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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 článku 7 Smlouvy o 
EU

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

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

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou 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.



PR\606611CS.doc 3/39 PE 371.746v01-00

CS

OBSAH

Strana

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU .......................5

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ.................................................................................................38



PE 371.746v01-00 4/39 PR\606611CS.doc

CS



PR\606611CS.doc 5/39 PE 371.746v01-00

CS

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o společném postoji Rady ohledně přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o o 
registraci, vyhodnocování, schvalování a omezování chemikálií (REACH), o zřízení 
Evropské agentury pro chemikálie a o změně směrnice 1999/45/ES Evropského 
parlamentu a Rady a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 
1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 
93/105/ES a 2000/21/ES))

(Postup spolurozhodování: druhé čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na společný postoj Rady (7524/2006 – C6-0000/2006),

– s ohledem na stanovisko v prvním čtení1 k návrhu Komise předloženému Evropskému 
parlamentu a Radě (KOM(2003)0644)2

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 Smlouvy o ES,

– s ohledem na článek 62 jednacího řádu,

– s ohledem na doporučení pro druhé čtení dané Výborem pro životní prostředí, veřejné 
zdraví a bezpečnost potravin (A6-0000/2006),

1. schvaluje pozměněný společný postoj;

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

Společný postoj Rady Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
BOD ODŮVODNĚNÍ 14

(14) Odpovědnost za řízení rizik 
souvisejících s látkami by měly nést 
fyzické nebo právnické osoby, které tyto 
látky vyrábějí, dovážejí, uvádějí na trh 
nebo je používají. Informace o provádění 
tohoto nařízení by měly být snadno 
přístupné, zejména pro malé a střední 
podniky.

(14) Odpovědnost za řízení rizik 
souvisejících s látkami a za informace o 
nich by měly nést podniky, které tyto látky 
vyrábějí, dovážejí, uvádějí na trh nebo je 
používají. Informace o provádění tohoto 
nařízení by měly být snadno přístupné, 
zejména pro velmi malé podniky, které by 
neměly být nepřiměřeně trestány 
prováděcími postupy.

  
1 Texty přijaté 17.11.2005, P6_TA(2005)0434.
2 Úř. věst. C ... /Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.
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(Pozměňovací návrh 10 (upravený) – první čtení)

Odůvodnění

Předběžně k zavedení „povinnosti pečovat“ v dalších pozměňovacích návrzích.

REACH by měl poskytnout příležitost pro účast firem včetně velmi malých podniků, a ne být 
překážkou, která by je vyřazovala.

Pozměňovací návrh 2
BOD ODŮVODNĚNÍ 43 A (nový)

(43a) Lepší koordinace zdrojů na úrovni 
Společenství přispěje k rozšiřování 
vědeckého poznání nezbytného pro vývoj 
alternativních metod k provádění 
experimentů na obratlovcích. Pro tento 
účel je nezbytné, aby Společenství 
pokračovalo a stupňovalo své snahy a 
přijímalo opatření nezbytná pro podporu 
výzkumu a vývoje nových alternativních 
metod, které nezahrnují zvířata, obzvláště 
v rámci Sedmého rámcového programu 
výzkumu a technologického rozvoje.

(Pozměňovací návrh 24 – první čtení)

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh připomíná povinnost Společenství podporovat alternativní metody k 
testování na zvířatech již uvedenou ve směrnici 2003/15/ES o kosmetice.

Pozměňovací návrh 3
BOD ODŮVODNĚNÍ 58 A (nový)

(58a) Aby se zabránilo zdvojenému 
provádění testů na zvířatech, měly by mít 
zúčastněné strany období 90 dní, během 
něhož mohou vyjádřit připomínky k 
navrhovanému testování, které zahrnuje 
testy na obratlovcích. Připomínky 
obdržené během tohoto období by měly být 
zohledněny žadatelem o povolení či 
následným uživatelem.
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(Pozměňovací návrh 36 – první čtení)

Odůvodnění

Program velkoobjemové výroby chemikálií ve Spojených státech prokázal pozitivní účinek, 
který může mít období, kdy zúčastněné strany vyjádří své připomínky, na prevenci testů na 
zvířatech a na snížení nákladů.

Pozměňovací návrh 4
BOD ODŮVODNĚNÍ 92 A (nový)

 (92a) Pro podporu testů, které nejsou 
prováděny na zvířatech, by měla mít 
agentura za úkol rozvíjet a provádět 
politiku pro rozvoj, validaci a právní 
přijetí testovacích metod, které 
nepoužívají zvířata, a měla by zajišťovat 
jejich používání v inteligentním 
postupném hodnocení rizik s cílem splnit 
požadavky tohoto nařízení. Za tímto 
účelem by agentura měla mít výbor pro 
alternativní testovací metody složený 
z odborníků z Evropského střediska pro 
validaci alternativních metod (ECVAM), 
organizací na ochranu zvířat a dalších 
zúčastněných stran s cílem zajistit co 
nejširší příslušné vědecké a technické 
znalosti  dostupné ve Společenství.

(Pozměňovací návrh 361 – první čtení)

Odůvodnění

Cíl tohoto nařízení, kterým je podpora testování, které nepoužívá zvířata, by měl být zařazen
do mandátu a práce agentury, aby bylo zajištěno jeho účinné plnění. Z toho důvodu by měl 
být vytvořen v agentuře výbor skládající se z odpovídajících odborníků, kteří budou provádět 
úkoly související s alternativními testovacími metodami a jejich používáním.

Pozměňovací návrh 5
ČL. 1 ODST. 1

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

1. Účelem tohoto nařízení je zajistit 
vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a 
životního prostředí a volný pohyb látek na 
vnitřním trhu za současného zvýšení 
konkurenceschopnosti a inovace v souladu 
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konkurenceschopnosti a inovace. s povinností pečovat a se řádným 
zohledněním povinností, jež přijala EU a 
její členské státy v rámci mezinárodních 
obchodních dohod, zejména v rámci 
WTO.

(Pozměňovací návrhy 59 a 149 – první čtení)

Odůvodnění

Vzhledem ke značnému počtu chemikálií a použití, na které se nebudou vztahovat ustanovení 
REACH, včetně odhadovaných 70 000 látek vyráběných v množství menším než 1 tuna za rok, 
je nutná zásada povinnosti pečovat, aby bylo možno definovat odpovědnost průmyslu za 
bezpečné nakládání se VŠEMI chemickými látkami a za jejich bezpečné použití. Má platit pro 
všechny látky (bez ohledu na objem výroby), což znamená, že průmysl by neměl pouze 
splňovat konkrétní povinnosti v rámci nařízení REACH, ale měl by také plnit základní 
sociální, hospodářské a enviromentální povinnosti podnikání.  Tato specifická ustanovení také 
zajistí právní jistotu pro společnosti, aby splnily svou povinnost péče.

Pozměňovací návrh 6
ČL. 1 ODST. 3A, 3B A 3C

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

(Pozměňovací návrh 364 – první čtení)

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zavádí zásadu „povinnosti pečovat“.

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

7a. Agentura poskytne pokyny, které by 
pomohly jak výrobcům a dovozcům zboží, 
tak kompetentním úřadům.

(Pozměňovací návrh 88 (částečně) – první čtení)

Odůvodnění

Provádění ustanovení vztahujících se k registraci a oznámení o látkách ve výrobcích by bylo 
jednodušší, kdyby byly vytvořeny vhodné pokyny.

Pozměňovací návrh 8
ČLÁNEK 8A (nový)

Článek 8a
Evropská značka jakosti

Do …. Komise předloží Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu a případně 
legislativní návrh na vytvoření evropské 
značky jakosti určené k označování a 
propagaci výrobků, které byly v každé 
výrobní fázi vyrobeny v souladu 
s požadavky vyplývajícími z tohoto 
nařízení
_____
* Dva roky po vstupu tohoto nařízení v 
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platnost.

(Pozměňovací návrh 90 – první čtení)

Odůvodnění

Značka uvedená na výrobcích, by umožnila identifikaci a podporu subjektů účastnících se 
výrobního procesu, které dodržují požadavky vyplývající z tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 9
ČL. 13 ODST. 2 PODODSTAVEC 1A (nový)

 Tyto metody se pravidelně revidují a 
zlepšují s cílem omezit pokusy na 
obratlovcích a snížit počet použitých 
zvířat. Zejména, prohlásí-li Evropské 
středisko pro validaci alternativních 
metod (ECVAM) některou alternativní 
metodu za platnou a připravenou pro 
přijetí regulačním orgánem, předloží 
agentura do 14 dnů návrh rozhodnutí, 
kterým se mění příslušná (příslušné) 
příloha (přílohy) tohoto nařízení 
v souladu s postupem podle článku 130 s 
cílem nahradit zkoušku prováděnou na 
zvířatech alternativní metodou. 

(Pozměňovací návrh 108 – první čtení)

Odůvodnění

Testovací metody by se měly automaticky aktualizovat, kdykoli ECVAM (Evropské středisko 
pro validaci alternativních metod) validuje alternativní testovací metodu.

Pozměňovací návrh 10
ČL. 14 ODST.1 PODODSTAVEC 1

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

1. Aniž je dotčen článek 4 
směrnice 98/24/ES, posoudí se chemická 
bezpečnosti a vyhotoví se zpráva o 
chemické bezpečnosti všech látek 
podléhající registraci podle této kapitoly. 
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Pro látky vyrobené nebo dovezené 
v množství menším než 10 tun za rok se 
provede vyhodnocení chemické 
bezpečnosti, jestliže látka splňuje 
kritérium a) přílohy III.

(Pozměňovací návrhy 110 + 387 (upravené) – první čtení)

Odůvodnění

Je nepřijatelné omezit posuzování bezpečnosti na látky vyráběné nebo dovážené v množství 
nad 10 tun. To by znamenalo zaprvé, že pro dvě třetiny látek spadajících pod REACH by 
údaje předložené pro účely registrace nebyly posouzeny s ohledem na jejich dopad na lidské 
zdraví a životní prostředí. A i kdyby tyto látky byly nebezpečné, neexistoval by požadavek na 
předložení údajů o účincích vystavení těmto látkám. Bez této informace by bylo téměř 
nemožné určit vhodná opatření řízení rizik na ochranu pracovníků a spotřebitelů před 
nebezpečnými látkami. Avšak z hlediska specifických kritérií vytvořených pro látky od 1 do 10 
tun bude se vyhodnocení chemické bezpečnosti těchto látek požadovat pouze, pokud je 
pravděpodobné, že jsou c/m/r.

Pozměňovací návrh 11
ČL. 14 ODST. 7A a 7B (nový)

7a. Výrobce nebo dovozce látky nebo 
přípravku, který dodává tuto látku nebo 
přípravek následnému uživateli poskytne 
na žádost následného uživatele a v míře, 
v jaké o to může být rozumně žádán, údaje 
nutné pro posouzení účinků dotyčné látky 
nebo přípravku na lidské zdraví nebo na 
životní prostředí v souvislosti s provozem a 
použitím uvedeným následným uživatelem 
v jeho žádosti.
7b. Následný uživatel poskytne na žádost 
jeho dodavatele a v míře, v jaké o to může 
být rozumně žádán, 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.
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(Pozměňovací návrh 112 – první čtení)

Odůvodnění

Komunikace mezi účastníky výrobního řetězce se nesmí omezovat na pouhou výměnu 
informací zaměřenou jen na splnění směrnice. Během celého dodavatelského řetězce musí 
existovat odpovědnost vzhledem k formě vzájemné součinnosti a komunikace mezi dodavateli 
a předchozími a následnými uživateli.

Pozměňovací návrh 12
ČLÁNEK 23A (nový)

Článek 23a
Oznámení o úmyslu neregistrovat látku

1. Výrobci nebo dovozci látky, ať už 
samostatné nebo v přípravku, kteří nemají 
v úmyslu předložit žádost o registraci této 
látky, musejí o svém záměru uvědomit 
agenturu a následné uživatele látky.
2. Oznámení uvedené v odstavci 1 bude 
předloženo
(a) 12 měsíců před termínem stanoveným 
čl. 23 odst. 1 pro zavedené látky vyráběné 
nebo dovážené v množství 1000 tun nebo 
více za rok;
(b) 24 měsíců před termínem stanoveným 
čl. 23 odst. 1 pro zavedené látky vyráběné 
nebo dovážené v množství 100 tun nebo 
více za rok;
(c) 36 měsíců před termínem stanoveným 
čl. 23 odst. 1 pro zavedené látky vyráběné 
nebo dovážené v množství 1 tuna nebo 
více za rok;
3. Pokud výrobce nebo dovozce svůj záměr 
látku neregistrovat agentuře nebo 
následným uživatelům látky neoznámí, 
bude muset předložit žádost o registraci 
příslušné látky.

(Pozměňovací návrh 121 – první čtení)

Odůvodnění

Následní uživatelé jsou znepokojeni, že některé látky, a to možná velké množství látek, nebude 
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z ekonomických důvodů zaregistrováno, což by mělo negativní dopad na jejich podnikání. 
Nemohou se na takovou možnost vhodně připravit, protože o ní až do uplynutí lhůty pro 
registraci nebudou vědět. Ustanovení, které požaduje od výrobců a dovozců, aby to předem 
oznámili, by jim umožnilo s výrobcem nebo dovozcem vyjednávat. Následní uživatelé možná 
raději zaplatí vyšší cenu, aby předešli ještě vyšším nákladům a tím zabránili stažení látky.

Pozměňovací návrh 13
ČL. 27 ODST. 6

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

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

Sdílení skutečných nákladů vynaložených 
původním žadatelem / původními žadateli 
o registraci na příslušné studie se 
vypočítává úměrně podle objemu výroby 
každé strany.
Tam, kde byly celkové původní náklady již 
rozděleny mezi dva nebo více žadatelů o 
registraci, každý následný potenciální 
žadatel / žadatelé zaplatí každému žadateli 
spravedlivý podíl odpovídající jeho podílu 
na nákladech.

(Pozměňovací návrh 134 (částečně) – první čtení)

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vytváří mechanismus pro spravedlivé sdílení původních nákladů na 
testy bez ohledu na počet žadatelů o registraci a dobu následujících registrací.

Pozměňovací návrh 14
ČL. 28 ODST. 1A (nový)

1a. Každý, kdo má v držení studie nebo 
údaje o látce odvozené z pokusů na 
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zvířatech, bude požádán o předání těchto 
údajů Agentuře nejpozději 18 měsíců před 
termínem stanoveným v čl. 23 odst. 1.

(Pozměňovací návrh 140 – první čtení)

Odůvodnění

Zdůraznění lhůty pro předání informací získaných z testů na zvířatech umožní předejít 
zdvojenému provádění těchto pokusů a současně sníží zatížení podniků, především malých a 
středních podniků.

Pozměňovací návrh 15
ČL. 28 ODST. 2A (nový)

2a. V případě, kdy lhůta uvedená v 
odstavci 2 uplynula, agentura na 
požádání následného uživatele látky, která 
nebyla předregistrována, povolí pozdější 
oznámení do rejstříku látek jinou osobou, 
než je původní dodavatel této látky 
následnému uživateli po dobu dalších šesti 
měsíců po zveřejnění v rejstříku. Toto 
oznámení umožní potenciálnímu žadateli 
o registraci využít přechodného režimu 
stanoveného v kapitole 5 hlavy II.

(Pozměňovací návrh 369/rev(částečně) – první čtení)

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh poskytne dalších šest měsíců pro předběžnou registraci látek, 
pokud o to následný uživatel požádá.

Pozměňovací návrh 16
ČL. 28 ODST. 4A (nový)

 4a. Výrobci a dovozci předají agentuře 
veškeré informace, které vlastní a které 
jsou odvozeny z pokusů na obratlovcích, a 
další informace, které by mohly předejít 
pokusům na zvířatech, také ve vztahu k 
látkám, jejichž výrobu či dovoz již 
ukončili. Žadatelé o registraci, kteří 
později tyto informace využijí, se podílejí 
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na nákladech na vytvoření těchto 
informací úměrně objemu výroby každé 
strany. Kdokoli se stane držitelem 
výsledků studií nebo jiných informací o 
látce, odvozených z pokusů na 
obratlovcích, po vypršení termínu 
uvedeného v odstavci 1a, předají tyto 
údaje agentuře.

(Pozměňovací návrh 143 – první čtení)

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh dává jasně najevo, že veškeré informace, které by mohly napomoci 
předcházení pokusů na zvířatech, je nutno sdílet a tím předejít zdvojenému porovádění těchto 
pokusů a současně snížit zatížení podniků, především malých a středních podniků.

Pozměňovací návrh 17
ČL. 30 ODST. 1 PODOSTAVEC 2

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

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

(Pozměňovací návrh 150 (částečně) – první čtení)

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vytváří mechanismus pro spravedlivé sdílení původních nákladů na 
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testy analogicky s příslušnými modifikacemi článku 27.

Pozměňovací návrh 18
ČL. 31 ODST. 1

1. Dodavatel látky nebo přípravku 
poskytne příjemci látky nebo přípravku 
bezpečnostní list sestavený v souladu s 
přílohou II, pokud:

1. Dodavatel látky nebo přípravku 
poskytne příjemci látky nebo přípravku 
bezpečnostní list sestavený v souladu s 
přílohou II, pokud:

(a) látka nebo přípravek splňuje kritéria pro 
klasifikaci jako nebezpečný podle směrnice
67/548/EHS nebo 1999/45/ES; nebo

(a) látka nebo přípravek splňuje kritéria pro 
klasifikaci jako nebezpečný podle směrnice 
67/548/EHS nebo 1999/45/ES; nebo

(b) je látka perzistentní, bioakumulativní a 
toxická nebo vysoce perzistentní a vysoce 
bioakumulativní podle kritérií stanovených 
v příloze XIII.

(b) je látka perzistentní, bioakumulativní a 
toxická nebo vysoce perzistentní a vysoce 
bioakumulativní podle kritérií stanovených 
v příloze XIII nebo
(c) látka byly identifikována v souladu 
s čl. 56 písm. f).  

(Pozměňovací návrh 157 přepracovaný – první čtení)

Odůvodnění

Prostřednictvím bezpečnostních listů se v dodavatelském řetězci předávají údaje o látce 
v souladu s podmínkami REACH. Je třeba rozšířit okruh látek s povinností bezpečnostního 
listu tak, aby mezi ně patřily všechny látky velmi vysoké závažnosti uvedené v článku 56 
ohledně povolování.

Pozměňovací návrh 19
ČL. 31 ODST. 9A (nový)

9a. Komise zajistí vypracování 
technických pokynů stanovujících 
minimální požadavky na bezpečnostní 
listy, aby bylo zajištěno poskytování 
jasných a náležitých informací k co 
nejlepšímu použití pro všechny 
zúčastněné v obou směrech zásobovacího 
řetězce.

(Pozměňovací návrh 162 – první čtení)

Odůvodnění

Bezpečnostní listy (BL) mohou být dobrým nástrojem pro sdělování informací v obou směrech 
zásobovacího řetězce jak pro látky, tak i pro přípravky. Bezpečnostní listy však splní  svůj účel 



PR\606611CS.doc 17/39 PE 371.746v01-00

CS

pouze tehdy, jsou-li vyplněny odpovídajícím způsobem. Komise by proto měla vypracovat 
technický návod, který zajišťuje minimální požadavky pro vyplňování BL.

Pozměňovací návrh 20
ČL. 32 ODST. 4

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

vypouští se

Odůvodnění

Všechna ustanovení vztahující se k povinnosti sdělovat informace o látkách ve výrobcích by 
měla být uskupena do jednoho článku (viz nový článek 33a).

Pozměňovací návrh 21
ČLÁNEK 33A (nový)

 Článek 33a
Povinnost sdělovat informace o látkách 

obsažených ve výrobcích
1. Jakýkoliv výrobce nebo dovozce látky 
uvedené v příloze XIV nebo přípravku či 
výrobku obsahujícího tuto látku poskytne 
na žádost následného uživatele do té míry, 
do jaké je to na něm rozumně 
požadovatelné, informace potřebné k 
posouzení účinků látky na lidské zdraví 
nebo životní prostředí s ohledem na 
provoz a použití uvedené v této žádosti.
2. Požadavky na informace specifikované 
v odstavci 1 platí beze změny směrem 
nahoru v dodavatelském řetězci.
3. Následní uživatelé začleňující do 
výrobku látku nebo přípravek, pro který 
byl vytvořen bezpečnostní list, a ti, kteří 
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následně manipulují s uvedeným 
výrobkem nebo jej dále zpracovávají, 
předávají bezpečnostní list každému 
příjemci výrobku nebo jeho derivátu. 
Příjemci nezahrnují spotřebitele.
Spotřebitel má právo požádat výrobce 
nebo dovozce o informace o látkách 
přítomných ve výrobku, který vyrobil nebo 
dovezl.
Výrobci nebo dovozci umožní kterémukoli 
individuálnímu spotřebiteli získat 
bezplatně na základě žádosti do 15 
pracovních dnů veškeré podrobnosti 
týkající se bezpečnosti a použití látek 
obsažených v kterémkoli výrobku, který 
vyrobili nebo dovezli.

(Pozměňovací návrhy 166 a 366 – první čtení)

Odůvodnění
Výrobci, maloobchodníci a spotřebitelé by měli být schopni zjistit, zda jsou v konečném 
produktu obsaženy konkrétní látky, a případně najít a vybrat si bezpečnější alternativu.

Informace o nebezpečných (povolených) látkách jako takových, v přípravcích a ve výrobcích 
musí být distribuovány napříč dodavatelským řetězcem (nahoru i dolů), aby firmy mohly 
učinit patřičné kroky a rozhodnutí týkajících se obsahu jejich produktů. Právo následného 
uživatele obdržet informace o takovýchto látkách je zásadní pro obnovení důvěry a přízně  
spotřebitele.

Pozměňovací návrh 22
ČL. 39 ODST. 1A (nový)

 1a. Aby se zabránilo dvojímu provádění 
zkoušek na zvířatech, budou všechny 
návrhy na zkoušky zahrnující zkoušky na 
obratlovcích po dobu 90 dní přístupné 
připomínkám všech zainteresovaných 
stran. Všechny shromážděné připomínky 
vezme žadatel o registraci nebo následný 
uživatel v úvahu a bude agenturu 
informovat, zda je i s ohledem na 
obdržené připomínky přesvědčen o 
nutnosti provedení navrhované zkoušky, a 
poskytne své zdůvodnění.
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(Pozměňovací návrh 176 – první čtení)

Odůvodnění

Všechny významné připomínky a informace, jež by mohly omezit testování na zvířatech, je 
třeba zohlednit.

Pozměňovací návrh 23
ČL. 39 ODST. 1B (nový)

1b. Dříve, než bude navrženo rozhodnutí 
podle odstavce 2 o návrzích na zkoušky, 
které zahrnují zkoušky na obratlovcích, 
bude konzultováno Evropské středisko pro 
validaci alternativních metod (ECVAM).

(Pozměňovací návrh 177 – první čtení)

Odůvodnění

Vzhledem k rychlému pokroku ve vývoji alternativních testů by měly mít kompetentní orgány 
při vyhodnocování návrhů testů, které mají omezit testování na zvířatech a snížit náklady, k 
dispozici odborné znalosti a zkušenosti.

Pozměňovací návrh 24
ČL. 59 ODST. 1

1. Komise je příslušná pro rozhodování o 
žádostech o povolení podle této hlavy.

1. Za vydávání rozhodnutí o žádostech o 
povolení podle této hlavy odpovídá 
Komise. Při přijímání takových 
rozhodnutí se uplatňuje zásada 
obezřetnosti. 

(Pozměňovací návrh 231 – první čtení)

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh připomíná, že tato rozhodnutí by se měla přijímat na základě 
zásady obezřetnosti.

Pozměňovací návrh 25
ČLÁNEK 64

Povinnost držitelů povolení Informační povinnost týkající se látek 
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podléhajících povolení

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

Veškeré látky, které splňují podmínky 
stanovené v článku 56, jsou při 
samostatném použití, v přípravcích nebo 
výrobcích označeny štítkem a vždy 
provázeny bezpečnostním listem. Štítek 
musí obsahovat:

a) název látky,
(b) potvrzení o tom, že látka je zahrnuta 
do přílohy XIV 
(c) každé specifické použití, pro které byla 
látka povolena.

(Pozměňovací návrh 246 – první čtení)

Odůvodnění

Obsáhlejší znění.

Pozměňovací návrh 26
ČLÁNEK 72

1. Jsou-li splněny podmínky stanovené v 
článku 67, připraví Komise návrh na 
změnu přílohy XVII do tří měsíců od 
obdržení stanoviska Výboru pro 
socioekonomickou analýzu, nebo pokud 
výbor stanovisko nevydá, do konce lhůty 
stanovené v článku 70, podle toho, co 
nastane dříve.

1. U látky, která je již regulována podle 
přílohy XVII, jsou-li splněny podmínky 
stanovené v článku 67, připraví Komise 
návrh na změnu přílohy XVII do tří měsíců 
od obdržení stanoviska Výboru pro 
socioekonomickou analýzu, nebo pokud 
výbor stanovisko nevydá, do konce lhůty 
stanovené v článku 70, podle toho, co 
nastane dříve.

Pokud se návrh změn odlišuje od 
původního návrhu nebo pokud 
nezohledňuje stanoviska agentury, připojí 
Komise podrobné odůvodnění rozdílů.

Pokud se návrh změn odlišuje od 
původního návrhu nebo pokud 
nezohledňuje stanoviska agentury, připojí 
Komise podrobné odůvodnění rozdílů.

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

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

2a. U látky, která podle přílohy XVII ještě 
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nebyla regulována, předloží Komise místo 
toho Evropskému parlamentu a Radě ve 
lhůtě stanovené v prvním pododstavci 
návrh na změnu přílohy XVII.

(Pozměňovací návrh 251 (částečně) – první čtení)

Odůvodnění

V současné směrnici 76/769/EHS má Evropský parlament a Rada úlohu v rozhodování o 
určitých omezeních chemikálií, jako je zákaz používání ftalátů v určitých hračkách. Tento 
pozměňovací návrh usiluje o zachování tohoto postupu a zabránění dalšímu zvyšování role 
Komise.

Pozměňovací návrh 27
ČL. 75 ODST. 1 PÍSM. DA) (nové)

da) Výbor pro alternativní metody 
testování, který odpovídá za rozvoj a 
provádění ucelené strategie zaměřené na 
urychlení vývoje, validace a přejímání 
metod testování bez použití pokusných 
zvířat do právního řádu a na využívání 
těchto metod při inteligentním 
stupňovitém vyhodnocení rizik ke splnění 
podmínek tohoto nařízení. Výbor 
odpovídá za přidělování finančních 
prostředků získaných z registračních 
poplatků na alternativní testovací metody. 
Výbor se skládá z odborníků Evropského 
střediska pro validaci alternativních 
metod, z organizací zabývajících se 
životními podmínkami zvířat a z dalších 
zainteresovaných účastníků.
Výbor každý rok vypracuje zprávu o 
pokroku, k němuž došlo v oblasti vývoje, 
validace a přejímání metod testování bez 
použití pokusných zvířat do právního 
řádu, o jejich využívání při inteligentním 
stupňovitém vyhodnocování rizik ke 
splnění podmínek tohoto nařízení a o 
objemu a rozdělení finančních prostředků 
na alternativní metody testování, kterou 
agentura předkládá Evropskému 
parlamentu a Radě.
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(Pozměňovací návrh 257 – první čtení)

Odůvodnění

Souvisí s pozměňovacími návrhy k bodu odůvodnění 92. Cíl tohoto nařízení, kterým je 
podpora testování, které nepoužívá zvířata, by měl být zařazen do mandátu a práce agentury, 
aby bylo zajištěno jeho účinné plnění. Překážkou vývoje, validace, právního přijetí a 
používání alternativních testovacích metod je často nedostatečné strategické plánování a 
koordinace. Z toho důvodu by v agentuře měl být výbor složený z odborníků v oblasti 
alternativních testovacích metod s mandátem vyvíjet a provádět toto strategické plánování a 
zajistit, aby se alternativní testovací metody používaly v inteligentním, pružném 
vyhodnocování rizik pokud to je možné, aby se předešlo testování na zvířatech a ušetřily 
náklady. Výbor by měl rovněž vyčlenit finanční prostředky pro alternativní testovací metody a 
vypracovat výroční zprávu o pokroku dosaženém pro zajištění transparence.

Pozměňovací návrh 28
ČL. 76 ODST. 2 PÍSM. GA) (nové)

ga) zveřejňuje seznam látek, které byly 
identifikovány jako látky splňující kritéria 
článku 56, na svých internetových 
stránkách do jednoho roku od vstupu 
tohoto nařízení v platnost. Tento seznam 
se pravidelně aktualizuje;

(Pozměňovací návrh 263 písm. gd) – první čtení)

Odůvodnění

Seznam látek, které splňují kritéria pro povolení, by měl být zveřejněn.

Pozměňovací návrh 29
ČL. 76 ODST. 3 PÍSM. C)

(c) na žádost Komise vypracovávají 
stanoviska k jiným aspektům týkajícím se 
bezpečnosti látek samotných nebo 
obsažených v přípravcích nebo v 
předmětech.

c) na žádost Komise nebo Evropského 
parlamentu vypracovávají stanoviska k 
jiným aspektům týkajícím se bezpečnosti 
látek samotných nebo obsažených v 
přípravcích nebo v předmětech;

(Pozměňovací návrh 260 písm. f) – první čtení)

Odůvodnění

Parlament by měl mít rovněž právo žádat o stanovisko agenturu, jako tomu je v případě úřadu 
EFSA.
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Pozměňovací návrh 30
ČL. 76 ODST. 4 PÍSM. D)

(d) stanoví strategie a osvědčené postupy
pro prosazování;

d) stanoví strategie a osvědčené postupy 
pro prosazování se zvláštním ohledem na 
specifické problémy malých a středních 
podniků;

(Pozměňovací návrh 262 písm. d) – první čtení)

Odůvodnění

Pro prosazování REACH by měla být malým a středním podnikům poskytnuta zvláštní pomoc.

Pozměňovací návrh 31
ČL. 78 ODST. 1

1. Správní rada se skládá z jednoho 
zástupce z každého členského státu a z 
nejvýše šesti zástupců jmenovaných 
Komisí, včetně tří osob zastupujících
zúčastněné osoby, které nemají hlasovací 
právo.
Každý členský stát navrhne jednoho člena 
správní rady. Rada takto navržené členy 
jmenuje.

1. Správní rada se skládá z jednoho 
zástupce z každého členského státu a z 
nejvýše šesti zástupců jmenovaných 
Komisí a dvou zástupců jmenovaných 
Evropským parlamentem. 
Kromě toho jsou Komisí jmenováni čtyři 
zástupci zúčastněných stran (průmyslu, 
spotřebitelů, pracovníků a organizací na 
ochranu životního prostředí) jako členové 
správní rady, nemají však hlasovací 
práva.

Členové správní rady budou jmenováni 
tak, aby se zajistila nejvyšší úroveň 
kvalifikace, široké spektrum odborných 
znalostí a co nejširší možné zeměpisné 
rozložení v rámci Evropské unie (bez 
dopadu na další takové charakteristiky). 

(Pozměňovací návrh 267 (přepracovaný) – první čtení

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se vrací k původnímu názoru Parlamentu na složení a opatření pro 
schválení správní rady založený na modelu EMEA. Počet zástupců zúčastněných stran se 
zvyšuje ze tří na čtyři, aby mohla být zahrnuta všechna odpovídající odvětví.
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Pozměňovací návrh 32
ČL. 78 ODST. 3

3. Funkční období je čtyřleté. Členové 
mohou být jmenováni jednou opětovně.
Pro první funkční období však Komise určí 
polovinu ze svých jmenovaných kandidátů 
a Rada určí dvanáct ze svých jmenovaných 
kandidátů, jejichž funkční období bude 
šestileté.

3. Funkční období je čtyřleté. Členové
mohou být jmenováni jednou opětovně. 
Pro první funkční období však Komise a 
Evropský parlament určí každý polovinu 
svých jmenovaných kandidátů a Rada určí 
dvanáct ze svých jmenovaných kandidátů, 
jejichž funkční období bude šestileté.

(Pozměňovací návrh 360 přepracovaný – první čtení)

Odůvodnění

Vyplývá z pozměňovacího návrhu k čl. 78 odst. 1.

Pozměňovací návrh 33
ČL. 78 ODST. 3A (nový)

 3a. Seznam vypracovaný Komisí je 
postoupen Evropskému parlamentu spolu 
s příslušnými podkladovými materiály. Do 
tří měsíců od oznámení může Evropský 
parlament předložit své připomínky 
k posouzení Radě, která pak jmenuje 
správní radu.

(Pozměňovací návrh 1037 – první čtení)

Odůvodnění

Mělo by být usnadněno zapojení Evropského parlamentu do jmenování správní rady.

Pozměňovací návrh 34
ČL. 79 ODST. 2A (nový)

2a. Zvolený předseda se představí 
Evropskému parlamentu.

(Pozměňovací návrh 269 – první čtení)

Odůvodnění

S cílem posílit demokracii a odpovědnost by měl Evropský parlament dostat možnost seznámit 
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se s předsedou a jeho programem.

Pozměňovací návrh 35
ČL. 82 ODST. 1

1. Agenturu řídí výkonný ředitel, který plní 
své povinnosti v zájmu Společenství a 
nezávisle na jakýchkoli zvláštních 
zájmech.

1. Agenturu řídí výkonný ředitel.

(Pozměňovací návrh 272 – první čtení)

Odůvodnění

Všechna ustanovení vztahující se k nezávislosti součástí orgánů agentury se nacházejí 
v jednom článku v zájmu větší jasnosti (viz pozměňovací návrh k článku 87).

Pozměňovací návrh 36
ČL. 82 ODST. 2 PÍSM. JA) (nové)

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

(Pozměňovací návrh 273 – první čtení)

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh znovu opakuje původní názor Parlamentu na vztahy s agenturami.

Pozměňovací návrh 37
ČL. 82 ODST. 3A (nový)

3a. Jakmile jsou obecná zpráva a 
programy přijaty správní radou, výkonný 
ředitel je předá Evropskému parlamentu, 
Radě, Komisi a členským státům a zajistí 
jejich zveřejnění.
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(Pozměňovací návrh 276 – první čtení)

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh znovu opakuje původní názor Parlamentu na vztahy s agenturami.

Pozměňovací návrh 38
ČL. 83 ODST. 1

1. Komise navrhne kandidáty na místo 
výkonného ředitele na základě seznamu 
sestaveného po zveřejnění místa v 
Úředním věstníku Evropské unie a 
případně v jiném tisku nebo na internetu.

vypouští se

(Pozměňovací návrh 277 – první čtení)

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh souvisí s pozměňovacím návrhem k čl. 83 odst. 2.

Pozměňovací návrh 39
ČL. 83 ODST. 2 PODODSTAVEC 1

2. Výkonného ředitele agentury jmenuje 
správní rada na základě zásluh a 
doložených správních a řídících 
schopností, jakož i jeho odpovídající 
zkušenosti v oblasti chemické bezpečnosti 
nebo regulace chemických látek. Správní 
rada přijímá rozhodnutí dvoutřetinovou 
většinou hlasů všech svých členů s 
hlasovacím právem.

2. Výkonného ředitele agentury jmenuje 
správní rada ze seznamu kandidátů 
navrhovaných Komisí po veřejném 
výběrovém řízení zveřejněném v podobě 
výzvy k projevení zájmu v Úředním 
věstníku Evropské unie a v jiném 
periodickému tisku či na internetových 
stránkách. Před jmenováním je kandidát 
designovaný správní radou vyzván, aby co 
nejdříve učinil prohlášení před 
Evropským parlamentem a aby 
zodpověděl otázky poslanců Evropského 
parlamentu.
Výkonný ředitel je jmenován na základě 
zásluh a doložených správních a řídících 
schopností, jakož i jeho odpovídající 
zkušenosti v oblasti chemické bezpečnosti 
nebo regulace chemických látek. Správní 
rada přijímá rozhodnutí dvoutřetinovou 
většinou hlasů všech svých členů s 
hlasovacím právem.
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(Pozměňovací návrh 278 – první čtení)

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh znovu opakuje původní názor Parlamentu (jenž byl přijat Radou 
v souvislosti s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin a Agenturou pro hodnocení 
léčivých přípravků) týkající se postupu jmenování výkonných ředitelů.

Pozměňovací návrh 40
ČL. 84 ODST. 1 AŽ 7

1. Každý členský stát může navrhnout 
kandidáty na členství ve Výboru pro 
posuzování rizik. Výkonný ředitel sestaví 
seznam kandidátů, který se zveřejní na 
internetové stránce agentury. Správní 
rada jmenuje členy výboru z tohoto 
seznamu, včetně nejméně jednoho, avšak 
nejvýše dvou členů z kandidátů každého 
členského státu, který navrhl kandidáty.
Členové jsou jmenováni na základě své 
úlohy a svých zkušeností při plnění úkolů 
stanovených v čl. 76 odst. 3. 

1. Každý členský stát jmenuje jednoho 
člena Výboru pro posuzování rizik. 
Členové jsou jmenováni na základě své 
úlohy a svých zkušeností při plnění úkolů 
stanovených v čl. 76 odst. 3.

2. Každý členský stát může navrhnout 
kandidáty na členství ve Výboru pro 
socioekonomickou analýzu. Výkonný 
ředitel sestaví seznam kandidátů, který se 
zveřejní na internetové stránce agentury.
Správní rada jmenuje členy výboru z 
tohoto seznamu, včetně nejméně jednoho, 
avšak nejvýše dvou členů z kandidátů 
každého členského státu, který navrhl 
kandidáty. Členové jsou jmenováni na 
základě své úlohy a svých zkušeností při 
plnění úkolů stanovených v čl. 76 odst. 3.

2. Každý členský stát jmenuje jednoho 
člena Výboru pro sociálně-ekonomickou 
analýzu. Členové jsou jmenováni na 
základě své úlohy a svých zkušeností při 
plnění úkolů stanovených v čl. 76 odst. 3.

3. Každý členský stát jmenuje jednoho 
člena do Výboru členských států.

3. Každý členský stát jmenuje jednoho 
člena do Výboru členských států.

4. Výbory usilují o širokou škálu 
příslušných odborných znalostí svých 
členů. Za tímto účelem může každý výbor 
kooptovat nejvýše pět dalších členů 
vybraných na základě jejich zvláštní 
způsobilosti.

4. Výbory usilují o širokou škálu 
příslušných odborných znalostí svých 
členů. Za tímto účelem může každý výbor 
kooptovat nejvýše pět dalších členů 
vybraných na základě jejich zvláštní 
způsobilosti.
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Členové výborů jsou jmenování na období 
tří let a mohou být jmenováni opakovaně.

Členové výborů jsou jmenování na období 
tří let a mohou být jmenováni opakovaně.

Členové správní rady nesmějí být členy 
výborů.

Členové správní rady nesmějí být členy 
výborů.

Členy každého výboru mohou doprovázet 
poradci pro vědecké, technické nebo 
regulační otázky.

Členy každého výboru mohou doprovázet 
poradci pro vědecké, technické nebo 
regulační otázky.

Výkonný ředitel nebo jeho zástupce a 
zástupci Komise mají právo účastnit se 
jako pozorovatelé všech zasedání výborů a 
pracovních skupin svolaných agenturou 
nebo jejími výbory. K účasti na schůzích 
je na žádost členů výborů nebo správní 
rady možné přizvat jako pozorovatele 
rovněž partnery.

Výkonný ředitel nebo jeho zástupce a 
zástupci Komise mají právo účastnit se 
jako pozorovatelé všech zasedání výborů a 
pracovních skupin svolaných agenturou 
nebo jejími výbory. Schůzí se mohou 
účastnit jako pozorovatelé rovněž 
partneři.

5. Členové výboru jmenovaní po navržení 
členským státem zajišťují náležitou 
koordinaci mezi úkoly agentury a prací 
příslušného orgánu svého členského státu.

5. Členové výborů zajišťují náležitou 
koordinaci mezi úkoly agentury a prací 
příslušného orgánu svého členského státu.

6. Členové výborů jsou podporováni 
vědeckými a technickými zdroji, které mají 
členské státy k dispozici. Za tímto účelem 
poskytují členské státy patřičné vědecké a 
technické zdroje členům výborů, které 
navrhly. Příslušné orgány členských států 
usnadňují činnost výborů a jejich 
pracovních skupin.

6. Členové výborů jsou podporováni 
vědeckými a technickými zdroji, které mají 
členské státy k dispozici. Za tímto účelem 
poskytují členské státy patřičné vědecké a 
technické zdroje členům výborů, které 
navrhly. Příslušné orgány členských států 
usnadňují činnost výborů a jejich 
pracovních skupin.

7. Členské státy nedávají svým členům 
Výboru pro posuzování rizik nebo Výboru 
pro socioekonomickou analýzu ani jejich 
vědeckým a technickým poradcům a 
odborníkům žádné pokyny, které nejsou v 
souladu s jednotlivými úkoly těchto osob 
nebo s úkoly, povinnostmi a nezávislostí 
agentury.

(Pozměňovací návrh 279 – první čtení)

Odůvodnění

Ve výborech by měly být zastoupeny všechny členské státy. Přítomnost zúčastněných stran na 
schůzích výborů by neměla být pouze na základě pozvání. Všechna ustanovení vztahující se 
k nezávislosti součástí orgánů agentury jsou uskupena do jediného článku v zájmu větší 
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jasnosti (viz pozměňovací návrh k článku 87).
To vysvětluje postup jmenování předsedy Výboru členských států.

Pozměňovací návrh 41
ČL. 85 ODST. 1 AŽ 3

1. Každý členský stát jmenuje do fóra 
jednoho člena na tříleté funkční období a 
může jej jmenovat opakovaně. Členové 
jsou vybíráni na základě své úlohy a svých 
zkušeností při prosazování právních 
předpisů o chemických látkách a udržují 
náležité kontakty s příslušnými orgány 
členských států.

1. Každý členský stát jmenuje do fóra 
jednoho člena na tříleté funkční období a 
může jej jmenovat opakovaně. Členové 
jsou vybíráni na základě své úlohy a svých 
zkušeností při prosazování právních 
předpisů o chemických látkách a udržují 
náležité kontakty s příslušnými orgány 
členských států.

Fórum usiluje o širokou škálu příslušných 
odborných znalostí svých členů. Za tímto 
účelem může kooptovat nejvýše pět dalších 
členů vybraných na základě jejich zvláštní 
způsobilosti. Tito členové jsou jmenováni 
na období tří let a mohou být jmenováni 
opakovaně.

Fórum usiluje o širokou škálu příslušných 
odborných znalostí svých členů. Za tímto 
účelem může kooptovat nejvýše pět dalších 
členů vybraných na základě jejich zvláštní 
způsobilosti. Tito členové jsou jmenováni 
na období tří let a mohou být jmenováni 
opakovaně.

Členy fóra mohou doprovázet vědečtí a 
techničtí poradci.

Členy fóra mohou doprovázet vědečtí a 
techničtí poradci.

Výkonný ředitel agentury nebo jeho 
zástupce a zástupci Komise mají právo 
účastnit se všech schůzí fóra a jeho 
pracovních skupin. K účasti na schůzích je 
na žádost členů fóra nebo správní rady 
možné přizvat jako pozorovatele rovněž 
partnery.

Výkonný ředitel agentury nebo jeho 
zástupce a zástupci Komise mají právo 
účastnit se všech schůzí fóra a jeho 
pracovních skupin. Schůzí se mohou 
účastnit jako pozorovatelé rovněž 
partneři.

Členové fóra nesmí být členy správní 
rady. 

2. Členové fóra jmenovaní členským 
státem zajišťují náležitou koordinaci mezi 
úkoly fóra a prací příslušného orgánu 
svého členského státu.

2. Členové fóra jmenovaní členským 
státem zajišťují náležitou koordinaci mezi 
úkoly fóra a prací příslušného orgánu 
svého členského státu.

3. Členové fóra jsou podporováni 
vědeckými a technickými zdroji, které mají 
příslušné orgány členských států k 
dispozici. Příslušné orgány členských států 
usnadňují činnost fóra a jeho pracovních 
skupin. Členské státy nedávají členům 

3. Členové fóra jsou podporováni 
vědeckými a technickými zdroji, které mají 
příslušné orgány členských států k 
dispozici. Příslušné orgány členských států 
usnadňují činnost fóra a jeho pracovních 
skupin.
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fóra ani jejich vědeckým a technickým 
poradcům a odborníkům žádné pokyny, 
které nejsou v souladu s jednotlivými 
úkoly těchto osob nebo s úkoly a 
povinnostmi fóra.

(Pozměňovací návrh 280 – první čtení)

Odůvodnění

Přítomnost zúčastněných stran na schůzích výborů by neměla být pouze na základě pozvání. 
Všechna ustanovení vztahující se k nezávislosti součástí orgánů agentury jsou uskupena do 
jediného článku v zájmu větší jasnosti (viz pozměňovací návrh k článku 87).

Pozměňovací návrh 42
ČL. 86 ODST. 1

1. Má-li výbor v souladu s článkem 76 
přijmout rozhodnutí, vydat stanovisko nebo 
posoudit, zda je dokumentace členského 
státu v souladu s požadavky přílohy XV, 
jmenuje jednoho ze svých členů 
zpravodajem. Dotčený výbor může 
jmenovat druhého člena jako 
spoluzpravodaje. Zpravodajové a 
spoluzpravodajové se v každém případě 
zavazují, že budou jednat v zájmu 
Společenství, a učiní písemné prohlášení 
o závazku plnit své povinnosti a 
prohlášení o zájmech. Člen výboru nebude 
jmenován pro určitý případ zpravodajem, 
pokud uvede jakýkoli zájem, který by mohl 
poškodit nezávislé posouzení tohoto 
případu. Dotčený výbor může zpravodaje 
nebo spoluzpravodaje kdykoli nahradit 
jiným svým členem, pokud tito nemohou 
například splnit své povinnosti ve 
stanovené lhůtě nebo pokud vyjde najevo 
zájem, kvůli němuž by mohli být 
předpojatí.

1. Má-li výbor v souladu s článkem 76 
přijmout rozhodnutí, vydat stanovisko nebo 
posoudit, zda je dokumentace členského 
státu v souladu s požadavky přílohy XV, 
jmenuje jednoho ze svých členů 
zpravodajem. Dotčený výbor může 
jmenovat druhého člena jako 
spoluzpravodaje. Člen výboru nebude 
jmenován pro určitý případ zpravodajem, 
pokud uvede jakýkoli zájem, který by mohl 
poškodit nezávislé posouzení tohoto 
případu. Dotčený výbor může zpravodaje 
nebo spoluzpravodaje kdykoli nahradit 
jiným svým členem, pokud tito nemohou 
například splnit své povinnosti ve 
stanovené lhůtě nebo pokud vyjde najevo 
zájem, kvůli němuž by mohli být 
předpojatí.

(Pozměňovací návrh 281 – první čtení)

Odůvodnění

Všechna ustanovení vztahující se k nezávislosti součástí orgánů agentury jsou uskupena do 
jediného článku v zájmu větší jasnosti (viz pozměňovací návrh k článku 87).
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Pozměňovací návrh 43
ČLÁNEK 87

Kvalifikace a zájmy Nezávislost

1. Členství ve výborech a ve fóru se 
zveřejní. Jednotliví členové mohou 
požádat, aby jejich jména nebyla 
zveřejněna, pokud se domnívají, že by je 
zveřejnění mohlo ohrozit. Výkonný ředitel 
rozhodne, zda této žádosti vyhoví. Je-li 
jmenování zveřejněno, uvedou se odborné 
kvalifikace každého člena.

1. Členství ve výborech a ve fóru se 
zveřejní. Je-li jmenování zveřejněno, 
uvedou se odborné kvalifikace každého 
člena.

2. Členové správní rady, výkonný ředitel a 
členové výborů a fóra učiní prohlášení o 
závazku plnit své povinnosti a prohlášení o 
zájmech, které by mohly být chápany tak, 
že poškozují jejich nezávislost. Tato 
prohlášení učiní každý rok písemně.

2. Členové správní rady, výkonný ředitel a 
členové výborů a členové fóra, členové 
odvolacího senátu, odborníci a vědečtí a 
techničtí poradci nemají hospodářské či 
jiné zájmy v chemickém odvětví, které by 
mohly mít vliv na jejich nestrannost.
Zaváží se jednat nezávisle a ve veřejném 
zájmu a každoročně učiní prohlášení o 
svých finančních zájmech. Jakékoli 
nepřímé zájmy týkající se chemického 
průmyslu musí být zaneseny do rejstříku 
spravovaného agenturou a přístupného 
veřejnosti na žádost na pracovištích 
agentury.

Členské státy nedávají členům Výboru pro 
vyhodnocování rizik, Výboru pro 
socioekonomickou analýzu, fóra nebo 
odvolacího senátu nebo jejich vědeckým a 
technickým poradcům a odborníkům 
jakékoli pokyny, které jsou neslučitelné 
s jednotlivými úkoly těchto osob nebo 
s úkoly, povinnostmi a nezávislostí 
agentury.

Opatření pro provádění tohoto článku 
budou specifikována v kodexu jednání 
agentury.

3. Na každém zasedání oznámí členové 
správní rady, výkonný ředitel, členové 
výborů a fóra a odborníci účastnící se 

3. Na každém zasedání oznámí členové 
správní rady, výkonný ředitel, členové 
výborů, členové fóra a odborníci a vědečtí 
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zasedání veškeré zájmy, které by mohly 
být chápány tak, že poškozují jejich 
nezávislost, a to s ohledem na každý bod 
pořadu jednání. Kdo takové zájmy ohlásí, 
neúčastní se žádného hlasování o 
dotyčném bodě pořadu jednání.

a techničtí poradci účastnící se zasedání 
veškeré zájmy, které by mohly být chápány 
tak, že poškozují jejich nezávislost, a to s 
ohledem na každý bod pořadu jednání. Kdo 
takové zájmy ohlásí, neúčastní se ani 
diskuse o dotyčných bodech pořadu 
jednání ani souvisejícího hlasování. Tato 
prohlášení jsou přístupná veřejnosti.

(Pozměňovací návrh 285 – první čtení)

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh znovu opakuje původní názor Parlamentu (jenž byl přijat Radou 
v souvislosti s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin a Agenturou pro hodnocení 
léčivých přípravků) týkající se nezávislosti členů výborů a rad, jejich prohlášení o finančních 
zájmech a nepřímých zájmech v odvětví.

Pozměňovací návrh 44
ČL. 88 ODST. 3 PODODSTAVEC 1

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

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

(Pozměňovací návrh 286 – první čtení)

Odůvodnění

Vzhledem k povaze úkolů, jež má odvolací senát vykonávat, je nutno zavést transparentní 
postup pro předkládání žádostí.
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Pozměňovací návrh 45
ČL. 89 ODST. 2 a 3

2. Členové odvolacího senátu jsou 
nezávislí. Při rozhodování nejsou vázáni 
žádnými pokyny.

3. Členové odvolacího senátu nesmějí v 
rámci agentury plnit žádné jiné úkoly.
Členové smějí svou funkci vykonávat na 
snížený úvazek.

3. Členové odvolacího senátu nesmějí v 
rámci agentury plnit žádné jiné úkoly.

(Pozměňovací návrh 287 – první čtení)

Odůvodnění

Všechna ustanovení vztahující se k nezávislosti součástí orgánů agentury jsou uskupena do 
jediného článku v zájmu větší jasnosti. I kdyby počet případů odvolání umožňoval členům 
odvolacího senátu účastnit se jiné činnosti, bude jejich funkce i nadále na plný úvazek.

Pozměňovací návrh 46
ČL. 90 ODST. 1

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

1. Odvolání lze podat proti rozhodnutím 
agentury přijatým podle článků 9 a 20, čl.
27 odst. 6, čl. 30 odst. 2 a 3, článku 50 a 
článku 59. 

(Pozměňovací návrh 288 – první čtení)

Odůvodnění

Kvůli důslednosti by se na rozhodnutí o povolení mělo rovněž vztahovat na postup pro podání 
odvolání.

Pozměňovací návrh 47
ČLÁNEK 108

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

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

obsažených v přípravcích nebo 
v předmětech v souladu s nařízením (ES) 
1049/2001.

Vnitřní jednací řád agentury, výborů a 
pracovních skupin jsou proto přístupné 
veřejnosti prostřednictvím agentury a 
internetu.
Podané žádosti o povolení, informace o 
stavu řízení, prozatímní rozhodnutí, 
povolení a všechny další podmínky a 
omezení musí být zveřejněny na internetu 
srozumitelnou formou.

(Pozměňovací návrh 294 – první čtení)

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh znovu opakuje tradiční postoj Parlamentu (který byl  přijat Radou 
v souvislosti s nařízením o Agentuře pro hodnocení léčivých přípravků) týkající se 
transparentnosti a přístupu k informacím.

Pozměňovací návrh 48
ČL. 127 ODST. 1A (nový)

1a. Odstavec 1 neovlivní právo členských 
států udržovat nebo zavádět přísnější 
ochranná opatření v souladu s právními 
předpisy Společenství k ochraně 
pracovníků, jestliže nebylo provedeno 
hodnocení chemické bezpečnosti pro 
používání látky v souladu s tímto 
nařízením.

(Pozměňovací návrh 309 – první čtení)

Odůvodnění

Ustanovení přijatá podle článku 137 Smlouvy o založení Evropského společenství by neměla 
zabránit členským státům v zachování a zavádění přísnějších ochranných opatření. Ta 
zahrnují opatření k ochraně pracovníků. Jestliže je provedeno hodnocení chemické 
bezpečnosti pro určitou látku, lze předpokládat, že je odpovídajícím způsobem zajištěna 
ochrana pracovníků. Proto se navrhuje, aby v dalších případech nebylo omezováno právo 
členských států přijímat přísnější opatření.
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Pozměňovací návrh 49
PŘÍLOHA XVII, BOD 47 A, B, C, D, E (nový)

Pozměňovací návrh Parlamentu

Název látky, skupiny látek nebo přípravků Omezující podmínky

47a. Toluen
č. CAS 108-88-3

Nesmí se uvádět na trh nebo používat jako 
látka nebo složka přípravků v koncentraci 
rovné 0,1 % hmotnostního nebo vyšší 
v lepidlech a barvách ve sprejích, které 
jsou určeny k prodeji spotřebitelům.

47b. Trichlorobenzen
č. CAS 120-82-1

Nesmí se uvádět na trh nebo používat jako 
látka nebo složka přípravků v koncentraci 
rovné 0,1 % hmotnostního nebo vyšší pro 
všechny způsoby použití s výjimkou 
použití:
– jako meziprodukt syntézy
– jako rozpouštědlo v procesu chlorace v 
uzavřených systémech 
nebo
– při výrobě 1,3,5-trinitro – 2,4,6 
triaminobenzenu (TATB)

47c. Polycyklické aromatické uhlovodíky 
(PAU)
1. Benzo(a)pyren (BaP)
č. CAS 50-32-8
2. Benzo(e)pyren (BeP)
č. CAS 192-97-2
3. Benzo(a)antracen (BaA)
č. CAS 56-55-3
4. Chryzen (CHR)
č. CAS 218-01-9
5. Benzo(b)fluoranten (BpFA)
č. CAS 205-99-2
6. Benzo(j)fluoranten (BjFA)

1. Nastavovací oleje se nesmějí uvádět na 
trh a používat při výrobě pneumatik nebo 
částí pneumatik, obsahují-li:
– více než 1 mg/kg BaP nebo
– více než 10 mg/kg celkového množství 
všech uvedených PAU.
Za dodržení limit se považuje, když je 
extrakt polycyklických aromatických látek 
nižší než 3 % hmotnostní, měřený podle
standardu Ropného institutu IP346: 1998 
(Stanovení PCA v nepoužitých mazacích 
olejích a ropných frakcích bez asfalténu –
metoda refrakčního indexu 
dimethylsulfoxidového extraktu), za 
předpokladu, že dodržování limitních 
hodnot BaP a uvedených PAU a rovněž
vztah mezi naměřenými hodnotami 
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č. CAS 205-82-3
7. Benzokj)fluoranten (BkFA)
č. CAS 207-08-9
8. Dibenzo(a,h)antracen (DBAhA)
č. CAS 53-70-3

a extraktem PCA jsou kontrolovány 
výrobcem nebo dovozcem každých šest 
měsíců nebo po každé větší provozní 
změně, podle toho, co nastane dříve.
2. Dále nesmějí být na trh nebo do oběhu 
uváděny pneumatiky a běhouny k 
protektorování vyrobené po 1. lednu 2010, 
pokud obsahují nastavovací oleje 
přesahující  
limity uvedené v odstavci 1.
Za dodržení tohoto limitu se považuje, 
když u vulkanizovaných pryžových směsí 
není překročen limit 0,35 % „bay“ 
protonů na základě měření a výpočtu 
podle ISO 21461
(vulkanizovaná pryž - stanovení 
aromatičnosti oleje ve vulkanizovaných 
pryžových směsích).
3. Odstavec 2 se nevztahuje na 
protektorované pneumatiky, pokud jejich 
běhouny neobsahují nastavovací oleje 
přesahující limity uvedené v odstavci 1

47d. Následující ftaláty (nebo jiná č. CAS 
a EINECS tákající se dané látky) 
Di(2-ethylhexyl)-ftalát (DEHP)
č. CAS 117-81-7 č. Einecs 204-211-0 
Dibutyl-ftalát (DBP)
č. CAS 84-74-2 č. Einecs 201-557-4
Benzyl butyl ftalát (BBP)
č. CAS 85-68-7 č. Einecs 201-622-7

Nesmějí se používat jako látky nebo složky 
přípravků v koncentraci vyšší než 0,1 % 
hmot. v měkčených plastových 
materiálech sloužících k výrobě hraček a 
předmětů pro péči o děti.
Hračky a předměty pro péči o děti, jež 
obsahují tyto ftaláty ve vyšší koncentraci, 
než je výše uvedená hodnota, se nesmějí 
uvádět na trh.

47e. Následující ftaláty (nebo jiná č. CAS 
a EINECS tákající se dané látky)
Diisononyl ftalát (DINP)
č. CAS 28553-12-0 a 68515-48-0 č. Einecs 
249-079-5 a 271-090-9
Diisodecyl ftalát (DIDP)
č. CAS 26761-40-0 a 68515-49-1 č .Einecs 

Nesmějí se používat jako látky nebo složky 
přípravků v koncentraci vyšší než 0,1 % 
hmot. měkčených plastových materiálech 
sloužících k výrobě hraček a předmětů pro 
péči o děti, které děti mohou vkládat do 
úst.
Hračky a předměty pro péči o děti, jež 
obsahují tyto ftaláty ve vyšší koncentraci, 
než je výše uvedená hodnota, se nesmějí 
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247-977-1 a 271-091-4
Di(n-octyl) ftalát (DNOP) č. CAS 117-84-
0 č. Einecs 204-214-7

uvádět na trh.

Pro účely bodů 47d a 47e se „předměty 
pro péči o děti“ rozumí jakýkoli výrobek 
určený k usnadnění spánku, relaxace, 
hygieny, krmení nebo sání ze strany dětí.
Komise nejpozději do 16. ledna 2010 
přehodnotí opatření stanovená ve vztahu 
k bodům 47d a 47e na základě nových 
vědeckých informací o těchto látkách a 
jejich náhražkách a pokud to k tomu bude 
důvod, budou tato opatření patřičně 
modifikována.

Odůvodnění

Seznam vytvořený v příloze XVII je nutno aktualizovat s nejnovějšími omezujícími opatřeními 
přijatými Radou a Parlamentem.
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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Společný postoj Rady přebírá a v některých ohledech posiluje rozumnou rovnováhu, které 
bylo dosaženo hlasováním Parlamentu v prvním čtení: rovnováhu mezi konkurenceschopností 
evropského chemického průmyslu na straně jedné a ochranou lidského zdraví a životního 
prostředí na straně druhé.

Zpravodaj tento přístup vítá a domnívá se, že byly vytvořeny podmínky pro dosažení shody 
ve druhém čtení, pokud ovšem budou Rada a Komise jednat v duchu skutečně konstruktivní 
logiky.

S ohledem na tento cíl pokládá zpravodaj za nezbytné soustředit se na některé priority spjaté 
s účelem nařízení, které Rada nevzala náležitě v potaz. Zpravodaj si vyhrazuje právo případně 
nastolit další, méně závažné otázky, a to ve světle diskuse, která proběhne ve Výboru.

Zpravodaj by proto rád opětovně předložil soubor pozměňovacích návrhů, které – přestože je 
přijala převážná většina poslanců Parlamentu – Rada nepovažovala za nutné zařadit do svého 
společného postoje.

Jedná se zejména o zdůraznění dodržování zásady „povinnosti postupovat s řádnou péčí“ ze 
strany výrobce a dovozce, aby byla zaručena náležitá kontrola látek uváděných na trh a řádná 
výměna informací a sdělení o nebezpečích vyplývajících z používání těchto látek.

Další soubor pozměňovacích návrhů, na něž by se zpravodaj rád zaměřil, se týká otázek 
souvisejících se zkoušením látek na zvířatech. Zpravodaj má především v úmyslu posílit 
úlohu Evropského střediska pro validaci alternativních metod (ECVAM) a podpořit nahrazení 
metody pokusů na zvířatech alternativní metodou, jakmile ji ECVAM potvrdí jako vědecky 
platnou. Opět budou navíc předloženy pozměňovací návrhy týkající se povinnosti předávat 
agentuře studie nebo informace ohledně látek odvozených z pokusů na zvířatech, jakož i 
látek, u kterých takové pokusy nejsou nutné, a návrhy týkající se zřízení Výboru pro 
alternativní zkušební metody.

Dále má zpravodaj v úmyslu předložit opět soubor pozměňovacích návrhů určených ke 
zdůraznění významu výměny informací nezbytných k posouzení nebezpečí a účinků, jaké 
mohou některé látky mít na zdraví a životní prostředí. Zejména se znovu předkládá ke zvážení 
možnost vytvořit evropskou známku kvality určenou k uznávání a k podpoře těch produktů, 
během jejichž celého výrobního procesu byly splněny povinnosti vyplývající z nařízení 
REACH.

Zpravodaj navíc pokládá za nezbytné vylepšit společný postoj Rady opětovným začleněním 
pozměňovacích návrhů, jejichž cílem je usnadnit řízení celého systému, zejména s ohledem 
na realizační potíže, s nimiž se budou potýkat malé a střední podniky. Z tohoto důvodu budou 
opět předloženy pozměňovací návrhy, které předpokládají zavedení mechanismů pomoci a 
podpory malým a středním podnikům a přijetí opatření zvláštní pomoci ze strany členských 
států.

Za prioritní považuje zpravodaj posílení výsad Parlamentu a jeho úlohy v rámci procesu 



PR\606611CS.doc 39/39 PE 371.746v01-00

CS

zřizování agentury a sledování dosahovaných výsledků.

Dále budou opět předloženy i některé další pozměňovací návrhy týkající se specifických 
otázek, u nichž se zpravodaj domnívá, že postoj vyjádřený Parlamentem při prvním čtení je 
výrazným přínosem ke společnému postoji.

Návrh doporučení nezahrnuje pozměňovací návrhy týkající se povolování látek, o nichž se 
hlasovalo v prvním čtením. Zpravodaj se domnívá, že v porovnání se společným postojem je 
postoj Parlamentu přísnější a více odpovídá hlavnímu záměru tohoto nařízení – kterým je 
nahrazení vysoce problematických látek bezpečnějšími alternativními látkami či 
technologiemi – a měl by být obnoven. Navíc rozdíl mezi tímto postojem a postojem Rady 
není nepřekonatelný. Je zde tedy možnost a nutnost dosáhnout v této důležité oblasti 
kompromisu. Zpravodaj má proto v úmyslu zvážit společně s ostatními politickými skupinami 
nejlepší způsob dalšího postupu s cílem zajištění široké dohody, se kterou bude možno 
předstoupit před Radu a Komisi.

Zpravodaj nicméně hodlá opět předložit plné znění postoje přijatého Parlamentem v prvním 
čtení pro oblasti, ve kterých by se nenaskytl vyjednávací prostor pro dosažení dohody.  


