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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

The intention underlying the Commission’s REACH proposal is to simplify, harmonise and 
centralise the different existing bodies of rules governing chemicals and specific substances.
Calls are being made, rightly, for chemicals to be registered and assessed in keeping with a 
Europe-wide standard coherent approach, taking into account the principle of sustainable 
development and health and safety at work. The REACH proposal, therefore, is 
fundamentally to be welcomed. On the other hand, economic aims such as competitiveness, 
innovation capacity, or protecting jobs must not be neglected, least of all given the difficult 
economic situation currently facing Europe.

Unfortunately, the law on chemicals and substance-related health and environmental 
protection have already assumed such proportions and complexity that the resulting costly red 
tape imposed on industry, and small and medium-sized enterprises (SMEs) in particular, is 
virtually impossible to cope with. Unless the REACH information and assessment procedures 
can be slimmed down, the shortcomings as regards implementation, which already occur at
the present time, will continue to worsen. Not only would this jeopardise the competitive and 
innovation potential of European industry – and hence put numerous jobs at risk – but it 
would also run counter to the ambitious goals and expectations implied in better health and 
environmental protection.

Your draftsman is seeking to help make the REACH requirements more practicable and 
comprehensible. The amendments proposed are grouped together in the following broad 
subject areas:

1. Exposure and use categories

One of the main problems in the REACH proposal is that manufacturers of substances, 
importers, and downstream users have no standard procedure for assessing the risks 
associated with a substance and passing on that information. The present draft calls for 
information on the composition of uses to be actively exchanged between the 
manufacturer/importer on the one hand and downstream users and, where applicable, their 
customers on the other. This is likely to prove difficult in practice, since it would often be 
necessary to disclose confidential information and trade secrets.

One solution would be to employ use and exposure categories in order to simplify 
communication along the value added chain, make exposure assessment easier for substance 
users to handle, and highlight measures needed to minimise risks. However, the latitude 
afforded to substance users should not be restricted unnecessarily. In addition, specific 
scenarios should be classed in general categories so as to ensure that confidential information 
will not have to be passed on. That notwithstanding, when categorisation poses problems, 
firms should continue to be allowed to treat the exceptions concerned as special cases.

2. Prioritisation
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In the REACH proposal prioritisation is based solely on quantitative criteria. However, it is 
important for the environment and consumers that the first substances to be assessed for 
registration purposes should be those entailing the greatest potential risk. In other words, 
qualitative criteria, based on toxicologically/environmentally significant properties, use, 
exposure, and production volume, should likewise be taken into account. This core 
information must be provided to enable priorities to be determined according to the degree of 
risk.

If the requirements for industry and authorities were ranked on a balanced, comprehensible 
scale of priorities, health and environmental protection could be improved within reasonable 
time-frames in return for a calculable financial outlay.

3. Simplification / Avoiding duplicate regulation of industrial health and safety

The proposal for a regulation should be made more practicable and cost effective, and less 
time consuming. The registration procedure, among other things, should be simplified to that 
end. The scope of the regulation should also be geared more accurately to existing law so as 
to avoid duplicate regulation.

4. Enhanced innovation capacity and competitiveness

REACH must not shackle research and innovation or needlessly impede the competitiveness 
of the European chemical industry and its downstream users.

5. Stronger role for the Agency

The Agency alone – and not the national authorities in question – must be responsible for all 
matters related to assessment so as to make for uniformity and legal certainty in all parts of 
Europe.

6. Protection of trade secrets and proprietary rights

It is important to implement an efficient and workable system in such a way as to prevent the 
disclosure of information being at odds with the protection of trade secrets and proprietary 
rights. This is a vital consideration for SMEs in particular, since innovations are their 
lifeblood.
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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci žiada Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a
bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor prijal do svojej správy tieto pozmeňujúce a 
doplňujúce návrhy:

Text navrhnutý Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 1

(1) Voľný pohyb samostatných látok 
v prípravkoch a výrobkoch je nevyhnutým 
aspektom domáceho trhu a významne 
prispieva k zdraviu a pohode spotrebiteľov 
a pracovníkov a k ich sociálnym 
a ekonomickým záujmom, ako aj ku 
konkurencieschopnosti chemického 
priemyslu.

(1) Voľný, bezpečný a nebyrokratický 
pohyb samostatných látok v prípravkoch 
a výrobkoch s primeranou výškou nákladov
je nevyhnutým aspektom domáceho trhu 
a významne prispieva k zdraviu a pohode 
spotrebiteľov a pracovníkov a k ich 
sociálnym a ekonomickým záujmom 
a ochrane flóry a fauny, ako aj ku 
konkurencieschopnosti chemického 
priemyslu.

Odôvodnenie

We should be concerned with not only the free movement of substances but also compliance 
with safety standards and measures to ensure that public health and the ecological balance 
are not jeopardised.

We should specify that ecological balance is a major factor regarding competitivity.

The REACH Regulation should not unnecessarily impede either the safe handling of 
substances or the competitiveness of industry.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 2

(2) Efektívne fungovanie domáceho trhu pre 
látky v rámci Spoločenstva je možné 
dosiahnuť len vtedy, ak sa požiadavky na 

Efektívne fungovanie domáceho trhu s
chemickými látkami v rámci Spoločenstva je 
možné dosiahnuť len vtedy, ak sa presne a 

  
1 ##
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látky v jednotlivých členských štátoch 
výrazne nelíšia.

zrozumiteľne definujú požiadavky na 
bezpečné riadenie látok a ak sa 
v jednotlivých členských štátoch výrazne 
nelíšia.

Odôvodnenie

The efficient organisation of this market in economic and social terms requires exacting 
safety standards for the management of substances and comprehensive provisions regarding 
their use so as to safeguard the public interest.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 3

(3) Pri aproximácii právnych predpisov o 
chemických látkach sa musí zabezpečiť 
vysoká úroveň ochrany zdravia a životného 
prostredia s cieľom zabezpečenia trvalého 
vývoja. Právne predpisy sa musia používať 
vo vnútroštátnom ako aj v medzinárodnom 
obchode s chemickými látkami bez 
diskriminácie.

(3) Pri aproximácii právnych predpisov o 
chemických látkach sa musí zabezpečiť 
vysoká úroveň ochrany zdravia a životného 
prostredia s cieľom zabezpečenia trvalého 
rozvoja ako aj inovačnej a konkurenčnej 
schopnosti. Právne predpisy sa musia 
používať vo vnútroštátnom ako aj v 
medzinárodnom obchode s chemickými 
látkami bez diskriminácie a v súlade s WTO.

Odôvodnenie

Safeguarding innovation capacity and competitiveness is also an important goal. It goes 
without saying that legislation must be compatible with WTO rules.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 3a (nové)

(3a) Podľa akčného plánu prijatého 4. 
septembra na Svetovom samite 
o udržateľnom rozvoji konanom 
v Johannesburgu sa chemické látky musia 
do roku 2020 vyrábať a používať takým 
spôsobom, ktorý nebude poškodzovať 
ľudské zdravie a životné prostredie.

Odôvodnenie

It should be pointed out that the objective of eventually producing and using only chemicals 
which are not harmful to human health and the environment is a commitment to be honoured 
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not just by the European Union but by the world as a whole.

It’s important to recall the commitments made at the Johannesburg World Summit.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odôvodnenie 7

(7) Významným cieľom nového systému, 
ktorý má byť zriadený týmto Nariadením je 
podpora náhrady nebezpečných látok za
menej nebezpečné látky alebo technológie
všade tam, kde sú k dispozícii vhodné 
alternatívy. Toto Nariadenie nemá vplyv na 
používanie Smerníc o ochrane pracovníkov, 
najmä smernicu 90/394/EHS z 28. júna 1990 
o ochrane pracovníkov pred rizikami 
z expozície karcinogénnych látok pri práci 
(6. Individuálna smernica v zmysle článku 
16(1) smernice 89/391/EHS), podľa ktorej 
zamestnávatelia sú povinní vyradiť 
nebezpečné látky všade, kde je to technicky 
možné, alebo nahradiť nebezpečné látky 
menej nebezpečnými.

(7) Významným cieľom nového systému, 
ktorý má byť zriadený týmto nariadením, je 
zabezpečiť, aby nebezpečné látky boli 
nahradené menej nebezpečnými látkami
alebo technológiami všade tam, kde sú k 
dispozícii vhodné alternatívy. Toto 
nariadenie nemá vplyv na používanie 
smerníc o ochrane pracovníkov, najmä 
smernicu 90/394/EHS z 28. júna 1990 
o ochrane pracovníkov pred rizikami z 
vystavenia účinkom karcinogénom pri práci 
(šiesta samostatná smernica v zmysle článku 
16 ods.1 smernice 89/391/EHS), podľa 
ktorej zamestnávatelia sú povinní vyradiť 
nebezpečné látky všade, kde je to technicky 
možné, alebo nahradiť nebezpečné látky 
menej nebezpečnými. V tejto súvislosti majú 
členské štáty naďalej plné právo stanoviť 
na národnej úrovni vyššie normy, ak to 
uznajú za vhodné.

Odôvodnenie

The main objective is to replace dangerous substances with other, less dangerous, ones where 
they are available. This is an important consequence of Article 137 of the EC Treaty (legal 
basis for legislation on worker protection) and it should be mentioned.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Odôvodnenie 8a (nové)

(8a) Výrobcovia, dovozcovia a následní 
používatelia látky v jej základnej forme 
alebo ako zložky prípravku alebo výrobku, 
sú povinní vyrábať, dovážať, alebo 
používať túto látku (alebo ju uviesť na trh) 
takým spôsobom, ktorý zabezpečí, že za 
racionálne predvídateľných podmienok 
nespôsobí poškodenie ľudského zdravia 
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alebo životného prostredia.

Odôvodnenie

This amendment introduces the general principle of the duty of care. Since REACH does not 
cover all uses of chemicals, from the point of view of protecting human health and the 
environment it is important that a general duty of care be established as regards the 
production and the use of substances. Such a principle would merely codify the voluntary 
undertakings which the industry is promoting (e.g. the Responsible Care Programme).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Odôvodnenie 12

(12) Pre schvaľovanie umiestenia na trh 
a používania látok, ktoré vzbudzujú 
najväčšie obavy je podľa schvaľovacích 
ustanovení potrebné udelenie súhlasu 
Komisie, ak riziká vznikajúce z ich 
používania sú primeraným spôsobom 
kontrolované, alebo ich používanie môže 
byť odôvodnené sociálno-ekonomickými 
dôvodmi.

(12) Pre schvaľovanie umiestenia na trh 
a používania látok, ktoré vzbudzujú 
najväčšie obavy, je podľa schvaľovacích 
ustanovení potrebné udelenie súhlasu 
Komisie na časovo obmedzené obdobie, 
v prípadoch, kde neexistujú odôvodnené 
alternatívy, kde používanie týchto látok 
môže byť odôvodnené sociálno-
ekonomickými dôvodmi a kde riziká 
vyplývajúce z ich používania sú primeraným 
spôsobom kontrolované.

Odôvodnenie

It is important to stress that authorisation is only a temporary provision.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Odôvodnenie 16

(16) Skúsenosti ukazujú, že nie je vhodné 
požadovať po členských štátoch, aby 
vyhodnocovali riziká všetkých chemických 
látok. Za túto činnosť budú v prvom rade 
zodpovedné podniky, ktoré vyrábajú alebo 
dovážajú chemické látky, avšak iba vtedy, 
keď vykonávajú tieto činnosti v množstve 
presahujúcom určitý objem, ktorý im 
umožní zniesť s tým spojenú záťaž. Tieto 
podniky by mali uskutočniť potrebné 
opatrenia na riadenia rizika v súlade s
vyhodnotením rizík ich látok.

(16) ) Skúsenosti ukazujú, že nie je vhodné 
požadovať po členských štátoch, aby 
vyhodnocovali riziká všetkých chemických 
látok. Za túto činnosť budú v prvom rade 
zodpovedné podniky, ktoré vyrábajú alebo 
dovážajú chemické látky, avšak iba vtedy, 
keď vykonávajú tieto činnosti v množstve 
presahujúcom určitý objem, ktorý im 
umožní zniesť s tým spojenú záťaž. Tieto 
podniky by mali uskutočniť potrebné 
opatrenia na riadenia rizika v súlade s
vyhodnotením rizík ich látok. Tieto podniky 
by mali informovať o bezpečnom používaní 
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svojich látok a prípravkov na základe 
vyhodnotenia rizika spôsobom vhodným pre 
konečného používateľa. To sa týka 
povinnosti popísať, dokumentovať 
a oznámiť riadnym a transparentným 
spôsobom riziká vyplývajúce z výroby, 
používania a predaja každej látky.
Výrobcovia a následní používatelia si zvolia 
látku na výrobu a používanie na základe 
najbezpečnejších dostupných látok.

Odôvodnenie

Linked to the reintroduction of the duty of care in Article 1.

Communication to the end user of necessary information and advice to enable them to use 
substances safely and manage their risk safely and effectively is essential. Linked to 
amendments to Recitals 41, 42 and 43.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Odôvodnenie 20

(20) Keďže by výrobcovia a dovozcovia 
výrobkov mali byť zodpovední za svoj tovar, 
je vhodné nariadiť požiadavku registrácie 
látok, ktoré majú byť uvoľnené z týchto 
výrobkov. V prípade látok, ktoré sa 
pravdepodobne uvoľnia z výrobkov 
v dostatočne veľkých objemoch a takým 
spôsobom, ktorý negatívne ovplyvní ľudské 
zdravie alebo životné prostredie, by agentúra 
mala byť informovaná  a oprávnená 
požadovať predloženie registrácie.

(20) Keďže by výrobcovia a dovozcovia 
výrobkov mali byť zodpovední za svoj tovar, 
je vhodné nariadiť požiadavku registrácie 
látok, ktoré majú byť uvoľnené z týchto 
výrobkov. V prípade látok, ktoré sa 
pravdepodobne uvoľnia z výrobkov 
v dostatočne veľkých objemoch a takým 
spôsobom, ktorý negatívne ovplyvní ľudské 
zdravie alebo životné prostredie, by 
príslušné orgány mali byť informované 
a okamžite konzultované a agentúra by mala 
byť oprávnená požadovať predloženie 
registrácie.

Odôvodnenie

Regarding the release of substances it is necessary for not only the Agency but also the 
relevant authorities to be informed.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Odôvodnenie 20a (nové)

(20a)Toto nariadenie platí pre všetky látky, 
výrobky a prípravky dovezené do Európskej 



PE 357.617v03-00 10/84 AD\574976SK.doc

SK

únie.
Toto nariadenie nesmie žiadnym spôsobom 
vyvolať rozdiely v zaobchádzaní s látkami, 
výrobkami a prípravkami vyrobenými 
v Európskej únii a s látkami, výrobkami 
a prípravkami vyrobenými v tretej krajine, 
ale dovezenými do Európskej únie.
Európska komisia stanoví smernice na 
zabezpečenie uplatnenia tohto pravidla.

Odôvodnenie

The REACH system in the form proposed by the Commission offers European producers scant 
protection against unfair competition from non-European countries. Current EU rules set 
parameters that are far stricter for European producers of chemical substances. Importers of 
articles into the European Union should be subject to the same rules that apply to European 
producers.  This amendment calls for a balanced regulatory framework to be established for 
both European and non-European producers.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Odôvodnenie 22

(22) Hodnotenie chemickej bezpečnosti by 
nemuselo byť vykonávané v prípade látok 
v prípravkoch v určitých veľmi nízkych 
koncentráciách, ktoré obvykle nevytvárajú
dôvod k obavám. Látky v prípravkoch 
v takýchto nízkych koncentráciách by mali 
byť oslobodené aj od schválenia. Tieto 
ustanovenia by mali platiť rovnako pre 
prípravky, ktoré sú pevnou zmesou látok, až 
kým takýto prípravok nezíska špecifický 
tvar, ktorý ho premení na výrobok.  

(22) Hodnotenie chemickej bezpečnosti by 
nemuselo byť vykonávané v prípade látok 
v prípravkoch v určitých veľmi nízkych 
koncentráciách, ktoré obvykle nedávajú
dôvod k obavám. Látky v prípravkoch 
v takýchto nízkych koncentráciách by mali 
byť oslobodené aj od schválenia.
Výrobcovia však musia zahrnúť tieto látky 
medzi prísady uvedené na balení, čím 
upozorňujú spotrebiteľov na prítomnosť 
nebezpečnej látky. Tieto ustanovenia by 
mali platiť rovnako pre prípravky, ktoré sú 
pevnou zmesou látok, až kým takýto 
prípravok nezíska špecifický tvar, ktorý ho 
pretvorí na výrobok.

Odôvodnenie

It is essential for consumers to be fully informed of the composition of preparations available 
on the market so as to assume their own responsibilities regarding their use.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
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Odôvodnenie 24

(24) Informácie o látkach predkladaných na 
registráciu by mali byť klasifikované 
primerane výrobným alebo dovážaným 
množstvám látky, pretože tieto množstvá sa 
môžu vzťahovať na expozičný potenciál 
látky na ľudí a na životné prostredie; tieto 
informácie by sa mali v celom rozsahu 
vymenovať.

(24) Informácie o látkach predkladaných na 
registráciu by mali byť klasifikované 
primerane výrobným alebo dovážaným 
množstvám látky, pretože tieto množstvá sa 
môžu vzťahovať na expozičný potenciál 
látky na ľudí a na životné prostredie; tieto 
informácie by sa mali v celom rozsahu 
vymenovať. Okrem kvantitatívnych 
registračných požiadaviek treba zohľadniť 
aj kvalitatívne kritériá, ako je nebezpečnosť 
látky, účel jej použitia a skutočný stupeň 
vystavenia ľudí a životného prostredia jej 
účinkom.

Odôvodnenie

The Commission should be allowed to add qualitative criteria to the substance registration 
prioritisation categories.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Odôvodnenie 41

(41) Súčasťou zodpovednosti za riadenie 
rizík s látkami je komunikovanie informácií 
o týchto látkach s ostatnými  odborníkmi.
Táto činnosť je potrebná tiež pre ostatných 
ľudí, ktorí sú za to zodpovední.

(41) Súčasťou zodpovednosti za riadenie 
rizík spojených s látkami je 
sprostredkovanie informácií o týchto látkach 
ostatným odborníkom a laickej verejnosti 
tým najvhodnejším spôsobom.. Tento postup
je potrebný tiež pre ostatných ľudí, ktorí sú 
zodpovední za riadenie rizík a používanie 
látok a prípravkov.

Odôvodnenie

An appropriate and consistent communication system based on risk will provide consumers 
with the necessary information and advice to enable them to manage their risk safely and 
effectively when using a substance or preparation containing chemicals. Linked to 
amendments to Recitals 16, 42 and 43.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Odôvodnenie 41a (nové)

(41a) Oboznámenie s rizikami je 
podstatnou súčasťou procesu informovania 



PE 357.617v03-00 12/84 AD\574976SK.doc

SK

a poradenstva o možnostiach zvládania 
potenciálnych rizík, a teda bezpečného 
a efektívneho používania látky alebo 
prípravku. Oboznámenie s rizikami 
vyžaduje pochopenie výrobcu pre potrebu 
informovať používateľov a následne 
poskytnúť takých doplňujúce informácie, 
rady a pomoc, ktoré podporia bezpečné 
používanie látky alebo prípravku konečným 
používateľom. Treba sa venovať rozvoju 
náležitého komunikačného systému 
o rizikách, vrátane poskytovania 
doplňujúcich informácií, na príklad 
pomocou internetových stránok 
a vzdelávacích kampaní, aby sa vyhovelo 
právu spotrebiteľov poznať látky 
a prípravky, ktoré používajú. Tým sa ďalej 
zvýši bezpečné používanie týchto látok 
a prípravkov a dôvera k nim. Tento systém 
bude cenný pre spotrebiteľské organizácie 
pri vytýčení rámca, ktorý sa 
prostredníctvom REACH bude zaoberať 
skutočnými obavami spotrebiteľov a pre 
priemysel pri budovaní dôvery 

spotrebiteľov k používaniu látok 
a prípravkov obsahujúcich chemické látky.

Odôvodnenie

Linked to the amendment to Recital 16. An appropriate and consistent communication system 
based on risk will provide consumers with the necessary information and advice to enable 
them to manage their risk safely and effectively when using a substance or preparation 
containing chemicals.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Odôvodnenie 42

(42) Keďže existujúci zoznam 
bezpečnostných údajov sa už používa 
ako komunikačný nástroj v zásobovacom 
reťazci s látkami a prípravkami, je vhodné 
ho ďalej rozvíjať a vybudovať ho ako 
integrálnu časť systému zriadeného týmto 
nariadením.

(42) Keďže existujúci zoznam 
bezpečnostných údajov sa už používa 
ako komunikačný nástroj v zásobovacom 
reťazci s látkami a prípravkami, je vhodné 
ho ďalej rozvíjať a vybudovať ho ako 
integrálnu časť systému zriadeného týmto 
nariadením. Mali by sa však zvážiť aj ďalšie 
metódy sprostredkovania informácií 
o rizikách a bezpečnom používaní látok 



AD\574976SK.doc 13/84 PE 357.617v03-00

SK

a prípravkov pre spotrebiteľov.

Odôvodnenie

Linked to the amendments to Recitals 16, 41 and 43.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Odôvodnenie 43

(43) Aby existoval reťazec zodpovedností, 
mali by následní používatelia byť 
zodpovední za vyhodnotenie rizík 
vyplývajúcich z látok, ktoré používajú, ak 
toto používanie nie je pokryté zoznamom
bezpečnostných údajov, ktorý získali od 
svojich dodávateľov, pokiaľ dotyčný
následný používateľ neučiní účinnejšie 
ochranné opatrenia než sú opatrenia 
odporučené jeho dodávateľom, alebo pokiaľ 
jeho dodávateľ nedostal príkaz vyhodnotiť 
tieto riziká či poskytnúť mu informácie 
o týchto rizikách. Z toho istého dôvodu by 
mali následní používatelia riadiť riziká 
vyplývajúce z látok, ktoré používajú.

(43) Aby existoval reťazec zodpovedností, 
mali by následní používatelia byť 
zodpovední za vyhodnotenie rizík 
vyplývajúcich z látok, ktoré používajú, ak 
toto používanie neupravuje zoznam
bezpečnostných údajov, ktorý získali od 
svojich dodávateľov, pokiaľ príslušný
následný používateľ neučiní účinnejšie 
ochranné opatrenia než sú opatrenia 
odporučené jeho dodávateľom, alebo pokiaľ 
jeho dodávateľ nedostal príkaz vyhodnotiť 
tieto riziká či poskytnúť mu informácie 
o týchto rizikách. Z toho istého dôvodu by 
mali následní používatelia riadiť riziká 
vyplývajúce z látok, ktoré používajú 
a poskytovať informácie o ich bezpečnom 
používaní v dodávateľskom reťazci až ku 
konečnému používateľovi – spotrebiteľovi.

Odôvodnenie

Linked to the amendment to Recitals 16, 41 and 42.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Odôvodnenie 49

(49) Agentúra by mala byť tiež oprávnená 
vyžadovať od výrobcov, dovozcov alebo 
naväzujúcich užívateľov ďalšie informácie 
o látkach, o ktorých si na základe hodnotení 
uskutočnených príslušnými orgánmi 
členských štátov myslí, že ohrozujú zdravie 
alebo životné prostredie, vrátane kvôli ich 
prítomnosti na domácom trhu vo veľkom 
objeme. Členské štáty by mali byť prinútené
plánovať a poskytovať zdroje pre tento účel 

(49) Agentúra by mala byť tiež oprávnená 
vyžadovať od výrobcov, dovozcov alebo 
následných používateľov ďalšie informácie 
o látkach, o ktorých si na základe hodnotení 
uskutočnených príslušnými orgánmi 
členských štátov myslí, že ohrozujú zdravie 
alebo životné prostredie, aj kvôli ich 
prítomnosti na domácom trhu vo veľkom 
objeme. Členské štáty by bolo treba primäť
plánovať a poskytovať zdroje na tento účel 
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prostredníctvom vytvárania obnovujúcich
plánov. Ak z využívania na mieste 
izolovanej intermediárnej látky vyplynie 
riziko ekvivalentné úrovni obáv 
vyplývajúcich z používania látok, ktoré 
podliehajú schváleniu, členské štáty by mali 
mať možnosť požadovať ďalšie informácie 
tam, kde je to opodstatnené.

prostredníctvom vytvárania kontinuálnych
plánov vypracovaných na základe zoznamu 
prioritných látok pre hodnotenie, 
stanoveného agentúrou. Ak z využívania na 
mieste izolovanej intermediárnej látky 
vyplynie riziko ekvivalentné úrovni obáv 
vyplývajúcich z používania látok, ktoré 
podliehajú schváleniu, členské štáty by mali 
mať možnosť požadovať ďalšie informácie 
tam, kde je to opodstatnené.

Odôvodnenie

Clarification: the Agency is to determine the priority list of substances.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Odôvodnenie 52

(52) Aby sa zaistila dostatočne vysoká 
úroveň ochrany ľudského zdravia 
a životného prostredia, má sa s látkami 
s vlastnosťami, ktoré vzbudzujú najväčšie 
obavy, zaobchádzať s obozretnosťou, pri 
ktorej sa vyžaduje, aby podniky, ktoré takéto 
látky používajú, preukázali uznávajúcemu
orgánu, že riziká sú primerane pod 
kontrolou. Ak sa nejedná o tento prípad, 
používanie látky môže byť napriek tomu 
schválené, ak podniky preukážu, že prínos 
pre spoločnosť z používania látky prevyšuje 
riziká spojené s jej používaním a neexistujú 
žiadne alternatívne látky alebo technológie.
Uznávajúci orgán si má potom pri 
schvaľovaní žiadostí podnikov overiť, že 
tieto požiadavky sú splnené. Keďže 
schvaľovania majú zaistiť vysokú úroveň 
ochrany na celom vnútornom trhu, je 
vhodné, aby týmto uznávajúcim orgánom 
bola Komisia.

(52) Aby sa zabezpečila dostatočne vysoká 
úroveň ochrany ľudského zdravia 
a životného prostredia, má sa s látkami 
s vlastnosťami, ktoré vzbudzujú najväčšie 
obavy, zaobchádzať s obozretnosťou, pri 
ktorej sa vyžaduje, aby podniky, ktoré takéto 
látky používajú, preukázali povoľovaciemu
orgánu, že neexistujú vhodné alternatívne 
látky alebo technológie, že prínos pre 
spoločnosť z používania látky prevyšuje 
riziká spojené s jej používaním a že riziká sú 
pod dostatočnou kontrolou. Povoľovací
orgán si má potom pri schvaľovaní žiadostí 
podnikov overiť, že tieto požiadavky sú 
splnené. Keďže schvaľovania majú 
zabezpečiť vysokú úroveň ochrany na celom 
vnútornom trhu, je vhodné, aby týmto 
povoľovacím orgánom bola Komisia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Odôvodnenie 55

(55) Agentúra by mala radiť pri preverovaní 
prednostne povoľovaných látok, overovať 

(55) Agentúra by mala prednostne a 
nezávisle stanoviť prioritne povoľované 
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prioritne povoľované látky tak, aby sa 
zabezpečilo, že rozhodnutia budú 
zodpovedať potrebám hospodárstva a stavu 
výskumu a vývoja.

látky tak, aby sa zabezpečilo, že rozhodnutia 
budú zodpovedať potrebám spoločnosti a 
stavu výskumu a vývoja.

Odôvodnenie

Clarification: the Agency should lay down the list of priorities.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Odôvodnenie 69

(69) Agentúra by mala byť centrálou, ktorá 
zaručuje, že chemické zákony
a rozhodovacie procesy a odborne podklady 
pre ne sú dôveryhodné pre akcionárov
a verejnosť. Dôvera v agentúru u inštitúcií 
Spoločenstva, členských štátov, obecnej
verejnosti a zainteresovaných strán je preto 
nevyhnutná. Z toho dôvodu je rozhodujúce 
zaistiť jej nezávislosť, vysokú odbornú, 
technickú a regulatornú výkonnosť, 
transparentnosť a efektivitu.

(69) Agentúra by mala byť centrálou, ktorá 
zaručuje, že právne predpisy týkajúce sa 
chemických látok, rozhodovacie procesy  
a odborné podklady pre ne sú dôveryhodné 
pre všetky zúčastnené strany a verejnosť, aby 
široká verejnosť a všetky zainteresované 
strany mali dôveru v bezpečnosť 
chemických látok a prípravkov, ktoré 
používajú. Agentúra by mala tiež zohrávať 
ústrednú úlohu pri koordinácii informácií 
o nariadení REACH a jeho uplatňovaní, 
ako aj o rizikách. Dôvera v agentúru 
u inštitúcií Spoločenstva, členských štátov, 
širokej verejnosti a zainteresovaných strán je 
preto nevyhnutná. Z toho dôvodu je 
rozhodujúce zabezpečiť jej nezávislosť, 
vysokú odbornú, technickú a regulačnú
schopnosť, komunikačnú odbornosť, 
transparentnosť a efektivitu.

Odôvodnenie

Linked to amendments to Recitals 41a (new) and 70 and Article 73(2)(i) a (new).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Odôvodnenie 70

(70) Štruktúra agentúry by mala vyhovovať 
úlohám, ktoré bude plniť. Skúsenosti 
s obdobnými agentúrami Spoločenstva 
predstavujú z tohto hľadiska určitý návod, 
avšak štruktúra musí byť upravená tak, aby 
splňovala špecifické potreby tohto 

(70) Štruktúra agentúry by mala vyhovovať 
úlohám, ktoré bude plniť. Skúsenosti 
s obdobnými agentúrami Spoločenstva 
predstavujú z tohto hľadiska určitý návod, 
avšak štruktúra musí byť upravená tak, aby 
spĺňala špecifické potreby tohto nariadenia.
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nariadenia. V tomto prípade musí obsahovať vytvorenie 
strediska najvyššej odbornosti pre
informácie o rizikách v rámci agentúry.

Odôvodnenie

Linked to amendments to Recitals 41 a (new) and 69 and Article 73(2)(i) a (new).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Odôvodnenie 79

(79) V rámci agentúry by mal byť vytvorený 
odvolací výbor, aby boli zaručené zákonné 
práva na odvolanie pre podnikateľov, 
ktorých ovplyvnili rozhodnutia agentúry.

(79) V rámci agentúry by mal byť vytvorený 
odvolací výbor, aby boli zaručené práva na 
odvolanie pre všetkých, ktorí majú zákonný 
záujem a ktorých negatívne ovplyvnili 
rozhodnutia agentúry.

Odôvodnenie

The term 'all those having a legal interest' is wider than 'operators'.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Odôvodnenie 89

(89) Zdroje sa musia sústrediť na látky, 
ktoré vzbudzujú najväčšie obavy. Látka sa
má preto pridať do Prílohy I smernice 
67/548/EHS iba ak splňuje kritériá na 
klasifikáciu ako karcinogénna, mutagénna, 
alebo s reprodukčnou toxicitou  kategórie 
1, 2 alebo ako látka vyvolávajúca 
precitlivenosť v dýchacom systéme. Je treba
uskutočniť také opatrenia, aby príslušné 
orgány mali možnosť podať návrhy 
Agentúre. Agentúra by mala vydávať svoje 
stanovisko k návrhu, pričom zúčastnené 
strany by mali mať možnosť stanovisko 
komentovať. Potom by Komisia mala vydať 
rozhodnutie.

(89) Aby členské štáty mali príležitosť 
predložiť návrhy na harmonizovanú 
klasifikáciu látky do Prílohy I smernice 
67/548/EHS alebo do Prílohy I smernice 
1999/45/ES, mali by pripraviť 
dokumentáciu v súlade s podrobnými 
požiadavkami. Dokumentácia by mala
vysvetliť odôvodnenie na opatrenia v rámci 
celého Spoločenstva. Agentúra by mala 
poskytnúť svoje stanovisko k návrhu, pričom 
zúčastnené strany by mali mať možnosť 
vyjadriť sa k nemu. Potom by Komisia mala 
vydať rozhodnutie.

Odôvodnenie

Restricting harmonised classification to CMR substances and to respiratory sensitisers is far 
too limited. There are many more highly relevant impacts on human health and the 
environment. Classification has proven to be very controversial, too controversial to be left to 
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industry alone. Harmonised classification allows for solving conflicts without recourse to 
courts, and therefore saves resources.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Odôvodnenie 91a (nové)

(91a) Komisia zváži možnosť predloženia 
návrhu na vytvorenie európskej  značky 
navrhnutej na identifikáciu a podporu 
výrobkov, ktoré boli v každom štádiu 
výrobného procesu vyrábané v súlade 
s požiadavkami vychádzajúcimi z tohto 
nariadenia.

Odôvodnenie

Self-explanatory.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Odôvodnenie 93

(93) Aby systém vytvorený týmto 
nariadením fungoval efektívne, medzi 
členskými štátmi, agentúrou a Komisiou 
musí byť dobrá spolupráca a spolupôsobenie
pokiaľ ide o uplatňovanie.

(93) Aby systém vytvorený týmto 
nariadením fungoval efektívne, medzi 
orgánmi členských štátov, agentúrou 
a Komisiou musí byť dobrá spolupráca 
a koordinácia, pokiaľ ide o uplatňovanie.

Odôvodnenie

Close cooperation between the Agency, the Commission and the Member State authorities is 
necessary for effective enforcement.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Odôvodnenie 100

(100) Je vhodné, aby ustanovenia tohto 
nariadenia nadobudli účinnosť rozvrhnutým 
spôsobom a prechod na nový systém bol tak 
hladký. Postupné nadobúdanie účinnosti 
ustanovení by malo navyše umožniť 
všetkým zúčastneným stranám, orgánom, 
podnikom a akcionárom sústrediť zdroje na 
prípravu nových povinností v správnom 
čase.

(100) Je vhodné, aby ustanovenia tohto 
nariadenia nadobudli účinnosť postupne a 
prechod na nový systém bol tak hladký.

Postupné nadobúdanie účinnosti ustanovení 
by malo navyše umožniť všetkým 
zúčastneným stranám, orgánom, podnikom 
a zapojeným stranám sústrediť zdroje na 
prípravu nových povinností v správnom 
čase, a to aj prostredníctvom uzatvorenia  
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dobrovoľných dohôd koordinovaných 
Komisiou medzi priemyslom a ďalšími 
zainteresovanými stranami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Odôvodnenie 101A (nové)

(101a) Toto nariadenie platí bez toho, aby 
bola dotknutá smernica 98/24/ES1. Táto 
smernica je aj naďalej centrálnym 
právnym nástrojom na ochranu zdravia a 
bezpečnosti pracovníkov pred škodlivými 
účinkami chemických látok používaných 
pri práci. Členské štáty a sociálni partneri 
by mali zabezpečiť lepšie využívanie a 
kontrolu smernice 98/24/ES.
________________________

¹Ú. v. L 131, 5.5.1998, s. 11.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
1 odsek 2

2. Cieľom tohto nariadenia je zaistiť voľný 
obeh týchto látok na vnútornom trhu.

2. Cieľom tohto nariadenia je zaistiť voľný 
obeh týchto látok na vnútornom trhu 
v súlade s povinnosťou starať sa.

Odôvodnenie

Linked to the reintroduction of the duty of care in Article 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Článok 1a (nový)

Článok 1a
Povinnosť starať sa 

1. Každý výrobca, dovozca alebo následný 
používateľ, ktorý vykonáva alebo mieni 
vykonávať činnosti s využitím látky, 
prípravku, alebo výrobku obsahujúceho 
túto látku alebo prípravok, ako je výroba, 
dovoz alebo ich využitie, a vie, alebo by 
mohol rozumne predpokladať, že tieto 
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operácie by mohli mať negatívne účinky na 
ľudské zdravie alebo životné prostredie, by 
mal vynaložiť všetku primeranú snahu na 
zabránenie, obmedzenie alebo nápravu 
týchto účinkov.
2. Každý výrobca, dovozca alebo následný 
používateľ, ktorý dodáva látku, prípravok 
alebo výrobok obsahujúci túto látku 
výrobcovi, dovozcovi alebo následnému 
používateľovi, má v zodpovedajúcom 
rozsahu zabezpečiť primeranú 
komunikáciu a informačnú výmenu, podľa 
potreby vrátane odbornej pomoci, ktorá je 
potrebná na prevenciu, obmedzenie alebo 
nápravu negatívnych účinkov na ľudské 
zdravie alebo životné prostredie.

Odôvodnenie

A general principle of duty of care defining the responsibility of industry is needed for the 
safe handling and use of all chemicals. It is intended to be applicable to all substances 
(irrespective of production volume), implying that industry is expected not just to meet the 
specific obligations under REACH but also to fulfil the basic social, economic and 
environmental responsibilities of entrepreneurship.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Článok 1b (nový)

Článok 1b
Uchovávanie záznamov

1. Všetci výrobcovia, dovozcovia alebo 
následní používatelia budú využívať 
informácie, ktoré majú k dispozícii, alebo 
o ktorých sa dá predpokladať, že by ich 
mali mať k dispozícii v súlade s článkom 
1a. V tomto ohľade, výmena 
a komunikácia informácií, na ktoré 
odkazuje článok 1a, odsek 2, bude 
v každom prípade obsahovať tieto údaje:
(a) údaje potrebné na dosiahnutie súladu 
so záväzkami podľa tohto nariadenia;
(b) popis minimálnych opatrení, ktoré sa 
považujú za nevyhnutné na zabránenie 
alebo obmedzenie účinkov na ľudské 
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zdravie a životné prostredie z hľadiska 
racionálne predpokladaných činností 
s látkou, prípravkom alebo výrobkom 
obsahujúcim túto látku či prípravok.
2. Všetci výrobcovia, dovozcovia, alebo 
následní používatelia budú uchovávať a 
aktualizovať záznam obsahujúci 
informácie podľa odseku 1, vrátane 
obchodných názvov látok, prípravkov alebo 
výrobkov obsahujúcich tieto látky alebo
prípravky, chemickej identity látok, zloženia 
prípravkov, správy o chemickej bezpečnosti 
tam, kde to prichádza do úvahy, a všetky 
ďalšie informácie potrebné na splnenie 
povinností podľa tohto nariadenia.
3. Všetci výrobcovia, dovozcovia alebo 
následní používatelia umožnia na 
požiadanie príslušných orgánov členských 
štátov, v ktorých sídlia, prístup k záznamom 
uvedeným v odseku 2 tohto článku.

Odôvodnenie

Proper record-keeping at company level is a basic requirement for enforcement purposes and 
verification of compliance with the REACH Regulation. This provision doesn't involve any 
additional cost for industry.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Článok 3 odsek 29a (nový)

29a. Malé a stredné podniky znamenajú 
podniky definované v odporúčaní 
2003/361/ES zo 6. mája 2003.

Odôvodnenie

In the interests of a correct application of the rules, a definition of Small- and Medium-Sized 
Enterprises needs to be included since they are particularly vulnerable participants in the 
procedure. This amendment is linked to the other amendments to the Articles under Title I:
General Issues.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Článok 5 odsek 4

4. Predloženie registrácie bude doplnené 4. Predloženie registrácie bude doplnené 
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o poplatok stanovený agentúrou. o poplatok stanovený agentúrou.

Tento poplatok by mal byť priamo úmerný 
typu predmetných registračných 
dokumentov.

Odôvodnenie

To make matters easier for SMEs, the registration fee set by the agency should be 
commensurate with the information supplied for the purpose of registering the substance.
This amendment is linked to the other amendments tabled to the articles set out in Title II:
Registration of substances.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Článok 5 odsek 4a (nový)

4a. Všetky žiadosti o registráciu sa 
podrobia nezávislému auditu pred ich 
podaním na agentúru a správa o audite 
bude predložená agentúre spolu 
so žiadosťou o registráciu. Tento audit 
zabezpečí, že registrácia bude úplná a bude 
mať dobrú kvalitu. Audit vykoná 
organizácia nezávislá na žiadateľovi 
o registráciu, aj keď náklady bude hradiť 
žiadateľ.  Agentúra vypracuje návod 
na vykonávanie týchto auditov kvality.

Odôvodnenie

There is currently no mandatory evaluation of the quality and content of the registration 
dossiers, as the Agency will only check for completeness (Article 18(2)). Given that a recent 
evaluation by competent authorities in Member States found that only 31% of safety data 
sheets were fully accurate, we consider it vital that an independent audit be required prior to 
submission of the documents, in order to ensure the accuracy of registration dossiers.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Článok 6 odsek 1 bod a

(a) v týchto výrobkoch je prítomná látka
v celkovom objeme vyše 1 tony na výrobcu 
alebo dovozcu ročne, pričom každý typ
výrobku je posudzovaný zvlášť;

(a) množstvo látky prevyšuje 1 tonu na 
výrobcu alebo dovozcu ročne;
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Odôvodnenie

In the version set out in the Commission proposal, Article 6 offers the EU processing industry 
scant protection against unfair competition from outside the EU. Since an equivalent, 
imported product is required to meet less stringent conditions, it will be cheaper; moreover, it 
may be manufactured using a broader range of raw materials.

The amendment establishes a fair trading environment for undertakings inside and outside the 
EU and guarantees the highest possible degree of human health and environmental 
protection.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Článok 6a odsek 1

1. Fyzická alebo právnická osoba založená
mimo územie Spoločenstva, ktorá vyrába 
látku dovážanú do Spoločenstva ako takú, 
v prípravkoch, alebo vo výrobkoch, môže po 
vzájomnej dohode vymenovať fyzickú alebo 
právnickú osobu založenú v Spoločenstve, 
aby táto, ako jej jediný zástupca, plnila 
povinnosti uvalené na dovozcov podľa tejto 
hlavy.

1. Fyzická alebo právnická osoba so sídlom
mimo územia Spoločenstva, ktorá vyrába 
látku dovážanú do Spoločenstva ako takú, 
v prípravkoch, alebo vo výrobkoch, môže po 
vzájomnej dohode vymenovať fyzickú alebo 
právnickú osobu so sídlom v Spoločenstve, 
aby táto, ako jej zástupca, plnila povinnosti 
uvalené na dovozcov podľa tejto hlavy.

Odôvodnenie

Clarification.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Článok 7 odsek 1

1. Počas obdobia piatich rokov články 5 a 
19 neplatia pre látky, ktoré sú vyrobené v 
Únii alebo dovezené do Únie pre výskum a 
vývoj so zameraním na výrobný proces s 
radom označených zákazníkov a v množstve, 
ktoré je obmedzené len na účely výskumu 
a vývoja so zameraním na výrobný proces.

1. Články 5 a 19 neplatia pre látky, ktoré sú 
vyrobené v Únii alebo dovezené do Únie na
výskum a vývoj so zameraním na výrobný 
proces s radom evidovaných zákazníkov a v 
množstve, ktoré je obmedzené len na účely 
výskumu a vývoja so zameraním na výrobný 
proces.

Odôvodnenie

Substances not intended for use in product- and process-orientated research and development 
should not be subject to any time limit.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
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Článok 7 odsek 2 pododsek 2

Lehota uvedená v odseku 1 začína plynúť 
doručením oznámenia od agentúry.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

The deletion is necessary because the reference to the five-year period has been removed 
from paragraph 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Článok 7 odsek 7

7. Agentúra môže na požiadanie rozhodnúť 
o predĺžení päťročnej lehoty o maximálne 
ďalších päť rokov – v prípade látok, ktoré 
sa majú použiť výhradne na vývoj 
medicínskych prostriedkov pre humánnu a 
veterinárnu medicínu – o maximálne 
ďalších desať rokov, ak výrobca alebo 
importér môže dokázať, že takéto 
predĺženie je primerané programu výskumu 
a vývoja.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

The deletion is necessary because the reference to the five-year period has been removed 
from paragraph 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Článok 7 odsek 8 pododsek 2

Pri rozhodnutiach podľa odsekov 4 a 7 musí 
agentúra zohľadniť stanovisko týchto
príslušných kompetentných úradov.

Pri rozhodnutiach podľa odseku 4 musí 
agentúra zohľadniť stanovisko príslušných 
kompetentných úradov každého členského 
štátu, v ktorom prebieha výroba, dovoz 
alebo výskum a vývoj so zameraním na 
výrobný proces.

Odôvodnenie

Clarification

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Článok 9 odsek -1 (nový)
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Pokiaľ žiadateľ o registráciu predloží 
informácie na účel registrácie podľa 
písmen a) a b), môže z dôvodu ochrany 
podnikového a obchodného tajomstva 
žiadať, aby sa podklady označili za 
obzvlášť tajné a chránené. Žiadateľ o 
registráciu musí všetky takéto žiadosti 
zdôvodniť.

Odôvodnenie

Application of the existing legislation (Regulation (EEC) No 793/93 and 
Directive 92/32/EEC) requiring industry to preserve confidentiality

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Článok 9 bod a podbod (vi)

(vi) Zhrnutia informácií z použitia príloh V 
až IX;

(vi) súhrn informácií získaných pri 
uplatňovaní prílohy V, informácie o akútnej 
toxicite a informácie o biologickej 
odbúrateľnosti podľa prílohy VI, ako aj 
súhrn ďalších dostupných predmetných 
informácií, ktoré žiadateľ o registráciu 
pokladá za potrebné na vyhodnotenie 
rizika, ďalšie informácie a testy, obzvlášť 
také, ktoré si vyžadujú pokusy na 
zvieratách, sa vyžadujú len v takom 
prípade, keď sú nevyhnutné vzhľadom na 
reálne vystavenie účinkom látky.

Odôvodnenie

The information specified in Annex V and information on acute toxicity and biodegradability 
for the purposes of Annex VI should initially be considered sufficient for risk assessment.
Other data should not be compiled unless these are necessary, in the light of use and 
exposure, to establish the degree of risk and, where applicable, determine what additional 
measures might be needed in order to minimise the risks. This would make for substantial cost 
savings. The Commission should draw up the necessary guideline, for example in the REACH 
implementation projects, as to how test requirements could be linked to exposure (e.g. 
exposure categories)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Článok 9 bod a podbod (x)

(x) prehlásenie o tom, či súhlasí, že jeho vypúšťa sa 
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zhrnutia a rozhodné študijné zhrnutia 
informácií získaných z uplatnenia príloh V 
až VIII pokiaľ ide o testy, ktoré 
nevyužívajú stavovce, boli za poplatok  
používané aj následnými subjektami 
s registračnou povinnosťou;

Odôvodnenie

The purpose of deleting point (x) of Article 9(a) is to do away with the option enjoyed by the 
holders of the rights to study findings of granting or not granting access to test data 
concerning invertebrate animals. The deletion of this provision is fundamental to the 
introduction of the principle of compulsory access to all data, against fair and proportional 
payment (although no agreement has yet been concluded on precisely what payment a person 
seeking access to data must make to the rightsholder). This issue is of paramount importance 
for SMUs in particular, since it will substantially reduce the costs they incur in connection 
with REACH measures. This amendment is linked to the other amendments tabled to the 
articles in Title II: Registration of substances.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Článok 9 bod a podbod (xa) (nový)

xa) písomné potvrdenie, že žiadateľ o 
registráciu má prístup ku všetkým 
pôvodným študijným správam, z ktorých 
boli prevzaté predkladané zhrnutia alebo 
zhrnutia zo základných podkladov. Na 
požiadanie agentúry dodá žiadateľ o 
registráciu potvrdenie o tom, že je 
vlastníkom takýchto štúdií, alebo že má k 
nim oprávnený prístup.

Odôvodnenie

The amendment serves to protect property rights where test data are concerned.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Článok 10, odsek 1, prvý pododsek

Ak látku plánujú vyrábať v Spoločenstve 
dvaja alebo viacerí výrobcovia resp. ak má 
byť dovážaná dvoma alebo viacerými 
dovozcami, môžu vytvoriť konzorcium pre
účely registrácie.

Časti registrácie budú predložené jedným 
výrobcom alebo dovozcom, ktorý bude so 

Ak látku plánujú vyrábať v Spoločenstve 
dvaja alebo viacerí výrobcovia, resp. ak má 
byť dovážaná dvoma alebo viacerými 
dovozcami, môžu vytvoriť konzorcium na
účely registrácie.
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súhlasom ostatných výrobcov resp. 
dovozcov  vystupovať v ich mene v súlade 
s druhým, tretím a štvrtým pododsekom.

Spoločné využívanie údajov bude povinné 
v súvislosti s údajmi z testov uskutočnených 
na stavovcoch ako aj zo všetkých testov 
potrebných na registračné účely.
Vytváranie verejných konzorcií 
a zmiešaných verejných/súkromných 
konzorcií bude podporované a s ohľadom 
na zabezpečenie prístupu malých 
a stredných podnikov a asociácií malých 
a stredných podnikov.

Odôvodnenie

This amendment stems from the need to simplify the registration process, above all so as to 
reduce and rationalise the costs borne by SMEs, and seeks to ensure access to consortia by 
SMEs and SME associations, not least with a view to preventing any abuse of dominant 
positions. It is linked to the other amendments tabled to the articles in Title II: Registration of 
substances.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Článok 10 odsek 2

2. Každá organizácia žiadajúca 
o registráciu, ktorá je účastníkom konzorcia, 
zaplatí iba jednu tretinu registračného 
poplatku.

2. Každý žiadateľ o registráciu ktorý je 
účastníkom konzorcia, zaplatí rovnaký 
podiel registračného poplatku.

Odôvodnenie

Limiting the reduction of fees only to one-third reduces the incentive for the formation of 
consortia to two-party consortia. Only a consortium consisting of two members will benefit 
from the formation. Sharing the fees equally, though, makes it attractive for bigger consortia, 
too.

Linked to amendments to Articles 17(2), 25(5) and 25(6).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
Článok 11 odsek 1

1. technický zborník podľa článku 9 vypúšťa sa 
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písmeno a) musí v súlade s bodmi (vi), (vii) 
a (viii) obsahovať minimálne nasledovné 
údaje:
(a) informácie podľa prílohy V pre látky, 
ktoré sa ročne vyrábajú alebo dovážajú v 
množstvách jedna tona alebo viac na 
každého výrobcu alebo importéra;

(b) informácie podľa príloh V a VI pre 
látky, ktoré sa ročne vyrábajú alebo 
dovážajú v množstvách desať ton alebo viac 
na každého výrobcu alebo importéra;

(c) informácie podľa príloh V a VI a 
skúšobné návrhy na získanie informácií 
podľa prílohy VII pre látky, ktoré sa ročne 
vyrábajú alebo dovážajú v množstvách 100 
ton alebo viac na každého výrobcu alebo 
importéra;

(d) informácie podľa príloh V a VI a 
skúšobné návrhy na získanie informácií 
podľa príloh VII  a VIII pre látky, ktoré sa 
ročne vyrábajú alebo dovážajú v 
množstvách 1000 ton alebo viac na každého 
výrobcu alebo importéra.

Odôvodnenie

Quantity-based information requirements are superfluous because the requirements have to 
be related to exposure

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
Článok 11 odsek 2

2. Pokiaľ množstvo niektorej registrovanej 
látky dosiahlo nasledovnú hranicu, treba 
pripraviť príslušné doplňujúce informácie 
podľa odseku 1 ako aj všetky informácie 
premietnuté do základných podkladov a 
ostatné registračné prvky a predložiť ich 
agentúre.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Quantity-based information requirements are superfluous because the requirements have to 
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be related to exposure.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
Článok 12 odsek 4 prvý pododsek

4. Ak už látka bola zaregistrovaná, nový 
subjekt s registračnou povinnosťou bude 
oprávnený odkazovať na štúdie a správy 
o testoch, ďalej len „štúdie“, ktoré boli 
uskutočnené pre túto látku, za predpokladu, 
že môže dokázať, že látka, ktorú chce 
zaregistrovať, je tá istá ako látka, ktorá už 
registrovaná bola, vrátane stupňa čistoty 
a povahy nečistôt, a že môže predložiť 
potvrdenie o prístupe od predošlého subjektu 
s registračnou povinnosťou, ktorý mu tým 
povoľuje využívanie týchto štúdií.

4. Ak už látka bola zaregistrovaná, nový 
žiadateľ o registráciu bude oprávnený 
odkazovať na štúdie a správy o testoch, 
ďalej len „štúdie“, ktoré boli uskutočnené 
pre túto látku, za predpokladu, že môže 
dokázať, že látka, ktorú chce zaregistrovať, 
je tá istá ako látka, ktorá už registrovaná 
bola, vrátane stupňa čistoty a povahy 
nečistôt, a že predkladá potvrdenie 
o prístupe od predošlého žiadateľa 
(žiadateľov) o registráciu.

Odôvodnenie

Access must be guaranteed to data on tests not carried out on animals, as is already provided 
for in connection with tests carried out on animals. This amendment is linked to the other 
amendments tabled to the articles in Title II: Registration of substances.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
Článok 13 odsek 1 prvý pododsek

1. Bez ujmy na Článok 4 Smernice 98/24/EÚ
bude vykonané vyhodnotenie chemickej 
bezpečnosti a vyplní sa správa o chemickej 
bezpečnosti u všetkých látok, ktoré sú 
predmetom registrácie v súlade s touto 
Kapitolou, ak organizácia žiadajúca 
o registráciu túto látku vyrába alebo dováža 
v množstve 10 ton alebo viac za rok.

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 4 
smernice 98/24/ES, bude vykonané 
vyhodnotenie chemickej bezpečnosti 
a vyplní sa správa o chemickej bezpečnosti 
u všetkých látok, ktoré sú predmetom 
registrácie v súlade s touto kapitolou, ak 
žiadateľ o registráciu túto látku vyrába alebo 
dováža v množstve 1 tony alebo viac za rok.

Odôvodnenie

The obligation to make a CSA and to include a CSR in the registration dossier should apply 
also to low-volume substances (1-10 tonnes per year per manufacturer/importer). If not, two-
thirds of the 30 000 substances covered by REACH will be registered without a chemical 
safety assessment. As a consequence, information will not be at hand for establishing risk 
reduction measures that may be needed to control risks from these substances. This is 
particularly important for substances classified as dangerous or as PBT or vPvB, since their 
safety data sheets will be complemented by relevant information about ways of controlling 
human and environmental exposure for all identified uses.
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Furthermore, the economic consequences of requiring a CSR for low-volume substances, too, 
can be estimated as being rather moderate, and would only be a small fraction of the costs 
applying to a high-volume substance (see F. Ackerman: 'The true costs of REACH').

Thus, the CSA/CPR obligation for the range of 1-10 tonnes per annum is certainly a cost-
effective measure with regard to the potential great gain in health benefits for consumers and 
workers exposed to dangerous substances.

Finally, it will avoid contradiction and increase the synergies between REACH and the 
worker protection legislation, since Directive 98/24/EC applies to all chemical agents present 
in the workplace, regardless of the volume used.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
Článok 13 odsek 5 bod (a)

(a) v materiáloch, ktoré sú v kontakte 
s potravinami, v rámci Smernice Rady 
89/109/EHS

vypúšťa sa

Odôvodnenie

The chemical safety report forms part of the registration dossier and is therefore not required 
for substances that are outside the regulation's scope. Substances already covered by suitably 
integrated specific provisions should remain outside the scope of REACH. This amendment is 
linked to the other amendments tabled to the articles in Title II: Registration of substances.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
Článok 15 odsek 2 úvodná časť

2. Registrácia na mieste izolovanej 
intermediárnej látky bude zahrnovať všetky 
nižšie uvedené informácie, vo formáte 
stanovenom Agentúrou v súlade s Článkom
108, v rozsahu, ktorý je výrobca schopný 
predložiť bez ďalšieho testovania:

2. Registrácia na mieste izolovanej 
intermediárnej látky bude zahŕňať všetky 
nižšie uvedené informácie, vo formáte 
stanovenom agentúrou v súlade s článkom
108:

Odôvodnenie

REACH provides for only minimal information on intermediates. However, intermediates are 
often very reactive, and they may possess various dangerous properties. Intermediates are of 
particular concern for workers' health. It is not enough just to submit the information that is 
already available. Information should be sufficient to classify the intermediate to allow more 
reliable occupational health monitoring, adequate collective and individual protection 
measures and identification of candidate substances for substitution.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52
Článok 15 odsek 2a (nový)

2a. Registrácia na mieste izolovanej 
intermediárnej látky v množstve nad 100 
ton za rok okrem informácií požadovaných 
podľa odseku 2 zahŕňa informácie 
stanovené v Prílohe V.
Na vytvorenie týchto informácií sa použije 
Článok 12.

Odôvodnenie

REACH provides for only minimal information on intermediates. However, intermediates are 
often very reactive, and they may possess various dangerous properties. Intermediates are of 
particular concern for worker's health. It is not enough just to submit the information that is 
already available. On-site isolated intermediates in quantities of more than 100 tonnes should 
fulfil the same requirements as normal substances between 1 and 10 tonnes.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
Článok 16 odsek 4 bod e

(e) prepravné operácie sú v súlade 
s požiadavkami Smernice 94/55/EÚ;

(e) prepravné operácie sú v súlade 
s požiadavkami smernice 94/55/ES
a s príslušnými pravidlami pre prepravu 
nebezpečného tovaru vo vzduchu a po mori 
a spĺňajú ustanovenia Rotterdamského 
dohovoru týkajúce sa prepravy 
nebezpečných chemických výrobkov;

Odôvodnenie

Directive 94/55/EC only covers carriage by rail and road. The European Union is fully 
engaged in the implementation of the Rotterdam Convention.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54
Článok 17 odsek 2

2. Každá organizácia žiadajúca 
o registráciu, ktorá je účastníkom konzorcia 
zaplatí iba jednu tretinu poplatku.

2. Každý žiadateľ o registráciu, ktorý je 
účastníkom konzorcia, zaplatí rovnaký 
podiel poplatku.

Odôvodnenie

Limiting the reduction of fees only to one-third reduces the incentive for the formation of 
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consortia to two-party consortia. Only a consortium consisting of two members will benefit 
from the formation. Sharing the fees equally, though, makes it attractive for bigger consortia, 
too.

Linked to amendments to Articles 10(2), 25(5) and 25(6).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55
Článok 20a (nový)

Článok 20a
1. Pri látkach, ktoré sa vyrábajú alebo 
dovážajú v množstvách medzi 10 a 1000 ton 
musia žiadatelia o registráciu v rozmedzí 
piatich rokov po nadobudnutí účinnosti 
tohto nariadenia poskytnúť tieto 
informácie:
− Fyzikálno - chemické vlastnosti podľa 

prílohy V
− Biologická odbúrateľnosť
− Akútna toxicita voči vode (druh)
− Akútna toxicita, spôsob prieniku do 

organizmu (orálne, pokožkou, 
vdýchnutím) 

− Dráždivý účinok na pokožku 
− Dráždivý účinok na oči 
− Senzibilizácia pokožky 
− Mutagénny účinok (test Ames) 
− Klasifikácia a označovanie 
− Všeobecné informácie o následkoch 

vystavenia účinkom látky a o použití 
podľa jednoduchých kategórií;

Agentúra na svojej internetovej stránke 
dáva k dispozícii elektronický softvérový 
nástroj.
2. V rozmedzí piatich rokov po nadobudnutí 
účinnosti tohto nariadenia musia žiadatelia 
o registráciu zostaviť poradovník pre látky, 
ktoré vyrábajú alebo dodávajú v 
množstvách medzi 1 až 100 to, pričom treba 
zohľadniť vyrábané a dovážané množstvá, 
vystavenie účinkom látky a inherentné 
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vlastnosti. Usmernenia ako aj softvér na 
zisťovanie postavenia látky v poradovníku 
dáva k dispozícii agentúra.
Žiadatelia o registráciu musia predložiť 
výsledky získané pri zostavovaní tohto 
poradovníka, ako aj všetky dostupné 
informácie, ktoré sa v tejto súvislosti dajú 
pokladať za smerodajné. Na tieto účely 
poskytuje agentúra na svojej internetovej 
stránke príslušný elektronický softvérový 
nástroj.
3. Žiadatelia o registráciu, ktorí neposkytnú 
informácie upresnené v odsekoch 1 a 2, si 
nemôžu uplatniť nárok na závery z článku 
21.
Agentúra musí aktualizovať zverejnený 
zoznam v rámci jedného mesiaca tak, aby 
bol v súlade s článkom 26 odsek 2 písmeno 
b) a oznámiť skoršie registračné termíny 
pre bežné látky.

Odôvodnenie

The insertion of the new Article 20a would mean that, in addition to the substance register 
compiled in accordance with Article 26, core information, to be used for prioritisation for 
registration purposes, would be produced five years after the regulation had entered into 
force. The necessary guidelines and software tools should be devised by the Commission and 
made available for use by the Agency.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56
Článok 21 odsek 1 úvodná časť

1. Počas časového obdobia troch rokov po 
nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia 
neplatí článok 19 na nasledovné látky:

1. Počas časového obdobia piatich rokov po 
nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia 
neplatí článok 19 pre tieto látky:

Odôvodnenie

Changes the order of registration of substances, taking into account production or import 
volume on the one hand and risk on the other

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57
Článok 21 odsek 2

2. Počas časového obdobia šesť rokov po 2. Počas časového obdobia siedmich rokov 
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nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia 
neplatí článok 19 pre látky typu „phase-in“, 
pokiaľ sa po nadobudnutí účinnosti tohto 
nariadenia minimálne jedenkrát v Únii
vyrobilo alebo do Únie doviezlo množstvo 
100 ton na rok a na výrobcu alebo 
importéra.

po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia 
neplatí článok 19 pre látky typu „phase-in“, 
pokiaľ sa po nadobudnutí účinnosti tohto 
nariadenia minimálne jedenkrát v 
Spoločenstve vyrobilo alebo do Spoločenstva
doviezlo množstvo 100 ton na rok a na 
výrobcu alebo dovozcu. Článok rovnako 
neplatí pre látky typu „phase-in“, pre ktoré 
bolo stanovené poradie podľa článku 20.

Odôvodnenie

Changes the order of registration of substances, taking into account production or import 
volume on the one hand and risk on the other

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58
Článok 21 odsek 2a (nový)

2a. Počas časového obdobia deviatich rokov 
po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia 
neplatí článok 19 pre látky typu „phase-in“, 
pokiaľ sa po nadobudnutí účinnosti tohto 
nariadenia minimálne jedenkrát v Únii 
vyrobilo alebo do Únie doviezlo viac ako 10 
ton za rok a na výrobcu alebo dovozcu.

Odôvodnenie

Changes the order of registration of substances, taking into account production or import 
volume on the one hand and risk on the other.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59
Článok 22 odsek 1

1. Ohlásenie vykonané podľa smernice 
67/548/EHS platí ako registrácia pre účely 
tejto hlavy; agentúra musí v rámci jedného 
roka po nadobudnutí účinku tohto nariadenia 
prideliť registračné číslo.

1. Na účely tejto hlavy platí oznámenie 
podané podľa smernice 67/548/EHS, alebo 
ukončené vyhodnotenie existujúcej látky 
podľa nariadenia (EHS) č. 793/93 ako 
registrácia; agentúra musí v rámci jedného 
roka po nadobudnutí účinnosti tohto 
nariadenia prideliť registračné číslo.

Odôvodnenie

Some existing substances have now been completely assessed under the relevant EU 
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programme. The assessment requirements in the programme for existing substances are very 
largely in line with the requirements applying to registration of new substances.
Consequently, existing substances completely assessed as such should be deemed to have 
been registered in the same way as new substances notified under Directive 67/548/EEC

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60
Článok 23 odsek 1a (nový)

1a. Agentúra by mala byť zapojená do 
vytvárania smerníc o spoločnom využívaní 
údajov v súlade s návrhom „Jedna látka, 
jedna registrácia“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61
Článok 23 odsek 1

1. Aby sa zabránilo pokusom na zvieratách, 
ktoré nie sú nevyhnutné, potom je prípustné 
vykonávať pokusy na stavovcoch pre účely 
tohto nariadenia len vtedy, keď potrebné 
poznatky nie je možné získať žiadnou inou 
cestou. Okrem toho sa vyžaduje prijať 
opatrenia na to, aby sa obmedzili zbytočné 
viacnásobné pokusy v rámci iných pokusov.

1. Aby sa zabránilo zbytočným pokusom na 
zvieratách, je prípustné vykonávať pokusy 
na stavovcoch na účely tohto nariadenia až 
po vyčerpaní ostatných možností. Okrem 
toho je potrebné prijať opatrenia na to, aby 
sa zakázalo testovanie na zvieratách, ak 
existujú alternatívne metódy výskumu a aby 
sa obmedzili zbytočné viacnásobné pokusy.

Odôvodnenie

The wording of the proposal to the effect that the use of animals should wherever possible be 
prohibited is extremely vague making compliance dependent on the goodwill of the producer 
or, worse still, on market dictates. The treatment of animals, however, cannot be conditioned 
by the harsh and implacable rules of a fluctuating market.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62
Článok 23 odsek 2

2. Spoločné využívanie a spoločné 
predkladanie informácií podľa tohto 
nariadenia sa týka technických dát a zvlášť 
informácií o inherentných vlastnostiach 
látok. Subjekty s registračnou povinnosťou
musia zanechať výmenu informácií o ich 
trhovom správaní sa, obzvlášť o výrobných 
kapacitách, o objemoch výroby alebo 
predaja, o dovážaných množstvách alebo o 
trhových podieloch.

2. Spoločné využívanie a spoločné 
predkladanie informácií podľa tohto 
nariadenia  sa týka technických údajov a 
zvlášť informácií o inherentných 
vlastnostiach látok. Žiadatelia o registráciu
nesmú podávať informácie o ich trhovom 
správaní sa, obzvlášť o výrobných 
kapacitách, o objemoch výroby alebo 
predaja, o dovážaných množstvách alebo o 
trhových podieloch. Komisia vydá smernice 
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na dodržiavanie predpisov o konkurencii 
pri spoločnom využívaní údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63
Článok 23 odsek 3

3. Agentúra môže bezplatne sprístupniť 
iným subjektom s registračnou povinnosťou
alebo budúcim potenciálnym subjektom s 
registračnou povinnosťou zhrnutia 
výsledkov pokusov alebo podklady na 
zhrnutie štúdií, ktoré boli predložené 
minimálne 10 rokov predtým v rámci 
registrácie.

3. Pri spoločnom využití údajov treba 
zaplatiť finančné vyrovnanie .Vo 
výnimočných prípadoch môže agentúra 
bezplatne sprístupniť iným žiadateľom o 
registráciu alebo budúcim potenciálnym 
žiadateľom o registráciu zhrnutia výsledkov 
pokusov alebo podklady na zhrnutie štúdií z 
pokusov na stavovcoch, ktoré boli 
predložené minimálne 15 rokov predtým v 
rámci registrácie, v súlade s článkom 25 o 
látkach typu non-phase-in a článkom 28 o 
látkach typu phase-in .

Odôvodnenie

For reasons to do with proprietary rights, a financial consideration must always be paid 
when data have to be shared under legislative provisions.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64
Článok 23 odsek 4

S ohľadom na pokusy bez použitia 
stavovcov sa táto hlava vzťahuje len na 
potenciálny subjekt s registračnou 
povinnosťou, ak predchádzajúci subjekt s 
registračnou povinnosťou vydal súhlasné 
prehlásenie v súlade s článkom 9 
písmeno (a) bod (x).

Vypúšťa sa

Odôvodnenie

The deletion of paragraph 4 is closely related to and consequent upon the deletion of Article 
9(a)(x). The aim is to include the principle of compulsory sharing of all test data (including 
on non-vertebrates) in the objectives and general rules. This point is extremely important, 
especially for SMEs which will thus be able to significantly reduce the costs of measures 
required by REACH.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65
Článok 24 odsek 5 prvý pododsek

5. Ak bola tá istá látka zaregistrovaná pred 
menej než 10 rokmi, agentúra bezodkladne 
oznámi potencionálnemu subjektu 
s registračnou povinnosťou mená a adresy 
predošlých subjektov s registračnou 
povinnosťou a príslušné zhrnutia a zhrnutia 
veľkých štúdií, podľa toho, čo platí, ktoré už
boli predložené, vrátane stavovcov.

5. Ak bola tá istá látka zaregistrovaná pred 
menej než 15 rokmi, agentúra najprv
informuje predošlý žiadateľ o registráciu, 
aby sa zistila, či si praje byť menovaný. Ak 
získa jeho súhlas, agentúra bezodkladne 
oznámi potencionálnemu žiadateľovi o 
registráciu mená a adresy predošlých 
žiadateľov o registráciu a príslušné zhrnutia 
a prípadne podklady na zhrnutie štúdií 
vrátane už vykonaných pokusov.

Odôvodnenie

The previous registrant is entitled to have his name treated confidentially. There are no 
grounds for laying down a time limit. Financial compensation should always be paid for the 
joint use of data which is prescribed by law.

The amendment is closely related to and consequent upon the amendment to Article 9(a)(x).
Its purpose is to remove the optional nature of submission of test data on non-vertebrates by 
removing this provision. Compulsory access to data is of vital importance to SMEs.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66
Článok 24 odsek 5 tretí pododsek

Agentúra oznámi potencionálnemu 
subjektu s registračnou povinnosťou aj 
príslušné zhrnutia alebo zhrnutia veľkých 
štúdií, podľa prípadu, ktoré už boli 
vykonané predošlými subjektami 
s registračnou povinnosťou bez využitia 
stavovcov, v súvislosti s ktorými tieto 
predošlé subjekty s registračnou 
povinnosťou vydali súhlasné prehlásenie 
pre účely bodu (x) článku 9 ods.( a).

vypúšťa sa 

Odôvodnenie

The amendment is closely related to and consequent upon the amendment to Article 9(a)(x).
Its purpose is to remove the optional nature of submission of test data on non-vertebrates by 
removing this provision. Compulsory access to data is of vital importance to SMEs.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67
Článok 25 odsek 1
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1. Pri látkach, ktoré sú v súlade s článkom 
24 ods. 5 registrované menej než 10 rokov, 
požaduje potencionálny subjekt s 
registračnou povinnosťou od 
predchádzajúceho subjektu s registračnou 
povinnosťou informácie zo štúdií z pokusov 
na stavovcoch, ktoré potrebuje pre svoju 
registráciu. Môže od subjektu s registračnou 
povinnosťou požadovať informácie o 
pokusoch bez použitia stavovcov, pre ktoré 
predchádzajúci subjekt s registračnou 
povinnosťou vydal súhlasné prehlásenie 
v súlade s článkom 9 písm. (a) bod (x).

1. Pri látkach, ktoré sú v súlade s článkom 
24 ods. 5 registrované menej než 15 rokov, 
požaduje potencionálny žiadateľ o 
registráciu od predchádzajúceho žiadateľa 
(žiadateľov) o registráciu informácie zo 
štúdií z už uskutočnených pokusov, ktoré 
potrebuje na svoju registráciu. Môže tiež od 
žiadateľa o registráciu požadovať 
informácie o pokusoch nevykonaných na 
stavovcoch.

Odôvodnenie

This amendment is closely related to and consequent upon the amendments to Article 9(a)(x) 
and 24(5). Its aim is to remove the optional aspect of the submission of test data on non-
vertebrates by removing this provision.  Compulsory access to data is of vital importance to 
SMEs.

Studies involving vertebrate animals are hugely expensive. Proprietary rights in respect of 
test data should therefore be extended to 15 years, in line with other rules laid down 
elsewhere, for instance in Directive 98/8/EC on biocidal products.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 68
Článok 25 odsek 3 prvý pododsek

3. Ak bola dosiahnutá dohoda o zdieľaní
štúdií, predošlý subjekt s registračnou 
povinnosťou udelí potencionálnemu subjektu 
s registračnou povinnosťou potvrdenie 
o prístupe k predmetným štúdiám do dvoch 
týždňov od prijatia platby.

3. Ak bola dosiahnutá dohoda o spoločnom 
využívaní štúdií, ako o tom hovorí prvá 
a druhá veta odseku 1, predošlý žiadateľ o 
registráciu udelí potencionálnemu 
žiadateľovi o registráciu potvrdenie 
o prístupe k predmetným štúdiám do dvoch 
týždňov od prijatia platby.

Odôvodnenie

This amendment is closely related to and consequent upon the amendments to Articles 9(a)(x), 
24(5) and 25(1). Its aim is to remove the optional aspect of the submission of test data on 
non-vertebrates by removing this provision. Compulsory access to data is of vital importance 
to SMEs.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 69
Článok 25 odsek 4

4. Ak k takejto dohode nedôjde, 
potencionálny subjekt s registračnou 
povinnosťou o tom môže informovať 
agentúru a predošlé subjekty s registračnou 
povinnosťou najskôr 1 mesiac po prijatí 
mien a adries predošlých subjektov od 
agentúry.

4. Ak k takejto dohode nedôjde, 
potencionálny žiadateľ o registráciu
poskytne predošlému žiadateľovi 
(žiadateľom) registráciu príslušné 
informácie a najskôr 1 mesiac po prijatí 
mien a adries predošlých žiadateľov od 
agentúry môže agentúre predložiť žiadosť
o stanovenie spravodlivej platby splatnej 
predošlému žiadateľovi (žiadateľom) 
registráciu podľa odseku 6 uvedeného 
nižšie.

Odôvodnenie

In order to speed up and streamline the process of access to data, it is preferable for the 
agency to intervene and thus to ensure a degree of confidentiality of data.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 70
Článok 25 odsek 5

5. Predchádzajúca organizácia žiadajúca
o registráciu má 1 mesiac od prijatia 
informácií vzťahujúcich sa k odseku 4 na 
informovanie potenciálnej organizácie 
žiadajúcej o registráciu a Agentúry
o nákladoch, ktoré jej boli spôsobené danou 
štúdiou. Na požiadanie potenciálnej 
organizácie, ktorá žiada o registráciu, 
Agentúra vydá rozhodnutie, ktorým umožní, 
aby organizácia mala k dispozícii súhrny
alebo rozsiahle súhrny (podľa okolností) 
príslušných štúdií, alebo ich výsledky, a to 
na základe prijatia dôkazu, že organizácia
zaplatila predchádzajúcej organizácii, ktorá 
žiadala o registráciu, 50 % nákladov 
predchádzajúcou organizáciou
preukázaných.

5. Predchádzajúci žiadateľ o registráciu má 1 
mesiac od prijatia informácií uvedených v
odseku 4 na informovanie potenciálneho 
žiadateľa o registráciu a agentúry
o nákladoch, ktoré mala v súvislosti s danou 
štúdiou. Na požiadanie potenciálneho 
žiadateľa o registráciu agentúra vydá 
rozhodnutie, ktorým umožní, aby žiadateľ
mal k dispozícii zhrnutia alebo zhrnutia
podkladových štúdíí (podľa okolností) 
príslušných štúdií, alebo ich výsledky, a to 
na základe prijatia dôkazu, že žiadateľ
zaplatil predchádzajúcemu žiadateľovi
o registráciu rovnaký podiel nákladov 
preukázaných predchádzajúcim žiadateľom.

Odôvodnenie

Linked to the amendment to Article 10(2). The new registrant should not pay 50% of the 
testing cost to (the) previous registrant(s), as currently proposed for non-phase-in substances.
The rules for cost-sharing for non-phase-in substances should be the same as for phase-in 
substances (see Article 28(3)). There is no reason for these two types of substance to have 
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different cost-sharing systems.

Linked to the amendments to Articles 10(2), 17(2) and 25(6).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 71
Článok 25 odsek 6

6. Ak predchádzajúca organizácia žiadajúca
o registráciu neinformuje potenciálnu 
organizáciu žiadajúcu o registráciu 
a Agentúru o nákladoch v termíne uvedenom 
v odseku 5, potom Agentúra vydá na 
požiadanie rozhodnutie, ktorým umožní, aby 
organizácia mala k dispozícii súhrny alebo 
rozsiahle súhrny (podľa okolností) 
príslušných štúdií, podľa požiadavky 
organizácie. Predchádzajúca organizácia, 
ktorá žiadala o registráciu  bude uplatňovať 
od potenciálnej organizácie žiadajúcej
o registráciu, 50 % nákladov, ktoré budú 
vynútiteľné u národných súdov.

6. Ak predchádzajúci žiadateľ o registráciu 
neinformuje potenciálneho žiadateľa
o registráciu a Agentúru o nákladoch 
v termíne uvedenom v odseku 5, potom 
Agentúra vydá na požiadanie rozhodnutie, 
ktorým umožní, aby žiadateľ mal 
k dispozícii zhrnutia alebo zhrnutia 
podkladových štúdií (podľa okolností) 
príslušných štúdií, podľa požiadavky 
žiadateľa. Predchádzajúci žiadateľ 
(žiadatelia) o registráciu, bude uplatňovať 
od potenciálneho žiadateľa o registráciu, 
rovnaký podiel  nákladov, ktoré budú 
vynútiteľné u národných súdov.

Odôvodnenie

Linked to the amendments to Articles 10(2), 17(2) and 25(5).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 72
Článok 26 odsek 1 bod b

b) Meno a adresa ako aj identifikácia
kontaktnej osoby;

b) Meno a adresa, ako aj meno kontaktnej 
osoby alebo jej zástupcu; výrobca alebo 
dovozca môžu požadovať, aby sa podľa 
článku 116 s názvom firmy zaobchádzalo 
dôverne;

Odôvodnenie

Protects business and trade secrets more effectively. The name of a substance and the trade 
name of its manufacturer could affect competition when mentioned together.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 73
Článok 26 odsek 1 bod c

c) plánovaná lehota na c) plánované množstvo;
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registráciu/množstvo;

Odôvodnenie

Consequence of the amendments to Article 11. Registration is no longer to be based on 
tonnage bands: instead, the Agency is to publish lists of substances dealt with.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 74
Článok 26 odsek 1 bod e

e) vyhlásenie, či štúdie uvedené pod 
písmenom d) obsahujú pokusy na 
stavovcoch, a ak nie, či zamýšľa spolu so 
svojou registráciou vydať súhlasné 
prehlásenie pre účely uvedené v článku 9 
písmeno a) bod x).

e) upozornenie na záujem o pristúpenie do 
konzorcia

Odôvodnenie

Would make consortia easier to set up, since the appropriate expressions of interest would be 
given at the outset

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 75
Článok 26 odsek 2 úvodná časť

2. Informácie podľa odseku 2 treba predložiť 
najneskôr 18 mesiacov pred uplynutím 
nasledovných lehôt:

2. Informácie podľa odseku 2 treba predložiť 
najneskôr 18 mesiacov po nadobudnutí 
účinnosti tohto nariadenia:

Odôvodnenie

Under the amendments to Article 26 standard pre-registration and hence a standard register 
of substances would be introduced after 18 months, thus affording greater certainty as 
regards planning for manufacturers, processors, users, and authorities.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 76
Článo 26 odsek 2 bod a

(a) Lehota podľa článku 21 ods. 1 pre látky 
typu phase-in, ktoré sa vyrábajú alebo 
dovážajú v množstvách 1 000 ton alebo 
viac;

(a) Do jedného mesiaca po ukončení 
predregistračnej fázy musí agentúra 
zverejniť zoznam nahlásených látok podľa 
článku 26 odsek 1 s udaním názvu a opisu 
látky a čísla CAS a musí stanoviť, či má 
minimálne jeden alebo viacerí výrobcovia 
alebo dovozcovia do piatich rokov vykonať 
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registráciu.

Odôvodnenie

Under the amendments to Article 26 standard pre-registration and hence a standard register 
of substances would be introduced after 18 months, thus affording greater certainty as 
regards planning for manufacturers, processors, users, and authorities

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 77
Článo 26 odsek 2 bod b

(b) Lehota podľa článku 21 ods. 1 pre látky 
typu phase-in, ktoré sa vyrábajú alebo 
dovážajú v množstvách 1 tona alebo viac.

(b) Vo výnimočných prípadoch môžu 
výrobcovia alebo dovozcovia do šiestich 
mesiacov po zverejnení zoznamu látok typu 
phase-in podľa odseku 2a nahlásiť 
agentúre oprávnené doplnky alebo opravy.
Agentúra potom do jedného mesiaca 
zverejní konečné znenie zoznamu látok 
typu phase-in.

Odôvodnenie

Under the amendments to Article 26 standard pre-registration and hence a standard register 
of substances would be introduced after 18 months, thus affording greater certainty as 
regards planning for manufacturers, processors, users, and authorities

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 78
Článok 27 odsek 2a (nový)

2a. Aby sa výrobca alebo dovozca mohol 
zapojiť do fóra SIEF, môže byť zastúpený 
fyzickou alebo právnickou osobou so 
sídlom na území Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 79
Článok 28 odsek 1 pododsek 1

1. Účastník SIEF sa prostredníctvom 
konzultácií s databázou stanovenou v článku 
26 a prostredníctvom komunikácie v rámci 
jeho SIEF informuje pred vykonaním 
testovania na stavovcoch v záujme splnenia 
informačných požiadaviek pre účely 
registrácie, či je relevantná štúdia dostupná.
Pokiaľ je relevantná štúdia dostupná v rámci 

1. Účastník SIEF sa prostredníctvom 
konzultácií s databázou stanovenou v článku 
26 a prostredníctvom komunikácie v rámci 
jeho SIEF informuje pred vykonaním 
testovania na stavovcoch v záujme splnenia 
informačných požiadaviek na účely 
registrácie, či je relevantná štúdia dostupná.
Pokiaľ je relevantná štúdia dostupná v rámci 
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SIEF, potom účastník SIEF, ktorý by musel 
vykonať test na stavovcoch, požiada o danú 
štúdiu do dvoch mesiacov od  časového 
termínu stanoveného v článku  26(2).

SIEF, potom účastník SIEF, ktorý by musel 
vykonať test na stavovcoch, požiada o danú 
štúdiu do prvých dvoch mesiacov od 
relevantného registračného obdobia podľa 
článku 21.

Odôvodnenie 

The amendment is aimed at bringing the time limits into line with actual needs. It is linked to 
the other amendments to the articles contained in Title III: Data sharing and avoidance of 
unnecessary testing.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 80
Článok 28 odsek 1 pododsek 2

Do dvoch týždňov od požiadavky poskytne 
majiteľ štúdie žiadajúcemu účastníkovi(om) 
doklad o nákladoch štúdie. Účastník(ci) a 
majiteľ urobia všetky odôvodnené kroky na 
dosiahnutie dohody a spôsobu zdieľania
nákladov. Ak nedokážu dosiahnuť takúto 
dohodu, potom sa náklady zdieľajú 
rovnomerne. Majiteľ poskytne štúdiu do 
dvoch týždňov od obdržania platby.

Do troch mesiacov od žiadosti poskytne 
vlastník štúdie žiadajúcemu účastníkovi 
(účastníkom) doklad o nákladoch štúdie.
Účastník (účastníci) a vlastník urobia všetky 
príslušné kroky na dosiahnutie dohody o 
spôsobe rozdelenia nákladov. Ak nedokážu 
dosiahnuť takúto dohodu, spôsob rozdelenia 
nákladov určí agentúra. Vlastník poskytne 
štúdiu do dvoch týždňov od prijatia platby.

Odôvodnenie 

The amendment seeks to bring the time frame into line with actual needs. It is linked to the 
other amendments to the articles contained in Title III: Data sharing and avoidance of 
unnecessary testing.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 81
Článok 28 odsek 3

3. Ak majiteľ štúdie podľa odseku 2 
odmietne inému účastníkovi(om) poskytnúť 
buď doklad o nákladoch na štúdiu alebo 
štúdiu samotnú, potom iný účastník(ci) 
postupuje, ako keby v rámci SIEF nebola 
dostupná žiadna relevantná štúdia, pokiaľ 
nebola registrácia obsahujúca zhrnutie 
alebo rozsiahle zhrnutie štúdie, ako sa 
môže stať, už predložená iným žiadateľom 
o registráciu. V takých prípadoch agentúra 
rozhodne o zprístupnení takého zhrnutia 
alebo rozsiahleho zhrnutia štúdie ďalšiemu 

3. Ak majiteľ štúdie podľa odseku 2 
odmietne inému účastníkovi (účastníkom) 
poskytnúť buď doklad o nákladoch na štúdiu 
alebo štúdiu samotnú, agentúra zasiahne, 
aby zabezpečila spoločné využívanie údajov 
a spravodlivé a vyvážené platby. Úlohou 
agentúry je poskytnúť údaje za primerané 
finančné vyrovnanie.
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účastníkovi(om), ako sa môže stať. Ďalší 
žiadateľ o registráciu má voči účastníkom 
nárok na rovné zdieľanie nákladov, ktoré 
je vynútiteľné u súdov jednotlivých krajín.

Odôvodnenie 

The amendment seeks to ensure that data can be shared and, in particular, that excessively 
high costs are not imposed on SMEs. It is linked to the other amendments to the articles 
contained in Title III: Data sharing and avoidance of unnecessary testing.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 82
Článok 29 odsek 1

1. Keď látka alebo prípravok splňujú kritériá 
na klasifikáciu ako nebezpečných v súlade so 
smernicou 67/548/EHS alebo 1999/45/ES, 
tak osoba zodpovedná za umiestnenie látky 
alebo prípravku na trh, či už to je výrobca, 
dovozca, následný užívateľ alebo distribútor, 
poskytne následnému užívateľovi alebo 
distribútorovi látky alebo prípravku kartu s 
bezpečnostnými údajmi v súlade s prílohou 
Ia.

1. Ak látka alebo prípravok spĺňajú kritériá, 
ktoré ich v súlade so smernicou 67/548/EHS 
alebo 1999/45/ES klasifikujú ako 
nebezpečné, alebo spĺňajú kritériá 
stanovené v článku 54 písmená (a-e) alebo 
boli identifikované v súlade s článkom 54 
písmeno (f), osoba zodpovedná za 
umiestnenie látky alebo prípravku na trh, či 
už to je výrobca, dovozca, následný užívateľ 
alebo distribútor, poskytne následnému 
užívateľovi alebo distribútorovi látky alebo 
prípravku kartu s bezpečnostnými údajmi v 
súlade s Prílohou Ia.

Odôvodnenie 

With the help of Safety Data Sheets information about a substance shall be passed on in the 
supply chain according to the requirements of REACH. The scope of substances that require 
a safety data sheet needs to be expanded to include substances of very high concern that are 
mentioned in Article 54 on authorisation.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 83
Článok 29 odsek 3

3. Ak prípravok nesplňuje kritériá pre 
klasifikáciu ako nebezpečného v súlade s 
článkom 5, 6 a 7 smernice 1999/45/ES, ale 
obsahuje v individuálnej koncentrácii ≥ 1 % 
podľa váhy v prípade nie plynných
prípravkov a ≥ 0.2 % podľa objemu 
plynných prípravkov aspoň jednu látku 

3. Ak prípravok nespĺňa kritériá, ktoré ho 
klasifikujú ako nebezpečný v súlade s 
článkami 5, 6 a 7 smernice 1999/45/ES, ale 
obsahuje v individuálnej koncentrácii ≥ 1 % 
podľa váhy v prípade neplynných prípravkov 
a ≥ 0.2 % podľa objemu plynných 
prípravkov aspoň jednu látku predstavujúcu 
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predstavujúcu riziko pre zdravie alebo 
životné prostredie, alebo jednu látku, pre 
ktorej vystaveniu sa existujú v Spoločenstve 
limity, potom osoba zodpovedná za 
umiestnenie prípravku na trh, či už to je 
výrobca, dovozca, následný užívateľ alebo 
distribútor, poskytne na požiadanie 
následného užívateľa bezpečnostnú kartu 
zostavenú v súlade s prílohou Ia.4.

riziko pre zdravie alebo životné prostredie, 
alebo jednu látku, pre ktorej vystaveniu sa 
pri práci existujú v Spoločenstve limity, 
potom osoba zodpovedná za umiestnenie 
prípravku na trh, či už to je výrobca, 
dovozca, následný užívateľ alebo distribútor, 
poskytne následnému užívateľovi
bezpečnostnú kartu zostavenú v súlade s 
prílohou Ia.4.3

Odôvodnenie 

In order for health protection at the work place to function properly, it is also important for 
information to be provided to employees – and subsequently to workers – on preparations 
which contain dangerous substances but are not classifiable as dangerous themselves. In 
many cases the safety data sheet is the only source of information that a preparation contains 
substances posing the hazards referred to. Provision should therefore be made for safety data 
sheets on such preparations to be supplied as a matter of course, and not only when requested 
by the downstream user.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 234
Článok 29 odsek 5

5. Bezpečnostná karta sa dodáva, ak o to 
požiada následný užívateľ, v oficiálnych 
jazykoch členských štátov, v ktorých sú 
látka alebo prípravok umiestnené na trh.

5. Bezpečnostná karta sa dodáva v 
oficiálnych jazykoch členských štátov, v 
ktorých sú látka alebo prípravok umiestnené 
na trh.

Odôvodnenie 

In order to guarantee uniform and efficient supply of information to downstream users, the 
safety data sheet should be supplied in the official language(s) as a matter of course, not only 
when the downstream user requests it. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 85
Článok 29 odsek 8

8. Bezpečnostná karta sa dodáva na papieri
alebo elektronicky najneskôr v čase prvej 
dodávky látky nasledujúcej po vstupe tohto 
nariadenia do platnosti. Dodávatelia ju 
doplňujú bez zdržania pri nasledujúcich 
príležitostiach:

8. Bezpečnostná karta sa dodáva písomne
alebo elektronicky najneskôr pri prvej 
dodávky látky po nadobudnutí účinnosti
tohto nariadenia, okrem prípadov, keď bola 
bezpečnostná karta spĺňajúca tieto 
ustanovenia pripravená už pred 
nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia.
Dodávatelia ju bez meškania dopĺňajú v 
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týchto prípadoch:

Odôvodnenie 

It would be an unnecessary expense if safety data sheets had to be sent out again, in spite of 
the fact that  the customers already had them, just because the Regulation had entered into 
force.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 86
Článok 30 odsek 1 bod a

a) registračné číslo podľa článku 18 
odsek 1, ak je použiteľné;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Point (a) should be deleted because the registration numbers of unclassified substances 
should not have to appear on safety data sheets when there is apparently no such requirement 
applying to classified substances. The information involved may, moreover, be sensitive trade 
data, for example the exact formula of a preparation

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 87
Článok 30 odsek 2 pododsek 1

Informácie sa oznamujú písomne najneskôr 
v čase prvej dodávky látky nasledujúcej po 
vstupe tohto nariadenia do platnosti.
Dodávatelia doplňujúci tieto informácie ich 
oznámia nižšie dodávateľskému reťazcu bez 
zdržania pri nasledujúcich príležitostiach:

Informácie sa oznamujú písomne alebo 
elektronicky najneskôr v čase prvej dodávky 
látky po nadobudnuí účinnosti tohto 
nariadenia. Dodávatelia doplnia tieto 
informácie a bezodkladne ich oznámia
dodávateľskému reťazcu v týchto prípadoch:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 88
Článok 30a (nový)

Článok 30a
Povinnosť oznámiť informácie o látkach a 
prípravkoch vo výrobkoch dodávateľskému 
reťazcu
Ak výrobok obsahuje látku, ktorá sama o 
sebe alebo v prípravku spĺňa kritériá 
uvedené v článku 54 písmená (a-e,) alebo 
bola identifikovaná v súlade s článkom 54 
písmeno (f), oznamujú informácie 
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dodávateľskému reťazcu všetci účastníci 
reťazca až k priamemu následnému 
užívateľovi alebo distribútorovi.

Odôvodnenie 

Actors in the supply chain need to be alerted to the fact that a substance of very high concern 
has been incorporated into the article they have acquired. This will enable actors to make 
informed environmental choices. Sufficient product information is essential in all parts of the 
supply chain as experience shows that substances may be released when articles are used or 
processed and when they become waste. Examples include azo-dyes in textiles, flame 
retardants and phthalates in plastics and mercury in batteries. REACH must be amended so 
that information is passed on also for articles.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 89
Článok 31a (nový)

Článok 31a
Povinnosť oznámiť informácie o látkach 
vo výrobkoch
Následní užívatelia, ktorí zapracujú do 
výrobku látku alebo prípravok, pre ktoré 
bola vypracovaná bezpečnostná karta a tí, 
ktorí následne pracujú s výrobkom alebo ho 
ďalej upravujú, postúpia bezpečnostnú 
kartu každému príjemcovi výrobku alebo 
jeho derivátu. Verejnosť sa za príjemcu 
nepovažuje.

Odôvodnenie 

Producers of articles, retailers and the public should be able to find out whether specific 
substances are present in the final article and look for safer alternatives if necessary. A time 
limit of fifteen days is set by reference to the standard response time in Regulation 1049/2001, 
which provides for access to documents of the Community institutions.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 90
Článok 32 názov

Prístup k informáciam bezpečnostnej karty 
pre pracovníkov

Prístup pracovníkov k informáciam o 
látkach a prípravkoch

Odôvodnenie 
The relevant obligations of employers regarding safety data sheets are much more precisely 
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and more comprehensively set out in Directive 98/24/EC on the protection of the health and 
safety of workers from the risks related to chemical agents at work. It therefore needs to be 
expressly pointed out here again that the scope of these obligations is not restricted. The 
amendment to the title makes clear that the information to be supplied consists not only of 
safety data sheets but also of information pursuant to Article 30.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 91
Článok 32

Pracovníci a ich predstavitelia majú 
zamestnávateľom garantovaný prístup k 
informáciam poskytovaným v súlade s 
článkami 29 a 30 vo vzťahu k látkam, ktoré 
používajú alebo im môžu byť vystavení 
počas práce.

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia 
smernice č. 98/24/ES, majú pracovníci a ich 
zástupcovia zamestnávateľom garantovaný 
prístup k informáciam poskytovaným v 
súlade s článkami 29 a 30 v súvislosti s
látkami, ktoré používajú alebo im môžu byť 
vystavení počas práce. Tieto informácie sa 
poskytujú ako samozrejmosť. Zástupcovia 
pracovníkov majú právo dostať od 
zamestnávateľa zodpovedajúce poučenie o 
vplyve REACH na pracovníkov a príspevky 
v rámci tejto legislatívy.

Odôvodnenie 

Workers should be entitled to information without having to request it. In order to fulfil their 
role, workers representatives need to be fully aware of the provisions of this legislation. And 
the employer must grant paid time off in order to ensure this information.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 92
Článok 32 odsek 1a (nový)

Prístup spotrebiteľov k informáciam z 
bezpečnostných kariet
Predajca nebezpečnej látky, prípravku 
alebo výrobku obsahujúceho nebezpečné 
látky umožní zákazníkovi, organizáciam 
spotrebiteľov alebo iným zainteresovaným 
orgánom prístup k informáciam o týchto 
látkach, prípravkoch a výrobkoch podľa 
článkov 29 a 30.

Odôvodnenie 

Article 32 lays down rules on workers access to safety data. Article 32a provides an 
equivalent access for consumers and others.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 93
Článok 34 odsek 2

2. Následný používateľ má právo výrobcovi, 
importérovi alebo následnému 
používateľovi, ktorý mu látku dodal, 
písomne predložiť na vyjadrenie plánované 
použitie látky. Poskytne pritom dostačujúce 
informácie tak, aby dodávateľ bol schopný v 
rámci svojho vyhodnotenia bezpečnosti 
látky vytvoriť primeraný expozičný scenár 
pre tento druh použitia.

2. Následný používateľ má právo výrobcovi, 
dovozcov, následnému používateľovi alebo 
obchodníkovi či inému účastníkovi 
dodávateľského reťazca, ktorý mu látku 
dodal, písomne alebo elektronicky predložiť 
na vyjadrenie plánované použitie látky.
Poskytne pritom dostačujúce informácie tak, 
aby dodávateľ bol schopný v rámci svojho 
vyhodnotenia bezpečnosti látky vytvoriť 
primeraný expozičný scenár pre tento druh 
použitia. Tento odsek sa vzťahuje iba na 
druhy použitia podporované dodávateľom.

Odôvodnenie

A supplier should not be obliged to support all the uses specified by a downstream user and 
draw up exposure scenarios for uses that he considers unacceptable. Paragraph 2 must not 
be inconsistent with heading 16 of the safety data sheet (also incorporated in the GHS safety 
data sheet).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 94
Článok 35 odsek 2 bod (f)

(f) návrh na dodatočné testovanie na 
stavovcoch v prípade, keď je to následným 
užívateľom považované za potrebné na 
skompletovanie jeho posudku chemickej 
bezpečnosti

(f) návrh na dodatočné testovanie na 
stavovcoch v prípade, ak to následný 
užívateľ považuje za potrebné na doplnenie
jeho vyhodnotenia chemickej bezpečnosti.
Ak tieto údaje nie sú dostupné, uplatňuje sa 
postup podľa článku 25.

Odôvodnenie 

The amendment is closely related to and consequent upon the amendments to Articles 9(a)(x), 
24(5), 25(1) and 26(1). Its aim is to remove the optional aspects of the submission of test data 
on non-vertebrates by removing this provision. Compulsory access to data is of vital 
importance to SMEs.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 95
Článok 38 odsek 1

1. Príslušným úradom pre účely článkov 39
až 43 je úrad členského štátu, v ktorom sa 

1. Príslušným úradom na účely článkov 39 
až 51 je agentúra.
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vykonáva výroba, alebo v ktorom má 
importér svoje sídlo.

(Výraz „príslušný orgán“ sa v celej hlave VI 
nahrádza výrazom „agentúra“; v prípade 
prijatia pozmeňujúceho a doplňujúceho 
návrhu strácajú účinnosť: článok 38 odsek 
2, článok 42 odsek 1 a 4, článok 43 odsek 1, 
článok 43a a, odseky 3, 4, 5 a 6, článok 45 
odsek 2, ako aj článok 49 odseky 5, 6 a 7.)

Odôvodnenie

The Agency must be responsible for all matters related to assessment and have sole power to 
decide on each individual point, so as to make for uniformity and legal certainty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 96
Článok 38 odsek 2a (nový)

Agentúra môže do prípravy rozhodnutí a 
stanovísk, ktoré má prijať, zapojiť 
príslušný orgán členského štátu, v rámci 
ktorého pôsobí výrobný podnik alebo je 
registrovaný dovozca a vyžiadať si 
technickú podporu. To sa deje v súlade s 
jednotnými zásadami, ktoré budú určené 
agentúrou.
Všetka komunikácia medzi agentúrou a 
žiadateľom o registráciu sa môže 
realizovať v jazyku vybranom žiadateľom o 
registráciu.

Odôvodnenie 

Internal market harmonisation presupposes that all decisions and opinions are adopted 
centrally: by the Agency. In the process, however, the Agency must be able to benefit from the 
expertise of Member States' competent authorities and request technical support from them in 
order to prepare its decisions and opinions. Easier communication and information exchange 
between the Agency and registrants will benefit SMEs in particular, and so communication 
with the Agency must be possible in the language of the country in which the registrant is 
headquartered, while multinationals operating in all Member States must be able to choose a 
language.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 97
Článok 40 odsek 1 úvodná časť
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1. Kompetentný orgán môže preskúmať 
ktorúkoľvek registráciu v záujme 
verifikovanie buď jednej alebo oboch z
nasledujúcich vecí:

1. Každý príslušný orgán ročne 
zhodnotí minimálne 5% svojich registrácií 
vybraných náhodne agentúrou v záujme 
overenia jedného alebo oboch týchto údajov:

Odôvodnenie 

Steps should be taken to discourage the submission of poor quality registration dossiers so as 
to safeguard the quality of information supplied by manufacturers or importers.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 98
Článok 40 odsek 3

3. Žiadateľ o registráciu predloží agentúre 
požadované informácie.

3. Žiadateľ o registráciu predloží agentúre 
požadované informácie do príslušnej lehoty 
stanovenej agentúrou.

Odôvodnenie 

A registrant might have passed the completeness check as stipulated in Article 18, but the 
information requirements might nevertheless not be fulfilled. Non-compliance with the 
information requirements should have clear consequences. Registrants should have no more 
than one chance within a maximum of six months to correct flawed registrations. This could 
ensure good quality and avoid never-ending disputes between the authorities and registrants.
The wording is in line with the provisions for the completeness check in Article 18.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 99
Článok 41 odsek 2

2. Pokiaľ je ukončené vyhodnotenie 
dávkovania, použije príslušný úrad získané 
informácie pre účely článku 43a a ods. 1, 
článku 56 ods. 3 a článku 66 ods. 2 a 
postúpi ich ďalej Komisii, agentúre a 
ostatným členským štátom. Príslušný úrad 
informuje Komisiu, agentúru, subjekty s 
registračnou povinnosťou a príslušné úrady
ostatných členských štátov o svojich 
záveroch, načo a prečo treba získané 
informácie použiť.

2. Pokiaľ je ukončené vyhodnotenie 
dokumentu alebo sa zistí, že vyhodnotenie 
chemickej bezpečnosti nie je postačujúce 
na kontrolu rizík , informuje agentúra 
Komisiu, žiadateľov o registráciu a 
príslušné orgány členských štátov o svojich 
záveroch týkajúcich sa vhodnosti a spôsobu 
použitia informácií na účely článku 56 ods. 
3 a 66 ods. 2.

Odôvodnenie

The Agency must be responsible for all matters related to assessment and have sole power to 
decide on each individual point, so as to make for uniformity and legal certainty. Information 
obtained from evaluations could possibly be used for registration procedures or ‘restrictions 



AD\574976SK.doc 51/84 PE 357.617v03-00

SK

processes’.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 100
Článok 42 odsek 3 bod b

(b) v priebehu deviatich rokov po 
nadobudnutí účinnosti nariadenia pre 
všetky registrácie , ktoré prišli v rámci 
lehoty uvedenej v článku 21 odsek 2 a 
obsahujú návrhy skúšky na splnenie 
informačných požiadaviek prílohy VII.

(b) v priebehu deviatich rokov po podaní 
návrhov na skúšky pre všetky registrácie, 
ktoré prišli v rámci lehoty uvedenej v 
článku 21 ods. 2;

Odôvodnenie

The Agency must be responsible for all matters related to assessment and have sole power to 
decide on each individual point, so as to make for uniformity and legal certainty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 101
Článok 42 odsek 3 bod c

(c) po uplynutí lehoty uvedenej v písmene a) 
a b) pre všetky registrácie s návrhmi na 
skúšky prijatými v rámci lehoty uvedenej v 
článku 21 odsek 3 .

(c) po uplynutí lehoty uvedenej v písmene a) 
a b) pre všetky registrácie prijaté v rámci 
lehoty uvedenej v článku 21 ods. 3.

Odôvovodnenie

The Agency must be responsible for all matters related to assessment and have sole power to 
decide on each individual point, so as to make for uniformity and legal certainty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 102
Článok 43 odsek 1a (nový)

Agentúra použije tieto kritériá na 
vypracovanie zoznamu látok, ktoré treba 
prednostne vyhodnotiť. Agentúra schváli 
tento zoznam na základe stanovísk výborov 
členských štátov. Látky sa zaradia do 
zoznamu, ak členský štát zastáva názor, že 
predstavujú mimoriadne riziko pre zdravie 
a životné prostredie.

Odôvodnenie

The task of drawing up the list of prioritised substances for evaluation is transferred to the 
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Agency, which is thus given a greater say in the decision-making concerning substance 
evaluation

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 103
Článok 43 odsek 2

2. Postupný plán v súlade s odsekom 1 sa 
vzťahuje na časový rámec troch rokov;
tento plán sa ročne aktualizuje a evidujú sa 
v ňom látky, ktoré má členský štát v úmysle 
ročne vyhodnocovať. Členský štát 
predkladá agentúre a ostatným členským 
štátom každý rok do 28. februára svoj 
vlastný postupný plán. Agentúra môže 
pripraviť pripomienky a poznámky a 
členské štáty môžu agentúre každý rok do 
31. marca predložiť vlastné komentáre 
alebo zámery týkajúce sa vyhodnotenia 
látok.

2. Agentúra každý rok do 28. februára 
predkladá výborom členských štátov na 
schválenie svoj postupný plán. Tento plán 
platí tri roky, ročne sa aktualizuje a evidujú 
sa v ňom látky, ktoré má agentúra v úmysle 
vyhodnocovať. Agentúra musí žiadateľa 
(žiadateľov) o registráciu primerane 
informovať a zverejniť svoj postupný plán 
na webovej stránke.

Odôvodnenie

Consequence of previous amendments, given that responsibility lies with the Agency and not 
with the authorities of Member States.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 104
Článok 44 odsek 1

1. Ak sa príslušný úrad domnieva, že na 
objasnenie podozrenia podľa článku 43a a 
ods. 1 potrebuje ďalšie informácie, prípadne 
aj také, ktoré nie sú uvedené v prílohách V 
až VIII, vypracuje návrh rozhodnutia s 
odôvodnením, v ktorom subjekt s 
registračnou povinnosťou požiada o 
poskytnutie ďalších informácií; toto 
rozhodnutie treba prijať postupom 
uvedeným v článkoch 48 a 49.

1. Ak sa agentúra domnieva, že okrem
základných informácií podľa článku 9 ods. 
1 a návrhov na skúšky od žiadateľov o 
registráciu potrebuje ďalšie informácie,
vypracuje návrh rozhodnutia s odôvodnením 
a s vysvetlením rizika, v ktorom žiadateľ 
(žiadatelia) o registráciu požiada o 
poskytnutie ďalších informácií; toto 
rozhodnutie treba prijať postupom 
uvedeným v článkoch 48 a 49.

Odôvodnenie

The Agency must be responsible for all matters related to assessment and have sole power to 
decide on each individual point, so as to make for uniformity and legal certainty. Calls for 
further information must be determined according to the risk involved
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 105
Článok 44 odsek 4

4. Keď kompetentný orgán dokončí 
hodnotiace činnosti v rámci odsekov 1, 2 a 
3, oboznámi s tým agentúru do 12 mesiacov 
od začiatku hodnotenia látky. Hodnotenie je 
považované za ukončené, ak dôjde k 
prekročeniu tohto časového termínu.

4. Keď agentúra dokončí hodnotiace 
činnosti v rámci odsekov 1, 2 a 3, oboznámi 
s tým žiadateľa (žiadateľov) o registráciu 
do 12 mesiacov od začiatku hodnotenia 
látky. Hodnotenie je považované za 
ukončené, ak dôjde k prekročeniu tohto 
časového termínu.

Odôvodnenie 

This amendment aims at consistency with the others intended to concentrate the process in the 
hands of the Agency. This amendment should be taken in conjunction with the other 
amendments tabled to the articles of Title VI, Substance Evaluation.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 106
Článok 46 odsek 2

2. Pokiaľ je vyhodnotenie látky ukončené, 
príslušný úrad použije takto získané 
informácie pre účely článku 56 ods. 3 a 
článku 66 ods. 2 a postúpi ich Komisii, 
agentúre a ostatným členským štátom.
Príslušný úrad informuje Komisiu, 
agentúru, subjekt s registračnou 
povinnosťou a príslušné úrady ostatných 
členských štátov o svojich záveroch, na aký 
účel a z akého dôvodu sa získané informácie 
majú použiť.

2. Agentúra informuje Komisiu, žiadateľa o 
registráciu a príslušné orgány ostatných 
členských štátov o svojich záveroch, na aký 
účel a z akého dôvodu sa informácie získané 
pre účely článku 56 ods. 3 a 66 ods. 2 majú 
použiť.

Oôvodnenien

Information obtained from evaluations could possibly be used for registration procedures or 
‘restrictions processes’

This amendment follows from the decision that the entire management of the evaluation 
process should be in the hands of the Agency. It should be taken in conjunction with the other 
amendments tabled to the articles of Title VI, Substance Evaluation.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 107
Článok 47 odsek 1

Pre izolované polotovary v rámci podniku sa 
neuplatňuje hodnotenie zložky ani látky, 

Pre izolované polotovary v rámci podniku sa 
neuplatňuje hodnotenie dokumentu ani látky, 
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Napriek tomu, keď sa objaví riziko 
ekvivalentné úrovni závažnosti vznikajúcej 
z používania látok zahrnutých v prílohe 
XIII v rámci článku 54 pri používaní 
polotovarov izolovaných v rámci podniku, 
potom kompetentný orgán členského štátu na 
ktorého území je umiestnený podnik môže:

Napriek tomu, keď vláda príslušného 
členského štátu predloží dôkaz, že sa 
objavilo nedostatočne kontrolované riziko 
pri používaní polotovarov izolovaných v 
rámci podniku, potom príslušný orgán 
členského štátu, na ktorého území je 
umiestnený podnik, môže:

Odôvodnenie 

The draft Regulation drawn up by the Commission requires evidence from a Member State 
before it can seek further information on the safety of intermediates. This amendment reduces 
this obligation.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 108
Článok 47 odsek 1 bod (b)

(b) prekúmať akúkoľvek predloženú 
informáciu a, pokiaľ to je potrebné, prijať 
zodpovedajúce opatrenia na zmenšenie 
rizika na riešenie identifikovaných rizík vo 
vzťahu ku skúmanému podniku.

(b) prekúmať akúkoľvek predloženú 
informáciu a pokiaľ to je potrebné, prijať 
zodpovedajúce opatrenia na zmenšenie 
rizika, najmä ak sú dostupné bezpečnejšie 
alternatívy.

Odôvodnenie 

Intermediates that meet the criteria of very high concern may pose a serious risk to workers, 
and occupational exposure to them should be minimised. Therefore the availability of 
alternatives to intermediates that meet the criteria of very high concern should be considered 
with a view to the substitution of such intermediates by safer alternatives. This would also 
contribute to better implementation of existing legislation on workers’ safety.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 109
Článok 47 odsek 2

Procedúra daná v prvom odseku sa môže 
realizovať iba tu daným kompetentným 
orgánom.

vypúšťa sa

Odôvodnenie 

Intermediates that meet the criteria of very high concern may pose a serious risk to workers, 
and occupational exposure to them should be minimised. Therefore the availability of 
alternatives to intermediates that meet the criteria of very high concern should be considered 
with a view to the substitution of such intermediates by safer alternatives. This would also 
contribute to better implementation of existing legislation on workers’ safety.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 110
Článok 48 odsek 1

1. Kompetentný orgán oboznámi 
žiadateľa(ov) o registráciu alebo následného 
užívateľa(ov) s akýmkoľvek návrhom 
rozhodnutia v rámci článkov 39, 40 alebo 44 
informujúc ich o ich práve pripomienkovať 
to do 30 dní od obdržania. Kompetentný 
orgán vezme do úvahy akékoľvek obdržané
pripomienky a môže v súlade s nimi 
pozmeniť a doplniť návrh rozhodnutia.

1. Agentúra oboznámi žiadateľa 
(žiadateľov) o registráciu alebo následného 
užívateľa (užívateľov) s každým návrhom 
rozhodnutia v rámci článkov 40, 43a a alebo 
44, informujúc ich o ich práve 
pripomienkovať ho do 30 dní od obdržania.
Agentúra vezme do úvahy akékoľvek 
doručené pripomienky a môže v súlade s 
nimi pozmeniť a doplniť návrh rozhodnutia.

Odôvodnenie 

To simplify matters and concentrate the process, the Agency should deal with evaluation tasks 
and have sole decision-taking power on all aspects of evaluation. On the basis of the 
amendment to Article 43a, only in cases where the manufacturer has definitively ceased 
operating should it be considered warranted for a registration to become invalid. There are a 
number of instances where manufacture has stopped only temporarily, e.g. because of 
economic problems or difficulties in establishing facilities, and a registration should not 
become invalid. That should be made clear in the text. This amendment should be taken in 
conjunction with the other amendments to articles in Title VI: Substances Evaluation.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 111
Článok 49 odsek 1

1. Príslušný úrad členského štátu oznamuje  
návrh rozhodnutia v súlade s článkami 39, 
40 alebo 44 spolu s prípadným komentárom 
subjektu s registračnou povinnosťou alebo 
následnému používateľovi agentúry a 
udáva pritom, do akej miery boli tieto 
komentáre zohľadnené. Agentúra potom
doručí tento návrh rozhodnutia spolu s 
komentármi príslušným úradom ostatných 
členských štátov.

1. Agentúra doručí svoj návrh rozhodnutia
spolu s komentármi v zmysle článkov 39, 40, 
41, 43, 43a a, ako aj 44 príslušným 
orgánom ostatných členských štátov.

Odôvodnenie

Consequence of previous amendments, given that responsibility lies with the Agency and not 
with the authorities of Member States

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 112
Článok 49 odsek 2
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2. Do tridsiatich dní po odoslaní môžu 
príslušné úrady ostatných členských štátov 
predložiť agentúre návrhy na zmeny návrhu 
rozhodnutia; Príslušný úrad obdrží jednu 
kópiu. V rovnakej lehote môže agentúra 
navrhnúť zmeny v návrhu rozhodnutia;
príslušný úrad obdrží jednu kópiu.

2. Do tridsiatich dní po odoslaní môžu 
príslušné úrady ostatných členských štátov 
predložiť agentúre návrhy na zmeny a 
doplnenie návrhu rozhodnutia.

Odôvodnenie

Consequence of previous amendments, given that responsibility lies with the Agency and not 
with the authorities of Member States

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 113
Článok 49 odsek 4

4. Ak agentúra obdrží pozmeňujúci alebo 
doplňujúci návrh, môže návrh rozhodnutia 
zmeniť. Agentúra postúpi návrh rozhodnutia
spolu s navrhovanými zmenami do 15 dní 
po uplynutí 30-dňovej lehoty podľa odseku 2 
výborom členských štátov. Agentúra 
postupuje rovnako aj vtedy, keď sama 
predkladá nejaký doplňujúci alebo 
pozmeňujúci návrh v súlade s odstavcom 2.

4. Ak agentúra dostane pozmeňujúci alebo 
doplňujúci návrh, môže návrh rozhodnutia 
upraviť. Agentúra musí takýto návrh 
posúdiť a do 15 dní po uplynutí 30-dňovej 
lehoty podľa odseku 2 prijať rozhodnutie.

Odôvodnenie

Consequence of previous amendments, given that responsibility lies with the Agency and not 
with the authorities of Member States.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 114
Článok 49 odsek 8

8. Proti rozhodnutiu agentúry v súlade s 
odsekmi 3 a 6 je možné sa odvolať v súlade 
s článkami 87, 88 a 89.

8. Proti rozhodnutiu agentúry je možné sa 
odvolať v súlade s článkami 87, 88 a 89.

Odôvodnenie

Consequence of previous amendments, given that responsibility lies with the Agency and not 
with the authorities of Member States

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 115
Článok 50 odsek 1
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1. Ak žiadateľ o registráciu alebo následný 
užívateľ vykonajú test v mene iných, potom 
sa všetci podieľajú na nákladoch štúdie 
rovným dielom.

1. Ak žiadateľ o registráciu alebo následný 
užívateľ vykonajú test v mene iných, potom 
sa všetci podieľajú na nákladoch štúdie 
Agentúra vytvorí pravidlá pre rozdelenie 
nákladov na základe transparentnosti a 
proporcionality.

Odôvodnenie 

If proportionate costs are to be determined, the Agency must establish fair criteria. This 
amendment should be taken in conjunction with the other amendments tabled to the articles of 
Title VI, Substance Evaluation.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 116
Článok 51

Každý rok do 28. februára jednotlivé 
členské štáty informujú agentúru o 
výsledkoch, ktoré príslušné úrady
jednotlivých členských štátov dosiahli v 
uplynulom kalendárnom roku pri plnení 
svojich povinností, ktoré vyplývajú 
príslušným orgánom v danom členskom 
štáte v oblasti kontroly skúšobných návrhov.
Agentúra potom neodkladne zverejní tieto 
informácie na svojej webovej stránke.

Každý rok do 28. februára agentúra
informuje o výsledkoch, ktoré príslušné 
orgány jednotlivých členských štátov 
dosiahli v uplynulom kalendárnom roku pri 
plnení svojich povinností, ktoré vyplývajú 
príslušným orgánom každého členského 
štátu v oblasti kontroly skúšobných návrhov.
Agentúra potom neodkladne zverejní tieto 
informácie na svojej webovej stránke..

Odôvodnenie

Necessary clarification, since responsibility lies with the Agency and not with the authorities 
of Member States

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 117
Článok 52

Cieľom tohto titulu je zaistiť dobré 
fungovanie vnútorného trhu pri zaistení 
toho, že riziká vyplývajúce z látok veľmi 
vysokej závažnosti sú dostatočne 
kontrolované, alebo že tieto látky sú 
nahradené vhodnými alternatívnymi 
látkami alebo technológiami.

Cieľom tejto hlavy je zabezpečiť, aby boli 
látky veľmi vysokej závažnosti nahradené 
vhodnými alternatívnymi látkami alebo 
technológiami, ak sú tieto alternatívy k 
dispozícii alebo boli vyvinuté menej rizikové 
alternatívy, a zároveň zabezpečiť dobré 
fungovanie vnútorného trhu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 118
Článok 53 odsek 5

5. Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na 
nasledujúce použitia látok:

Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na nasledujúce 
použitia látok, za predpokladu, že tu 
uvedené opatrenia poskytujú úroveň 
ochrany minimálne na úrovni ochrany 
stanovenej v hlave VII:

Odôvodnenie 

This amendment addresses the different levels of regulation covering the listed exemptions 
under Article 53(5) and sets the authorisation procedure as a joint standard. Intermediates 
that fulfil the criteria of substances of very high concern may cause significant adverse effects 
and should therefore note be excluded from authorisation.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 119
Článok 53 odsek 5 bod (ia) (nový)

(ia) použitie kovov, aj vo forme zliatín, 
analogicky s oslobodením od označovacej 
povinnosti v súlade so smernicou č. 
67/548/EHS, príloha VI č. 8.3 a č 9.3.

Odôvodnenie 
Under current law on dangerous substances, labelling indicates the characteristics which 
constitute a risk in ordinary handling and use. Metals and alloys in massive form are not 
required to be labelled under Directive 67/548/EEC Annex VI points 8.3 and 9.3 if they do not 
represent a danger to people or the environment in the form in which they are placed on the 
market. A similar exemption is also made in the same annex for polymers. Directive 
76/769/EEC relating to restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances 
and preparations, e.g. to end users, also refers to labelling.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 120
Článok 53 odsek 5 bod (ia) (nový)

(ia) použitia v batériach v oblasti 
pôsobnosti smernice č. 91/157/ES.

Odôvodnenie 

The use of substances in batteries is already regulated in Title VIII and Directive 91/157/EC;
they should therefore be exempted from the authorisation procedure.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 121
Článok 53 odsek 6

6. V prípade látok, ktoré podliehajú 
autorizácii iba preto, lebo spĺňajú kritériá 
článku 54(a), (b) a (c), alebo preto, lebo sú 
identifikované v súlade s článkom 54(f) iba 
z dôvodu rizík pre ľudské zdravie sa odseky 
1 a 2 tohto článku nevzťahujú na 
nasledujúce použitia:

6. V prípade látok, ktoré podliehajú 
schváleniu iba preto, lebo spĺňajú kritériá 
článku 54(a), (b) a (c) (vypustenie) iba z 
dôvodu rizík pre ľudské zdravie sa odseky 1 
a 2 tohto článku nevzťahujú na tieto
použitia:

Odôvodnenie 

No criteria exist for the definition of endocrine disrupting properties. Criteria supplementary 
to those established in Article 54(d) and (e) must be identified on the basis of scientific 
evidence so as not to give rise to arbitrary decisions. Moreover, the substances indicated in 
point (b) have already been excluded in the amendment tabled to Article 2. In addition to this, 
substances already regulated by the respective, and duly integrated, vertical regulations 
should be excluded from the scope of the REACH Directive. This amendment is linked to the 
other amendments to the Articles under Title VII: Authorisation.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 122
Článok 53 odsek 7a (new)

7a. Odsek 1 sa nevzťahuje na prípady, keď 
je látka použitá sama o sebe, v prípravku 
alebo vo výrobku, ktorý spĺňa podmienky a 
obmedzenia stanovené v prílohe XVI alebo 
v prílohe XVII.

Odôvodnenie 

This amendment clarifies that the decisions already taken by the EU Council of Ministers and 
the European Parliament on the basis of Directive 76/769/EEC, or taken in the future by the 
Commission under the procedure described in Article 130 – Comitology – should not be 
subject to further discussions. It should not be left to the Commission's discretion to decide 
whether and to what extent to exempt substances and uses already regulated. This amendment 
is linked to the other amendments to the Articles under Title VII: Authorisation.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 123
Článok 54 bod (a)

(a) látky splňujúce kritériá pre klasifikáciu 
ako karcinogénnych kategórie 1 alebo 2 v 
súlade so smernicou 67/548/EHS;

(a) látky klasifikované ako karcinogénne,
kategória 1 alebo 2, v súlade so smernicou 
67/548/EHS;
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Odôvodnenie 

Before a substance is authorised, a legally binding decision must be taken on its classification 
(on the basis of a harmonised classification ruling placing it in CMR categories 1 or 2).
Otherwise, the decisions of the Member State Committee(s) responsible for classifying 
substances in CMR categories 1 and 2 would be invalidated. There must be legal certainty, 
particularly as regards world trade. This amendment is linked to the other amendments to the 
Articles under Title VII: Authorisation.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 124
Článok 54 bod (b)

(b) látky spĺňajúce kritériá pre 
klasifikovanie ako mutagénne kategórie 1 
alebo 2 v súlade so smernicou 67/548/EHS;

(b) látky klasifikované ako mutagénne,
kategória 1 alebo 2, v súlade so smernicou
67/548/EHS;

Odôvodnenie 

Before a substance is authorised, a legally binding decision must be taken on its classification 
(on the basis of a harmonised classification ruling placing it in CMR categories 1 or 2).
Otherwise, the decisions of the Member State Committee(s) responsible for classifying 
substances in CMR categories 1 and 2 would be invalidated. There must be legal certainty, 
particularly as regards world trade. This amendment is linked to the other amendments to the 
Articles under Title VII: Authorisation.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 125
Článok 54 bod (c)

(c) látky spĺňajúce kritériá pre klasifikáciu 
ako toxických pre reprodukciu kategórie 1 
alebo 2 v súlade so smernicou 67/548/EHS;

(c) látky klasifikované ako toxické pre 
reprodukčnú schopnosť, kategória 1 alebo 2,
v súlade so smernicou 67/548/EHS;

Odôvodnenie 

Before a substance is authorised, a legally binding decision must be taken on its classification 
(on the basis of a harmonised classification ruling placing it in CMR categories 1 or 2).
Otherwise, the decisions of the Member State Committee(s) responsible for classifying 
substances in CMR categories 1 and 2 would be invalidated. There must be legal certainty, 
particularly as regards world trade. This amendment is linked to the other amendments to the 
Articles under Title VII: Authorisation.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 126
Článok 54 bod (f)

(f) látky ako tie, ktoré majú vlastnosti vypúšťa sa
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porušujúce vnútorné vylučovanie žliaz, 
alebo majú trvalé bioakumulatívne a 
toxické vlastnosti, alebo veľmi trvalé a 
veľmi bioakumulatívne vlastnosti, ktoré 
nespĺňajú kritériá bodov (d) a (e) a ktoré sú 
identifikované ako spôsobujúce vážne a 
nezvratné účinky na ľudí alebo životné 
prostredie rovnocenné s tými účinkami 
ďalších látok uvedených v bodoch (a) až (e) 
na princípe od prípadu k prípadu v súlade s 
procedúrou danou v článku 56.

Odôvodnenie 

No criteria exist for the definition of endocrine disrupting properties. Criteria supplementary 
to those established in Article 54(d) and (e) must be identified on the basis of scientific 
evidence so as not to give rise to arbitrary decisions. This amendment is linked to the other 
amendments to the Articles under Title VII: Authorisation.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 127
Článok 55 odsek 1 bod (c) podbod (ii)

(ii) dátum alebo dátumy minimálne 18 
mesiacov pred termínom(nmi), ku ktorému 
musia byť obdržané žiadosti, ak chce 
žiadateľ naďalej používať látku alebo ju 
umiestňovať na trhu z dôvodu určitých 
použití po termíne(och); tieto pokračujúce
použitia sa povolia po termíne až do prijatia 
rozhodnutia o žiadosti o autorizáciu;

(ii) dátum alebo dátumy minimálne 18 
mesiacov pred termínom (termínmi), ku 
ktorému musia byť prijaté žiadosti, ak chce 
žiadateľ naďalej používať látku alebo ju na 
určité použitie umiestňovať na trh po 
termíne (termínoch); tieto ďalšie použitia sa 
povolia (vypustenie) až do prijatia 
rozhodnutia o žiadosti o povolenie;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 128
Článok 55 odsek 2 úvodná časť

2. Použitia alebo kategórie použitia možno 
vyňať z povoľovacej povinnosti. Pri 
ustanovení takejto výnimky treba 
zohľadňovať nasledovné:

2. Použitia alebo kategórie použitia alebo 
vystavenia možno vyňať z povoľovacej 
povinnosti, ak je riziko pre ľudské zdravie a 
životné prostredie v súvislosti s použitím 
látky pod dostatočnou kontrolou. Pri 
stanovení takejto výnimky treba 
zohľadňovať najmä:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 129
Článok 55 odsek 4 bod (a)
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(a) splnenie kritérií v článku 54 (d), (e) a (f); (a) splnenie kritérií v článku 54(d), a (e);

Odôvodnenie 

No criteria exist for the definition of endocrine disrupting properties. Criteria supplementary 
to those established in Article 54(d) and (e) must be identified on the basis of scientific 
evidence so as not to give rise to arbitrary decisions. This amendment is linked to the other 
amendments to the Articles under Title VII: Authorisation.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 130
Článok 56 odsek 1

Identifikácia látok, o ktorých hovorí článok 
54(d), (e) a (f)
1. Na identifikáciu látok, o ktorých hovorí 
článok 54(d), (e) a (f) sa pred akýmikoľvek 
odporúčaniami podľa článku 55(3) použije 
postup stanovený v odsekoch 2 až 7 tohto 
článku.

Identifikácia látok, o ktorých hovorí článok 
54(d) a (e) (vypúšťa sa)
1. Na identifikáciu látok, o ktorých hovorí 
článok 54(d), (e) a (e) (vypúšťa sa), sa pred 
akýmikoľvek odporúčaniami podľa článku 
55(3) použije postup stanovený v odsekoch 
2 až 7 tohto článku.

Odôvodnenie

No criteria exist for the definition of endocrine disrupting properties. Criteria supplementary 
to those established in Article 54(d) and (e) must be identified on the basis of scientific 
evidence so as not to give rise to arbitrary decisions. This amendment is linked to the other 
amendments to the Articles under Title VII: Authorisation.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 131
Článok 56 odseky 2 a 3

2. Komisia môže požiadať Agentúru, aby 
pripravila doklad v súlade s dodatkom XIV
pre látky, ktoré podľa ich názoru spĺňajú 
kritériá stanovené v článku 54 (d), (e) a (f).
Agentúra rozošle tento dokument členským 
štátom.

2. Komisia môže požiadať agentúru, aby 
v súlade s prílohou XIV pripravila dokument
pre látky, ktoré podľa jej názoru spĺňajú 
kritériá stanovené v článku 54 (d), a (e)
(vypúšťa sa). Agentúra rozošle tento 
dokument členským štátom.

3. Každý členský štát môže pripraviť doklad
v súlade s dodatkom XIV pre látky, ktoré 
podľa nich spĺňajú kritériá stanovené 
v článku 54(d), (e) a (f) a poslať ho 
Agentúre. Agentúra rozošle tento dokument 
ostatným členským štátom.

3. Každý členský štát môže v súlade s 
prílohou XIV pripraviť dokument pre látky, 
ktoré podľa neho spĺňajú kritériá stanovené 
v článku 54(d), (e) a (e) (vypúšťa sa)
a poslať ho agentúre. Agentúra rozošle tento 
dokument ostatným členským štátom.  
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Odôvodnenie

No criteria exist for the definition of endocrine disrupting properties. Criteria supplementary 
to those established in Article 54(d) and (e) must be identified on the basis of scientific 
evidence so as not to give rise to arbitrary decisions. This amendment is linked to the other 
amendments to the Articles under Title VII: Authorisation.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 132
Článok 57 odsek 6

Povolenia závisia od podmienok, vrátane 
kontrolných období a/alebo monitorovania.
Povolenia udelené v súlade s odsekom 3 
obyčajne závisia od časového limitu.

Povolenia závisia od podmienok, vrátane 
kontrolných období a (alebo) monitorovania.

Odôvodnenie

There is no need for a time-limit, in that decisions on the granting of authorisation can 
already be reviewed at any time, and modified or even annulled. A time-limit would simply 
impose an additional burden on enterprises and the authorities. This amendment is linked to 
the other amendments to the Articles under Title VII: Authorisation.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 133
Článok 58 odsek 2 pododsek 1

Povolenia môžu byť kontrolované vždy, 
keď sa zmenili okolnosti pôvodného 
povolenia tak, že ovplyvňujú ohrozenie 
ľudského zdravia alebo životného prostredia, 
alebo socio-ekonomický dopad.

Povolenia sa kontrolujú vždy, keď sa 
zmenili okolnosti pôvodného povolenia tak, 
že ovplyvňujú ohrozenie ľudského zdravia 
alebo životného prostredia, alebo sociálno-
ekonomický účinok, alebo ak väčšina 
členov agentúry s volebnými právomocami 
požaduje kontrolu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 134
Článok 58 odsek 4

4. Ak nie je splnená norma pre kvalitu 
životného prostredia uvedená 
v smernici 96/61/ES, povolenia udelené pre 
použitie dotyčnej látky môžu byť 
kontrolované.

4. Ak nie je splnená norma pre kvalitu 
životného prostredia uvedená 
v smernici 96/61/ES, povolenia udelené pre 
použitie dotyčnej látky sú kontrolované.  
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Odôvodnenie

Linked to amendment to article 55.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 135
Článok 59 odseky 4 a 5

4. Žiadosť o povolenie obsahuje nasledujúce 
informácie:

4. Žiadosť o povolenie obsahuje nasledujúce 
informácie:

(a) identita látky (látok), ako uvádza 
paragraf 2 dodatku IV;

(a) identitu látky (látok), ako uvádza oddiel
2 prílohy IV;

(b) meno a kontaktné detaily osoby alebo 
osôb, ktorí podávajú žiadosť;

(b) meno a kontaktné údaje osoby alebo 
osôb, ktoré podávajú žiadosť;

(c) žiadosť o povolenie bližšie určujúce, pre 
ktoré použitie (-a ) sa žiada o povolenie, 
a určuje pokrytie použitia látky 
v prípravkoch a/alebo zavedenie látky vo 
výrobkoch, ak je to relevantné;

(c) ) požiadavku o povolenie, ktorá bližšie 
určuje, pre ktoré použitie (použitia) sa žiada 
o povolenie, a popisuje použitie látky 
v prípravkoch a (alebo) prítomnosť látky vo 
výrobkoch, ak je to relevantné;

(d) správu o bezpečnosti chemických látok v súlade 
s dodatkom I, ak ešte nebola predložená ako 
súčasť registrácie, ktorá hovorí o ohrození 
ľudského zdravia a/alebo životného 
prostredia z použitia látky (látok), 
vyplývajúceho z vnútorných vlastností 
bližšie určených v dodatku XIII.

(d) správu o bezpečnosti chemických látok v súlade 
s prílohou I, ak ešte nebola predložená ako 
súčasť registrácie, ktorá hovorí o ohrození 
ľudského zdravia a (alebo) životného 
prostredia použitím látky (látok), 
vyplývajúcim z vnútorných vlastností bližšie 
určených v prílohe XIII.

5. Žiadosť má obsahovať: vypúšťa sa 
(a) socio-ekonomickú analýzu riadenú
v súlade s dodatkom XV;

(da) sociálno-ekonomickú analýzu vykonanú
v súlade s prílohou XV;

(b) analýzu alternatív, ktorá berie do úvahy 
ich riziká a technickú a ekonomickú 
realizovateľnosť substitúcie, doplnenú 
substitučným plánom, vrátane výskumu 
a vývoja a časového plánu pre žiadateľom 
navrhované kroky.

(db) analýzu alternatív, ktorá berie do úvahy 
ich riziká a technickú a ekonomickú 
realizovateľnosť substitúcie, v prípade 
potreby doplnenú substitučným plánom 
vrátane výskumu a vývoja a časového plánu 
pre žiadateľom navrhované opatrenia.

Odôvodnenie

The socio-economic analyses and analyses of alternatives must be included in the application 
for authorisation.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 136
Článok 60 odsek 1
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1. Ak bola podaná žiadosť o použitie látky, 
ďalší žiadateľ oznámi listom, v ktorom 
predchádzajúci žiadateľ udelil prístup, časti 
predchádzajúcej žiadosti predložené v súlade 
s článkom  59(4)(d) a (5).

1. Ak bola podaná žiadosť o použitie látky, 
následný žiadateľ môže prostredníctvom 
potvrdenia o prístupe od predchádzajúceho 
žiadateľa uviesť časti predchádzajúcej 
žiadosti predložené v súlade s článkom  59
ods. 4 (d), (da) a (db).

Odôvodnenie

Linked to amendment to article 59

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 137
Článok 61 odsek 3

3. Pri príprave stanoviska si každý výbor 
uvedený v odseku 1 najprv skontroluje, či 
žiadosť obsahuje všetky informácie uvedené 
v článku 59, ktoré sú relevantné pre jej 
poslanie. Ak je to potrebné, výbor požiada 
žiadateľa o ďalšie informácie, aby bola 
žiadosť uvedená do súladu s požiadavkami 
s článkom 59. Každý výbor tiež berie do 
úvahy každú informáciu predloženú tretími 
stranami.

3. Pri príprave stanoviska každý výbor 
uvedený v odseku 1 najprv skontroluje, či 
žiadosť obsahuje všetky informácie uvedené 
v článku 59, ktoré sú podstatné pre jeho 
činnosť. Ak je to potrebné, výbor požiada 
žiadateľa o ďalšie informácie, aby bola 
žiadosť uvedená do súladu s požiadavkami 
v článku 59. Každý výbor tiež berie do 
úvahy každú informáciu predloženú tretími 
stranami, a ak je to potrebné, môže 
požiadať tieto tretie strany o ďalšie 
informácie.
Ak sa ktorýkoľvek z výborov rozhodne, že 
sú potrebné ďalšie informácie 
o alternatívnych látkach alebo 
technológiách, môže nariadiť štúdiu 
o dostupných alternatívach. Takáto štúdia 
bude financovaná z povoľovacích 
poplatkov stanovených agentúrou.  

Odôvodnenie

Agency committees need more flexibility to gather information and should be able to 
commission independent reports on potential substitutes. This additional information would 
then be available to the committees when they decide on the merit of an application for 
authorisation. Under the existing legislation, national experts already have to decide on the 
availability of safer alternatives. As the Agency committees have 10 months to draft their 
decisions, it should be possible to complete a study on alternatives within this period.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 138
Článok 61 odsek 4 bod a)
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(a) Výbor pre hodnotenie rizika: hodnotenie 
ohrozenia ľudského zdravia a/alebo 
životného prostredia vyplývajúce z použitia 
látky, ako sa opisuje v žiadosti;

(a) Výbor pre hodnotenie rizika: kontrola 
hodnotenia (vykonávaného žiadateľom 
o povolenie) ohrozenia ľudského zdravia a 
(alebo) životného prostredia vyplývajúceho
z použitia látky, ako sa uvádza v žiadosti;

Odôvodnenie

Linked to amendment to Article 59

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 139
Článok 61 odsek 4 bod b)

(b) Výbor pre socio-ekonomickú analýzu:
hodnotenie socio-ekonomických faktorov 
spojených s použitím látky ako sa opisuje
v žiadosti, ak bola žiadosť podaná v súlade 
s článkom 59(5).

(b) Výbor pre sociálno-ekonomickú analýzu:
kontrola hodnotenia (vykonávaného 
žiadateľom o povolenie) sociálno-
ekonomických faktorov spojených 
s použitím látky ako sa uvádza v žiadosti, ak 
bola žiadosť podaná v súlade 
s článkom 59(da) a (db).

Odôvodnenie

Linked to amendment to Article 59

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 140
Článok 63 odsek 1

1. Následní používatelia, ktorí používajú 
látku v súlade s článkom 53 odsek 2, to 
musia agentúre oznámiť do troch mesiacov 
po prvej dodávke látky. Za týmto účelom 
treba použiť výhradne len agentúrou 
schválený formulár stanovený v 
článku 108.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

A notification procedure is laid down for downstream users using an authorised substance.
Combined with the wide-ranging information and reporting requirements for the registration 
procedure, this amounts to an additional burden with which SMEs in particular would be 
unable to cope

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 141
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Článok 63 odsek 2

2. Agentúra vedie priebežne aktualizovaný 
zoznam následných používateľov, ktorí 
vypracovali oznámenia podľa odseku 1.
Agentúra poskytuje príslušným úradom 
členských štátov prístup k tomuto zoznamu.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

A notification procedure is laid down for downstream users using an authorised substance.
Combined with the wide-ranging information and reporting requirements for the registration 
procedure, this amounts to an additional burden with which SMEs in particular would be 
unable to cope

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 142
Článok 65 odsek 2

2. Pre látky, ktoré spĺňajú kritériá 
klasifikácie ako karcinogénne, mutagénne 
alebo reprodukciu poškodzujúce látky, 
kategórie 1 a 2, a pre ktoré Komisia navrhla 
obmedzenia voči používaniu spotrebiteľa sa 
príloha XVI mení a doplňuje v súlade 
s postupom uvedeným v článku 130(3).
Články 66 až 70 neplatia.

2. Pre látky klasifikované ako karcinogénne, 
mutagénne alebo reprodukčnú schopnosť
poškodzujúce látky, kategórie 1 a 2, pre 
ktoré Komisia navrhla obmedzenia 
používania pre spotrebiteľov, sa príloha XVI 
mení a dopĺňa v súlade s postupom 
uvedeným v článku 130 ods 3.

Odôvodnenie

This amendment seeks to harmonise the proposed changes to Article 54 (a), (b) and (c). This 
amendment should be read in conjunction with the other amendments tabled to the articles 
contained in Title VIII: Restrictions on the manufacturing, marketing and use of certain 
dangerous substances and preparations.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 143
Článok 65 odsek 2a (nový)

2a. Ak členský štát alebo Komisia plánujú 
začať reštriktívne konanie, agentúra to 
okamžite (bezodkladne) oznámi 
zverejnením na svojej webovej stránke 
a informuje všetkých tých, ktorí odoslali 
registráciu pre príslušnú látku.
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Odôvodnenie

Restrictions may apply without tonnage limit i.e. below 1t/y. The right to know applies not 
only to the companies which have registered but also to those which either are not subject to 
registration (below 1t/y) or are not yet subject to due the different deadlines applied to the 
tonnage level. This amendment should be read in conjunction with the other amendments 
tabled to the articles contained in Title VIII: Restrictions on the manufacturing, marketing 
and use of certain dangerous substances and preparations.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 144
Článok 66 odsek 3 úvodná časť

3. Na svojej webovej stránke neodkladne 
zverejní všetky dávkovania v súlade s 
prílohou XIV, ako aj príslušné obmedzenia 
podľa odsekov 1 a 2 s udaním dátumu 
zverejnenia. Agentúra vyzve všetky 
zainteresované strany, jednotlivo alebo 
spoločne, do troch mesiacov od dátumu 
zverejnenia:

3. Na svojej webovej stránke neodkladne 
zverejní zhrnutia príslušných dokumentov,
ako aj príslušné obmedzenia podľa 
odsekov 1 a 2 s udaním dátumu zverejnenia.
Agentúra vyzve všetky zainteresované 
strany, jednotlivo alebo spoločne, do šiestich 
mesiacov od dátumu zverejnenia:

Odôvodnenie

The dossiers could contain confidential business and trade information and material 
protected by copyright. Three months is too short a time in which to deliver an opinion on a 
complex subject, especially where SMEs are concerned

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 145
Článok 73 odsek 2 bod ia (nový)

(i a) vytvoriť stredisko najvyššej odbornosti 
pre informácie o rizikách a starať sa o jeho 
chod. Zabezpečiť centralizovaný a 
koordinovaný zdroj  pre poskytovanie 
informácií o bezpečnom používaní 
chemických látok a prípravkov. Napomôcť 
spoločné využívanie poznatkov o 
osvedčených postupoch v oblasti informácií 
o rizikách.



AD\574976SK.doc 69/84 PE 357.617v03-00

SK

Odôvodnenie

The development of an appropriate and consistent communication system based on risk will 
provide consumers with the necessary information and advice to enable them to use 
substances and preparations containing chemicals safely and effectively.

Linked to amendments to recitals 41bis (new), 69 and 70

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 146
Článok 75 odsek 1

1. Vedenie sa skladá zo šiestich 
predstaviteľov členských štátov 
vymenovaných Radou a šiestich 
predstaviteľov vymenovaných Komisiou 
ako aj z troch jednotlivcov zo 
zainteresovaných strán vymenovaných 
Komisiou bez hlasovacích práv.

1. Správna rada sa skladá z jedenástich 
predstaviteľov členských štátov 
vymenovaných Radou po dohode 
s Európskym parlamentom, na základe 
zoznamu, ktorý zostavila Komisia, a ktorý 
obsahuje podstatne viac mien ako je počet 
členov, ktorí budú vymenovaní a jedného 
predstaviteľa vymenovaného Komisiou ako 
aj štyroch jednotlivcov zo zainteresovaných 
strán (priemyselné, spotrebiteľské, 
robotnícke organizácie a organizácie na 
ochranu životného prostredia)
vymenovaných Komisiou bez hlasovacích 
práv.

Zoznam, ktorý zostavila Komisia, sa 
odosiela spolu s príslušnou dokumentáciou 
do Európskeho parlamentu. Najneskôr do 
troch mesiacov od prijatia takéhoto 
oznámenia môže Európsky parlament 
predložiť svoje vlastné stanovisko Rade, 
ktorá vymenuje správnu radu.
Členovia správnej rady sú vymenovaní tak, 
aby sa zabezpečila najvyššia úroveň 
odbornosti, široký okruh príslušných 
odborných vedomostí a (bez toho, aby boli 
dotknuté tieto charakteristiky) najširšie 
možné geografické zastúpenie v rámci 
Európskej únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 370
Článok 85 odsek 3

3. Predseda, ostatní členovia a zástupcovia 3. Predseda, ostatní členovia a zástupcovia 
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sú vymenovaní vedením zo zoznamu 
kvalifikovaných kandidátov, ktorý prijala 
Komisia, a to na základe ich skúseností 
a odbornej znalosti v oblasti chemickej 
bezpečnosti, prírodných vedách alebo 
normotvorných či súdnych konaní.

sú vymenovaní správnou radou. Správna 
rada vyberá kvalifikovaných kandidátov zo 
zoznamu, ktorý navrhla Komisia na základe 
verejného výberového konania po výzve na 
vyjadrenie záujmu, zverejnenej v úradnom 
vestníku Európskej únie , v tlači a na 
internete. Členovia odvolacej komisie sa 
vyberajú zo zoznamu kvalifikovaných 
kandidátov, ktorý prijala Komisia, a to na 
základe ich skúseností a odborných znalostí 
v oblasti chemickej bezpečnosti, prírodných 
vied alebo normotvorných či súdnych 
postupov. Najmenej jeden člen odvolacej 
komisie musí potvrdiť skúsenosti v oblasti 
súdnych konaní.

Odôvodnenie

In view of the remit of the Board of Appeal, at least one member of it must have proven 
relevant experience in the area of judicial procedures. Given the nature of the tasks of the 
Board of Appeal, a transparent process for the submission of applications must be 
introduced.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 148
Článok 109

ČLÁNOK 109 vypúšťa sa
Rozsah pôsobnosti

Táto hlava sa vzťahuje na:
a) látky, pre ktoré výrobca alebo importér 
musí požiadať o registrované dávkovanie;
b) látky v rozsahu pôsobnosti článku 1 
smernice 67/548/EHS, ktoré spĺňajú 
kritériá na klasifikáciu ako nebezpečné 
látky podľa uvedenej smernice a ktoré sa 
uvádzajú do obehu ako také alebo v 
prípravkoch v určitej koncentrácii, ktorá 
leží v rámci hraničných hodnôt uvedených 
v smernici 1999/45/EÚ, čo potom vedie ku 
klasifikácii prípravku ako nebezpečného.

Odôvodnenie

There is no need to compile a separate classification and labelling inventory, because 
classification and labelling will be notified under the registration procedure or as part of the 
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core information. The information concerned will be stored in a database which the Agency 
will be called upon to set up and maintain under Article 73(2)(d). If further notification were 
required in order to compile an inventory of the type proposed, manufacturers and importers 
would have to shoulder an unnecessary burden that would add nothing to the fund of 
information.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 149
Článok 112 odsek 1

1. Zhodná klasifikácia a označenie na úrovni 
spoločenstva sa, od nadobudnutia platnosti 
tohto nariadenia, pridáva len k prílohe I 
smernice 67/548/EHS pre klasifikáciu látky 
ako karcinogénnej, mutagénnej alebo 
reprodukciu poškodzujúcej kategórií 1, 2 
alebo 3 alebo ako látky na zcitlivovanie 
dýchania. Za týmto účelom môžu 
kompetentné úrady členského štátu predložiť 
Agentúre návrhy pre zhodnú klasifikáciu a 
označenie v súlade s prílohou XIV.

1. Harmonizovaná klasifikácia a označenie 
na úrovni Spoločenstva sa môže od 
nadobudnutia platnosti tohto nariadenia 
doplniť tiež k prílohe I smernice 67/548/EHS 
ako aj k smernici 1999/45/ES. Na tento účel
môžu príslušné orgány členského štátu 
predložiť agentúre návrhy na 
harmonizovanú klasifikáciu a označenie v 
súlade s prílohou XIV.

Odôvodnenie

The restriction of harmonised classification to just some adverse effects is not acceptable. 
There are many more highly relevant impacts on human health and the environment. 
Classification has proven to be very controversial, too controversial to be left to industry 
alone. Harmonised classification allows to solve conflicts without recourse to courts, and 
therefore saves resources. Moreover, the classification of preparations determines whether a 
chemical safety assessment must be made (Art. 29), so it is important to have harmonised 
classification to avoid uncertainties and conflicts

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 150
Článok 114 odsek 3

3. Každých desať rokov vydáva Komisia 
súhrnnú správu o skúsenostiach získaných 
počas účinnosti nariadenia, vrátane 
informácií uvedených v odsekoch 1 a 2.

3. Každé dva roky vydáva Komisia súhrnnú 
správu o skúsenostiach získaných počas 
účinnosti nariadenia, vrátane informácií 
uvedených v odsekoch 1 a 2.

Avšak, prvá správa sa vydáva šesť rokov od 
dátumu oznámenia povinného podľa 
článku 131(2).

Avšak prvá správa sa vydáva dva roky od 
dátumu oznámenia povinného podľa 
článku 131 ods. 2.

Odôvodnenie

In view of the strongly innovative nature of the Regulation, the reports on its operation need 
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to be submitted earlier than proposed, inter alia so as to ensure that its implementation is 
monitored properly and comprehensively. This amendment should be taken in conjunction 
with the other amendments tabled to the articles of Title XI, Information.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 151
Článok 115 odsek 3

3. Prístup k nedôveryhodným informáciám 
predložený v súlade s týmto nariadením sa 
povoľuje pre dokumenty kompetentných 
úradov členských štátov v súlade so 
smernicou 2003/4/ES Európskeho 
parlamentu a Rady. Členské štáty 
zabezpečujú vytvorenie systému, podľa 
ktorého sa každá zainteresovaná strana môže 
odvolať s odkladným účinkom proti 
rozhodnutiam urobeným v súvislosti 
s prístupom k dokumentom.

3. Prístup k informáciám nestanovený v 
článku 116 a predložený v súlade s týmto 
nariadením sa povoľuje pre dokumenty 
príslušných orgánov členských štátov 
v súlade so smernicou 2003/4/ES 
Európskeho parlamentu a Rady. Členské 
štáty zabezpečujú vytvorenie systému, podľa 
ktorého sa každá zainteresovaná strana môže 
odvolať s odkladným účinkom proti 
rozhodnutiam prijatým v súvislosti 
s prístupom k dokumentom. Rozhodnutie 
o odvolaní sa prijme do 30 dní.

Odôvodnenie

It needs to be clarified that Article 115 is only relevant for the "grey zone" information, the 
information which is not specifically listed in Article 116 (always non-confidential or always 
confidential). There needs to be a timelimit for the decisions on appeals

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 152
Článok 115a (nový)

Osobitné ustanovenia pre informácie 
určené širokej verejnosti:
1. Bez toho, aby boli dotknuté požiadavky 
na označovanie podľa smernice č. 67/548 
alebo smernice 1999/45/ES a v snahe 
pomôcť spotrebiteľom s bezpečným 
a udržateľným používaním látok a 
prípravkov poskytnú výrobcovia informácie 
o rizikách prostredníctvom štítkov 
pripevnených na obaloch všetkých 
jednotiek uvedených na spotrebiteľský trh, 
ktoré popisujú riziká spojené s 
odporučeným používaním alebo 
predvídateľnými situáciami nesprávneho 
používania. Okrem toho by takéto štítky 
mali byť v prípade potreby doplnené 
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použitím iných komunikačných kanálov, 
ako napr. webových stránkok, kvôli 
podrobnejším bezpečnostným a 
užívateľským informáciám v súvislosti s 
látkami alebo prípravkami.
2. Smernice 1999/45/ES a 1967/548/EHS 
by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom 
zmeniť a doplniť.

Odôvodnenie

The development of an appropriate and consistent communication system based on risk will 
provide consumers with the necessary information and advice to enable them to use 
substances and preparations containing chemicals safely and effectively.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 153
Článok 116 odsek 1 úvod

1. Nasledujúce informácie sa považujú za 
nedôveryhodné:

1. Nasledujúce informácie sa nepovažujú za 
dôverné, pokiaľ tak výrobca alebo dovozca 
v jednotlivých prípadoch neuvedie:

Odôvodnenie

Provision should be made for the possibility of submitting exceptions to the non-
confidentiality rule on the basis of an analysis of individual cases and of the 
manufacturer's/importer's reasons. Methods of analysis constitute confidential information 
and are of no significance to the general public. This amendment is linked to the other 
amendments tabled to the articles contained in Title XI: Information.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 154
Článok 116 odsek 1 bod i)

i) informácie obsiahnuté v bezpečnostnom 
záznamovom liste, okrem názvu 
spoločnosti/podniku alebo tam kde sa 
informácie považujú za dôveryhodné podľa 
žiadosti odseku 2;

i) informácie obsiahnuté v zozname s 
bezpečnostnými údajmi, okrem prípadov, 
keď sa informácie so zreteľom na uplatnenie
odseku 2 považujú za dôverné;

Odôvodnenie

The list of information that is never confidential is too limited. There is no reason to keep 
names of registrants, information about tonnage or use categories confidential. This 
information is relevant for the protection of the environment, and should be disclosed in line 
with the Aarhus Convention. The name of the registrant is necessary to remove any barriers 
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to data-sharing and enforcement, and to enable the public to see who is responsible for 
producing or importing a particular chemical. It would seem contrary to the notion of a 
transparent, robust and non-corrupt system to withhold the name of a registrant

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 155
Článok 116 odsek 1 bod k)

k) skutočnosť, že sa vykonáva testovanie 
na stavovcoch..

k) testy, ktoré sa vykonávajú na stavovcoch.

Odôvodnenie

The list of information that is never confidential is too limited. There is no reason to keep 
names of registrants, information about tonnage or use categories confidential. This 
information is relevant for the protection of the environment, and should be disclosed in line 
with the Aarhus Convention. The name of the registrant is necessary to remove any barriers 
to data-sharing and enforcement, and to enable the public to see who is responsible for 
producing or importing a particular chemical. It would seem contrary to the notion of a 
transparent, robust and non-corrupt system to withhold the name of a registrant.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 156
Článok 116 odsek 1 bod ka) (nový)

ka) meno žiadateľa o registráciu;

Odôvodnenie

The list of information that is never confidential is too limited. There is no reason to keep 
names of registrants, information about tonnage or use categories confidential. This 
information is relevant for the protection of the environment, and should be disclosed in line 
with the Aarhus Convention. The name of the registrant is necessary to remove any barriers 
to data-sharing and enforcement, and to enable the public to see who is responsible for 
producing or importing a particular chemical. It would seem contrary to the notion of a 
transparent, robust and non-corrupt system to withhold the name of a registrant.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 157
Článok 116 odsek 1 bod kb) (nový)

kb) chemické zloženie (zloženia) látky;

Odôvodnenie

The list of information that is never confidential is too limited. There is no reason to keep 
names of registrants, information about tonnage or use categories confidential. This 
information is relevant for the protection of the environment, and should be disclosed in line 
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with the Aarhus Convention. The name of the registrant is necessary to remove any barriers 
to data-sharing and enforcement, and to enable the public to see who is responsible for 
producing or importing a particular chemical. It would seem contrary to the notion of a 
transparent, robust and non-corrupt system to withhold the name of a registrant.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 158
Článok 116 odsek 1 bod kc) (nový)

kc) množstevný rozsah látky

Odôvodnenie

The list of information that is never confidential is too limited. There is no reason to keep 
names of registrants, information about tonnage or use categories confidential. This 
information is relevant for the protection of the environment, and should be disclosed in line 
with the Aarhus Convention. The name of the registrant is necessary to remove any barriers 
to data-sharing and enforcement, and to enable the public to see who is responsible for 
producing or importing a particular chemical. It would seem contrary to the notion of a 
transparent, robust and non-corrupt system to withhold the name of a registrant

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 159
Článok 116 odsek 1 bod kd) (nový)

kd) celkový objem látky na trhu EÚ 
založený na objemových triedach;

Odôvodnenie

The list of information that is never confidential is too limited. There is no reason to keep 
names of registrants, information about tonnage or use categories confidential. This 
information is relevant for the protection of the environment, and should be disclosed in line 
with the Aarhus Convention. The name of the registrant is necessary to remove any barriers 
to data-sharing and enforcement, and to enable the public to see who is responsible for 
producing or importing a particular chemical. It would seem contrary to the notion of a 
transparent, robust and non-corrupt system to withhold the name of a registrant

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 160
Článok 116 odsek 1 bod ke) (nový)

ke) kategórie použitia;

Odôvodnenie

The list of information that is never confidential is too limited. There is no reason to keep 
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names of registrants, information about tonnage or use categories confidential. This 
information is relevant for the protection of the environment, and should be disclosed in line 
with the Aarhus Convention. The name of the registrant is necessary to remove any barriers 
to data-sharing and enforcement, and to enable the public to see who is responsible for 
producing or importing a particular chemical. It would seem contrary to the notion of a 
transparent, robust and non-corrupt system to withhold the name of a registrant.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 161
Článok 116 odsek 1 bod kf) (nový)

kf) zoznam prísad v prípravkoch;

Odôvodnenie

The list of information that is never confidential is too limited. There is no reason to keep 
names of registrants, information about tonnage or use categories confidential. This 
information is relevant for the protection of the environment, and should be disclosed in line 
with the Aarhus Convention. The name of the registrant is necessary to remove any barriers 
to data-sharing and enforcement, and to enable the public to see who is responsible for 
producing or importing a particular chemical. It would seem contrary to the notion of a 
transparent, robust and non-corrupt system to withhold the name of a registrant.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 162
Článok 116 odsek 1 bod kg) (nový)

kg) správa o chemickej bezpečnosti.

Odôvodnenie

The list of information that is never confidential is too limited. There is no reason to keep 
names of registrants, information about tonnage or use categories confidential. This 
information is relevant for the protection of the environment, and should be disclosed in line 
with the Aarhus Convention. The name of the registrant is necessary to remove any barriers 
to data-sharing and enforcement, and to enable the public to see who is responsible for 
producing or importing a particular chemical. It would seem contrary to the notion of a 
transparent, robust and non-corrupt system to withhold the name of a registrant

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 163
Článok 116 odsek 2 bod a)

(a) detaily o plnom zložení preparátu; (a) množstevné detaily o úplnom zložení 
preparátu;
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Odôvodnenie

Public information about the full composition of preparations is already status quo for 
cosmetics and for detergents. The confidentiality should therefore be limited to quantitative 
information, otherwise the status quo in related legislative acts risks to be undermined

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 164
Článok 121

Kompetentní zástupcovia poskytnú 
poradenstvo výrobcom, dovozcom, 
koncovým užívateľom a všetkým ostatným 
zainteresovaným stranám v príslušnej oblasti 
ich zodpovedností a povinností podľa tohto 
Nariadenia, navyše v oblasti pracovného 
vedenia dokumentov, ktoré poskytla 
Agentúra podľa článku 73(2)(f).

Príslušné orgány poskytnú poradenstvo 
výrobcom, dovozcom, koncovým 
užívateľom a všetkým ostatným 
zainteresovaným stranám v príslušnej oblasti 
ich zodpovedností a povinností podľa tohto 
nariadenia, ako dodatok k operatívnym 
pokynom, ktoré poskytla agentúra podľa 
článku 73 ods. 2  písmeno f). Zapojené a 
informované budú hlavne malé a stredné 
podniky (MSP) a následní užívatelia. To sa 
vzťahuje, avšak neobmedzuje, najmä na 
poradenstvo pre malé a stredné podniky v 
súvislosti so spôsobom plnenia záväzkov 
podľa tohto nariadenia.

Or. de

Odôvodnenie

SMUs and downstream users are particularly likely to need help to implement REACH.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 165
Článok 122 odsek 1 (nový)

1. Členské štáty by mali prijať opatrenia na 
podporu podnikov, najmä MSP a 
následných užívateľov, pri uplatňovaní 
REACH.

Odôvodnenie

REACH will affect a number of companies, not just those in the chemical industry. SMUs and 
downstream users must in particular be supported when implementing REACH.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 166
Článok 125 odsek 1

Členské štáty nebudú zakazovať,  
obmedzovať alebo brániť výrobe, dovozu, 
uvedenia na trh alebo používaniu látok ako 
takých, v preparátoch alebo vo výrobkoch, 
spadajúcich pod toto Nariadenie, ktoré
spĺňajú požiadavky tohto Nariadenia a kde 
je to vhodné, pod zákony Spoločenstva 
prijaté v rámci plnenia tohto Nariadenia.

1. Členské štáty nebudú zakazovať, 
obmedzovať alebo brániť výrobe, dovozu, 
uvádzaniu na trh alebo používaniu látok 
samotných, v preparátoch alebo vo 
výrobkoch, ak tieto látky patria do oblasti 
pôsobnosti tohto nariadenia, spĺňajú 
požiadavky tohto nariadenia a podľa 
potreby právne predpisy Spoločenstva 
prijaté pri uplatňovaní tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Provisions adopted pursuant to Article 137 of the Treaty establishing the European 
Community should not prevent Member States from maintaining or introducing more 
stringent protective measures. This includes provisions on worker protection. If a chemical 
safety assessment has been carried out for a substance, it may be assumed that the protection 
of workers is adequately ensured. It is therefore proposed that in other cases the right of 
Member States to adopt more stringent measures should not be restricted.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 167
Článok 125 odsek 1a (nový)

1a. Odsek 1 nemá vplyv na právo členských 
štátov uplatňovať alebo uviesť prísnejšie 
ochranné opatrenia na ochranu 
pracovníkov v súlade s legislatívou 
Spoločenstva, ak hodnotenie chemickej 
bezpečnosti používania látky nebolo 
vykonané v súlade s týmto nariadením.

Odôvodnenie

Provisions adopted pursuant to Article 137 of the Treaty establishing the European 
Community should not prevent Member States from maintaining or introducing more 
stringent protective measures. This includes provisions on worker protection. If a chemical 
safety assessment has been carried out for a substance, it may be assumed that the protection 
of workers is adequately ensured. It is therefore proposed that in other cases the right of 
Member States to adopt more stringent measures should not be restricted.

Pozmeňujúca doplňujúci návrh 168
Článok 133 odsek 1
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1. Dvanásť rokov po uvedení do platnosti
tohto Nariadenia, vypracuje Komisia 
posudok s prehľadom používania a plnenia 
záväzkov ohľadne hodnotenia chemickej 
bezpečnosti a zdokumentuje ich v hlásení o 
chemickej bezpečnosti o látkach, ktoré nie 
sú predmetom tohto záväzku alebo 
predmetom registrácie ale boli vyrobené 
alebo vyvezené v množstvách menej ako 10 
ton za rok. Na základe tohto prehľadu môže 
Komisia, v súlade s procedúrou uvedenou v 
článku 130(3), rozšíriť tento záväzok.

1. Dvanásť rokov po nadobudnutí účinnosti 
tohto nariadenia Komisia preskúma plnenie 
záväzku vykonať hodnotenie chemickej 
bezpečnosti a zdokumentuje ho v hlásení o 
chemickej bezpečnosti o látkach, na ktoré sa 
tento záväzok nevzťahuje, pretože nie sú 
predmetom registrácie. Na základe tohto 
preskúmania môže Komisia v súlade s 
postupom uvedeným v článku 130 ods. 3
rozšíriť tento záväzok.

Odôvodnenie

Interested parties should be specified; workers must be represented in the management board 
like the other major actors.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 169
Príloha I bod 6.5 druhý pododsek

Pre látky spĺňajúce kritériá PBT a vPvB, 
výrobca alebo vývozca použije informácie 
podľa časti 5, kroku 2, pri ich napĺňaní a 
odporúčaniach pre koncových užívateľov, o 
opatreniach na zvládnutie rizika, ktoré 
zamedzia nebezpečenstvo pre ľudí a životné 
prostredie.

Pre látky CMR bez hraničných hodnôt a 
látky spĺňajúce kritériá PBT a vPvB, 
výrobca alebo vývozca použije informácie 
podľa oddielu 5, kroku 2, ak v sídle podniku 
realizuje opatrenia na riadenie rizika, 
ktorými sa minimalizuje ohrozenie ľudí a 
životného prostredia, a odporúča ich 
následným používateľom.

Odôvodnenie

In Annex I, 6.4 ”adequate control” for an exposure scenario is defined. For substances 
without a threshold value or a Derived No-Effect Levels a qualitative assessment shall be 
made of the likelihood of an effect in the given exposure scenario. For PBT and vPvB 
substances the information about risk-reducing measures that has been obtained in the 
exposure assessment shall be used to minimise exposure for human health and the 
environment.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 170
Príloha V bod 6.4 stĺpec 2

6.4. V prípade pozitívnych výsledkov budú 
vykonané ďalšie mutagenické štúdie

6.4. V prípade pozitívnych výsledkov vo 
všetkých týchto testoch mutagénnosti budú 
vykonané ďalšie štúdie mutagénnosti
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Odôvodnenie

In vitro cytogenicity study in mammalian cells should be required for substances from one 
tonne to enable these substances to be properly  classified for mutagenicity orPBT and vPvB.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 171
Príloha V časť 6 stĺpce 1 a 2 bod 6.4.1.(a) (nový)

Stĺpec 1 Stĺpec 2
6.4.1.a Štúdia in vitro cytogenicity v 
bunkách cicavcov

6.4.1.a Štúdiu netreba vykonať, ak sú k 
dispozícii primerané údaje z testu 
cytogénnosti in vivo

Odôvodnenie

In vitro cytogenicity study in mammalian cells should be required for substances from one 
tonne to enable these substances to be properly  classified for mutagenicity orPBT and vPvB.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 172
PRÍLOHA V, Časť 6, Stĺpce 1 a 2, odsek 6.4.a (nový)

Stĺpec 1 Stĺpec 2
6.4.a Kritická toxicita 6.4.a Štúdia (štúdie) nemusí byť vykonaná, 

ak:
Pre plyny a prchavé kvapaliny (tlak výparov 
nad 10-2 Pa pri 20°°C) bude informácia 
poskytnutá pre inhalačný spôsob (6.4.a.2).

– presné dávkovanie látky nemožno 
zabezpečiť v dôsledku chemických alebo 
fyzikálnych vlastností látky; alebo
– látka je leptavá; alebo
– látka je na vzduchu zápalná pri izbovej 
teplote.

Pre látky iné ako plyny, bude poskytnutá 
informácia zmienená v 6.4a.1. až 6.4.a.3 
pre aspoň dva spôsoby, z ktorých jeden je 
orálny. Voľba pre druhý spôsob bude 
závisieť od povahy látky a pravdepodobný 
spôsob ohrozenia človeka. Ak je len jeden 
spôsob ohrozenia, bude potrebné poskytnúť 
len informáciu o tomto spôsobe.

Vhodná alternatíva sa vyberie na základe:

6.4.a.1.  Orálnym spôsobom
6.4.a.2. Inhaláciou 6.4.a..2. Testovanie inhalačným spôsobom 

je vhodné, ak:
(1) je pravdepodobné ohrozenie ľudí 
inhaláciou;



AD\574976SK.doc 81/84 PE 357.617v03-00

SK

a
(2) je splnená jedna z týchto podmienok:
- látka má tlak vyparovania nad 10-2 Pa pri 
20°C; alebo
- látka je v podobe prášku, ktorý obsahuje 
viac ako 1% častíc na báze w/w, kde rozmer 
stredového aerodynamického priemeru 
hmoty častice (MMAD) je menší ako 100 
µm; alebo
– látka sa použije spôsobom, ktorý vytvára 
aerosoly, častice alebo kvapôčky v rozmedzí 
inhalačnej veľkosti (>1% na báze w/w 
častíc s MMAD < 100 µm).

6.4.a..3. Dermálnym spôsobom 6.4.a..3. Testovanie dermálnym spôsobom 
je vhodné, ak:
(1) je pravdepodobný kontakt s pokožkou 
pri výrobe a (alebo) použití; a
(2) fyzikálno-chemické vlastnosti 
naznačujú značnú hodnotu absorbcie cez 
pokožku;
a
(3) je splnená jedna z týchto požiadaviek:
- je zistená toxicita pri teste akútnej orálnej 
toxicity pri malých dávkach; alebo
- systémové účinky alebo iné dôkazy 
absorpcie do pokožky a/alebo podráždenie 
očí; alebo
– testy in vitro naznačujú značnú dermálnu 
absorpciu; alebo
– značnú akútnu dermálnu toxicitu alebo 
sa indikuje dermálne prenikanie pri 
štrukturálne príbuzných látkach.
Testovanie dermálnym spôsobom je 
nevhodné, ak je absorpcia cez pokožku 
nepravdepodobná, ako naznačuje 
molekulárna hmotnosť(MW > 800 alebo 
molekulárny priemer > 15 Å) a nízka 
rozpustnosť v tukoch (index Kow
pod -1 alebo nad 4).
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Odôvodnenie

Kritická toxicita by sa mala vyžadovať pre látky od jednej tony, aby sa umožnila 
najzákladnejšia úroveň ochrany pracovníkov a spotrebiteľa a umožnila sa klasifikácia pre 
kritickú toxicitu. Navyše ako dôsledok dobrovoľných dohôd na národnej úrovni (napr. 
Nemecko)alebo mnohonárodných úrovní (napr. BASF) tieto údaje sú už prístupné a tak by 
nemali znamenať dodatočné výdavky.

Acute toxicity should be required for substances from one tonne to enable very basic level for 
protecting workers and consumers and to enable classification for acute toxicity. Moreover, 
as a consequence of voluntary agreements at national level (e.g. Germany) or multinational 
level (e.g. BASF) these data are already available and should thus not entail additional costs.

Acute toxicity is an initial pointer to the dangers to human health from a given substance. So 
information on acute toxicity of a substance is particularly important for the protection of 
workers and consumers. It should therefore be indicated for all substances requiring 
registration, and not just for those manufactured or imported in batches of 10 tonnes or more

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 173
Príloha V časť 7 stĺpce 1 a 2 bod 7.1.b (nový)

Stĺpec 1 Stĺpec 2
7.1.b Odbúravanie
7.1.b.1 Biotické
7.1.b.1.1 Okamžitá  biologická 
odbúrateľnosť

7.1.b.1.1 Štúdia sa nemusí vykonať, ak je 
látka anorganická.

Odôvodnenie

Ready biodegradability should be required for substances from one tonne to enable these 
substances to be properly classified for environmental hazards.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 174
Príloha VI stĺpce 1 a 2 bod 6.5

Stĺpec 1 Stĺpec 2
vypustenie odseku 6.5 vypustenie odseku 6.5

Odôvodnenie

Linked to the transfer of Acute toxicity  Annex VI to Annex V.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 175
Príloha VI stĺpce 1 a 2 bod 7.2.1

Stĺpec 1 Stĺpec 2
vypustenie odseku 7.2.1 vypustenie odseku 7.2.1

Odôvodnenie

Linked to the transfer of the test from Annex VI to Annex V.
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