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PR_COD_1am

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.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o klasifikaci, označování a balení 
látek a směsí a o změně směrnice 67/548/EHS a nařízení (ES) č. 1907/2006
KOM(2007)0355 - C6-0197/2007 - 2007/0121(COD)

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2007)0355),

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise 
předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0197/2007),

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a 
stanoviska Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a Výboru pro průmysl, výzkum a 
energetiku (A6-0000/2008),

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 8

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

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



PE398.679v01-00 6/27 PR\700983CS.doc

CS

stanovených na úrovni Společenství, které 
dosud nejsou součástí GHS, a 
prostřednictvím stávajících pravidel pro 
označování a balení.

tříd nebezpečnosti stanovených na úrovni 
Společenství, které dosud nejsou součástí 
GHS, a prostřednictvím stávajících 
pravidel pro označování a balení.

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je zajistit provázanost s cíli tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 2
BOD ODŮVODNĚNÍ 13

(13) Definice pojmů v tomto nařízení by 
měly být v souladu s definicemi 
stanovenými v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze 
dne 18. prosince 2006 o registraci, 
hodnocení, povolování a omezování 
chemických látek, o zřízení Evropské 
agentury pro chemické látky, o změně 
směrnice 1999/45/ES 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, a s definicemi 
stanovenými v rámci GHS na úrovni OSN, 
aby se při používání právních předpisů 
týkajících se chemických látek v rámci 
Společenství v kontextu celosvětového 
obchodu zajistil maximální soulad. Ze 
stejného důvodu by v tomto nařízení měly 
být uvedeny třídy nebezpečnosti stanovené 
v GHS.

(13) Terminologie a definice pojmů
v tomto nařízení by měly být v souladu 
s terminologií a definicemi stanovenými 
v nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 
2006 o registraci, hodnocení, povolování a 
omezování chemických látek, o zřízení 
Evropské agentury pro chemické látky, o 
změně směrnice 1999/45/ES 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, a s definicemi 
stanovenými v rámci GHS na úrovni OSN, 
aby se při používání právních předpisů 
týkajících se chemických látek v rámci 
Společenství v kontextu celosvětového 
obchodu zajistil maximální soulad. Ze 
stejného důvodu by v tomto nařízení měly 
být uvedeny třídy nebezpečnosti stanovené 
v GHS.

Odůvodnění

Aby se předešlo nejasnostem, je třeba udržet soulad definic a terminologie s konkrétními 
evropskými právními předpisy.

Pozměňovací návrh 3
BOD ODŮVODNĚNÍ 25

(25) Nové informace týkající se
fyzikálního nebezpečí by měly být nutné 

(25) Nové informace a studie pro 
stanovení fyzikálního nebezpečí by měly 
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vždy s výjimkou případů, kdy jsou takové 
informace již k dispozici nebo pokud je v 
části 2 stanovena výjimka.

být nutné vždy s výjimkou případů, kdy 
jsou vhodné a spolehlivé údaje již k 
dispozici nebo pokud je v části 2 stanovena 
výjimka.

Odůvodnění

Je důležité trvat na spolehlivosti a vhodnosti použitých údajů, že zkoušky ke stanovení 
fyzikálně-chemických rizik nejsou prováděny na zvířatech.

Pozměňovací návrh 4
BOD ODŮVODNĚNÍ 26 

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

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

Odůvodnění

Kvůli ochraně lidského zdraví může být nezbytné provádět zkoušky na lidech a na 
subhumánních primátech. Takové zkoušky je však třeba omezit na případy, kdy neexistují jiné 
možnosti. 

Pozměňovací návrh 5
BOD ODŮVODNĚNÍ 31

(31) Z důvodů přiměřenosti a (31) Z důvodů přiměřenosti a 
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proveditelnosti by měly být stanoveny 
obecné mezní hodnoty pro nečistoty, 
přídatné látky a jednotlivé složky látek i 
pro látky ve směsích, aby bylo zřejmé, kdy 
by se mělo při určování klasifikace 
nebezpečnosti látek a směsí k informacím 
týkajícím se těchto nečistot, přídatných 
látek a jednotlivých složek látek a látek ve 
směsích přihlížet.

proveditelnosti by měly být stanoveny 
obecné mezní hodnoty pro zjištěné
nečistoty, přídatné látky a jednotlivé složky 
látek i pro látky ve směsích, aby bylo 
zřejmé, kdy by se mělo při určování 
klasifikace nebezpečnosti látek a směsí k 
informacím týkajícím se těchto nečistot, 
přídatných látek a jednotlivých složek látek 
a látek ve směsích přihlížet.

Odůvodnění

Současná příloha VI ke směrnici o nebezpečných látkách (oddíl 1.7.2.1) požaduje klasifikovat 
látky, u nichž bylo zjištěno, že zjištěná míra nečistot, přídatných látek a jednotlivých složek 
podle požadavků směrnice o nebezpečných přípravcích je rovna stanoveným mezním 
hodnotám nebo je překračuje.

Pozměňovací návrh 6
BOD ODŮVODNĚNÍ 35

(35) K informování o nebezpečnosti látek a 
směsí slouží dva nástroje, kterými jsou 
štítky a bezpečnostní listy stanovené 
nařízením (ES) č. 1907/2006. Štítek je 
jediným nástrojem pro informování 
spotřebitele, avšak může rovněž upozornit 
pracovníky na obsáhlejší informace o 
látkách nebo směsích v bezpečnostních 
listech. Vzhledem k tomu, že ustanovení o 
bezpečnostních listech jsou uvedena v 
nařízení (ES) č. 1907/2006, které používá 
bezpečnostní listy jako hlavní komunikační 
nástroj v rámci dodavatelského řetězce 
látek, neměla by se v tomto nařízení stejná 
ustanovení opakovat.

(35) K informování o nebezpečnosti látek a 
směsí slouží dva důležité nástroje, kterými 
jsou štítky a bezpečnostní listy stanovené 
nařízením (ES) č. 1907/2006. Z těchto je 
pro informaci spotřebiteli snadno dostupný
pouze štítek, a proto musí být dostatečně 
podrobný a týkat se použití výrobku. Je 
tedy zásadní, aby podle nařízení (ES) č. 
1907/2006 agentura po konzultaci 
s příslušnými orgány a zúčastněnými 
stranami a případně s ohledem na 
osvědčené postupy poskytovala pokyny
pro sdělování údajů o rizicích 
a bezpečném používání chemických látek 
nebo směsí široké veřejnosti. Štítek může 
rovněž upozornit pracovníky na obsáhlejší 
informace o látkách nebo směsích 
v bezpečnostních listech. Vzhledem k 
tomu, že ustanovení o bezpečnostních 
listech jsou uvedena v nařízení (ES) 
č. 1907/2006, které používá bezpečnostní 
listy jako hlavní komunikační nástroj 
v rámci dodavatelského řetězce látek, 
neměla by se v tomto nařízení stejná 
ustanovení opakovat.
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Odůvodnění

Vhodný a jednotný komunikační systém poskytne spotřebitelům nezbytné informace a rady, 
což jim umožní při použití látek, přípravků či výrobků obsahujících chemické látky účinným 
způsobem snížit rizika. Je rovněž v souladu s GHS, podle něhož musí štítek pro spotřebitele 
být „dostatečně podrobný a týkat se použití výrobku”.

Pozměňovací návrh 7
BOD ODŮVODNĚNÍ 35A (nový)

(35a) Aby spotřebitelé dostávali úplné a 
správné informace o rizikách a o 
bezpečném používání chemických látek a 
směsí, je nezbytné podporovat používání a 
šíření internetových stránek a bezplatných 
telefonních linek především pro 
informace týkající se zvláštních obalů.

Odůvodnění

Velké množství informací na malém nebo nevhodném obalu nezaručuje, že spotřebitel 
příslušné informace zachytí. Uvedení i na malé ploše jasně čitelného odkazu na internetové 
stránky nebo bezplatnou linku, na nichž uživatel obdrží užitečné a přesné informace, může být 
vhodnou alternativou, jak předat spotřebiteli příslušné informace.

Pozměňovací návrh 8
BOD ODŮVODNĚNÍ 41

(41) Pravidly pro označování, která jsou 
stanovena v tomto nařízení, by neměla být 
dotčena směrnice Rady 91/414/EHS o 
uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh 
ani směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 98/8/ES o uvádění biocidních 
přípravků na trh.

(41) Pravidly pro označování, která jsou 
stanovena v tomto nařízení, by neměly být 
dotčeny směrnice Rady 91/414/EHS o 
uvádění přípravků na ochranu rostlin na 
trh, směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 98/8/ES o uvádění biocidních 
přípravků na trh ani nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 ze 
dne 31. března 2004 o detergentech1.
_______

1 Úř. věst. L 104, 8.4.2004, s. 1. Nařízení ve znění 
nařízení Komise (ES) č. 907/2006 (Úř. věst. L 168, 
21.6.2006, s. 5).

Odůvodnění
Nařízení o detergentech obsahuje specifická ustanovení týkající se označování detergentů, 
která musí být dodržována.
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Pozměňovací návrh 9
BOD ODŮVODNĚNÍ 46 

(26) K dosažení fungujícího vnitřního trhu 
s látkami a směsmi a zároveň k zajištění 
vysoké úrovně ochrany lidského zdraví a 
životního prostředí by měla být stanovena 
pravidla pro seznam klasifikací a označení. 
Aby tedy jakákoli látka uváděná na trh 
mohla být do tohoto seznamu zařazena, 
měly by být její klasifikace a označení 
oznámeny agentuře.

(26) K dosažení fungujícího vnitřního trhu 
s látkami a směsmi a zároveň k zajištění 
vysoké úrovně ochrany lidského zdraví a 
životního prostředí by měla být stanovena 
pravidla pro seznam klasifikací a označení. 
Aby jakákoli látka uváděná na trh, pokud 
podléhá registraci podle nařízení (ES) č. 
1907/2007 v množství převyšujícím 1 tunu 
ročně, mohla být do tohoto seznamu 
zařazena, musí být její klasifikace a 
označení oznámeny agentuře.

Odůvodnění

V článku 6 nařízení ES 1907/2006 se stanoví povinnost registrace pro látky v množství vyšším 
než 1 tuna. V souladu se směrnicí REACH a na základě komplexního a rozsáhlého 
vyhodnocování, které vedlo k zavedení této prahové hodnoty, je vhodné stanovit stejnou 
hodnotu také pro oznámení informací požadovaných systémem GHS agentuře 

Pozměňovací návrh 10
BOD ODŮVODNĚNÍ 55 

(55) K zajištění transparentnosti, 
nestrannosti a soudržnosti při prosazování 
předpisů ze strany členských států je 
nezbytné, aby členské státy vytvořily 
vhodný rámec pro ukládání účinných, 
přiměřených a odrazujících sankcí při 
porušení tohoto nařízení, jelikož porušení 
tohoto nařízení může vést k poškození 
lidského zdraví a životního prostředí.

(55) K zajištění transparentnosti, 
nestrannosti a soudržnosti při prosazování 
předpisů ze strany členských států je 
nezbytné, aby členské státy vytvořily 
vhodný rámec pro ukládání účinných, 
přiměřených a odrazujících sankcí při 
porušení tohoto nařízení, jelikož porušení 
tohoto nařízení může vést k poškození 
lidského zdraví a životního prostředí.
Členské státy musí mimo jiné zavést 
účinný systém dohledu a kontroly.

Odůvodnění

Aby mohl systém zavedený tímto nařízením účinně fungovat, je nutné zavést rovněž účinný 
systém dohledu a kontroly.

Pozměňovací návrh 11
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BOD ODŮVODNĚNÍ 64

(64) Komisi by měla být zejména svěřena 
pravomoc přizpůsobit tohoto nařízení 
technickému pokroku, včetně zapracování 
změn GHS přijatých na úrovni OSN. Při 
provádění takových změn k přizpůsobení 
technickému pokroku by se měl vzít v 
úvahu pololetní pracovní rytmus OSN. 
Kromě toho by Komisi měla být svěřena 
pravomoc rozhodovat o harmonizované 
klasifikaci a označení určitých látek. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o opatření 
obecného významu, jejichž předmětem je 
změna jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení, měla by být přijata v souladu 
s regulativním postupem s kontrolou podle 
článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

(64) Komisi by měla být zejména svěřena 
pravomoc přizpůsobit tohoto nařízení 
vědecko-technickému pokroku, včetně 
zapracování změn GHS přijatých na úrovni 
OSN. Při provádění takových změn k 
přizpůsobení vědecko-technickému
pokroku by se měl vzít v úvahu pololetní 
pracovní rytmus OSN. V tomto nařízení by 
se měly odrazit rovněž vývoj a validace 
nových zkušebních metod. Kromě toho by 
Komisi měla být svěřena pravomoc 
rozhodovat o harmonizované klasifikaci a 
označení určitých látek. Jelikož uvedená 
opatření mají obecný význam a jejich 
předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků tohoto nařízení, musí
být přijata regulativním postupem s 
kontrolou podle článku 5a rozhodnutí 
1999/468/ES.

Odůvodnění

V oblasti chemických látek dochází k rychlému vědecko-technickému pokroku. Je nutné 
přizpůsobit nařízení s ohledem na rozvoj vědy, včetně ustanovení zabývajících se zkušebními 
metodami.

Pozměňovací návrh 12
ČL. 1 ODST. 1 PÍSM. A)

a) harmonizace klasifikace látek a směsí a 
pravidel pro označování a balení 
nebezpečných látek a směsí; 

a) harmonizace kritérií pro klasifikaci 
látek a směsí a pravidel pro označování a 
balení nebezpečných látek a směsí;

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je zajistit provázanost s cíli tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 13
ČL. 1 ODST. 2 PÍSM. D)

d) látky a směsi pro vědecký výzkum a 
vývoj, které nejsou uváděny na trh, pokud 
jsou používány za stejných 

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

nebo jsou uváděny na trh v množství 
nižším než 1 tuna na dodavatele ročně.

Odůvodnění

Výzkum a vědecký pokrok umožňují nacházet bezpečnější a méně znečisťující alternativy. Za 
tímto účelem je nezbytné stanovit, jak to již zajišťuje právní předpis REACH, že se na látky a 
směsi používané pro výzkum a vývoj nebude do určitého množství toto nařízení vztahovat.

Pozměňovací návrh 14
ČL. 2 BOD 4A (nový)

(4a) přípravkem rozumí směs nebo roztok 
složený ze dvou nebo více látek; směs a 
přípravek jsou synonyma.

Odůvodnění

Kvůli úplnosti se zavádí definice směsi s tím, že se využívá definice pro přípravky z právního 
předpisu REACH. Termíny směs a přípravek jsou synonyma.

Pozměňovací návrh 15
ČL. 3 ODST. 2 ÚVOD 

2. Látka nebo směs je nebezpečná, pokud 
splňuje kritéria kterékoli z následujících 
tříd nebo kategorií nebezpečnosti 
uvedených v příloze I:

2. Látka nebo směs je nebezpečná ve 
smyslu nařízení (ES) č. 1907/2006 a pro 
účely navazujících právních předpisů, 
pokud splňuje kritéria kterékoli z 
následujících tříd nebo kategorií 
nebezpečnosti uvedených v příloze I:

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je uvést do souladu tento právní předpis se zněním nařízení 
REACH (ES 1906/2006), aby se předešlo nejasnostem ohledně významu pojmů riziko a 
nebezpečí.

Pozměňovací návrh 16
ČL. 3 ODST. 3



PR\700983CS.doc 13/27 PE398.679v01-00

CS

3. Komise může u tříd nebezpečnosti 
vytvořit podle cesty expozice nebo povahy 
účinků další členění, a v důsledku toho 
pozmění druhý pododstavec odstavce 1. 
Tato opatření, jejichž předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení, se přijímají v souladu s 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 54 odst. 3.

3. Komise sem může u tříd nebezpečnosti 
zahrnout podle cesty expozice nebo 
povahy účinků další členění, a v důsledku 
toho pozmění druhý pododstavec odstavce 
1. Tato opatření, jejichž předmětem je 
změna jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení, se přijímají v souladu s 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 54 odst. 3.

Odůvodnění

Vzhledem k mezinárodní povaze tohoto právního předpisu lze činnost Komise v tomto případě 
kvalifikovat jako zahrnutí.

Pozměňovací návrh 17
ČL. 5 ODST. 1 PÍSM. B)

b) epidemiologické údaje a zkušenosti 
týkající se účinků na člověka;

b) spolehlivé epidemiologické údaje a 
vědecky ověřené zkušenosti týkající se 
účinků látek na člověka (např. údaje 
z pracovního prostředí, z databází o 
nehodách a z výhledových studií);

Odůvodnění

Je důležité trvat na vědecké spolehlivosti a povaze používaných údajů, jako jsou dostupnost 
informací získaných na základě mezinárodně uznávaných programů nebo úmluv. 

Pozměňovací návrh 18
ČL. 5 ODST. 1 PÍSM. CA) (nové)

ca) veškeré další informace získané 
pomocí mezinárodních chemických 
programů.

Odůvodnění

Je důležité trvat na vědecké spolehlivosti a povaze používaných údajů, jako jsou dostupnost 
informací získaných na základě mezinárodně uznávaných programů nebo úmluv.

Pozměňovací návrh 19
ČL. 6 ODST. 1
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1. Dodavatel směsi zjišťuje příslušné 
dostupné informace, aby mohl určit, zda 
daná směs představuje fyzikální nebezpečí, 
nebezpečí pro zdraví nebo nebezpečí pro 
životní prostředí podle přílohy I, a zejména 
tyto informace:

1. Dodavatel směsi zjišťuje příslušné 
dostupné informace, aby mohl určit, zda 
daná směs představuje fyzikální nebezpečí, 
nebezpečí pro zdraví nebo nebezpečí pro 
životní prostředí podle přílohy I, a zejména 
tyto informace:

a) údaje získané v souladu s některou z 
metod uvedených v čl. 8 odst. 3 o směsi 
samotné nebo o látkách, které jsou v ní 
obsaženy;

a) údaje získané v souladu s některou z 
metod uvedených v čl. 8 odst. 3 o směsi 
samotné nebo o látkách, které jsou v ní 
obsaženy;

b) epidemiologické údaje a zkušenosti 
týkající se účinků na člověka pro směs 
samotnou nebo pro látky, které jsou v ní 
obsaženy;

b) spolehlivé epidemiologické údaje a 
vědecky ověřené zkušenosti týkající se 
účinků na člověka pro směs samotnou nebo 
pro látky, které jsou v ní obsaženy (např. 
údaje z pracovního prostředí, z databází o 
nehodách a z výhledových studií);

c) jiné informace získané v souladu 
s oddílem 1 přílohy XI nařízení (ES) 
č. 1907/2006 o směsi samotné nebo o 
látkách, které jsou v ní obsaženy.

c) jiné informace získané v souladu 
s oddílem 1 přílohy XI nařízení (ES) 
č. 1907/2006 o směsi samotné nebo o 
látkách, které jsou v ní obsaženy.

ca) veškeré další informace získané 
pomocí mezinárodních chemických 
programů o směsi samotné nebo o 
látkách, které jsou v ní obsaženy; 
cb) informace o složení a klasifikaci 
stávajících směsí v rámci skupiny 
příbuzných směsí. 

Informace se týkají formy nebo skupenství, 
v nichž je směs užívána nebo v nichž by 
podle očekávání měla být užívána po 
uvedení na trh.

Informace se týkají, tam, kde je to 
relevantní, formy nebo skupenství, v nichž 
je směs užívána nebo v nichž by podle 
očekávání měla být užívána po uvedení na 
trh.

Odůvodnění

Je důležité trvat na vědecké spolehlivosti a povaze používaných údajů, jako jsou dostupnost 
informací získaných na základě mezinárodně uznávaných programů nebo úmluv. 

Pozměňovací návrh 20
ČL. 6 ODST. 2

2. S výhradou odstavců 3 a 4 používá 
dodavatel pro účely hodnocení podle 
kapitoly 2 informace uvedené v odst. 1 

2. S výhradou odstavců 3 a 4 používá 
dodavatel pro účely hodnocení podle 
kapitoly 2 informace uvedené v odstavci 1
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písm. a) pro samotnou směs, pokud jsou k 
dispozici a pokud dodavatel shledal, že tyto 
informace jsou přiměřené a spolehlivé.

pro samotnou směs, pokud jsou k dispozici 
a pokud dodavatel shledal, že tyto 
informace jsou přiměřené a spolehlivé.

Odůvodnění

Odkazuje se na celý odstavec, a tedy na veškeré relevantní informace, jež jsou k dispozici.

Pozměňovací návrh 21
ČL. 7 ODST. 1

1. Pokud jsou pro účely tohoto nařízení 
prováděny nové zkoušky, provádějí se 
zkoušky na zvířatech ve smyslu 
směrnice 86/609/EHS pouze v případech, 
kdy nejsou jiné možnosti.

1. Pokud jsou pro účely tohoto nařízení 
prováděny nové zkoušky, provádějí se 
zkoušky na zvířatech ve smyslu
směrnice 86/609/EHS pouze v případech, 
kdy nejsou jiné možnosti, jež poskytují 
stejně spolehlivé a kvalitní údaje.
Tyto zkušební metody se pravidelně 
přezkoumávají a zdokonalují s cílem 
omezit zkoušky na obratlovcích a snížit 
počet zvířat, na nichž se zkoušky 
provádějí. 

Odůvodnění

Je nezbytné znovu uvést závazek omezit zkoušky na zvířatech.

Pozměňovací návrh 22
ČL. 7 ODST. 2

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

2. Pro účely tohoto nařízení se provádějí
zkoušky na lidech a na subhumánních 
primátech, pouze pokud neexistují jiné 
možnosti. Neprovádějí se k vyvracení 
jiných údajů.

Odůvodnění

Zkoušky na lidech a subhumánních primátech by se měly omezit na případy, kdy informace 
důležité pro lidské zdraví nelze získat jiným spolehlivým způsobem.

Pozměňovací návrh 23
ČL. 8 ODST. 3 PÍSM. C)
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c) pokud jde o nebezpečí pro zdraví a 
životní prostředí podle částí 3 a 4 přílohy I, 
mezinárodně uznávané vědecké zásady 
nebo metody validované podle 
mezinárodních postupů.

c) pokud jde o nebezpečí pro zdraví a 
životní prostředí podle částí 3 a 4 přílohy I, 
v souladu s náležitými, zejména 
mezinárodně uznávanými vědeckými 
zásadami nebo metodami validovanými 
podle mezinárodních postupů.

Odůvodnění

Pro zjištění nebezpečí pro zdraví a pro životní prostředí je zásadní se odvolávat na náležité a 
mezinárodně uznávané vědecké zásady.

Pozměňovací návrh 24
ČL. 11 ODST. 1

1. Pokud látka obsahuje jinou látku 
klasifikovanou jako nebezpečnou ve formě 
nečistoty, přídatné látky nebo jednotlivé 
složky, pro účely klasifikace se k této 
informaci přihlíží, pokud je koncentrace 
nečistoty, přídatné látky nebo jednotlivé 
složky rovna mezní hodnotě uvedené 
v odstavci 3 nebo pokud je vyšší.

1. Pokud látka obsahuje jinou látku 
klasifikovanou jako nebezpečnou ve formě 
zjištěné nečistoty, přídatné látky nebo 
jednotlivé složky, pro účely klasifikace se 
k této informaci přihlíží, pokud je 
koncentrace nečistoty, přídatné látky nebo 
jednotlivé složky rovna mezní hodnotě 
uvedené v odstavci 3 nebo pokud je vyšší.

Odůvodnění

Současná příloha VI ke směrnici o nebezpečných látkách (oddíl 1.7.2.1) požaduje klasifikovat 
látky, u nichž bylo zjištěno, že míra nečistot, přídatných látek a jednotlivých složek podle 
požadavků směrnice o nebezpečných přípravcích je rovna stanoveným mezním hodnotám 
nebo je překračuje. Tento postup se ukázal jako vhodný pro klasifikaci řady směsí látek 
s různou mírou nečistot nebo složek, u nichž není možné zjistit všechny tyto nečistoty nebo 
složky. 

Znění použité v tomto návrhu by automaticky vedlo k nejnižší mezní hodnotě, a to bez ohledu 
na odůvodnění. 

Pozměňovací návrh 25
ČL. 11 ODST. 2

2. Pokud směs obsahuje látku 
klasifikovanou jako nebezpečnou jako 
složku nebo ve formě nečistoty nebo 
přídatné látky, pro účely klasifikace se k 
této informaci přihlíží, pokud je 
koncentrace látky rovna mezní hodnotě 

2. Pokud směs obsahuje látku 
klasifikovanou jako nebezpečnou jako 
složku nebo ve formě zjištěné nečistoty 
nebo přídatné látky, pro účely klasifikace 
se k této informaci přihlíží, pokud je 
koncentrace látky rovna mezní hodnotě 
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uvedené v odstavci 3 nebo pokud je vyšší. uvedené v odstavci 3 nebo pokud je vyšší.

Odůvodnění

Současná příloha VI ke směrnici o nebezpečných látkách (oddíl 1.7.2.1) požaduje klasifikovat 
látky, u nichž bylo zjištěno, že míra nečistot, přídatných látek a jednotlivých složek podle 
požadavků směrnice o nebezpečných přípravcích je rovna stanoveným mezním hodnotám 
nebo je překračuje. Tento postup se ukázal jako vhodný pro klasifikaci řady směsí látek 
s různou mírou nečistot nebo složek, u nichž není možné zjistit všechny tyto nečistoty nebo 
složky. 

Znění použité v tomto návrhu by automaticky vedlo k nejnižší mezní hodnotě, a to bez ohledu 
na odůvodnění.

Pozměňovací návrh 26
ČL. 26 ODST. 2 PODODSTAVEC 2

Výši poplatků stanoví Komise postupem 
podle čl. 54 odst. 2.

Výši poplatků stanoví Komise postupem 
podle čl. 54 odst. 2. Pro malé a střední 
podniky se stanoví nižší sazba.

Odůvodnění

S ohledem na dopady nákladů souvisejících s předpisy REACH a GHS na MSP se požaduje 
snížení předpokládané sazby.

Pozměňovací návrh 27
ČL. 26 ODST. 4A (nový)

4a. Pokud se klasifikace látky nebo směsi 
změnila v souladu s článkem 15, 
informuje dodavatel bezodkladně 
agenturu. Pokud se klasifikace změnila 
na třídu nebezpečnosti 3.5, 3.6 nebo 3.7, 
přezkoumá agentura rozhodnutí o utajení 
údajů.

Odůvodnění

Je nutno počítat se  situací, kdy se klasifikace látky nebo směsi, jejíž chemické složení podléhá 
jistému utajení, změní. Pokud se změní klasifikace látky na mutagenní nebo toxickou pro 
reprodukci, musí agentura své rozhodnutí o utajení přezkoumat.

Pozměňovací návrh 28
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ČL. 31 ODST. 2 ÚVODNÍ ČÁST

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

2. Agentura na žádost Komise nebo tam, 
kde je to vhodné, členského státu připraví 
a předloží Komisi návrh výjimek z 
povinnosti provádět označování (včetně 
podmínek pro jejich uplatňování), podle 
článků 17 a 34 v těchto případech:

Odůvodnění

I proto, aby mohly MSP snadněji provádět příslušná ustanovení, musí právní předpis 
umožňovat tam, kde je to vhodné, i členským státům požadovat po agentuře, aby připravila 
prováděcí pravidla, která v každém případě pak předloží Komisi. 

Pozměňovací návrh 29
ČL. 31 ODST. 2A (nový)

2a. Aniž jsou dotčeny odstavce 1 a 2, 
mohou být údaje o nebezpečnosti a 
bezpečnostní pokyny pro látky nebo směsi 
v malých nebo nevhodných obalech, 
poskytnuty prostřednictvím uvedení 
internetových stránek nebo bezplatné 
telefonní linky. V každém případě musí 
být u látek nebo směsí klasifikovaných 
jako nebezpečné uveden na štítku 
příslušný piktogram.

Odůvodnění

Velké množství informací na malém nebo nevhodném obalu nezaručuje, že spotřebitel zachytí 
příslušné informace. Uvedení i na malé ploše jasně čitelného odkazu na internetové stránky 
nebo bezplatnou linku, na nichž uživatel obdrží užitečné a přesné informace, může být 
vhodnou alternativou, jak předat spotřebiteli příslušné informace, přičemž u nebezpečných 
látek nebo směsí musí být jako další záruka uveden příslušný piktogram.

Pozměňovací návrh 30
ČL. 31 ODST. 2 B (nový)

2b. Označování se nevyžaduje u balení 
pro jedno použití (či jednorázovou 
aplikaci nebo u balení obsahujících jednu 
porci či dávku), která jsou uložena v 
obalu označeném v souladu s tímto 
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nařízením, jenž se odstraní pouze za 
účelem použití podle návodu k obsluze 
nebo návodu k použití, a jež budou 
okamžitě vyprázdněna.

Odůvodnění

K těmto dvou kategoriím nebezpečnosti neexistuje příslušný piktogram pro označení 
nebezpečnosti; pokud by na obalu chyběla zmínka o nebezpečnosti, nebyly by uživatelé na 
konkrétní nebezpečí upozorněni. Navrhovaná změna odráží běžnou praxi směrnice o 
nebezpečných přípravcích pro směsi klasifikované jako R10 nebo R52/53, tj. kdy ke klasifikaci 
neexistuje symbol nebezpečnosti.

Zpřehledňuje situaci týkající se směsí dodávaných ve formě dávek, kdy je výrobek (např. 
tableta) a) určen pouze pro jednotlivé použití, b) vyňat z vnějšího balení těsně před použitím 
a c) všechny pokyny (a další označení) jsou na vnějším balení.

Pozměňovací návrh 31
ČLÁNEK 33

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

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

Dodavatel směsi podle článku 24 
neprodleně aktualizuje štítek, jakmile 
dojde k jakékoli změně klasifikace látky a 
označení směsi.
Tímto článkem nejsou dotčeny 
směrnice 91/414/EHS a 98/8/ES.

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

Odůvodnění

V návaznosti na jakoukoli změnu klasifikace látek a směsí by měl být neprodleně aktualizován 
štítek. Dodavatel by tak měl učinit co nejrychleji, ale i v méně naléhavých případech (např. 
změna poštovní adresy výrobce) během jasně stanoveného časového období.

Z důvodů bezpečnosti by mělo v co nejkratší době od každé změny dojít k úpravě štítku.

Pozměňovací návrh 32
ČL. 36 ODST. 1 PODODSTAVEC 1
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1. Pokud je použit vnější i vnitřní obal a na 
vnějším obalu není uveden piktogram
v souladu s pravidly pro přepravu 
nebezpečných věcí podle nařízení (EHS) 
č. 3922/91, směrnice 94/55/ES, 
směrnice 96/49/ES nebo 
směrnice 2002/59/ES, musí být v souladu 
s tímto nařízením označen vnější i vnitřní 
obal.

1. Pokud je použit vnější i vnitřní obal, 
považují se požadavky na označování za 
splněné, pokud je vnější obal označen
v souladu s pravidly pro přepravu 
nebezpečných věcí podle nařízení (EHS) 
č. 3922/91, směrnice 94/55/ES, 
směrnice 96/49/ES nebo 
směrnice 2002/59/ES, a zároveň jsou 
vnitřní obal či obaly označeny v souladu 
s tímto nařízením.

Odůvodnění

Návrh je v souladu se současným zněním směrnice o nebezpečných přípravcích.

Pozměňovací návrh 33
ČL. 36 ODST 2A (nový)

2a. Pokud je díky průhlednosti vnějšího 
obalu označení na vnitřním obalu jasně 
viditelné (např. u fóliového balení), 
nevyžaduje se další označení vnějšího 
obalu.

Odůvodnění

Pokud je vnější obal průhledný, je zbytečné opatřovat jej dalšími štítky, které by mohly 
zapříčinit nejasnosti.

Pozměňovací návrh 34
ČLÁNEK 36A (nový)

Článek 36a
Pokyny vydané Agenturou

1. Bez ohledu na pravidla pro označování 
stanovená v hlavě III, označuje dodavatel 
látky či směsi určené pro spotřebitele z řad 
široké veřejnosti v souladu s pokyny 
agentury za účelem sdělování údajů o 
rizicích a bezpečném používání 
chemických látek a směsí široké veřejnosti 
podle nařízení (ES) č. 1907/2006.
2. Po poradě s příslušnými orgány a 
zúčastněnými stranami a s ohledem na 
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osvědčené postupy vypracuje agentura 
pokyny uvedené v odstavci 1. Tyto pokyny 
budou dostupné do 18 měsíců od vstupu 
tohoto nařízení v platnost.

Odůvodnění

Spotřebitelům je nutné řádně sdělovat informace, aby byl zaručen vysoký stupeň ochrany a 
bezpečnosti. Vhodný a jednotný komunikační systém poskytne spotřebitelům nezbytné 
informace, což jim umožní při použití výrobků obsahujících chemické látky bezpečným a 
účinným způsobem snížit riziko.

Pozměňovací návrh 35
ČL. 37 ODST. 2

2. Obaly ve formě nádob obsahující 
nebezpečnou látku nebo směs, které jsou 
prodávány nebo zpřístupňovány široké 
veřejnosti, nesmějí mít tvar ani grafickou 
úpravu, které pravděpodobně mohou 
přitáhnout nebo vzbudit zvědavost dětí 
nebo klamat spotřebitele, ani provedení či 
označení používané pro potraviny, krmiva, 
léčivé přípravky nebo kosmetické 
prostředky.

2. Obaly ve formě nádob obsahující 
nebezpečnou látku nebo směs, které jsou 
prodávány nebo zpřístupňovány široké 
veřejnosti, nesmějí mít tvar ani grafickou 
úpravu, které pravděpodobně mohou 
přitáhnout nebo vzbudit zvědavost dětí 
nebo klamat spotřebitele, ani provedení či 
označení používané pro potraviny, krmiva, 
léčivé přípravky nebo kosmetické 
prostředky, které by uvedly spotřebitele v 
omyl.

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

Pokud nádoby splňují požadavky podle 
oddílu 3.1.1 přílohy II, musí být vybaveny 
uzávěry odolnými proti otevření dětmi 
podle oddílů 3.1.2, 3.1.3 a 3.1.4.2 přílohy 
II, pokud se na směs nevztahují specifická 
ustanovení o balení jiné směrnice či 
nařízení EU.

Pokud takové nádoby splňují požadavky 
podle oddílu 3.2.1 přílohy II, musí být 
vybaveny hmatatelnými výstrahami 
nebezpečí podle oddílu 3.2.2 přílohy II.

Pokud nádoby splňují požadavky podle 
oddílu 3.2.1 přílohy II, musí být vybaveny 
hmatatelnými výstrahami nebezpečí podle 
oddílu 3.2.2 přílohy II, pokud se na směs 
nevztahují specifická ustanovení o balení 
jiné směrnice či nařízení EU.

Odůvodnění

K zajištění přiměřeného stupně ochrany je nezbytné ponechat v platnosti případná specifická 
ustanovení, jež byla stanovena pro kategorii zvláštních látek a směsí. 



PE398.679v01-00 22/27 PR\700983CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 36
ČL. 40 ODST 1 PÍSM. (E)

e) jakýkoliv jiný parametr umožňující 
případně provést hodnocení nebezpečnosti 
pro zdraví nebo životní prostředí u směsí, 
které obsahují danou nebezpečnou látku, 
nebo u látek, které obsahují takové 
nebezpečné látky jako nečistoty, přídatné 
látky a složky.

e) jakýkoliv jiný parametr umožňující 
případně provést hodnocení nebezpečnosti 
pro zdraví nebo životní prostředí u směsí, 
které obsahují danou nebezpečnou látku, 
nebo u látek, které obsahují takové 
nebezpečné látky jako zjištěné nečistoty, 
přídatné látky a složky.

Odůvodnění

Ve stávající příloze VI ke směrnici o nebezpečných látkách (oddíl 1.7.2.1) je požadavek na 
klasifikaci látek, pokud nečistoty, přídatné látky a jednotlivé složky látek jsou rovny nebo 
přesahují stanovené mezní hodnoty v souladu s požadavky směrnice o nebezpečných 
přípravcích. Tento postup se ukázal jako vhodný pro klasifikaci řady směsí látek s různou 
mírou nečistot nebo složek, u nichž není možné zjistit všechny tyto nečistoty nebo složky. 

Znění použité v tomto návrhu by automaticky vedlo k nejnižší mezní hodnotě, a to bez ohledu 
na odůvodnění.

Pozměňovací návrh 37
ČL. 41 ODST. 1 ÚVODNÍ ČÁST

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

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

Odůvodnění

V článku 6 nařízení ES 1907/2006 se stanoví povinnost registrace pro látky v množství vyšším 
než 1 tuna. V souladu se směrnicí REACH a na základě komplexního a rozsáhlého 
vyhodnocování, které vedlo k zavedení této prahové hodnoty, je vhodné stanovit stejnou 
hodnotu také pro oznámení informací požadovaných systémem GHS agentuře.
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Pozměňovací návrh 38
ČL. 43 ODST. 1 PODODSTAVEC 3

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

Informace v seznamu, které odpovídají 
informacím podle čl. 119 odst. 1 nařízení 
(ES) č. 1907/2006, jsou přístupné 
veřejnosti, a to kromě případů, kdy 
dodavatel podal v souladu s článkem 26 
žádost, kterou agentura přijala. Agentura 
umožňuje v souladu s čl. 29 odst. 1 
nařízení (ES) č. 1907/2006 oznamovatelům 
a žadatelům o registraci, kteří předložili 
informace o příslušné látce, přístup k 
ostatním informacím o této látce na 
seznamu. Agentura umožňuje přístup k 
takovým informacím jiným stranám v 
souladu s článkem 118 uvedeného nařízení.

Odůvodnění

Je nutné zaručit požadovanou ochranu práv duševního vlastnictví. 

Pozměňovací návrh 39
ČLÁNEK 45

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

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

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

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

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

potřebné informace od dodavatelů 
odpovědných za uvádění výrobků na trh, 
aby mohly plnit své úkoly.

3a. Členské státy poskytnou každoročně 
evropské databázi úrazů, zřízené 
v souladu s programem EHLASS 
(evropský informační systém týkající se 
nehod v domácnosti a při rekreaci), 
podrobné údaje o počtu nehod, 
v souvislosti s nimiž určené orgány vedly 
zdravotní šetření o způsobu ošetření a 
léčebných opatřeních, a o směsích, které 
tyto nehody zapříčinily.     

Odůvodnění

Je nutné zaručit právo duševního vlastnictví. Zároveň je účelné shromažďovat a zveřejňovat 
údaje týkající se nehod.

Pozměňovací návrh 40
ČL. 46 ODST. 1

1. Členské státy přijmou veškerá nezbytná 
opatření, včetně zajištění systému úředních 
kontrol, k tomu, aby na trh byly uváděny 
pouze látky a směsi, které jsou 
klasifikovány, označeny a zabaleny v 
souladu s tímto nařízením.

1. Členské státy přijmou veškerá nezbytná 
opatření, včetně zajištění systému úředních 
kontrol a, podle okolností, dalších 
činností, k tomu, aby na trh byly uváděny 
pouze látky a směsi, které jsou 
klasifikovány, označeny a zabaleny v 
souladu s tímto nařízením.

Odůvodnění

Z nařízení REACH.

Pozměňovací návrh 41
ČLÁNEK 47

Členské státy stanoví předpisy ohledně 
sankcí při porušení tohoto nařízení a 
přijmou veškerá opatření nezbytná k jejich 
provádění. Stanovené sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující. Členské 
státy oznámí tyto předpisy Komisi 
nejpozději osmnáct měsíců po vstupu 
tohoto nařízení v platnost a neprodleně jí 

Členské státy stanoví předpisy ohledně 
sankcí při porušení tohoto nařízení a 
přijmou veškerá opatření nezbytná k jejich 
provádění. Stanovené sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující. Členské 
státy oznámí tyto předpisy Komisi 
nejpozději osmnáct měsíců po vstupu 
tohoto nařízení v platnost a neprodleně jí 
oznámí každou jejich následnou změnu. 
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oznámí každou jejich následnou změnu. Komise posoudí údaje o sankcích a rozšíří 
osvědčené postupy na základě jejich 
účelnosti.

Odůvodnění

Komise by měla provést analýzu opatření, jež přijímají členské státy k zajištění řádného 
provádění tohoto nařízení. Do členských států by měly být rozšířeny informace o 
nejúčinnějších sankcích. 

Pozměňovací návrh 42
ČLÁNEK 53

Komise může upravit a přizpůsobit 
články 12, 14, 23, 27 až 32 a čl. 37 odst. 2 
druhý a třetí pododstavec a přílohy I až 
VII technickému pokroku. Tato opatření, 
jejichž předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků tohoto nařízení, se 
přijímají v souladu s regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 54 odst. 3. 
Ze závažných naléhavých důvodů může 
Komise použít postup pro naléhavé 
případy, uvedený v čl. 54 odst. 4.

Komise může upravit a přizpůsobit přílohy 
I až VII technickému a vědeckému 
pokroku v souladu s pravidly stanovenými 
v tomto nařízení. Komise náležitým 
způsobem zohlední další vývoj systému 
GHS v rámci OSN, vývoj v oblasti 
mezinárodních chemických programů a 
úmluv, údaje z databází o nehodách, jako 
jsou např. centra shromažďující 
informace o jedovatých látkách a 
evropský informační systém týkající se 
nehod v domácnosti a při rekreaci 
(EHLASS), a validaci alternativních 
zkoušek Evropským střediskem pro 
validaci alternativních metod (ECVAM).    
Tato opatření, jejichž předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení, se přijímají v souladu s 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 54 odst. 3. Ze závažných naléhavých 
důvodů může Komise použít postup pro 
naléhavé případy, uvedený v čl. 54 odst. 4.

Odůvodnění

Je nezbytné uzpůsobit toto nařízení technickému a vědeckému pokroku, ale k tomu může dojít 
toliko v právním rámci přijatém postupem spolurozhodování. Články tohoto nařízení by měly 
být měněny pouze na základě spolurozhodování. Při dalších úpravách musí být zohledněn 
vývoj v GHS a ostatních mezinárodních chemických programech a úmluvách. Databáze o 
nehodách poskytují informace o praktických dopadech těchto právních předpisů, jež by měly 
být rovněž vzaty v úvahu.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

V roce 1980 byla zahájena na mezinárodní úrovni debata o chemických látkách a jejich roli v 
našem životě. Poté nejprve Mezinárodní organizace práce a po ní OSN v několika etapách 
(Rio v roce 1992, Johannesburg v roce 2002) přijaly v prosinci roku 2002 (přezkum v roce 
2005) systém GHS. 

Na evropské úrovni:

 v roce 2001 zveřejnila Komise bílou knihu nazvanou „Strategie budoucí politiky 
chemických látek”, v níž uvedla, že má v úmyslu navrhnout začlenění GHS do 
právních předpisů Společenství;   

 dne 29. října 2003 prohlásila Komise v důvodové zprávě přiložené k pozměňovacím 
návrhům ke směrnici 67/548, jež byla přijata společně s nařízením REACH, že má v 
úmyslu vypracovat návrh o systému GHS; 

 od 21. srpna 2006 do 21. října 2006 probíhaly konzultace zainteresovaných stran, při 
nichž bylo předloženo 370 příspěvků;

 dne 27. června 2007 Komise tento návrh přijala; 

 v červnu 2007 vstoupil v platnost jeden z hlavních dokumentů, jež se týkají politiky 
chemických látek: nařízení REACH.

GHS
GHS je celosvětový dobrovolný harmonizační program, k němuž se EU rozhodla připojit, aby 
vytvořila společný a koherentní základ pro stanovení nebezpečnosti chemických látek, do nějž 
by byly začleněny základní prvky z těchto oblastí:   
– bezpečnost přepravy nebezpečného zboží;
– prevence ochrany zdraví a bezpečnosti spotřebitelů a pracovníků a prevence ochrany 
životního prostředí. 

Návrh nařízení obsahuje tyto specifické body:

 harmonizace klasifikace látek a směsí a pravidel pro označování a balení 
nebezpečných látek a směsí; 

 povinnosti uložené dodavatelům, aby látky a směsi klasifikovali;

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

 stanovení seznamu klasifikací a označení, který se skládá ze všech oznámení, podání a 
harmonizovaných klasifikací.  
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Vzhledem k významu světového obchodu s chemickými látkami panoval názor, že 
harmonizovaný mezinárodní systém pro klasifikaci a označování by mohl představovat 
nejlepší řešení, pokud jde o zaručení bezpečnosti, ale také kvality a konzistentnosti informací 
o dovezených nebo vyrobených chemických látkách a kontroly expozice těmto látkám, a tudíž 
úrovně ochrany zdraví a životního prostředí na celosvětové úrovni. Čím budou informace 
poskytované spotřebitelům jasnější, srozumitelnější a věcnější, tím budou lepší výsledky, 
jichž chceme na základě těchto právních předpisů dosáhnout. 

V dnešní době se může stát, že tatáž látka nebo tatáž koncentrace, procentní podíl látky, je v 
různých zemích klasifikována zcela odlišným způsobem, a to v důsledku odlišného systému 
klasifikace, který je v platnosti, přičemž klasifikace se u téže látky pohybuje v rozmezí  
kategorií látek označených jako nebezpečné, toxické nebo škodlivé, až po nepředstavující 
nebezpečí (např. procentní podíl orální toxicity LD50=257mg/kg je podle GHS klasifikován 
jako nebezpečný; v zemích EU a v zemích, jako je např. Austrálie, Malajsie a Thajsko jako 
škodlivý, s křížem Sv. Ondřeje (ve tvaru písmene X); v USA, Kanadě, Japonsku a Koreji jako 
toxický, na Novém Zélandu jako nebezpečný, a konečně v Číně jako nepředstavující 
nebezpečí). 

Látky, jež jsou v Evropě klasifikovány jako nebezpečné, mohou být – např. v zemích jako je 
Čína – opatřeny štítkem bez jakéhokoli varování. Kromě toho, že jde o nespravedlivé 
konkurenční výhody, představuje tato skutečnost i vážné nebezpečí pro všechny spotřebitele, 
zejména s přihlédnutím ke globální povaze trhu. Je to jeden z hlavních důvodů, který podnítil 
Komisi a členské státy k tomu, aby se zapojily do práce OSN a aby rozhodly o začlenění 
tohoto systému do evropských právních předpisů.
Chemické látky se vyrábějí a obchoduje se s nimi na celém světě. Představují tudíž stejné 
nebezpečí, a z tohoto důvodu se popis nebezpečí v jednotlivých zemích nesmí lišit. V každé 
zemi jsou spotřebitelé vystaveni stejnému nebezpečí, nebo jim žádné nebezpečí nehrozí.

Termíny pro GHS

Překlasifikování a označení látek musí být dokončeno v těchto termínech:

 do 1. prosince 2010 (3,5 roku po vstupu nařízení REACH v platnost), pokud jde o 
látky; 

 do 1. června 2015 (4,5 roku poté), pokud jde o směsi. 

Uvedené termíny plynou od vstupu nařízení REACH v platnost, takže jakékoli další průtahy 
při přijímání tohoto nařízení by znamenaly pro podniky a zaměstnance značnou zátěž. Proto 
byla zvolena možnost předložit pouze malý počet pozměňovacích návrhů, nezbytných k tomu, 
aby byl tento návrh uveden do souladu s již existujícími právními předpisy v tomto odvětví a 
aby byl konzistentnější s nařízením REACH. Měli jsme jistotu, že se můžeme opřít o znění, 
jež připravila OSN a jež bylo výsledkem jednání na mezinárodní úrovni, kterých se zúčastnila 
Komise a všechny členské státy.  
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