddílem 6 a bude 
dokumentováno v žadatelově zprávě o 
chemické bezpečnosti.

Odůvodnění

Souvisí s pozměňovacím návrhem k článku 52.

Pozměňovací návrh 59
Článek 57, odstavec 3, úvodní odstavec

3. Pokud povolení nemůže být uděleno 
podle odstavce 2, lze je udělit, prokáže-li 
se, že sociálně-ekonomický prospěch 
převažuje nad riziky pro lidské zdraví 
nebo životní prostředí vyplývajícími z 
použití látky, a nejsou-li k dispozici žádné 
vhodné alternativní látky nebo 
technologie. Takové rozhodnutí bude 
učiněno po zvážení všech následujících 
prvků:

3. Rozhodnutí udělit povolení podle 
odstavce 2 bude učiněno po zvážení všech 
následujících prvků:

Odůvodnění

Souvisí s pozměňovacím návrhem k článku 52.

Pozměňovací návrh 60
Článek 57, odstavec 3a (nový)

3a. Při udělování povolení podle odstavce 
2 nebudeKomise 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/ES1;
(b) rizika pro vodní prostředí nebo jeho 
prostřednictvím  v důsledku vypouštění 
látky z bodového zdroje podléhající 
požadavku pro předchozí řízení uvedené v 
čl. 11 odst. 3 a legislativou přijatou podle 
článku 16 směrnice Evropského 
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parlamentu a Rady 2000/60/ES2; 
(c) rizika pro lidské zdraví vyplývající z 
použití látky ve zdravotnickém prostředku 
řízená směrnicí Rady 90/385/EHS3, 
směrnicí Rady 93/42/EHS4 nebo směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 
98/79/ES5.
1 Úř. věst. L 257, 10.10.1996, s. 26.
2 Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1.
3 Úř. věst. L 189, 20.7.1990, s. 17.
4 Úř. věst. L 169, 12.7.1993, s. 1.
5 Úř. věst. L 331, 7.12 1998, s. 1.

Odůvodnění

Souvisí s pozměňovacím návrhem k článku 52.

Pozměňovací návrh 61
Článek 57, odstavec 6

6. Povolení mohou podléhat podmínkám, 
včetně přezkoumání v určitých obdobích 
a/nebo monitorování. Povolení udělená v 
souladu s odstavcem 3 budou běžně
podléhat časovému omezení.

6. Povolení musí podléhat přezkoumání v 
určitých obdobích a povinnosti předkládat 
plány na nahrazení, a mohou podléhat 
dalším podmínkám, včetně monitorování. 
Povolení budou podléhat časovému 
omezení na dobu maximálně 5 let. 

Odůvodnění

Povolení musí být časově omezena aby byla podnětem pro inovace. 

Pozměňovací návrh 62
Článek 57, odstavec 7

7. Povolení bude specifikovat: 7. Povolení bude specifikovat:
(a) osobu nebo osoby, kterým je povolení 
uděleno;
(b) identitu látky nebo látek;

(c) použití, pro která je povolení uděleno;
(d) (všechny) podmínky, za kterých je 
povolení uděleno;

(a) osobu nebo osoby, kterým je povolení 
uděleno;
(b) identitu látky nebo látek;

(c) použití, pro která je povolení uděleno;
(d) podmínky, za kterých je povolení 
uděleno;



PR\557575CS.doc 35/66 PE 353.529v02-00

Externí překlad

CS

(e) (všechna) období pro přezkoumání
(f) (všechny) podmínky monitorování

(e) období pro přezkoumání;
(f) podmínky monitorování.

Odůvodnění

Vyjasnění textu (netýká se českého znění, pozn. př.)

Pozměňovací návrh 63
Článek 58, odstavec 1

1. Povolení 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 částí původní 
žádosti pro novou žádost může žadatel 
předložit pouze číslo stávajícího povolení s 
výhradou druhého, třetího a čtvrtého 
pododstavce. 

1. Povolení 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 částí původní 
žádosti pro novou žádost může žadatel 
předložit pouze:
(a) číslo stávajícího povolení,

Nemůže-li doložit, že riziko je 
odpovídajícím způsobem omezeno, 
předloží aktualizovanou sociálně-
ekonomickou analýzu, analýzu alternativ a 
plán nahrazování obsažený v původní 
žádosti.

(b) aktualizovanou sociálně-ekonomickou 
analýzu, analýzu alternativ a plán 
náhrazování obsažený v původní žádosti,

Může-li nyní doložit, že riziko je 
odpovídajícím způsobem omezeno, 
předloží aktualizovanou zprávu o chemické 
bezpečnosti.

(c) aktualizovanou zprávu o chemické 
bezpečnosti.

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

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

Odůvodnění

Souvisí s pozměňovacím návrhem k článku 52.

Pozměňovací návrh 64
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Článek 58, odstavec 2, pododstavec 1

2. Povolení mohou být kdykoli 
přezkoumána, dojde-li ke změnám 
okolností v původní žádosti, které mohou 
mít účinek pro lidské zdraví nebo životní 
prostředí nebo sociálně-ekonomický účinek
dopad. 

2. Povolení musí být přezkoumána vždy, 
dojde-li ke změnám okolností v původní 
žádosti, které mohou mít účinek pro lidské 
zdraví nebo životní prostředí nebo 
sociálně-ekonomický dopad. 

Odůvodnění

Zavádí povinnost přezkoumávat povolení, pokud dojde ke změně podmínek či okolností.

Pozměňovací návrh 65
Článek 58, odstavec 4

4. Není-li splněna nějaká norma kvality 
životního prostředí uvedená ve směrnici 
96/61/ES, povolení udělené pro použití 
látky může být přezkoumáno.

4. Není-li splněna nějaká norma kvality 
životního prostředí uvedená ve směrnici 
96/61/ES, povolení udělené pro použití 
látky musí být přezkoumáno.

Odůvodnění

Zavádí povinnost přezkoumávat povolení (např. v případě neplnění norem kvality ovzduší, 
vody atd. 

Pozměňovací návrh 66
Článek 59, odstavce 4 a 5

4. Žádost o povolení zahrnuje tyto 
informace:

4. Žádost o povolení musí zahrnovat tyto 
údaje:

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

(b) jméno a podrobné údaje pro spojení s 
osobou nebo osobami podávající/cími 
žádost; 
(c) žádost o povolení konkretizující, pro 
která použití je povolení požadováno, a 
zahrnující použití látky v přípravcích 
a/nebo zavedení látky do výrobků, podle 
daného případu; 

(d) zprávu o chemické bezpečnosti, pokud 

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

(b) jméno a podrobné údaje pro spojení s 
osobou nebo osobami podávající/cími 
žádost; 
(c) žádost o povolení konkretizující, pro 
která použití je povolení požadováno, a 
zahrnující použití látky v přípravcích 
a/nebo zavedení látky do výrobků, podle 
daného případu; 

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

již nebyla předložena jako část registrace, v 
souladu s přílohou I zahrnující rizika pro 
lidské zdraví a/nebo životní prostředí v 
důsledku použití látky a jejích vlastností 
uvedených v příloze XIII.

5. Žádost může zahrnovat: vypouští se 

(a) sociálně-ekonomickou analýzu 
provedenou v souladu s přílohou XV;

(b) analýzu alternativ s ohledem na rizika a 
technickou a ekonomickou proveditelnost 
náhrady, ve vhodných případech spolu s 
plánem nahrazování, včetně výzkumu a 
vývoje a časového plánu pro kroky 
navržené žadatelem.

(da) sociálně-ekonomickou analýzu 
provedenou v souladu s přílohou XV;

(db) analýzu alternativ s ohledem na rizika 
a technickou a ekonomickou proveditelnost 
náhrady, ve vhodných případech spolu s 
plánem nahrazování, včetně výzkumu a 
vývoje a časového plánu pro kroky 
navržené žadatelem.

Odůvodnění

V žádosti o povolení musí být zahrnuta sociálně-ekonomická analýza a analýza alternativ.

Pozměňovací návrh 67
Článek 60, odstavec 1

1. Byla-li žádost učiněna pro použití látky, 
může se následný žadatel odkazovat 
prostřednictvím přístupového dokladu 
vystaveného předchozím žadatelem na 
části předchozí žádosti předložené v 
souladu s čl. 59 odst. 4 písm. d) a čl. 59 
odst. 5.

1. Byla-li žádost učiněna pro použití látky, 
může se následný žadatel odkazovat 
prostřednictvím přístupového dokladu 
vystaveného předchozím žadatelem na 
části předchozí žádosti předložené v 
souladu s čl. 59 odst. 4 písm. d), (da)
a (db).

Odůvodnění

Souvisí s pozměňovacím návrhem k článku 59. 

Pozměňovací návrh 68
Článek 61, odstavec 4

4. Předběžná stanoviska budou zahrnovat 
následující části:

4. Návrhy stanovisek musí zahrnovat 
následující položky:

(a) Výbor pro posuzování rizik: posouzení 
rizika pro zdraví a/nebo životní prostředí 

(a) Výbor pro posuzování rizik: kontrola
posouzení rizika pro zdraví a/nebo životní 
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vyplývajícího z použití látky 
popsaného/ných v žádosti;

prostředí (provedeného žadatelem o 
povolení) vyplývajícího z použití látky 
popsaného/ných v žádosti;

(b) Výbor pro sociálně-ekonomickou 
analýzu: posouzení sociálně-ekonomických 
faktorů spojených s použitím látky 
popsaným v žádosti, je-li žádost učiněna v 
souladu s čl. 59 odst. 5.

(b) Výbor pro sociálně-ekonomickou 
analýzu: kontrola posouzení (provedeného 
žadatelem o povolení) sociálně-
ekonomických faktorů spojených s 
použitím látky popsaným v žádosti, je-li 
žádost učiněna v souladu s čl. 59 písm. 
(da) a (db).

Odůvodnění

Souvisí s pozměňovacím návrhem k článku 59. Vyjasňuje, že přímou odpovědnost za 
posouzení rizika a posouzení ekonomicko-sociálních faktorů má průmysl.

Pozměňovací návrh 69
Článek 62

Povinnosti držitelů povolení 

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

Údaje požadované pro látky podléhající 
schvalování 
Všechny látky a přípravky splňující 
podmínky uvedené v článku 54 musí být 
označeny štítkem a vždy musí být 
provázeny bezpečnostním listem. Štítek 
musí obsahovat:
(a) název látky,
(b) skutečnost že látka je uvedena v 
příloze XIII,
(c) specifická použití, pro která byla látka 
povolena.

Odůvodnění

Nebezpečné látky a přípravky musí být označeny štítkem, aby byli uživatelé informováni. 

Pozměňovací návrh 70
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Článek 72

Článek 72 Článek 73a

Odůvodnění

V hlediska větší jasnosti se zdá být vhodnější uvádět nejprve úkoly Agentury a až poté její 
dílčí orgány. Text článku 72 je proto zařazen až za článek 73.

Pozměňovací návrh 71
Článek 72, odstavec 1, písm. (c)

(c) Výbor pro posouzení rizik, který 
zodpovídá za přípravu stanoviska Agentury 
k žádostem o povolení, k návrhům na 
omezení a k jakékoli problematice, která 
vyplyne ze současného nařízení v 
souvislosti s riziky pro lidské zdraví nebo 
životní prostředí; 

(c) Výbor pro posouzení rizik a 
alternativ, který zodpovídá za přípravu 
stanoviska Agentury k žádostem o 
povolení a návrhů na omezení, za 
vyhodnocování dostupnosti alternativ a za 
jakékoli další otázky, které vyplývají z 
provádění současného nařízení v 
souvislosti s riziky pro lidské zdraví nebo 
životní prostředí;

Odůvodnění

Posiluje vazbu mezi postupem schvalování a dostupností bezpečnějších alternativ.

Změna názvu výboru se vztahuje na celý text tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 72
Článek 73, odstavec 2

2. Sekretariát bude vykonávat následující 
úkoly: 

2. Agentura musí, zejména 
prostřednictvím svých výborů::

(a) úkoly jemu přiřazené podle hlavy II; 
včetně zjednodušení efektivní registrace 
dovážených látek způsobem konsistentním 
s mezinárodními obchodními závazky 
Společenství vůči třetím zemím;

(a) vypracovat kritéria pro stanovení 
priorit látek pro jejich vyhodnocování a 
sestavit seznam látek k přednostnímu 
vyhodnocování podle hlavy VI;

(b) úkoly jemu přiřazené podle hlavy III; (b) vypracovávat stanoviska k žádostem o 
povolení podle hlavy VII;

(c) úkoly jemu přiřazené podle hlavy VI; (c) účastnit se postupu pro přijímání 
omezení vzhledem k určitým nebezpečným 
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látkám a přípravkům a vypracovávat 
dokumentace a stanoviska podle hlavy 
VIII;

(d) vytvoření a udržování databází s údaji 
o všech registrovaných látkách, se 
seznamem pro klasifikaci a značení a 
harmonizovaným seznamem pro 
klasifikaci a značení, zveřejňování 
nedůvěrných informací určených podle čl. 
116 odst. 1 v databázi a poskytování 
dalších nikoli-důvěrných informací v 
databázi na základě žádosti;

(d) vypracovávat návrhy s cílem 
sjednocovat klasifikace a označování na 
úrovni Společenství podle hlavy X;

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

(e) na žádost Komise poskytovat 
technickou a vědeckou pomoc opatřením 
ke zlepšení spolupráce mezi 
Společenstvím, jeho členskými státy, 
mezinárodními organizacemi a třetími 
zeměmipři řešení vědeckých a technických 
problémů týkajících se bezpečnosti látek a 
k aktivní spoluúčasti na technické pomoci 
a činnostech vytváření kapacit pro 
správné nakládání s chemickými látkami 
v rozvojových zemích;

(f) poskytování technických a vědeckých 
pokynů a prostředků pro fungování tohoto 
nařízení podle daných možností, 
především při přípravě zpráv o chemické 
bezpečnosti průmyslovým sektorem a 
obzvláště malými a středními podniky;

(f) na žádost Komise nebo Evropského 
parlamentu vypracovávat stanoviska k 
jakýmkoli dalším aspektům týkajícím se 
bezpečnosti látek samotných, v 
přípravcích nebo ve výrobcích;

(g) poskytování technických a vědeckých 
pokynů a prostředků pro fungování 
současného nařízení příslušným orgánům 
členských států a poskytování podpory pro 
informační servisy příslušných orgánů 
vytvořené podle hlavy XII;

(g) na žádost Komise vypracovávat 
stanoviska ohledně revidování kritérií 
stanovených v článcích 5, 6, 15 a 16 
týkajících se výběru látek pro účely 
registrace, s cílem mj. zahrnout údaje o 
riziku expozic a scénářích.

(h) příprava vysvětlujících informací o 
tomto nařízení pro ostatní zúčastněné 
strany; 
(i) poskytování technické a vědecké 
podpory na základě žádosti Komise pro 
zvýšení spolupráce mezi Společenstvím, 
jeho členskými státy, mezinárodními 
organizacemi a třetími zeměmi ve vědecké 
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a technické problematice týkající se 
bezpečnosti látek a aktivní podílení se na
technické pomoci a činnostech vytváření 
kapacit pro správné nakládání s
chemickými látkami v rozvojových 
zemích.

Odůvodnění

Vyjasňuje úkoly Agentury a jejích orgánů a činí je transparentnějšími. Pořadí odstavců je 
proto přehozeno s cílem vyjádřit relativní důležitost úkolů prováděných Agenturou.

Pozměňovací návrh 73
Článek 73, odstavec 3

3. Výbory budou vykonávat následující: 3. Agentura musí, zejména 
prostřednictvím fóra:

(a) úkoly jim přiřazené podle hlavy VI; (a) šířit správné postupy a určovat 
problémy na úrovni Společenství;

(b) úkoly jim přiřazené podle hlavy VII; (b) navrhovat, koordinovat a 
vyhodnocovat harmonizované projekty 
vynucování práva a společných inspekcí;

(c) úkoly jim přiřazené podle hlavy VIII; (c) koordinovat výměny inspektorů; 
(d) úkoly jim přiřazené podle hlavy X; (d) určovat strategie vynucování práva a 

kritéria minimálního vynucování, berouce 
v úvahu zejména problémy malých a 
středních podniků;

(e) na žádost Komise poskytovat 
technickou a vědeckou pomoc opatřením 
ke zlepšení spolupráce mezi 
Společenstvím, jeho členskými státy, 
mezinárodními organizacemi a třetími 
zeměmi v oblasti vědeckých a technických 
problémů týkajících se bezpečnosti látek, 
a aktivní spoluúčasti na technické pomoci 
a činnostech vytváření kapacit pro 
správné nakládání s chemickými látkami 
v rozvojových zemích;

(e) rozvíjet pracovní metody a prostředky 
pro činnost místních inspektorů;

(f) na žádost Komise nebo Evropského 
parlamentu vypracovávat stanoviska k 
jakýmkoli dalším aspektům týkajícím se 
bezpečnosti látek samotných, v 

(f) vyvíjet postupy elektronické výměny 
informací;
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přípravcích nebo ve výrobcích.
(fa) zajišťovat spojení s průmyslovým 
sektorem a s ostatními zúčastněnými 
stranami, včetně stran ve třetích zemích a 
v příslušných mezinárodních 
organizacích, podle potřeby;
(fb) spolupracovat s Komisí a se 
členskými státy s cílem podporovat 
dobrovolné dohody mezi průmyslem a 
ostatními zainteresovanými stranami.

Odůvodnění

Vyjasňuje úkoly Agentury a jejích orgánů a činí je transparentnějšími. Pořadí odstavců je 
proto přehozeno s cílem vyjádřit relativní důležitost úkolů prováděných Agenturou.

Pozměňovací návrh 74
Článek 73, odstavec 4

4. Fórum musí vykonávat následující
úkoly:

4. Kromě toho Agentura musí:

(a) šířit správné postupy a určovat 
problémy na úrovni Společenství;

(a) plnit úkoly jí přiřazené podle hlavy II, 
včetně usnadnění efektivní registrace 
dovážených látek způsobem konsistentním 
s mezinárodními obchodními závazky 
Společenství vůči třetím zemím;

(b) navrhovat, koordinovat a 
vyhodnocovat harmonizované projekty 
vynucování práva a společných inspekcí;

(b) plnit úkoly jí přiřazené vzhledem ke 
sdílení údajů a předcházení nadbytečným 
pokusům podle hlavy III;

(c) koordinovat výměny inspektorů; (c) plnit úkoly jí přiřazené vzhledem k 
předávání údajů v dodavatelském řetězci 
podle hlavy VI;

(d) určovat strategie vynucování práva a 
kritéria minimálního vynucování;

(d) vytvořit a udržovat databáze s údaji o 
všech registrovaných látkách, inventáře 
klasifikace a označování, a sjednoceného 
seznamu klasifikace a označování, 
zveřejňovat nikoli-důvěrné údaje z této 
databáze uvedené v čl. 116 odst. 1, a na 
žádost poskytovat další nikoli-důvěrné 
údaje.

(e) vývíjet pracovní metody a prostředky (e) zveřejňovat údaje o tom, které látky 
jsou vyhodnocovány a které vyhodnoceny 
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pro činnost místních inspektorů; byly, do 90 dnů od přijetí informací 
Agenturou, v souladu s čl. 116 odst. 1;
(ea) vypracovávat podrobné údaje pro 
zainteresované strany, včetně stran v 
třetích zemích, o možnosti spoluúčasti 
veřejnosti zejména vzhledem k 
informacím o látkách;

(f) vyvíjet postup elektronické výměny 
informací;

(f) poskytovat technická a vědecká vodítka 
a nástroje pro provádění tohoto nařízení, 
zejména s cílem napomoci s vypracováním 
zpráv o chemické bezpečnosti v průmyslu 
a zejména v malých a středních 
podnicích;

(g) zajišťovat spojení s průmyslovým 
sektorem a s ostatními zúčastněnými 
stranami,včetně příslušných 
mezinárodních organizací, podle 
nezbytnosti.

(g) poskytovat technická a vědecká 
vodítka pro provádění předkládaného 
nařízení pro příslušné orgány členských 
států, a poskytovat podporu informačnímu 
servisu příslušných orgánů zřízených 
podle hlavy XII;
(ga) vypracovat vysvětlující informace o 
tomto nařízení pro ostatní zainteresované 
strany; 
(gb) na žádost Komise poskytovat 
technickou a vědeckou pomoc opatřením 
ke zlepšení spolupráce mezi 
Společenstvím, jeho členskými státy, 
mezinárodními organizacemi a třetími 
zeměmi při řešení vědeckých a 
technických problémů týkajících se 
bezpečnosti látek, a aktivní spoluúčasti na 
technické pomoci a činnostech vytváření 
kapacit pro správné nakládání s
chemickými látkami v rozvojových 
zemích;
(gc) zřídit a udržovat informační střediska 
(centre of excellence) pro informace o 
riziku; poskytovat centralizované, 
koordinované zdroje v oblasti informací o 
bezpečném používání chemických látek, 
přípravků a výrobků; usnadňovat sdílení 
poznatků o nejlepších postupech v oblasti 
sdělování údajů o riziku.
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Odůvodnění

Je důležité, aby Agentura měla úkol aktivně informovat zainteresované strany, včetně stran ve 
třetích zemích, o možnosti spoluúčasti veřejnosti v různých fázích tohoto systému s cílem 
předcházet ztrátám důležitých informací o látkách. 

Vyjasňuje úkoly Agentury a jejích orgánů a činí je transparentnějšími. Pořadí odstavců je 
proto přehozeno s cílem vyjádřit relativní důležitost úkolů prováděných Agenturou.

Pozměňovací návrh 75
Článek 74

Článek 74 Článek 75a

Odůvodnění

V zájmu větší jasnosti by bylo lepší nejprve uvést složení a pravidla pro jmenování správní 
rady, a pak popsat její úkoly. Text článku 74 je proto zařazen za článek 75. 

Pozměňovací návrh 76
Článek 75, odstavec 1

1. Správní rada bude tvořena šesti zástupci 
z členských států jmenovanými Radou a 
šesti zástupci jmenovanými Komisí a třemi 
jednotlivci ze zainteresovaných stran 
jmenovaných Komisí bez hlasovacího 
práva.

1. Správní rada bude tvořena jedenácti
zástupci z členských států jmenovanými 
Radou po konzultaci s Evropským 
parlamentem, na základě seznamu 
vypracovaného Komisí, který zahrnuje 
podstatně více jmen, než je počet členů, 
kteří mají být nominováni, z jednoho 
zástupce jmenovaného Komisí, a ze čtyř
jednotlivců ze zainteresovaných stran 
(průmysl a spotřebitelé, zaměstnanci a 
organizace ochrany životního prostředí) 
jmenovaných Komisí bez práva hlasovat.

Uvedený seznam vypracovaný Komisí 
musí být spolu s relevantní dokumentací 
předán Evropskému parlamentu. Co 
nejdříve a nejpozději do tří měsíců od 
přijetí tohoto sdělení může Evropský 
parlament předat své vlastní stanovisko 
Radě, která jmenuje správní radu. 
Členové správní rady jsou jmenováni 
způsobem zajišťujícím nejvyšší úroveň 
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schopností, široký rozsah zvláštních 
znalostí a (aniž by tím byly dotčeny 
uvedené vlastnosti) nejširší možné 
geografické rozdělení v Evropské unii.

Odůvodnění

Tím se znovu zavádí tradiční hledisko Parlamentu (přičemž zůstává celkový počet členů 
stejný) ohledně složení správní rady a pravidel jejího jmenování. Počet zástupců ze 
zainteresovaných stran se zvyšuje ze tří na čtyři, aby bylo umožněno začlenění všech 
relevantních sektorů.

Pozměňovací návrh 77
Článek 77, odstavec 1

1. Schůzi správní rady svolává předseda. 1. Schůzi správní rady svolává 
předseda nebo je svolána na žádost 
nejméně jedné třetiny jejích členů.

Odůvodnění

Musí být poskytnuta alternativa k zasedání svolanému předsedou.

Pozměňovací návrh 78
Článek 78

Správní rada stanoví jednací řád pro 
hlasování, včetně podmínek hlasování za 
jiného člena. Správní rada se usnáší 
dvoutřetinovou většinou všech členů s 
hlasovacím právem.

Správní rada stanoví jednací řád pro 
hlasování, včetně podmínek hlasování za 
jiného člena. Není-li stanoveno jinak,
Správní rada se usnáší většinou svých 
členů s hlasovacím právem. 

Odůvodnění

V důsledku změny složení správní rady není nadále nutná tak velká většina.

Pozměňovací návrh 79
Článek 79, odstavec 1

1. Agentura bude řízena svým výkonným 
ředitelem, který bude vykonávat své 
povinnosti v zájmu Společenství a 

1. Agentura bude řízena svým výkonným 
ředitelem.
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nezávisle na specifických zájmech 
zúčastněných stran. 

Odůvodnění

Všechna ustanovení, která se týkají nezávislosti dílčích částí orgánů Agentury jsou v zájmu 
větší jasnosti soustředěny do jediného článku (viz pozměňovací návrh k článku 84).

Pozměňovací návrh 80
Článek 79, odstavec 2, písmeno ja) (nový)

(ja) zavedení a udržování styků s 
Evropským parlamentem a zajištění toho, 
že je veden pravidelný dialog s 
relevantními výbory tohoto orgánu.

Odůvodnění

Tím se znovu zavádí tradiční hledisko Parlamentu o vztazích s agenturami.

Pozměňovací návrh 81
Článek 79, odstavec 3a (nový)

3a. Jakmile byla obecná zpráva a 
programy přijaty správní radou, výkonný 
ředitel je předá Evropskému parlamentu, 
Radě, Komisi a členským státům a zařídí 
jejich zveřejnění.

Odůvodnění

Tím se znovu zavádí tradiční hledisko Parlamentu o vztazích mezi institucemi.

Pozměňovací návrh 82
Článek 80, odstavec 1

1. Komise navrhne na pozici výkonného 
ředitele kandidáty na základě seznamu 
sestaveného po zveřejnění pozice v 
Úředním věstníku Evropské unie a v 

Vypouští se
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dalším tisku nebo případně na 
internetových stránkách. 

Odůvodnění

Souvisí s pozměňovacím návrhem k článku 80, odstavec 2.

Pozměňovací návrh 83
Článek 80, odstavec 2

2. Výkonný ředitel Agentury bude 
jmenován správní radou na základě zásluh 
a dokumentovaných administrativních a 
manažerských zkušeností a rovněž 
souvisejících zkušeností v oboru 
bezpečnosti a řízení chemických látek. 
Správní rada přijímá rozhodnutí 
dvoutřetinovou většinou všech členů s 
hlasovacím právem. 

2. Výkonný ředitel Agentury bude 
jmenován správní radou, která ho vybere 
ze seznamu kandidátů navržených Komisí
po veřejném výběrovém řízení, které bylo 
vyhlášeno formou žádosti o vyjádření 
zájmu zveřejněných v Úředním věstníku 
Evropské unie a v dalším periodickém 
tisku a na internetových stránkách. Ještě 
před svým jmenováním učiní kandidát 
vybraný správníradou co nejdříve 
prohlášení před Evropským parlamentem 
a zodpoví otázky poslanců Parlamentu.
Výkonný ředitel bude jmenován na 
základě zásluh a dokumentovaných 
administrativních a manažerských 
schopností a rovněž souvisejících 
zkušeností v oboru bezpečnosti a řízení 
chemických látek. Správní rada přijímá 
rozhodnutí dvoutřetinovou většinou všech 
členů s hlasovacím právem.

Správní rada bude disponovat pravomocí 
zprostit výkonného ředitele funkce v 
souladu se stejným postupem.

Správní rada bude disponovat pravomocí 
zprostit výkonného ředitele funkce v 
souladu se stejným postupem. 

Odůvodnění

Tím se znovu zavádí tradiční hledisko Parlamentu (které bylo přijato Radou ve spojení s 
Evropským úřadem pro bezpečnost potravin a Evropskou agenturou pro hodnocení léčivých 
přípravků) vzhledem k postupu jmenování výkonných ředitelů. 

Pozměňovací návrh 84
Článek 81, odstavec 1

1. Každý členský stát může jmenovat 1. Každý členský stát může navrhnout až 
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kandidáty na členství ve Výboru pro 
posuzování rizik. Výkonný ředitel vytvoří 
seznam kandidátů, který bude zveřejněn na 
internetových stránkách Agentury. Správní 
rada určí členy výboru z tohoto seznamu, 
včetně alespoň jednoho člena z každého 
členského státu, který nominoval 
kandidáty. Členové budou jmenováni 
podle svých úkolů a zkušeností v řízení 
chemických látek  a/nebo podle své 
technické a vědecké odbornosti v 
přezkumu posouzení rizik látek.

tři kandidáty pro jmenování za členy ve 
Výboru pro posuzování rizik. Výkonný 
ředitel vytvoří seznam kandidátů, který 
bude zveřejněn na internetových stránkách 
Agentury. Správní rada určí dvacet členů 
výboru z tohoto seznamu tak, aby byla 
zajištěno co nejširší možné geografické 
rozdělení. Členové budou jmenováni podle 
svých úkolů a zkušeností v řízení 
chemických látek a/nebo podle své 
technické a vědecké odbornosti v 
přezkumu posouzení rizik látek.

Odůvodnění

Správní rada musí být schopna výkonu určité míry svých pravomocí při výběru členů Výboru 
pro posuzování rizik a Výboru pro sociálně-ekonomickou analýzu. Počet členů výboru musí 
být shora omezen, zejména sohledem na skutečnost, že bude možné kooptovat pět dalších 
dodatečných členů a najímat poradce.

Pozměňovací návrh 85
Článek 81, odstavec 2

2. Každý členský stát může jmenovat
kandidáty na členství ve Výboru pro 
sociálně-ekonomickou analýzu. Výkonný 
ředitel vytvoří seznam kandidátů, který 
bude zveřejněn na internetových stránkách 
Agentury. Správní rada určí členy výboru z 
tohoto seznamu, včetně alespoň jednoho 
člena z každého členského státu, který 
nominoval kandidáty. Členové budou 
jmenováni podle svých úkolů a zkušeností 
v řízení chemických látek a/nebo podle své 
technické a vědecké odbornosti v oboru 
sociálně-ekonomických analýz..

2. Každý členský stát může navrhnout až 
tři kandidáty pro jmenování za členy ve 
Výboru pro sociálně-ekonomickou 
analýzu. Výkonný ředitel vytvoří seznam 
kandidátů, který bude zveřejněn na 
internetových stránkách Agentury. Správní 
rada určí dvacet členů výboru z tohoto 
seznamu tak, aby byla zajištěno co nejširší 
možné geografické rozdělení. Členové 
budou jmenováni podle svých úkolů a 
zkušeností v řízení chemických látek 
a/nebo podle své technické a vědecké 
odbornosti v oboru sociálně-ekonomických 
analýz.

Odůvodnění

Správní rada musí být schopna výkonu určité míry svých pravomocí při výběru členů Výboru 
pro posuzování rizik a Výboru pro sociálně-ekonomickou analýzu. Počet členů výboru musí 
být shora omezen, zejména s ohledem na skutečnost, že bude možné kooptovat pět dalších 
dodatečných členů a najímat poradce.
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Pozměňovací návrh 86
Článek 81, odstavec 3

3. Každý členský stát musí jmenovat 
jednoho člena do Výboru pro členské státy

3. Každý členský stát jmenuje jednoho 
člena do Výboru pro členské státy. 
Předseda Výboru pro členské státy je
zaměstnanec Agentury, jmenovaný 
výkonným ředitelem.

Odůvodnění

Vyjasňuje se postup jmenování předsedy Výboru pro členské státy.

Pozměňovací návrh 87
Článek 81, odstavec 5

5. Členové každého výboru jmenovaní po 
nominaci členským státem zajistí náležitou 
koordinaci mezi úkoly Agentury a mezi 
prací příslušného orgánu jejich členského 
státu.

5. Členové každého výboru zajistí 
náležitou koordinaci mezi úkoly Agentury 
a mezi prací příslušného orgánu jejich 
členského státu

Odůvodnění

Odstranění nadbytečného textu.

Pozměňovací návrh 88
Článek 81, odstavec 7

7. Členské státy nebudou dávat členům 
Výboru pro posouzení rizik nebo Výboru 
pro sociálně-ekonomickou analýzu, ani 
svým vědeckým a technickým poradcům a 
odborníkům žádné instrukce, které by byly 
neslučitelné s jednotlivými úkoly těchto 
osob a s úkoly, povinnostmi a nezávislostí 
Agentury.

Vypouští se 

Odůvodnění

Všechna ustanovení, která se týkají nezávislosti dílčích částí orgánů Agentury jsou 
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soustředěna do jediného článku v zájmu větší jasnosti (viz pozměňovací návrh k článku 84).

Pozměňovací návrh 89
Článek 81, odstavec 9, druhý pododstavec

Tento řád především stanoví postupy pro 
jmenování a výměnu předsedy, výměnu 
členů, postupy pro delegování určitých 
úkolů pracovním skupinám, zřizování 
pracovních skupin a vytváření postupu pro 
rychlé přijetí stanovisek. V případě Výboru 
pro členské státy bude předseda 
zaměstnancem Agentury.

Tento řád především stanoví postupy pro 
jmenování a výměnu předsedy, výměnu 
členů, postupy pro delegování určitých 
úkolů pracovním skupinám, zřizování 
pracovních skupin a vytváření postupu pro 
rychlé přijetí stanovisek. 

Odůvodnění

Souvisí s pozměňovacím návrhem k článku 81, odstavec 3.

Pozměňovací návrh 90
Článek 82, odstavec 1, pododstavec 1a (nový)

Členové fóra nesmí být členy správní 
rady.

Odůvodnění

Vyjasňuje, že současně nelze zastávat dvě funkce. 

Pozměňovací návrh 91
Článek 82, odstavec 3

3. Členové fóra budou podporováni 
vědeckými a technickými prostředky, které 
mají příslušné orgány členských států k 
dispozici. Příslušný orgán každého 
členského státu bude umožňovat činnost 
fóra a jeho pracovních skupin. Členské 
státy nebudou dávat členům fóra pro 
posouzení rizik nebo jejich vědeckým a 
technickým poradcům a odborníkům 
žádné instrukce, které by byly 
nekompatibilní s jednotlivými úkoly těchto 
osob nebo s úkoly a povinnostmi fóra.

3. Členové fóra budou podporováni 
vědeckými a technickými prostředky, které 
mají příslušné orgány členských států k 
dispozici. Příslušný orgán každého 
členského státu umožní činnost fóra a jeho 
pracovních skupin.
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Odůvodnění

Všechna ustanovení, která se týkají nezávislosti dílčích částí orgánů Agentury, jsou 
soustředěna do jediného článku v zájmu větší jasnosti (viz pozměňovací návrh k článku 84).

Pozměňovací návrh 92
Článek 83, odstavec 1

1. Vyžaduje-li se od výboru v souladu s 
článkem 73 poskytnutí stanoviska nebo 
posudku, zda dokumentace členského státu 
splňuje požadavky přílohy XIV, výbor 
jmenuje jednoho ze svých členů jako 
zpravodaje. Dotyčný výbor může jmenovat 
i druhého člena jako pomocného 
zpravodaje. Pro každý případ budou 
zpravodajové i pomocní zpravodajové 
jednat v zájmu Společenství a učiní 
písemné prohlášení o závazku plnit své 
povinnosti a prohlášení o střetu zájmů. 
Člen výboru nebude jmenován 
zpravodajem, pokud v konkrétním případě 
může projevovat jakýkoli zájem, pro který 
by mohl být předpojatý vůči nezávislému 
zvážení daného případu. Výbor může 
kdykoli nahradit zpravodaje nebo 
pomocného zpravodaje jinými ze svých 
členů, nejsou-li například schopni 
vykonávat své povinnosti v předepsaném 
čase nebo objeví-li se zájem dávající 
možnost předpojatosti.

1. Vyžaduje-li se od výboru v souladu s 
článkem 73 poskytnutí stanoviska nebo 
posudku, zda dokumentace členského státu 
splňuje požadavky přílohy XIV, výbor 
jmenuje jednoho ze svých členů jako 
zpravodaje. Dotyčný výbor může jmenovat 
i druhého člena jako pomocného 
zpravodaje. Člen výboru nebude jmenován 
zpravodajem, pokud v konkrétním případě 
může projevovat jakýkoli zájem, pro který 
by mohl být předpojatý vůči nezávislému 
zvážení daného případu. Výbor může 
kdykoli nahradit zpravodaje nebo 
pomocného zpravodaje jinými ze svých 
členů, nejsou-li například schopni 
vykonávat své povinnosti v předepsaném 
čase nebo objeví-li se zájem dávající 
možnost předpojatosti.

Odůvodnění

Všechna ustanovení, která se týkají nezávislosti dílčích částí orgánů Agentury, jsou 
soustředěna do jediného článku v zájmu větší jasnosti (viz pozměňovací návrh k článku 84).

Pozměňovací návrh 93
Článek 84

Kvalifikace a zájmy členů výborů a rad Nezávislost
1. Členství ve výborech a ve fóru bude 
zveřejněno. Jednotliví členové mohou 

1. Členství ve výborech a ve fóru bude 
zveřejněno. Při zveřejnění pozic bude 
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požádat, aby jejich jména nebyla 
zveřejňována, pokud se domnívají, že 
zveřejnění by je mohlo ohrozit. Výkonný 
ředitel rozhodne, zda bude souhlasit s 
těmito požadavky. Při zveřejnění pozic 
bude specifikována kvalifikace každého 
člena. 

specifikována kvalifikace každého člena. 

2. Členové správní rady, výkonný ředitel a
členové výborů a fóra učiní prohlášení o 
závazku plnění svých povinností a 
prohlášení o svých zájmech, které by 
mohly být považovány jako důvod 
předpojatosti pro jejich nezávislost. Tato 
prohlášení budou učiněna písemně 
každým rokem.

2. Členové správní rady, výkonný ředitel, 
členové výborů , členové fóra, členové 
stížnostního senátu, odborníci a vědečtí a 
techničtí poradci nesmí mít ekonomické 
ani jiné zájmy v chemickém a příbuzném 
odvětví, které by se mohly dotýkat jejich 
nestrannosti. Musí usilovat o nezávislé 
jednání ve veřejném zájmu a musí 
každoročně učinit prohlášení o svých 
finančních zájmech. Jakékoli nepřímé 
zájmy týkající se chemického průmyslu 
musí být uvedeny v registru spravovaném 
Agenturou a přístupném veřejnosti na 
žádost v úřadovnách Agentury.

Opatření pro provádění tohoto článku 
budou specifikována v Kodexu jednání 
Agentury. 

3. Na každé schůzi členové správní rady, 
výkonný ředitel, členové výborů a fóra a 
odborníci účastnící se schůze oznámí 
jakékoli zájmy, které by mohly být 
považovány za důvod k předpojatosti pro 
jejich nezávislost, a to ve vztahu ke 
každému bodu agendy. Kdokoli, kdo 
oznámí takové zájmy, se nebude účastnit 
diskuse k příslušné agendě ani 
souvisejícího hlasování.

3. Na každé své schůzi členové správní 
rady, výkonný ředitel, členové výborů, 
členové fóra a všichni odborníci a vědečtí a 
techničtí poradci účastnící se schůze musí 
oznámit jakékoli zájmy, které by mohly být 
považovány za důvod k předpojatosti pro 
jejich nezávislost, a to ve vztahu ke 
každému bodu agendy. Kdokoli, kdo 
oznámí takové zájmy, se nebude účastnit 
diskuse k příslušné agendě ani 
souvisejícího hlasování. Tato prohlášení 
musí být veřejně přístupná.

Odůvodnění

Tím se znovu zavádí tradiční hledisko Parlamentu (které bylo přijato Radou ve spojení s 
Evropským úřadem pro bezpečnost potravin a Evropskou agenturou pro hodnocení léčivých 
přípravků) vzhledem k postupu jmenování výkonných ředitelů. 
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Pozměňovací návrh 94
Článek 85, odstavec 3

3. Předseda, ostatní členové a zástupci 
budou jmenováni správní radou ze 
seznamu kvalifikovaných kandidátů 
přijatého Komisí na základě jejich 
souvisejících zkušeností a odbornosti v 
oboru bezpečnosti chemických látek, 
přírodních vědách nebo v regulativním a 
justičním řízení.

3. Předseda, ostatní členové a zástupci 
budou jmenováni správní radou, která je 
vybere ze seznamu kvalifikovaných 
kandidátů navržených Komisí po 
nabídkovém řízení prostřednictvím 
inzerátů s výzvou k podání nabídek 
zveřejněném v Úředním věstníku 
Evropské unie a dalším periodickém tisku 
a na Internetu. Členové stížnostního 
senátu budou vybráni na základě jejich 
souvisejících zkušeností a odbornosti v 
oboru bezpečnosti chemických látek, 
přírodních vědách nebo v regulatorním a 
justičním řízení.

Odůvodnění

Z hlediska povahy úkolů, které mají být stížnostním senátem plněny, by měl být zaveden 
transparentní postup pro podávání žádostí. 

Pozměňovací návrh 95
Článek 86, odstavce 2 a 3

2. Členové stížnostního senátu musí být 
nezávislí. Ve svých rozhodnutích nesmí 
být vázáni žádnými pokyny
3. Členové stížnostního senátu nesmí 
vykonávat pro Agenturu žádné jiné úkoly. 
Funkce členů může být na částečný 
úvazek.

3. Členové stížnostního senátu nesmí 
vykonávat pro Agenturu žádné jiné úkoly.

Odůvodnění

Všechna ustanovení, která se týkají nezávislosti dílčích částí orgánů Agentury jsou 
soustředěna do jediného článku v zájmu větší jasnosti. Dokonce i když počet stížností umožní 
členům stížnostního senátu konat jiné činnosti, jejich úvazek bude pokračovat jako plný. 

Pozměňovací návrh 96
Článek 105
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Správní rada bude po dohodě s Komisí 
rozvíjet vhodné kontakty mezi Agenturou a 
zástupci průmyslového sektoru a 
organizací ochrany spotřebitelů, ochrany 
pracovníků a ochrany životního prostředí. 
Tyto kontakty mohou zahrnovat účast 
pozorovatelů v určitých částech pracovní 
náplně Agentury, a to za podmínek předem 
určených správní radou a po dohodě s 
Komisí.

Správní rada bude po dohodě s Komisí 
rozvíjet vhodné kontakty mezi Agenturou a 
zástupci průmyslového sektoru a 
organizací zaměstnanců, ochrany 
spotřebitelů, ochrany životního prostředí a 
ochrany zvířat. Tyto kontakty mohou 
zahrnovat účast pozorovatelů v určitých 
částech pracovní náplně Agentury, a to za 
podmínek předem určených správní radou 
a po dohodě s Komisí.

Odůvodnění

Podobně jako ostatní organizace jsou i organizace na ochranu zvířat pokládány za 
zainteresované strany, a proto by pro účely tohoto článku měly být zastoupeny.

Pozměňovací návrh 97
Článek 106

V zájmu transparentnosti přijme správní 
rada na základě návrhu výkonného ředitele 
a po dohodě s Komisí pravidla pro zajištění 
přístupu veřejnosti k regulativním, 
vědeckým a technickým informacím 
týkajícím se bezpečnosti chemických látek, 
které nejsou důvěrného charakteru. 

V zájmu co největší transparentnosti přijme 
správní rada na základě návrhu výkonného 
ředitele a po dohodě s Komisí pravidla a 
zřídí registr pro zajištění přístupu 
veřejnosti k regulativním, vědeckým a 
technickým informacím týkajícím se 
bezpečnosti chemických látek, v souladu s 
nařízením (ES) 1049/2001.

Vnitřní jednací řád Agentury a jejích 
výborů a pracovních skupin musí být 
veřejnosti přístupné prostřednictvím 
Agentury a Internetu.

Podané žádosti o povolení a dosažená fáze 
postupu schvalování, prozatímní 
rozhodnutí, povolení a všechny další 
podmínky a omezení musí být zveřejněny 
na Internetu srozumitelnou formou. 

Odůvodnění

Tím se znovu zavádí tradiční hledisko Parlamentu (které bylo přijato Radou ve spojení s 
nařízením upravujícím Evropskou agenturu pro hodnocení léčivých přípravků) vzhledem k 
transparentnosti a přístupu k informacím. 
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Pozměňovací návrh 98
Článek 110, odstavec 3

3. Pokud splnění povinnosti podle odstavce 
1 povede k různým údajům v seznamu pro 
stejnou látkou, ohlašovatelé i žadatelé o 
registraci musí vynaložit své nejlepší úsilí 
k dohodě na stejném údaji, který bude do 
seznamu zahrnut.

3. Pokud splnění povinnosti podle odstavce 
1 povede k různým údajům v seznamu pro 
stejnou látkou, Agentura rozhodne o údaji, 
který bude do seznamu zahrnut.

Odůvodnění

Je nutné stanovit postup umožňující nalézt řešení v případech nedosažení dohody.

Pozměňovací návrh 99
Článek 114, odstavec 1, první pododstavec

1. Členské státy předloží Komisi každých 
deset let zprávu o funkci tohoto nařízení ve 
svém příslušném teritoriu, včetně oddílů o 
vyhodnocování a prosazení plnění ve 
formátu uvedeném v článku 108.

1. Členské státy předloží Komisi každých 
deset let zprávu o funkci tohoto nařízení ve 
svém příslušném teritoriu, včetně oddílů o 
vyhodnocování a prosazení plnění ve 
formátu uvedeném v článku 108. Tato 
zpráva musí uvést získané zkušenosti 
(včetně zkušeností získaných při 
provádění dobrovolných dohod mezi 
průmyslem a dalšími zainteresovanými 
stranami) vzhledem k provádění tohoto 
nařízení.

Odůvodnění

Kromě toho, co je stanoveno legislativou, mohou strany, na které se vztahuje toto nařízení, 
uzavírat dobrovolné dohody. 

Pozměňovací návrh 100
Článek 114, odstavec 1, druhé pododstavec

Avšak první zpráva bude předložena pět let
po vstupu tohoto nařízení v platnost.

Avšak první zpráva bude předložena čtyři
roky po vstupu tohoto nařízení v platnost.

Odůvodnění

Souvisí s pozměňovacím návrhem k článku 133.
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Pozměňovací návrh 101
Článek 114, odstavec 2, druhý pododstavec

Avšak první zpráva bude předložena pět let 
po oznámení požadovaném podle čl. 131 
odst. 2. 

Avšak první zpráva bude předložena do
…*.
* pět let po datu, kdy toto nařízení vstoupí 
v platnost.

Odůvodnění

Souvisí s pozměňovacím návrhem k článku 133.

Pozměňovací návrh 102
Článek 114, odstavec 3

3. Komise zveřejní každých deset let 
obecnou zprávu o zkušenostech s funkcí 
tohoto nařízení, včetně informací 
uvedených v odstavcích 1 a 2

3. Komise zveřejní (a předá Evropskému 
parlamentu a Radě) každých deset let 
obecnou zprávu o zkušenostech s funkcí 
tohoto nařízení, včetně informací 
uvedených v odstavcích 1 a 2.

Avšak první zpráva bude zveřejněna šest 
let po oznámení požadovaném podle čl. 
131 odst. 2

Avšak první zpráva bude předložena do
…*.
* šest let po datu, kdy toto nařízení vstoupí 
v platnost.

Odůvodnění

Souvisí s pozměňovacím návrhem k článku 133.

Pozměňovací návrh 103
Článek 114a (nový)

Článek 114a
Informace pro veřejnost

S cílem usnadnit spotřebitelům bezpečné a 
udržitelné používání výrobků obsahujících 
chemické látky musí výrobci zveřejnit 
údaje založené na riziku pomocí štítků 
připevněných na obaly všech jednotek 
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uvedených na trh k prodeji spotřebitelům. 
Tyto štítky musí uvádět rizika spojená 
s doporučeným použitím nebo s 
předvídatelnými situacemi nesprávného 
použití. Tyto štítky musí být ve vhodných 
případech provázeny využitím dalších 
sdělovacích kanálů jako jsou např. 
webové stránky, na nichž jsou poskytnuty 
podrobnější údaje o bezpečnosti a použití 
dotyčných výrobků.

Odůvodnění

Pro zvýšení důvěry spotřebitelů je klíčově důležitý rozvoj systému sdělování, zejména 
prostřednictvím štítkování výrobků obsahujících chemické látky. 

Pozměňovací návrh 104
Článek 115, odstavec 1

1. Přístup k nikoli-důvěrným údajům
předloženým v souladu s tímto nařízením 
bude umožněn pro dokumenty držené 
Agenturou v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) . 
1049/2001. Agentura poskytne uvedené 
údaje na žádost v souladu s čl. 73 odst. 2 
písm. d).

1. Přístup k údajům předloženým v 
souladu s tímto nařízením bude umožněn 
pro dokumenty držené Agenturou v 
souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) 1049/2001. 
Agentura zveřejní uvedené údaje na svých 
webových stránkách a zpřístupní je na
žádost v souladu s čl. 73 odst. 2 písm. d)

Odůvodnění

Tím je zajištěno, že základní údaje o riziku jsou společnostem a veřejnosti zpřístupněny v 
případech, kdy nejsou důvody pro ochranu jejich důvěrnosti.

Pozměňovací návrh 105
Článek 115, odstavec 2

2. Je-li podána Agentuře žádost o 
přístup k dokumentům podle nařízení (ES) 
1049/2001, Agentura musí konzultovat s 
třetí stranou podle čl. 4 odst. 4 nařízení 
(ES) 1049/2001 v souladu s druhým a 

2. Je-li podána Agentuře žádost o 
přístup k dokumentům podle nařízení (ES) 
1049/2001, které nezahrnují dokumenty ze 
seznamu uvedeného v čl. 116 odst. 1, pro 
které žadatel o registraci požádal o 
důvěrnost, Agentura musí konzultovat s 
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třetím pododstavcem. 
Agentura uvědomí o uvedené žádosti 
žadatele o registraci, potenciálního žadatele 
o registraci, následného uživatele, žadatele
nebo jinou dotyčnou stranu. Dotyčná 
strana může během 30 dnů předložit 
prohlášení konkretizující informace 
zahrnuté v žádosti, které považuje za 
obchodně choulostivé a jejichž předání by 
jí 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
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 může v souladu s články 87, 
88 a 89, do 15 dnů od tohoto rozhodnutí 
podat odvolání proti rozhodnutí Agentury 
nepřijmout prohlášení ke stížnostnímu 
senátu.

Toto odvolání bude mít odkladný účinek. 
Stížnostní senát rozhodne o odvolání 
během 30 dnů

třetí stranou podle čl. 4 odst. 4 nařízení 
(ES) 1049/2001 v souladu s druhým a 
třetím pododstavcem. 
Agentura o této žádosti uvědomí žadatele o 
registraci, a ve vhodných případech i
potenciálního žadatele o registraci, 
následného uživatele nebo jinou 
zainteresovanou stranu.

Agentura uvědomí žadatele, žadatele o 
registraci, potenciálního žadatele o 
registraci, následného uživatele nebo 
jinou dotyčnou stranu o svém rozhodnutí 
vzhledem k žádosti o přístup k dotyčným 
dokumentům. Kdokoli z nich může, v 
souladu s články 87, 88 a 89, do 15 dnů od 
tohoto rozhodnutí podat proti tomuto
rozhodnutí odvolání ke stížnostnímu 
senátu. Toto odvolání bude mít odkladný 
účinek. Stížnostní senát rozhodne o 
odvolání během 30 dnů

Odůvodnění

Ustanovení v současnosti navrhovaná ohledně přístupu k informacím nesplňují požadavky 
Aarhuské úmluvy a musí být proto pozměněny tak, aby jim vyhovovaly.

Pozměňovací návrh 106
Článek 122

Členské státy musí udržovat systém 
úředních kontrol a dalších činností 
vhodných za daných podmínek.

Členské státy musí udržovat systém 
úředních kontrol a dalších činností 
vhodných za daných podmínek. Komise 
musí stanovit pokyny k provádění tohoto 
článku.
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Odůvodnění

Zaručuje určité minimum jednotnosti opatření přijímaných členskými státy.

Pozměňovací návrh 107
Článek 133, odstavec 1

1. Dvanáct let po vstupu tohoto nařízení v 
platnost musí Komise přezkoumat 
uplatňování povinnosti posuzovat 
chemickou bezpečnost a dokládat to ve 
zprávách o chemické bezpečnosti pro 
látky, na které se tato povinnost 
nevztahuje, protože nepodléhají registraci 
nebo registraci podléhají, ale jsou vyráběny 
nebo dováženy v množství menším než je 
10 tun ročně. Na základě tohoto přezkumu 
může Komise tuto povinnost rozšířit v 
souladu s postupem uvedeným v čl. 130 
odst. 3).

1. Šest let po vstupu tohoto nařízení v 
platnost musí Komise přezkoumat 
uplatňování povinnosti posuzovat 
chemickou bezpečnost a dokládat to ve 
zprávách o chemické bezpečnosti pro 
látky, na které se tato povinnost 
nevztahuje, protože nepodléhají registraci 
nebo registraci podléhají, ale jsou vyráběny 
nebo dováženy v množství menším než je 
10 tun ročně. Na základě tohoto přezkumu 
může Komise tuto povinnost rozšířit v 
souladu s postupem uvedeným v čl. 130 
odst. 3).

Odůvodnění

Toto nařízení by mělo být upraveno při předložení první zprávy Komise o jeho funkčnosti. 

Pozměňovací návrh 108
Článek 133, odstavec 3a (nový)

3a. Zpráva uvedená v čl. 114 odst. 3 druhý 
pododst. musí být provázena, v 
odůvodněných případech, legislativním 
návrhem vypracovaným k účelu 
přezkoumání kritérií stanovených v 
článcích 5, 6, 15 a 16 týkajících se výběru 
látek k registračním účelům s cílem 
zahrnout, mj., údaje týkající se rizik a 
scénářů expozic.

Odůvodnění

Umožňuje, aby byla v případě nutnosti kritéria pro registraci přezkoumána na základě 
zkušeností získaných v prvních letech provádění tohoto nařízení. Souvisí s pozměňovacím 
návrhem k článku 114.
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Pozměňovací návrh 109
Článek 134

Směrnice 76/769/EHS, 91/157/ EHS, 
93/67/ EHS, 93/105/EHS a 2000/21/ES, a 
nařízení (EHS) 793/93 a (ES) 1488/94 se 
ruší.
Odkazy na zrušené akty musí být 
pokládány za odkazy na toto nařízení.

Směrnice 76/769/EHS, 91/155/ EHS, 
93/67/ EHS, 93/105/EHS a 2000/21/ES, a 
nařízení (EHS) 793/93 a (ES) 1488/94 se 
ruší.
Odkazy na zrušené akty musí být 
pokládány za odkazy na toto nařízení.

Odůvodnění

Oprava věcné chyby: rušenou směrnicí není směrnice 91/157/ EHS o bateriích a 
akumulátorech obsahujících určité nebezpečné látky, ale směrnice 91/155/EHS, kterou se 
vymezují a stanoví podrobná opatření k systému specifických informací pro nebezpečné
přípravky. 
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EXPLANATORY STATEMENT

INTRODUCTION

The proposal for a regulation with which we are concerned is intended to replace the existing 
legislation (which is no longer considered capable of encouraging innovation or of providing 
adequate protection for the environment and the general public) with a new system, the five 
main planks of which are:
• the introduction of a registration scheme which will be gradually built up to include 

both new and existing chemicals;
• the transfer of responsibility for risk-assessment from government agencies to 

manufacturers/importers;
• the inclusion (where necessary and appropriate) of downstream users in requests for 

data and in tests carried out on chemicals;
• the introduction of an authorisation or restriction procedure in respect of chemicals 

which are the subject of particular concern;
• greater transparency and openness to the general public through easier access to 

information about chemicals.

BACKGROUND

As we are aware, the process leading to the drawing up of the regulation was a long, complex 
and controversial one: two years elapsed between the adoption of Parliament’s opinion on the 
White Paper (in November 2001) and the Commission’s adoption of the proposal (in October 
2003).

The lengthy process involved large-scale participation by the sectors concerned: over 6000 
opinions were expressed in the course of the on-line consultation exercise launched in respect 
of the initial draft regulation. By means of critical assessments and counter-proposals, those 
sectors persuaded the Commission to make significant corrections to the original text.

The principles and the objectives of the reform (i.e. protection of health and the environment) 
have remained unchanged and greater attention has been paid to aspects relating to the 
competitiveness of European industry. The result is a text which will lead to significantly 
reduced costs.

THE DEBATE WITHIN PARLIAMENT

Over the months following the Commission’s adoption of the proposal, Parliament (and in 
particular the nine committees responsible for drawing up a report and opinions) conducted an 
initial debate on the draft regulation.

The Committee on the Environment, Public Health and Food Safety drew up a working 
document in which the majority and minority views expressed by Members during the fifth 
parliamentary term were set out.
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With the opening of the current sixth parliamentary term the debates on the subject within the 
committees involved in the legislative procedure have intensified, partly with a view to 
completing the first reading of the draft regulation by Parliament following the summer break.

THE WORK OF THE COUNCIL

At the same time the debate within the Council is proceeding at a rapid pace.

The ad hoc working party which has been set up within the Council of Ministers responsible 
for industrial and economic competitiveness is working on an Anglo-Hungarian proposal 
entitled ‘One Chemical - One Registration’, which envisages a single registration scheme 
using a more binding arrangement for the sharing of the data made available for each 
chemical.

The working party concentrated on the principles underlying the mandatory sharing of all data 
(and not only on the ones upon which the use of animal testing is based) and on the possibility 
of introducing a mandatory cost-sharing arrangement.

The interesting proposal put forward by a small group of countries whereby the requirement 
to provide information would be extended for chemicals produced and imported in quantities 
ranging from one to ten tonnes per year was also discussed.

IMPACT STUDIES

One of the most debated and most controversial issues in the period since the White Paper 
was adopted in 2001 has been the estimated cost of REACH and its potential impact on 
Europe’s chemical industry.

In recent months the estimated cost of between EUR 2.8 and 5.3 billion which is quoted by 
the Commission in the impact study accompanying the proposal has been challenged by a 
plethora of other studies which outline nightmare scenarios in which costs spiral up to 
EUR 180 billion.

A similar range of estimates is encountered in the forecasts of the benefits stemming from the 
introduction of REACH. In this case too the studies carried out by the Commission and by the 
interested parties have produced estimates of benefits which vary between EUR 4.8 and 230 
billion in terms of reduced health costs.

GUIDELINES FOR THE DRAFT REPORT

The Commission is known to be carrying out further impact studies focusing more on the 
problems of running the system than on the costs associated with introducing it.
Pending the results of such studies, I stand by my overall assessment of the Commission 
proposal and I consider that the balance achieved must not be upset but, rather, consolidated 
and improved with a particular view to making the scheme more effective and more reliable.
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On the basis of this very general assessment I make a statement of policy: I intend to submit a 
new draft report which in its general outline will not depart from its predecessor and which 
will focus firmly on certain priorities.

My primary objective is still to set up and bring into operation a workable scheme for the 
registration, authorisation and assessment of chemicals (without - of course - excluding the 
possibility of subsequently adapting and improving that scheme).

As rapporteur I shall therefore concentrate on the aspects which will have the greatest impact 
on the workings and the effectiveness of REACH - although I shall not of course neglect 
issues which are closely related to the environment and the protection of public health.

For this reason I intend to request and to take into due consideration any contributions from 
other committees relating to the sections of the regulation which fall within their specific area 
of responsibility.

The main points of the draft report, which is open to any contributions (even critical ones), are 
as follows:

1. Registration

The registration of chemicals is undoubtedly the most controversial aspect of the scheme upon 
which the new regulation is based. As we are all aware, all chemicals produced or imported in 
quantities exceeding one tonne per year will have to be registered.

As regards what is unanimously considered to be the backbone of the scheme, the 
Commission has established tonnage as a parameter for gradual inclusion of chemicals in 
REACH. In the course of the various discussions, many stakeholders have pointed out that 
such a criterion is not the most suitable means of identifying genuine risks (either in terms of 
intrinsic hazard or in terms of exposure) and there have been suggestions from a number of 
parties that it should be replaced by - or incorporated into - other, qualitative criteria such as 
intrinsic hazardousness, use and exposure. 

I consider that such an approach conflicts with the philosophy underlying the Commission 
proposal: namely, the requirement for industry to obtain adequate information concerning 
chemicals and to use that information in order to ensure that chemicals are safe.

During the registration stage the prime objective to be pursued is the inclusion in the scheme 
of all new and existing chemicals - that huge, controversial number of substances (30 000 -
70 000 - 100 000?) of which the effects and the hazardousness are not known - on the basis of 
a criterion (quantity produced/imported) which in my opinion is the only one capable of 
providing an adequate degree of legal certainty.

This is the essential basis for initiating the other stages of the scheme: evaluation, 
authorisation and restriction. As we shall see later, in the transition to the evaluation stage the 
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quantity criterion will be subordinate to the intrinsic-hazardousness of exposure.

In principle I therefore agree with the text set out in Article 5 of the Commission proposal, 
which - by way of a transitional arrangement - provides for staggered registration which will 
eventually cover approximately 99% of chemicals. The result will be a scheme to be brought 
into operation over an 11-year period.

This means that (in the most optimistic scenario involving final adoption of the proposal in 
2006) the scheme will become fully operational in 2017. In practice, chemicals produced or 
imported in quantities exceeding one tonne per year (i.e. those which are of interest 
essentially to SMEs) and the chemicals listed in the articles will have to be registered only by 
that date.

For these reasons I am not tabling Amendments which alter the mechanism put forward by the 
Commission.

This does not mean that the text of the regulation should be regarded as being set in stone.

Personally, for example, I find the Anglo-Hungarian ‘One Chemical - One Registration’ 
proposal interesting. Once the definition of a ‘consortium’ – an entity which takes many 
different forms in different countries – is clarified from the legal point of view, the European 
Parliament could follow the Council down this road. And this could lead to major benefits, 
particularly for SMEs, in terms of costs, simplification and a reduction in animal testing. 

I also consider that serious consideration should be given to the suggestion put forward by 
certain governments that there should be a greater requirement to provide information in 
respect of chemicals produced or imported in smaller quantities. 

Then there is another important possibility. In my earlier draft report I proposed that the 
procedures for revising the regulation should be brought forward. I confirm that option and I 
am in fact inclined possibly to reinforce it in the next phases of the procedure. In this way a 
possible change can be made to the prioritisation criteria as the work proceeds in the light of 
the experience acquired by all those involved in the scheme and in particular by the Agency. 

If revision of the regulation is to be brought forward, the timing of such a step will have to be 
thought about very carefully, in the context of a more general check on the timetable proposed 
by the Commission.

Lastly, an issue which will require particularly close attention is the registration of the 
chemicals listed in the articles, since this has many implications relating to international trade.

On this topic I am expecting a major contribution from the committees which have prime 
responsibility for the subject.

I for my part have developed and fostered the idea of introducing a European ‘chemical 
safety’ promotional mark.
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2. Evaluation and the role of the Agency

As already mentioned, Article 43a of the Commission proposal introduces an evaluation-stage 
order of prioritisation which is no longer linked to tonnage alone but also reflects the risks 
presented by chemicals1.

The Commission proposal provides for two types of evaluation: evaluation of dossiers (which 
is the responsibility of the Member States) and evaluation of chemicals.

The greatest problems rely in the relationship between the European Agency and the relevant 
authorities in the Member States. Criticism has been expressed in a number of quarters 
regarding the complexity of the procedures envisaged - the risk being that excessive 
decentralisation of decision-making may result in differences in procedure from one country 
to another and hence distortion of the internal market. 

Pursuant to Article 43a of the Commission proposal, the Agency shall lay down the criteria 
for the prioritisation of chemicals for further evaluation. The Member States shall use those 
criteria for preparing their rolling plans.

In this connection I retable the package of amendments contained in my earlier draft report, 
pursuant to which amendments the Agency is given the task of drawing up a list of priority 
chemicals for evaluation. The Member States will then include those chemicals in their rolling 
plans.

Similarly, I then retable the set of amendments designed to strengthen the Agency’s central 
role by more closely defining its institutional basis, for which purpose I have taken the 
European Agency for the Evaluation of Medicinal Products as a reference model.

3. Authorisation and substitution

A brief reference to substitution is also called for. This is a highly delicate issue, both from 
the environmental and health point of view and from the point of view of encouraging 
innovation and the medium- and long-term promotion of more environmentally-friendly 
substances and technologies. This is one of the most important of the regulation’s explicit 
purposes.

In my earlier draft report I therefore strengthened the principle of substitution by establishing 
a closer link between authorisation (and the renewal or revision thereof) and substitution of 
highly problematic substances (CMR cat. 1 and 2, PBTs, vPvBs, etc.).

  
1 In the words of that Article, ‘The criteria for evaluation shall include consideration of hazard data, exposure 
data and tonnage bands’.
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My opinion on the subject continues to be as follows: the proposed sequence needs to be 
reversed through a reduction in the scope of the conceptually and legally rather problematic 
clause providing for ‘adequate control’ as the initial criterion for granting authorisation and 
through the establishment of a closer and more straightforward link between authorisation 
(and the renewal or revision thereof) and the principle of substitution.

In practical terms this should mean that:

- authorisation will be issued if it is demonstrated that no suitable alternative substances 
and technologies exist and the social and economic benefits outweigh the risks to 
health and to the environment, and (only as a secondary consideration) if the substance 
is subject to appropriate checking;

- applications must be supported by documentation including a valid socio-economic 
analysis and an analysis of the alternatives; 

- the authorisation must clearly state in binding fashion the terms and conditions to 
which it is subject, its period of validity and revision date, and the monitoring 
arrangements.


