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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Úvod

Európsky chemický priemysel predstavuje export EÚ vyše 100 miliárd eur, kým REACH má
dosah aj na mnoho firiem, ktoré používajú dovážané chemické látky ako vstupy. V dôsledku 
toho je záujem Výboru pre medzinárodný obchod, čo sa týka tohto návrhu jasný: REACH 
bude mať podstatný vplyv na obchodné toky a vyvolá otázku kompatibility WTO.

Dosah návrhu Komisie na obchod EÚ s chemickými látkami 

EÚ má v sektore chemických látok už po mnoho rokov podstatný prebytok. Hoci je, pokiaľ sa 
hovorí o „chemickom priemysle”, tendencia myslieť tým veľké nadnárodné spoločnosti, treba 
pamätať na to, že je aj veľa malých a stredných výrobcov a distribútorov. Takmer 1/3 zna
čkového chemického priemyslu je v držbe malých a stredných výrobcov.

Predložené pozmeňujúce a doplňujúce návrhy majú za cieľ preskúmať štyri širokých problémy:

stiahnutie látok a prípravkov, ktorých náklady na registráciu a ostatné náklady prekročia a)
rozsah zisku, z trhu EÚ. Toto je pravdepodobne hlavným problémom pre menšie firmy, 
ktoré budú musieť zápasiť aj s vyhľadávaním potrebných ľudských zdrojov. Mala by sa 
posilniť úloha agentúry na zvláštnu pomoc pre malých dovozcov;

požiadavky na dovozcov prípravkov bude veľmi ťažké, ak nie vôbec nemožné, splniťb)
(pretože registráciu si môžu vyžadovať stovky jednotlivých látok, z ktorých s niektorými sa 
musí zaobchádzať ako s dôvernými v obchodnom styku voči iným firmám, ako je ich 
dovozca);

strata konkurencieschopnosti na tretích trhoch v rámci hospodárskej súťaže s firmami c)
vyrábajúcimi v krajinách s nízkymi režijnými nákladmi. Zvlášť dodatočné náklady budú zni
čujúce pre výrobcov štandardných výrobkov, keďže ide o konkurenciu založenú v prvom 
rade na nákladoch;

obmedzená inovácia ovplyvňujúca dlhodobú konkurencieschopnosť, so zdrojmi d)
presúvanými z výskumu na testovanie. Tieto dva posledné body podporia presúvanie 
výroby do prostredia s priaznivejšími predpismi.

Dosah návrhu Komisie na obchod EÚ v iných produktoch 

Konkurencieschopnosť: dosah REACH bude vo veľkej miere presahovať chemický priemysel 
tým, že bude pôsobiť na všetky firmy používajúce chemické látky ako vstupy. Dovezené artikle 
by mohli obsahovať neregistrované látky (za predpokladu, že sa neuvoľňujú), keďže artikle 
vyrábané v EÚ by ich obsahovať nemohli, čím by sa stimulovala výroba mimo EÚ.

Pozícia priemyslu výroby kovov predstavuje mimoriadny problém, lebo spočíva na vysokých 
objemoch dovozu (obyčajne) nízko rizikových surovín. Dodatočné náklady by mohli znevýhod
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1 Ú. v. C ... / Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

ňovať recykláciu alebo presmerovanie takých materiálov na iné trhy. Dosah REACH by sa 
preto mal podstatne obmedziť vylúčením materiálov, ako sú kovy, zliatiny, minerálne látky a 
odpad.

Prístup na základe ohrozenia 

Predložené pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sa pokúšajú presunúť ťažisko prístupu na 
základe kvantity na prístup na základe ohrozenia, aby sa tak obmedzila pravdepodobnosť
námietok WTO. Pri takom prístupe bude mať každý produkt jasný, transparentný kartu rizík, 
ktorý jasne načrtne údaje o expozícii a nebezpečnosti chemickej látky.

Potreba silnej agentúry 

Predložené pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uložili novoutvorenej Európskej chemickej 
agentúre ďalšiu zodpovednosť za posúdenie a hodnotenie látok, ako aj určovanie rizikovej 
kategórie pre každú látku.

Snaha o medzinárodnú zhodu ohľadom spoločného prístupu k REACH 

Riziko predĺženého obdobia neistoty spôsobenej postupom WTO, po ktorom bude možno 
potrebné skoro revidovať nariadenie, sa môže veľmi znížiť dosiahnutím medzinárodnej zhody, 
aspoň s hlavnými obchodnými partnermi EÚ, ako sú USA, Japonsko, Kórea, zavedením 
vzájomného uznávania skúšobných metód a jednotných požiadaviek na informácie. Spoločný
postup by znížil náklady, lebo informácie o skúškach by mohli byť spoločné a poskytnuté
firmám pôsobiacim na niekoľkých trhoch. Iniciatívy ako Súbor informačných údajov OECD 
(OECD Screening Information Data Set), Rotterdamská dohoda o transporte nebezpečných 
chemických látok a pesticídov (Rotterdam Agreement on the transport of dangerous chemicals 
and pesticides), ako aj vyzývací program US pre výrobu chemických látok vyrábaných vo ve
ľkom množstve (US High Production Volume Chemicals Challenge Programme) sú už
základom takýchto rokovaní.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod žiada Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpe
čnosť potravín, aby ako gestorský výbor prijal do svojej správy tieto pozmeňujúce a dopl
ňujúce návrhy:

Text navrhnutý Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 4a (nové)

(4a) REACH by mal byť vytvorený a uplat
ňovaný tak, aby sa predišlo oslabeniu 
konkurencieschopnosti európskeho 
obchodu a priemyslu, alebo poškodeniu 
obchodu s tretími krajinami. V tejto 
súvislosti je uprednostnenie rizík na prvom 
mieste, ako aj predpoklad, že nariadenie 
nesmie uložiť žiadne požiadavky na našich 
obchodných partnerov okrem toho, aby boli 
kompatibilné s platnými zásadami voľného 
obchodu podľa ustanovení WTO.

Odôvodnenie
V našom globalizovanom svete je dôležité, že by REACH nemal poškodiť
konkurencieschopnosť európskeho obchodu a priemyslu. REACH nesmie ani narušiť vzťahy 
s našimi obchodnými partnermi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 15a

15a) Aby sa zabezpečilo zodpovedajúce 
uplatňovanie nového systému, agentúre by 
mala byť pridelená rozhodujúca úloha pri 
registrácii, hodnotení a schvaľovaní.

Odôvodnenie

Sústavný prístup má zvláštnu dôležitosť pre menších účastníkov v medzinárodnom obchode, 
od ktorých sa nedá očakávať ovládanie celej rôznorodosti medzinárodnej praxe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 15b (nové)
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(15b) Aby sa ďalej obmedzili náklady a u
ľahčil sa medzinárodný obchod, agentúra v 
najvyššej možnej miere prihliada na 
existujúce a vznikajúce medzinárodné
normy týkajúce sa predpisov o chemických 
látkach vzhľadom na podporu čo najširšej 
medzinárodnej zhody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 24

(24) Požiadavky na vypracúvanie informácií
o látkach by mali byť naviazané na objem 
výroby alebo dovozu látky, pretože označujú
potenciál vystavenia človeka alebo životného 
prostredia vplyvom týchto látok, a mali by by
ť podrobne opísané;

(24) Požiadavky na vypracúvanie informácií
o látkach by mali byť naviazané na objem 
výroby alebo dovozu látky, pretože označujú
potenciál vystavenia človeka alebo 
životného prostredia vplyvom týchto látok, a 
mali by byť podrobne opísané. Ak 
existujú posudky rizika založené na 
praktickom použití danej látky, tak by tieto 
posudky mali byť vzaté do úvahy. Cieľom 
by malo byť zabezpečenie toho, aby bolo 
množstvo požadovaných informácií
získavaných zo skúseností s praktickým pou
žívaním.

Odôvodnenie

Je dôležité zobrať do úvahy skúsenosti, ktoré už boli získané počas stoviek rokov, počas 
ktorých už sú niektoré chemikálie používané.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odôvodnenie 28a (nové)

(28a) Z dôvodov funkčnosti by mali byť vy
ňaté odpady a materiály používané ako 
druhotné suroviny alebo ako zdroj energie.
Získavanie hodnoty („zhodnocovanie“) 
z odpadov a materiálov používaných ako 
druhotné suroviny alebo ako zdroj energie 
pri obnovovacích činnostiach, prispieva 
k cieľu EÚ v oblasti trvalo udržateľného 
rozvoja a toto nariadenie by nemalo zaviesť
požiadavky, ktoré obmedzujú podnety pre 
takúto recykláciu a obnovovanie.

Odôvodnenie
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Začlenenie recyklovaných surovín do rozsahu REACH by mohlo vážne brániť recyklácii 
a druhotnému využitiu a tým zvýšiť potrebu neobnoviteľných zdrojov. Malo by byť jasne dané, 
že po a) sa má predísť dvojitej legislatíve a po b) že REACH neodradzuje od recyklácie.
Recyklačné snahy, prevádzkové povolenia a využitie recyklovaných materiálov ako 
„druhotných surovín získaných z odpadov“ je už regulované existujúcou legislatívou Spolo
čenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Odôvodnenie 28b (nové)

(28b) Deväťdesiat percent kovov sa používa 
vo forme kovových zliatin, ktorých 
vlastnosti sú také, že nemusí byť možné ur
čiť presne ich vlastnosti pomocou bežne 
dostupných konvenčných metód. Je preto 
potrebné vyvinúť osobitnú metódu 
klasifikácie, ktorá berie do úvahy ich 
konkrétne chemické vlastnosti.

Odôvodnenie
Nebezpečné charakteristiky zliatin sú odlišné od charakteristík kovov, ktoré ich tvoria. Tieto 
pravidlá klasifikácie EÚ na „prípravky” (smernica Európskeho parlamentu a Rady 
1999/45/ES z 31 mája 1999 o aproximácii zákonov, iných predpisov a administratívnych 
opatrení členských štátov o klasifikácii, balení a označovaní nebezpečných prípravkov) 
neposkytuje adekvátny návod na to, ako určovať vlastnosti zliatin. Obsahuje však 
Odôvodnenie (č. 10) naznačujúci potrebu vypracovanie takéhoto špecifického prístupu k 
zliatinám.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Odôvodnenie 29a (nové)

(29a) S cieľom pomôcť spoločnostiam a 
najmä malým a stredným podnikom pri 
plnení požiadaviek tohto nariadenia by 
mali členské štáty v spolupráci s Komisiou 
uviesť do praxe podpornú sieť.

Odôvodnenie

Veľa spoločností, ktoré budú ovplyvnené zo strany REACH, patrí medzi malé a stredné
podniky. Mala by byť venovaná špeciálna starostlivosť zabráneniu toho, aby na ne legislatíva 
neuvalila príliš vysokú administratívnu záťaž. Najlepšie praktické riešenia by sa však mohli lí
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šiť v jednotlivých členských štátoch v závislosti od tam používaných inštitucionálnych rámcov.
Členský štát by preto mal byť zodpovedný za vytvorenie adekvátnej siete potrebných 
podporných opatrení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Odôvodnenie 82a (nové)

(82a) Aby sa obmedzili náklady a zlepšila 
medzinárodná prijateľnosť, musí byť
európsky prístup čo najviac prispôsobený
medzinárodným iniciatívam vrátane 
“Strategického prístupu k 
medzinárodnému riadeniu chemických 
látok” UNEP, “Akt Rady o chemických 
látkach vyrábaných vo veľkých množstvách 
(HPV - High Production Volume), OECD, 
Iniciatíve Rady chemických asociácií HPV 
a Výzve US Agentúry HPV na ochranu 
životného prostredia.

Odôvodnenie

Aby sa predišlo zbytočným nákladom, treba v najvyššej možnej miere využívať existujúce 
informácie a informácie, ktoré sa získavajú pomocou medzinárodnej spolupráce. Okrem toho 
používanie medzinárodných noriem zníži riziko objavenia nariadenia, o ktorom sa zistí, že je 
nezlučiteľná s dohodami WTO.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Odôvodnenie 104c (nové)

(104c) Komisia by sa mala snažiť o zaru
čenie toho, aby narastajúca otvorenosť
trhov EÚ dovozom z celého sveta bola 
sprevádzaná zavedením náročnejších po
žiadaviek vo vzťahu k „spravodlivosti“
obchodu (celkovo v kontexte WTO); po
žiadavky REACH musia byť zahrnuté čo 
najskôr.

Odôvodnenie

Je dôležité, aby bolo otvorenie sa medzinárodnému obchodu sprevádzané vytvorením 
hracieho poľa, ktoré obsahuje požiadavky v oblasti životného prostredia a verejného zdravia.
Z dôvodu svojho významu je REACH hlavným prvkom v tomto procese.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Odôvodnenie 104d (nové)

(104d) Každý výrobca, dovozca alebo 
následný používateľ vyrábajúci, pou
žívajúci alebo dovážajúci látku, prípravok 
alebo artikel obsahujúci takú látku alebo 
prípravok, ktorý vie, alebo mohol 
odôvodnene predvídať, že tieto činnosti by 
mohli mať nepriaznivý účinok na ľudské
zdravie alebo životné prostredie, by mal 
prijať potrebné opatrenia na zamedzenie, 
obmedzenie alebo nápravu takých účinkov.

Odôvodnenie

Bez ohľadu na výrobný objem je potrebné vyjasniť, že priemysel by mal byť zodpovedný za 
prijímanie opatrení na zabezpečenie bezpečnosti chemikálií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Odôvodnenie 104e (nové)

(104e) Každý výrobca, dovozca alebo 
následný používateľ, ktorý poskytuje látku 
alebo prípravok následnému užívateľovi, 
by mal zabezpečiť zodpovedajúce 
oznamovanie a výmenu informácií, aby sa 
zamedzili, obmedzili alebo napravili ne
žiaduce účinky na ľudské zdravie alebo 
životné prostredie.

Odôvodnenie

Bez ohľadu na výrobný objem je potrebné vyjasniť, že priemysel by mal byť zodpovedný za 
prijímanie opatrení na zabezpečenie bezpečnosti chemikálií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Článok 1 odsek 2
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2. Účelom tohto nariadenia je zabezpečiť vo
ľný obeh týchto látok na vnútornom trhu.

2. Účelom tohto nariadenia je zabezpečiť vo
ľný obeh týchto látok na vnútornom trhu pri 
rešpektovaní záväzkov prijatých Európskou 
úniou a jej členskými štátmi v rámci 
medzinárodných obchodných dohôd, zvlášť
v rámci WTO.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Článok 2 odsek 1 bod ca (nový)

(ca) špeciálne použitia registrovaných 
látok, ktoré sú určené výhradne na vývoz 
do tretích krajín;

Odôvodnenie

Toto má za cieľ vytvorenie hracieho poľa pre konkurenciu mimo vnútorného európskeho trhu 
a zabezpečiť plnenie pravidiel WTO.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Článok 2 odsek 1 bod cb (nový)

(cb) recykláciu a spätné získavanie;

Odôvodnenie

Začlenenie odpadov alebo druhotných surovín alebo materiálov na druhotné využitie energie 
z odpadov do pôsobnosti REACH by uvalilo neprimerané požiadavky na recykláciu alebo 
druhotné využívanie bez toho, aby prinieslo akýkoľvek dodatočný prospech pre ľudské zdravie 
alebo životné prostredie a vytvorilo by odradzujúci podnet pre nárast praxe recyklácie 
a druhotného využívania v EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Článok 2 odsek 1 bod cc) (nový)

cc) látky v liekoch určených pre ľudí alebo 
zvieratá v zmysle nariadenia Rady1 (EHS) 
č. 2309/93, smernice Európskeho 
parlamentu a Rady2 2001/82/ES, ako aj 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 3 

2001/83/ES;
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_____________

1 Ú. v. ES. L 214, 24.8.1993, s. 1.
2 Ú. v. ES. L 311, 28.11.2001,s. 1.

3 Ú. v. ES. L 311, 28.11.2001, s. 67.

Odôvodnenie

Treba sa zásadne vyhýbať dvojitým právnym predpisom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Článok 2 odsek 1 bod cd) (nový)

cd) látky v potravinách v zmysle nariadenia 
178/2002/ES1, vrátane prísad do potravín v 
zmysle smernice Rady2 89/107/EHS a 
aromatických látok podľa definícií
nariadenia 2232/96/ES3, ako aj 
rozhodnutia Komisie 2000/489/ES4;

_________________

Nariadenie 1 Ú. v. ES L 31,  1.2.2002,s. 1. 
je nahradené nariadením (ES)č. 1642/2003 
(Ú. v. ES L 245, 29.9.2003, s. 4.).
2 Ú. v. ES L 40, 11.2.1989, s. 27.

3 Ú. v. ES L 299, 23.11.1996, s. 1.

4 Ú. v. ES L 197, 3.8.2001, s. 3

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Článok 2 odsek 1 bod ce) (nový)

ce) látky v krmivách pre zvieratá, vrátane 
prídavných látok v potravinách v rozsahu 
aplikácie nariadenia (ES) č. 1831/2003 o 
doplnkových látkach určených na pou
žívanie vo výžive zvierat1; a krmive v 
rozsahu aplikácie smernice 84/471/EHS2;
______________

1 Ú. v. EÚ L 192, 29.5.2004, s. 34.
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2 Ú. v. ES L 266, 6.10.1984, s. 18.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Článok 2 odsek 1 bod cf) (nový)

cf) látky v zdravotníckych pomôckach v 
rozsahu pôsobnosti smernice Rady 
90/385/EHS1, smernice Rady 93/42/EHS2 

alebo smernice Európskeho parlamentu a 
Rady 98/79/ES3;  
_________________

1 Ú. v. ES L 189, 20.7.1990, s. 17.

2 Ú. v. ES L 169, 12.7.1993, s. 1.

3 Ú. v. ES L 331, 7.12.1998, s. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Článok 2 odsek 1 bod cg) (nový)

cg) látky v materiáloch, ktoré prichádzajú
do styku s potravinami , v zmysle smernice 
Rady1 89/109/EHS;
___________________

1 Ú. v. ES L 40, 11.2.1989, s. 38.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Článok 2 odsek 1 bod ch) (nový)

ch) látky v prípravkoch na ochranu rastlín 
v zmysle smernice Rady1 91/414/EHS;

_______________

1 Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Článok 2 odsek 1 bod ci) (nový)
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ci) látky v biocídnych prípravkoch v zmysle 
smernice Európskeho parlamentu a Rady1 

98/8/ES;

________________

1 Ú. v. ES L 123, 24.4.1998, s. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Článok 2 odsek 1 bod cj) (nový)

cj) látky v kozmetických výrobkoch v 
rozsahu pôsobnosti smernice Rady1

76/768/EHS;

1 Ú. v. ES L262, 27.9.1976, s. 169.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Článok 2 odsek 1 bod ck) (nový)

ck) suroviny nachádzajúce sa v prírode, 
ktoré sa nepredávajú verejnosti a len na 
použitie v zariadeniach, na ktoré sa vz
ťahuje smernica Rady 96/61/ES1 

1 Ú. v. ES L 257, 10.10.1996, s. 0026.

Odôvodnenie

Mnoho primárnych surovín je veľmi zložitých a veľmi premenlivých v zložení, čo vedie k 
potrebe viacnásobných registrácií a autorizácií. Vylúčenie z registrácie obmedzené na 
suroviny (podľa kapitoly 3) nebude teda postačujúce.

Závody vyrábajúce kovy podliehajú IPPC a inej legislatíve EÚ relevantnej pre ochranu 
pracovníkov a životného prostredia. Potenciálne problémy pracovísk a ochrany životného 
prostredia spojené s používaním primárnych prírodných surovín sú teda adekvátne 
podchytené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Článok 2 odsek 1 bod cl (nový)
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(cl) látky používané v reakcii na 
nepredvídané problémy, ktoré by viedli k 
zníženiu kvality alebo zastaveniu výroby, za 
týchto podmienok:

i) z dôvodu naliehavosti nie je možné látku 
najprv zaregistrovať,
ii) ak je pravdepodobné opakovanie pou
žitia danej látky, uskutoční sa následná
registrácia,

iii) toto nepredvídané použitie rešpektuje 
platné právne predpisy o bezpečnosti 
pracovníkov.

Odôvodnenie

Nepredvídané problémy so spracúvanými chemikáliami si môžu vyžadovať okamžité reakcie, 
aby sa tak predišlo nie úplne optimálnej výrobe alebo dokonca jej zastaveniu („riešenie 
problémov“). Koncept predchádzajúcej registrácie pre použitia látky môže byť rešpektovaný
iba za predpokladu, že sú všetky možné problémy a vyžadované reakcie predvídateľné. Tak to 
nie je. Preto je požadovaná výnimka pre „riešenie problémov“, ktorá by však mala byť udr
žaná v rámci prísneho ohraničenia, aby sa nestala dierou v systéme REACH. To by malo 
zabezpečiť tri dané kumulatívne požiadavky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Článok 2a názov (nový)

Článok 2a

Obmedzené použitie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Článok 2a, úvodná časť (nová)

Ustanovenia tohto nariadenia platia na 
nasledujúce kategórie látok s týmito 
obmedzeniami:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Článok 2a odsek 1 (nový)
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1. Prírodné látky a identické látky s 
prírodnými sa registrujú len vtedy, keď je 
ich prípadné použitie a expozícia 
klasifikovaná agentúrou principiálne ako 
nebezpečná a ak sa na túto látku nevz
ťahujú žiadne iné predpisy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Článok 2a odsek 2 (nový)

2. Pokiaľ sa látky použijú výlučne v rámci 
vedeckého výskumu a vývoja, v 
uzatvorených systémoch alebo ako 
medziprodukty bez priamej expozície pou
žívateľa alebo životného prostredia, nevy
žaduje si ich použitie splnenie záväzkov, 
ktoré sú uvedené v tomto nariadení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Článok 2a odsek 3 (nový)

3. Kovové zliatiny, ako špeciálne formy 
prípravkov, sú agentúrou s ohľadom na ich 
konkrétne osobitné vlastnosti posudzované
oddelene a klasifikované v súlade s ich 
individuálnymi registračnými po
žiadavkami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Článok 3 odsek 1a (nový)
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1a. Botanicky odvodená látka označuje 
komplexnú látku získanú vystavením 
rastliny alebo jej častí mechanickému 
spracovaniu, ako je extrakcia, destilácia, 
vytlačenie, rozdelenie, čistenie, 
koncentrovanie alebo fermentácia. Zlo
ženia takých látok sa líšia v závislosti od ich 
rodu, druhu, podmienok rastu ich zdroja 
a procesu použitého pri ich spracúvaní.

Odôvodnenie
Zavedenie špecifickej definície pre prírodné látky odvodené z botaník v rámci REACH je 
potrebné na vyjasnenie rozsahu výnimky udelenej podľa prílohy III (tá bude zmenená
a doplnená v súlade s tým) pre prírodné látky a na zabezpečenie právnej istoty pri 
implementácii ustanovení REACH.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Článok 3 odsek 4a (nový)

4a. Kovová zliatina: kovový materiál, na 
makroskopickej úrovni homogénny, 
pozostávajúci z dvoch alebo viacerých 
chemických prvkov, ktoré sú navzájom tak 
zlúčené, že sa mechanickým pôsobením 
nedajú odlúčiť;

Odôvodnenie

Táto definícia zodpovedá Globálne harmonizovanému systému OSN (UN Globally 
Harmonized System - GHS) na chemickú klasifikáciu a označovanie, ako aj smernici o 
prípravkoch 1999/45/ES. Anorganické kovové častice a kovy sú „látky“ podľa článku 3, 
definícia pre zliatiny však chýba.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Článok 3 odsek 4b (nový)

4b. Prírodné suroviny zahŕňajú ropu, plyn 
a uhlie, minerály, rudy, koncentrované
látky vyskytujúce sa v prírode a materiály 
odvodené z nich mineralogickými procesmi 
alebo procesmi fyzickej transformácie;
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Odôvodnenie

Pre nový pododsek čl. 2 ods. 1 bod cj) sa vyžaduje definícia

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Článok 3 odsek 12a (nový)

12a. Kategórie požitia: klasifikácia v súlade 
s prílohou Ic podľa týchto použití:
priemyselné použitie, odborné použitie a 
spotrebiteľské použitie;

Odôvodnenie

Koncept kategórií používania a expozície systematizuje a sústreďuje požiadavky údajov a 
tvorí potrebný základ na určenie rizika agentúrou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Článok 3 odsek 12b (nový)

12b. Kategórie expozície: klasifikácia 
expozícií podľa relevantných ciest 
vystavenia sa ľudí pôsobeniu (orálna, 
dermálna a inhalatívna), podľa ciest 
prenikania do životného prostredia 
(vzduch, voda, pôda) a podľa trvania a 
frekvencie expozície (jednorazová, 
krátkodobá, príležitostná, 
opakovaná/dlhodobá);

Odôvodnenie

Koncept kategórií používania a expozície systematizuje a sústreďuje požiadavky údajov a 
tvorí potrebný základ na určenie rizika agentúrou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Článok 3 odsek 12c (nový)
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12c. Expozičný scenár: opis konkrétnych 
opatrení na ochranu človeka a životného 
prostredia a špecifických podmienok výroby 
a používania látky v priebehu jej celej 
životnosti;

Odôvodnenie

Scenár expozície popisuje na rozdiel od kategórií používania a expozície špecifické jednotlivé
podmienky použitia látky, najmä jej konkrétne riziká a zodpovedajúce ochranné opatrenia.
Tým vytvára potrebný základ na určenie rizika agentúrou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Článok 3 odsek 14

14. medziprodukt označuje látku, ktorá sa 
vyrába pre chemické spracovanie alebo sa pri 
ňom spotrebúva či používa, aby sa 
transformovala do inej látky (ďalej sa ozna
čuje ako syntéza):

14. medziprodukt označuje látku alebo 
prípravok, ktorý sa vyrába pre chemické
spracovanie alebo sa pri ňom spotrebúva či 
používa, aby sa transformovala do inej 
látky/prípravku (ďalej sa označuje ako 
syntéza):

Odôvodnenie

Aj pri látkach, ktoré sa nepoužívajú len ako medziprodukt, by sa mali aplikovať mimoriadne 
predpisy použitia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Článok 3 odsek 14a (nový)

14a. Chemicky neupravená látka: látka, 
ktorej chemická štruktúra sa nezmenila, aj 
keď bola podrobená chemickému procesu 
– napr. keď sa látka chemicky spracovala, 
aby sa odstránili nečistoty;

Odôvodnenie

Navrhnuté nariadenie vyberá z registrácie substancie, „ktoré sú prirodzené, v prípade, že 
neboli pri svojej výrobe chemicky upravené“. Aj keď sa celulózové vlákna získavajú  
chemickým spracovaním, ich štruktúra sa nemení. Preto by všetky formy a postupy na výrobu 
celulózových vlákien mali byť zahrnuté do tejto výnimky.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Článok 3 odsek 22

22. výskum a vývoj orientovaný na výrobok a 
proces znamená každý vedecký vývoj 
týkajúci sa vývoja výrobku, ďalší vývoj látky, 
počas ktorého sa používajú skúšky 
z pilotného závodu alebo výroby na vyvinutie 
výrobného procesu resp. na odskúšanie 
oblastí aplikácie látky;

22. výskum a vývoj orientovaný na výrobok a 
proces znamená každý vedecký vývoj 
týkajúci sa vývoja výrobku, ďalší vývoj 
samostatnej látky, v prípravkoch alebo vo 
výrobkoch, počas ktorého sa používajú skú
šky z pilotného závodu alebo výroby na 
vyvinutie výrobného procesu resp. na odskú
šanie oblastí aplikácie látky;

Odôvodnenie

Malo by byť jasne dané, že proces vývoja produktu môže obsahovať všetky aspekty výrobného 
procesu a že spoločnostiam je dovolené testovať prototypy výrobkov ako súčasť výrobného 
procesu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Článok 3 odsek 23

23. vedecký výskum a vývoj znamená akéko
ľvek vedecké experimenty, analýzy alebo 
chemický výskum, uskutočňované za 
kontrolovaných podmienok a v množstvách 
menších ako 1 tona ročne;

23. vedecký výskum a vývoj znamená
akékoľvek vedecké experimenty, 
analýzy alebo chemický výskum, uskuto
čňované za kontrolovaných podmienok 
vrátane výskumu prostredníctvom postupu 
pokus omyl zahrnujúceho následných pou
žívateľov;

Odôvodnenie

1 tona je príliš obmedzujúca. Výskum spôsobom pokus a omyl medzi chemickým výrobcom 
a jeho zákazníkom (následným užívateľom) je hlavným zdrojom inovácie ohľadom nových pou
žití, funkcií a uplatnení. To by malo byť súčasťou definície v záujme ochrany inovácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Článok 3 odsek 26

26. nežiaduce použitie znamená také pou
žitie zo strany následných používateľov, 
ktoré registrujúci neodporúča;

26. nedoporučené použitie znamená
také použitie zo strany následných pou
žívateľov, ktoré registrujúci z bezpe
čnostných dôvodov neodporúča;
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Odôvodnenie

Slová „nežiaduce použitie“ majú skôr emocionálnu než vedeckú alebo právnu konotáciu, 
ktorá nie je vhodná pre legislatívu. Žiadateľ o registráciu by mal mať právo vystríhať pred 
použitiami, ktoré nepovažuje za bezpečné, ale nie pred použitiami, ktorých registráciu si ne
želá napr. z ekonomických dôvodov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Článok 3 odsek 28

28. ročne znamená na kalendárny rok, pokiaľ
sa neuvádza inak;

28. ročne znamená na kalendárny rok. S 
výnimkou nových látok, pri ktorých sa vypo
čítajú ročné množstvá na základe priemeru 
predchádzajúcich troch kalendárnych 
rokov, pokiaľ sa neuvádza inak;

Odôvodnenie

Toto umožňuje flexibilitu v systéme REACH prostredníctvom vzatia do úvahy zmien 
v objemoch výroby. Ďalej to odstraňuje riziko, že spoločnosť by zrazu musela splniť vyššie 
alebo nižšie požiadavky na údaje kvôli takýmto zmenám v dopyte. V prípade látok predtým 
nevyrábaných by sa mal vziať do úvahy iba súčasný rok.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Článok 3 odsek 29a (nový)

29a. Kategórie použitia a expozície  zahŕ
ňajú expozičné scenáre, ktoré sú
charakterizované porovnateľným použitím, 
ako je uvedené v článku 3 ods. 12 a 25.
Opisujú všetky podmienky, ktoré určujú
expozíciu. Podstatné znaky kategórie pou
žitia a expozície sú nezávislé od:

- základných oblastí uplatňovania
- priemyselné použitie 

- odborné použitie

- spotrebiteľské použitie 

- spôsobov expozície
- hlavné spôsoby príjmu človekom

 (orálny, inhalatívny, dermálny) 

- cesty uvolnenia do životného 
prostredia

 (vzduch, voda, pôda, flóra a 
fauna)

- Trvanie expozície
- jednorazová/krátkodobá

- náhodná

- stála/dlhodobá

Tieto kategórie použitia a expozície vyústia 
do porovnateľných odporúčaných opatrení
na riadenie rizík.

Odôvodnenie

Kategórie použitia a expozície (use and exposure categories - UEC) sú zamerané na 
významné uľahčenie procesov spôsobených zo strany REACH, ako je proces registrácie, ako 
aj komunikácia a posúdenie chemickej bezpečnosti v rámci dodávateľského reťazca, bez 
ovplyvnenia cieľov REACH.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Článok 3 odsek 29b (nový)
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29b. Zásadné informácie: základné údaje 
na určenie priorít  látok na základe 
inherentných vlastností, expozície a pou
žitia látok;

Odôvodnenie

V rámci zostavenia zoznamu látok (pozri čl. 3 ods. 20) nahlásia podniky v ďalšom kroku aj 
zásadné informácie (pozri čl. 22c). Tieto obsahujú najdôležitejšie informácie o vlastnostiach 
látok, expozícii a používaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Článok 3 odsek 29c (nový)

29c. Kategórie rizík: kategorizácia 
potenciálnych rizík stanovená agentúrou 
na základe predregistračných údajov, 
najmä údajov o kategórii použitia, 
kategórii expozície a expozičnom scenári.

Odôvodnenie

Na dosiahnutie kompatibility REACH s WTO treba prísne sledovať rizikové faktory. Malo by 
to byť v kompetencii agentúry.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Článok 3 odsek 29d (nový)

29d. Register látok: register vedený
agentúrou s údajmi o látkach ohlásených 
počas predregistrácie;

Odôvodnenie

Zmena poradia čl. 3 ods. 20. Definícia ako podklad pre čl. 22c.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
Článok 4 odsek 1

1. Ustanovenia tejto hlavy neplatia, pokiaľ
sa látka používa:

vypúšťa sa



AD\576536SK.doc 23/106 PE 357.691v03-00

SK

2 Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 1.

a) v medicínskych výrobkoch na humánne 
alebo veterinárne použitie v zmysle 
predmetu nariadenia (EHS) č. 2309/93, 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
č. 2001/82/ES2 a smernice Európskeho 
parlamentu a Rady č. 2001/83/ES,

b) v potravinárskych prídavných látkach v 
potravinách v zmysle smernice Rady č. 
89/107/EHS,

c) ako chuťová prísada v potravinách v 
zmysle rozhodnutia Komisie č. 
1999/217/ES;
d) ako prídavná látka v krmivách v zmysle 
smernice Rady č. 70/524/EHS;

e) vo výžive zvierat v zmysle smernice Rady 
č. 82/471/EHS;

Odôvodnenie

Z dôvodov prehľadnosti sa transformovali všetky mimoriadne predpisy podľa čl. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
Článok 4 odsek 2 bod ca) (nový)

ca) látky, ktoré sa vyrábajú, dovážajú a pou
žívajú na vedecký výskum a vývoj alebo na 
výskum a vývoj orientovaný na 
výrobok a proces.

Odôvodnenie

Látky, ktoré sa nasadzujú na činnosti výskumu a vývoja, by mali byť na posilnenie inovačnej 
schopnosti zásadne vyňaté z povinnosti registrácie, aby sa činnosti výskumu a vývoja
nepresúvali do krajín, ktoré nie sú členmi EÚ. Tieto látky sa uvádzajú do procesu za 
podmienok kontrolovaných vyškoleným odborným  personálom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
Článok 6 odsek 1
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1. Každý výrobca alebo dovozca artiklov 
predloží Agentúre registráciu akejkoľvek 
látky obsiahnutej v týchto artikloch, ak sú
splnené všetky nasledujúce podmienky:

1. Agentúra môže rozhodnúť o tom, že 
výrobcovia alebo dovozcovia artiklov 
zaregistrujú akúkoľvek látku v týchto 
artikloch v súlade s touto hlavou, ak je látka 
prítomná v týchto artikloch v množstvách 
prevyšujúcich 1 tonu na výrobcu alebo 
dovozcu ročne, pričom sa každý jeden a ak 
je splnená jedna z nasledujúcich podmienok:

a) látka je v týchto artikloch prítomná v 
množstvách vyšších ako 1 tona na výrobcu 
alebo dovozcu ročne, každý druh artiklu sa 
posudzuje samostatne,

a) kritériá uvedené v článku 54 písm. a) až
e) sú splnené, alebo

b) látka spĺňa kritériá klasifikácie ako 
nebezpečná látka v zmysle smernice č. 
67/548/EHS,

b) existuje zhoda s článkom 54 písm. f), 
alebo

c) látka sa má uvoľniť za bežných a 
rozumne predpokladateľných podmienok 
použitia.

c) agentúra klasifikuje látku ako vy
žadujúcu si registráciu na základe 
predregistračných údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
Článok 6 odsek 2

2. Každý výrobca alebo dovozca ohlási 
Agentúre akúkoľvek látku obsiahnutú v 
týchto artikloch v súlade s odsekom 3, ak 
sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

vypúšťa sa

a) látka je v týchto artikloch prítomná v 
množstvách vyšších ako 1 tona na výrobcu 
alebo dovozcu ročne,
b) látka spĺňa kritéria klasifikácie ako 
nebezpečná látka v zmysle smernice č. 
67/548/EHS,

c) výrobca alebo dovozca vie, alebo výrobca 
alebo dovozca boli informovaní o 
pravdepodobnom uvoľňovaní látky za 
normálnych a rozumne predpokladate
ľných podmienok použitia, napriek tomu, 
že toto uvoľnenie nie je zamýšľanou 
funkciou artiklu,

d) množstvo uvoľnenej látky môže mať ne
žiaduce účinky na ľudské zdravie a životné
prostredie.
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Odôvodnenie

Na dosiahnutie kompatibility REACH s WTO treba prísne sledovať rizikové faktory.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
Článok 6 odsek 3

Ak sú splnené podmienky odseku 2, medzi 
ohlasované informácie budú patriť
nasledujúce údaje na formulári určenom 
Agentúrou v súlade s článkom 108:

vypúšťa sa

a) totožnosť a kontaktné údaje 
výrobcu alebo dovozcu,

b) registračné číslo (čísla) spomínané
v článku 18 ods. 1, ak sú k dispozícii,

c) určenie látky (látok), ako sa uvádza 
v časti 2 prílohy IV,

d) klasifikácia látky,

e) stručný opis použitia (použití) 
artiklu,

f) hmotnostný rozsah látky v tonách, 
ako napríklad 1-10 ton, 10-100 ton, atď.

Odôvodnenie

Prepojené s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k článku 6 ods. 2 od toho istého autora.
Keďže používanie nebezpečných látok vo výrobkoch by malo podliehať registračným po
žiadavkám, ako sú dané v pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu k článku 6 ods. 1, tak nie je 
žiadna ďalšia potreba oznamovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
Článok 6 odsek 4

Agentúra môže prijímať rozhodnutia, ktoré
od výrobcov alebo dovozcov artiklov vy
žadujú zaregistrovanie podľa tejto hlavy ka
ždej látky obsiahnutej v týchto artikloch 
a ohlasovanej v súlade s odsekom 3.

vypúšťa sa
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Odôvodnenie

Prepojené s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k článku 6 ods. 2 od toho istého autora.
Keďže používanie nebezpečných látok vo výrobkoch by malo podliehať registračným po
žiadavkám, ako sú dané v pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu k článku 6 ods. 1, tak nie je 
žiadna ďalšia potreba tohto ustanovenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52
Článok 6 odsek 5

5. Odseky 1 až 4 platia pre látky už
zaregistrované na dané použitie účastníkom v 
predchádzajúcej časti reťazca.

5. Odsek 1 neplatí pre látky už
zaregistrované na dané použitie,
kategóriu použitia alebo kategóriu 
expozície iným účastníkom.
, kategóriu použitia alebo kategóriu 
expozície iným účastníkom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
Článok 6 odsek 6

6. Odseky 1 až 4 platia 3 mesiace po termíne 
určenom v článku 21 odsek 3.

6. Odsek 1 platí 3 mesiace po termíne ur
čenom v článku 21 odsek 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54
Článok 6 odsek 7

7. Akékoľvek opatrenia na uplatňovanie 
odsekov 1 až 6 sa prijímajú v súlade s 
postupom spomínaným v článku 130 odsek
3.

7. Akékoľvek opatrenia na uplatňovanie 
odseku 1 sa prijímajú v súlade s
postupom spomínaným v článku 130 
ods. 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55
Článok 6a (nový)

Článok 6a 

Európska značka kvality
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Do …. * Komisia predloží Európskemu 
parlamentu a Rade správu a, v prípade 
potreby, legislatívny návrh na vytvorenie 
európskej značky kvality určenej na 
identifikáciu a presadzovanie artiklov, 
ktoré boli v každej jednej fáze výroby 
vyrobené v súlade s požiadavkami 
vyplývajúcimi z tohto nariadenia.

* Dva roky po nadobudnutí účinnosti tohto 
nariadenia.

Odôvodnenie

Známka vyznačená na výrobkoch by umožnila identifikovať a podporovať subjekty zapojené
do výrobného procesu, ktoré splnili požiadavky vyplývajúce z tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56
Článok 7 odsek 2

2. Pre účely odseku 1 výrobca alebo 
dovozca oznámi Agentúre nasledujúce 
údaje na formulári určenom Agentúrou v 
súlade s článkom 108:

2. Ak sa látky určené alebo použité na 
výskum a vývoj pokladajú za mimoriadne 
nebezpečné alebo toxické, výrobca alebo 
dovozca ich ohlási agentúre a poskytne jej 
požadovanú kartu údajov.

a) totožnosť výrobcu alebo dovozcu,
b) identifikáciu látky,

c) klasifikáciu látky, ak existuje,

d) odhadované množstvo;

e) zoznam odberateľov spomínaný v odseku 
1 a

f) dostatok informácií o programe výskumu 
a vývoja, ktoré Agentúre umožnia prijímať
informované rozhodnutia v zmysle odsekov 
4 až 7.

Obdobie ustanovené v odseku 1 sa začína 
prijatím ohlásenia v Agentúre.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57
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Článok 7 odsek 3

3. Agentúra priradí ohláseniu číslo a 
dátum ohlásenia, ktorým bude deň prijatia 
ohlásenia v Agentúre a toto číslo a dátum 
bezodkladne oznámi predmetnému 
výrobcovi alebo dovozcovi.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58
Článok 7 odsek 4

4. Agentúra skontroluje úplnosť informácií
poskytnutých oznamovateľom. Môže sa 
rozhodnúť nastoliť podmienky s cieľom 
zabezpečiť, že s látkou, prípravkom alebo 
artiklom, v ktorom je látka zabudovaná, 
budú zaobchádzať jedine pracovníci 
uvedených odberateľov, ako sa spomína v 
odseku 2 písm. e), za primerane 
kontrolovaných podmienok a nebude nikdy 
daná k dispozícii širokej verejnosti ani 
samostatne, ani v prípravku, ani v artikli, a 
že zvyšné množstvá sa po uplynutí doby 
výnimky znova zozbierajú za účelom 
likvidácie.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59
Článok 7 odsek 5

5. Ak nebude uvedené inak, výrobca alebo 
dovozca látky môže látku vyrobiť alebo 
doviezť najskôr štyri týždne po ohlásení.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60
Článok 7 odsek 6

6. Výrobca alebo dovozca splnia všetky 
podmienky nastolené Agentúrou v súlade s 
odsekom 4.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61
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Článok 7 odsek 7

7. Agentúra môže rozhodnúť o predĺžení pä
ťročného obdobia výnimky maximálne na 
ďalších päť rokov, alebo v prípade látok, 
ktoré sa budú používať výlučne na vývoj 
medicínskych výrobkoch pre humánne 
alebo veterinárne použitie, maximálne na 
ďalších 10 rokov na základe žiadosti, ak 
výrobca alebo dovozca môže preukázať, že 
toto predĺženie je zdôvodniteľné
programom výskumu a vývoja.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62
Článok 7 odsek 8

8. Agentúra okamžite informuje príslušné
orgány každého členského štátu, v ktorom 
prebieha výroba, dovoz alebo výskum 
orientovaný na výrobok a proces, o v
šetkých návrhoch rozhodnutí.

vypúšťa sa

Agentúra pri prijímaní rozhodnutí, ako sa 
stanovuje v odsekoch 4 a 7, zohľadní všetky 
pripomienky predložené týmito spôsobilými 
orgánmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63
Článok 7 odsek 9

9. Agentúra a príslušné orgány daných 
členských štátov vždy uchovávajú v tajnosti 
informácie predložené v súlade s odsekmi 1 
až 8.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64
Článok 7 odsek 10

10. Proti rozhodnutiam Agentúry podľa 
odsekov 4 a 7 možno vzniesť odvolanie v 
súlade s článkami 87, 88 a 89.

vypúšťa sa
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65
Článok 8 názov

Látky vo výrobkoch na ochranu rastlín a v 
biocídoch

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66
Článok 8 odsek 1

1. Aktívne látky vyrábané alebo dovážané
jedine na použitie vo výrobkoch na 
ochranu rastlín a zahrnuté buď v prílohe I 
k smernici Rady č. 91/414/EHS alebo v 
nariadení Komisie (EHS) č. 3600/92, 
nariadení Komisie (ES) č. 703/2001, 
nariadení Komisie (ES) č. 1490/2002, 
rozhodnutí Komisie č. 2003/565/ES a pre 
akúkoľvek látku, ku ktorej bolo vydané
rozhodnutie Komisie o úplnosti 
dokumentácie podľa článku 6 smernice č. 
91/414/EHS, sa považujú za zaregistrované
na výrobu alebo dovoz pre použitie, na 
ktoré sa vzťahuje toto zahrnutie, teda za 
látky spĺňajúce požiadavky tejto kapitoly a 
článku 20.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67
Článok 8 odsek 2
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2. Aktívne látky vyrábané alebo dovážané
jedine na použitie v biocídoch a zahrnuté
buď v prílohách I, IA alebo IB k smernici 
Európskeho parlamentu a Rady č. 98/8/ES 
alebo v nariadení Komisie (ES) č. .../...
{Nariadenie o druhej revízii}, do dňa 
vydania rozhodnutia spomínaného 
v druhom pododseku článku 16 ods. 2 
smernice č. 98/8/ES sa považujú za 
zaregistrované na výrobu alebo dovoz pre 
použitie, na ktoré sa vzťahuje toto 
zahrnutie, teda za látky spĺňajúce po
žiadavky tejto kapitoly a článku 20.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 68
Článok 9 bod a) (iii)

iii) informácie o výrobe a použití (použitiach) 
látky, ako sa uvádza v časti 3 prílohy IV. 
Tieto informácie predstavujú všetky použitia 
určené zo strany registrujúceho,

iii) informácie o výrobe a použití (použitiach) 
látky, ako sa uvádza v časti 3 prílohy IV. 
Tieto informácie  predstavujú aspoň:

- všetky udané kategórie použitia určené zo 
strany registrujúceho;

- kategórie expozície;

- kategóriu rizika, ktorú stanovila agentúra 
na základe predregistračných údajov;

- všetky ďalšie údaje týkajúce sa ohrozenia, 
ktoré sú známe výrobcovi alebo dovozcovi.

Odôvodnenie

Požiadavka na dodanie Kategórií užívania a expozície v rámci registrácie ako predpoklad na 
vyhodnotenie a autorizáciu vzťahujúce sa na riziká (vrátane špecifikácie nárokov na údaje), 
ako aj k jednoduchšej komunikácii vo výrobnom reťazci.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 69
Článok 9 bod a) (vi)

(vi) zhrnutia informácií odvodených z 
uplatnenia príloh V až IX,

vi) zhrnutia informácií odvodených z 
uplatnenia príloh V, VI a IX,



AD\576536SK.doc 32/106 PE 357.691v03-00

SK

Odôvodnenie

Nová príloha V obsahuje zásadné informácie (porovnaj čl. 3 nový odsek 30), príloha VI 
(zhrnuté pôvodné prílohy VI-VIII, ako výber na pokračujúce skúšky). Tieto sú na určenie 
rizika postačujúce.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 70
Článok 9 bod a) (vii)

vii) veľké študijné zhrnutia informácií
odvodených z uplatnenia príloh V až IX, ak 
je to vyžadované v zmysle prílohy I,

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Poskytnutie vyčerpávajúcich zhrnutí zvlášť KMU nie je možné vyžadovať. Dodanie zhrnutí
podľa čl. 9 ods. 1 bod vi) je postačujúce.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 71
Článok 9 bod a) (x)

x) vyhlásenie, či súhlasí s tým, že jeho 
zhrnutia a veľké študijné zhrnutia informácií
odvodených z uplatnenia príloh V až VIII oh
ľadom skúšok nezahŕňajúcich stavovce, mô
žu byť za úhradu zdieľané s následnými 
registrujúcimi, 

x) vyhlásenie, či súhlasí s tým, že jeho 
zhrnutia informácií odvodených z uplatnenia 
príloh V a VI ohľadom skúšok nezahŕ
ňajúcich stavovce, môžu byť za úhradu zdie
ľané s následnými registrujúcimi,

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 72
Článok 9 bod (b)

b) správu o chemickej bezpečnosti, ak je vy
žadovaná podľa článku 13.

b) správu o chemickej bezpečnosti, ak je vy
žadovaná podľa článku 13. Tá môže byť
zapracovaná do karty bezpečnostných 
údajov a môžu byť použité kategórie 
druhovej expozície na informovanie 
o podmienkach expozície.
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Odôvodnenie

Na uľahčenie kontroly a zjednodušenie pracovnej záťaže pre celý priemysel EÚ by mohla byť
rozšírená karta bezpečnostných údajov dostatočná ako správa o chemickej bezpečnosti.
Naviac by vo vzťahu k podmienkam expozície mali byť definované jednoduché kategórie 
expozície pre potenciálne použitie následnými užívateľmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 73
Článok 9 bod ba (nový)

ba) informácie vyžadované podľa tohto 
článku, ktoré už boli získané na základe 
inej legislatívy EÚ, alebo v súlade 
s medzinárodne uzavretými dohovormi mô
žu byť predložené v ich pôvodnom formáte, 
aby tak bolo možné maximálne využitie už
predtým existujúcich postupov a údajov.

Odôvodnenie

Na zmenšenie nepotrebných administratívnych úloh a väčšie sfunkčnenie REACH by údaje už
zozbierané o určitom množstve látok v rámci ostatných programov/legislatívy EÚ alebo 
medzinárodných programov/legislatívy mohli byť predložené ako také a nemalo by sa vy
žadovať upravenie spisu do súladu s formátom REACH.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 74
Článok 9 bod bb) (nový)

bb) na účely konformnosti s odsekom a) 
úplná chemická dokumentácia chemickej 
látky alebo skupiny chemických látok 
predložená podľa aktu Rady OECD o 
chemických látkach vyrábaných vo veľkom 
množstve (HPV) a HPV iniciatívy 
Medzinárodnej rady chemických asociácií  
alebo Výzvy U.S. Agentúry HPV na 
ochranu životného prostredia, sa bude pova
žovať za vyhovujúci požiadavkám 
pododsekov a), vi) - x).

Odôvodnenie



AD\576536SK.doc 34/106 PE 357.691v03-00

SK

Súbor údajov ochranných informácií OECD používa vedecky uznávané princípy na 
poskytovanie dostatočných informácií na vykonanie úvodného vyhodnotenia nebezpečnosti 
chemických látok HPV. Iniciatívy EÚ a US pre existujúce chemické látky HPV sú založené na 
týchto požiadavkách. Použitie údajov vyvinutých v zmysle medzinárodne uznávaných 
protokolov usmernia vývoj informácií na účinky a bezpečné používanie látok, zabráni zbyto
čnej duplikácii a nákladnému získavaniu údajov, najmä tam, kde sa k nim príde pokusmi na 
stavovcoch a urýchlia informovanie verejnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 75
Článok 10 odsek 1 pododsek 1

1. Ak vyrobenie látky v spoločenstve plánujú
dvaja alebo viacerí výrobcovia alebo jej 
dovoz plánujú dvaja alebo viacerí
dovozcovia, môžu pre účely registrácie 
vytvoriť konzorcium. Časti registrácie predlo
ží jeden výrobca alebo dovozca, ktorý koná v 
mene ostatných výrobcov a/alebo dovozcov s 
ich súhlasom v súlade s druhým, tretím a 
štvrtým pododsekom.

1. Ak vyrobenie látky v spoločenstve 
plánujú dvaja alebo viacerí výrobcovia 
alebo jej dovoz plánujú dvaja alebo 
viacerí dovozcovia, môžu pre účely 
registrácie vytvoriť konzorcium. Časti 
registrácie predloží jeden výrobca, 
dovozca alebo tretia strana, ktorá koná
v mene ostatných výrobcov a/alebo 
dovozcov s ich súhlasom v súlade s 
druhým, tretím a štvrtým pododsekom.

Odôvodnenie

Zavedenie povinnosti skupiny výrobcov látky zdieľať údaje by mohlo narušiť dôvernosť a tým 
ohroziť spoločné predkladanie údajov. Tomuto problému sa dá predísť samostatnou 
organizáciou alebo treťou stranou zmluvne dohodnutou v mene konzorcia zastupujúcou 
záujem skupiny výrobcov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 76
Článok 10 odsek 1 pododsek 3

Ten výrobca alebo dovozca, ktorý predkladá
žiadosť v mene ostatných členov konzorcia, 
predloží informácie uvedené v článku 9 písm. 
a) bod iv), vi) a ix).

Ten výrobca, dovozca alebo tretia strana, 
ktorá predkladá žiadosť v mene ostatných 
členov konzorcia, predloží informácie 
uvedené v článku 9 písm. a) bod iv), vi) a ix).

Odôvodnenie

Zavedenie povinnosti skupiny výrobcov látky zdieľať údaje by mohlo narušiť dôvernosť a tým 
ohroziť spoločné predkladanie údajov. Tomuto problému sa dá predísť samostatnou 
organizáciou alebo treťou stranou zmluvne dohodnutou v mene konzorcia zastupujúcou 
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záujem skupiny výrobcov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 77
Článok 10 odsek 1 pododsek 4

Členovia konzorcia sa môžu sami rozhodnúť, 
či informácie uvedené v článku 9 písm. a) 
bod v) a písm. b) predložia samostatne alebo 
či tieto informácie v mene ostatných predloží
jeden výrobca alebo dovozca.

Členovia konzorcia sa môžu sami rozhodnúť, 
či informácie uvedené v článku 9 písm. a) 
bod v) a písm. b) predložia samostatne alebo 
či tieto informácie v mene ostatných predloží
jeden výrobca, dovozca alebo tretia strana.

Odôvodnenie

Zavedenie povinnosti skupiny výrobcov látky zdieľať údaje by mohlo narušiť dôvernosť a tým 
ohroziť spoločné predkladanie údajov. Tomuto problému sa dá predísť samostatnou 
organizáciou alebo treťou stranou zmluvne dohodnutou v mene konzorcia zastupujúcou 
záujem skupiny výrobcov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 78
Článok 10 odsek 2

2. Každý registrujúci, ktorý je členom
konzorcia, uhradí jednu tretinu registra
čného poplatku.

2. Každé konzorcium rozhoduje interne o  
rozdelení registračného poplatku. Každý
registrujúci, alebo konzorcium, ktorí
zaplatili registračný poplatok majú právo ú
čtovať podľa svojej vôle a v nimi zvolenej 
výške ostatným, ktorí majú záujem zúčastni
ť sa registrácie látky. Preto by malo byť
umožnené podnikom alebo konzorciám, 
aby samé určovali rozdelenie nákladov na 
registráciu.

Odôvodnenie

V rámci dobrovoľne vytvoreného konzorcia musia mať členovia právomoc na rozdelenie 
nákladov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 79
Článok 11
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Informácie predkladané v závislosti od 
hmotnosti v tonách

vypúšťa sa

1. Technická dokumentácia spomínaná v 
článku 9 písm. a) zahŕňa pod bodmi vi), 
vii) a viii) tohto ustanovenia prinajmenšom 
nasledovné:
a) informácie uvedené v prílohe V pre látky 
vyrábané alebo dovážané v množstvách 1 
tona alebo vyšších ročne na výrobcu alebo 
dovozcu,

b) informácie uvedené v prílohách V a VI 
pre látky vyrábané alebo dovážané v mno
žstvách 10 ton alebo vyšších ročne na
výrobcu alebo dovozcu,

c) informácie uvedené v prílohách V a VI 
a návrhoch na skúšky pre poskytovanie 
informácií uvedených v prílohe VII pre 
látky vyrábané alebo dovážané v mno
žstvách 100 ton alebo vyšších ročne na 
výrobcu alebo dovozcu,
d) informácie uvedené v prílohách V a VI 
a návrhoch na skúšky pre poskytovanie 
informácií uvedených v prílohe VII a VIII 
pre látky vyrábané alebo dovážané v mno
žstvách 1 000 ton alebo vyšších ročne na 
výrobcu alebo dovozcu.
2. Hneď ako množstvo už registrovanej 
látky presiahne ďalší hmotnostný prah, 
Agentúre sa predložia príslušné doplňujúce 
informácie vyžadované podľa odseku 1 ako 
aj všetky aktualizácie ostaných prvkov 
registrácie vo svetle týchto doplňujúcich 
informácií.

Odôvodnenie

Všetky požiadavky na informácie závislé od množstva už nie sú potrebné, lebo treba sledovať
požiadavky vzťahujúce sa na expozíciu (príloha IXa).

V neposlednom rade s ohľadom na požiadavky, ktoré pochádzajú z TBT v rámci WTO je 
jednoznačné, že sám objem látky  nie je vhodným faktorom predpisov na to, aby sa na jeho 
základe ustanovili všeobecné požiadavky na údaje
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 80
Článok 13 odsek 3 bod d)

d) posúdenie PBT a PvB. vypúšťa sa

Odôvodnenie

Samostatné vyhodnotenie látok PBT a vPvB sa nevyžaduje. Vyhodnotenie týchto vlastností v 
rámci posúdenia nebezpečnosti musí vyplynúť už v rámci ods. 3body a) a c).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 81
Článok 13 odsek 4 pododsek 2

Posúdenie expozície a charakteristika 
ohrozenia sa týka všetkých určených použití
výrobcu alebo dovozcu.

Posúdenie expozície a charakteristika 
ohrozenia sa týka všetkých určených použití
alebo kategórií použitia alebo expozície
výrobcu alebo dovozcu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 82
Článok 13 odsek 4a (nový)

4a. Posúdenie expozície nemusí obsahova
ť:
a) expozíciu človeka, ak z posúdenia rizika 
vyplýva, že látka zodpovedá iba klasifika
čným kritériám pre látky nebezpečné iba 
pre životné prostredie;

b) expozíciu životného prostredia, ak z 
posúdenia rizika vyplýva, že látka 
zodpovedá iba klasifikačným kritériám pre 
látky nebezpečné pre ľudské zdravie.

Odôvodnenie

Požadované informácie by mali byť založené na expozícii. Ak neexistuje žiadne nebezpe
čenstvo, potom nie je ani žiadne riziko a keď existuje riziko buď pre životné prostredie alebo 
pre zdravie, potom by vyžadované informácie mali byť obmedzené na príslušné dané oblasti 
(buď životné prostredie alebo zdravie, ale nie oboje). To by účinne určilo priority a odstránilo 
by to nepotrebnú záťaž.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 83
Článok 13 odsek 5

5. Správa o chemickej bezpečnosti nemusí
obsahovať zmienku o ohrození ľudského 
zdravia od nasledujúcich koncových pou
žívateľov:

vypúšťa sa

a) pri materiáloch prichádzajúcich do styku 
s potravinami v zmysle smernice č. 
89/109/EHS;
b) pri kozmetických výrobkoch v zmysle 
smernice Rady č. 76/768/EHS;

Odôvodnenie

Pozri prílohu o zmene k čl. 2 ods. 1c bod f (nový) a čl. 2 ods. 1c bod 1 (nový).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 84
Článok 13 odsek 7a (nový)

7a. Každý výrobca alebo dovozca látky 
alebo prípravku, ktorý dodáva takú látku 
alebo prípravok následnému používateľovi 
na základe požiadavky následného pou
žívateľa a do miery, do akej to môže byť
opodstatnene vyžadované, poskytne 
informácie potrebné na posúdenie účinkov 
látky alebo prípravku na ľudské zdravie 
alebo životné prostredie s ohľadom na 
operácie a spôsoby použitia uvedené v
žiadosti.

Odôvodnenie

V záujme fungujúceho REACH musia byť informácie distribuované v rámci dodávateľského 
reťazca (smerom hore a dole) na umožnenie spoločnostiam realizovať zodpovedajúce činnosti 
a robiť informované rozhodnutia. Právo následného užívateľa na informácie je kľúčové
v záujme obnovenia spotrebiteľskej dôvery a opätovného dosiahnutia dobrej vôle.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 85
Článok 13 odsek 7b (nový)
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7b. Každý následný používateľ na základe 
požiadavky od svojho dodávateľa a do takej 
miery, aká môže byť opodstatnene vy
žadovaná, poskytne dodávateľovi 
informácie potrebné na posúdenie účinkov 
látky alebo prípravku na ľudské zdravie 
alebo životné prostredie, ktoré sú výsledkom 
operácií a spôsobov použitia následného 
používateľa.

Odôvodnenie

V záujme fungujúceho REACH musia byť informácie distribuované v rámci dodávateľského 
reťazca (smerom hore a dole) na umožnenie spoločnostiam realizovať zodpovedajúce činnosti 
a robiť informované rozhodnutia. Právo následného užívateľa na informácie je kľúčové
v záujme obnovenia spotrebiteľskej dôvery a opätovného dosiahnutia dobrej vôle.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 86
Článok 15

Registrácia medziproduktov izolovaných na 
pracovisku

vypúšťa sa

1. Každý výrobca medziproduktov 
izolovaných na pracovisku v množstvách 1 
tona alebo vyšších ročne predloží Agentúre 
registráciu pre tento medziprodukt 
izolovaný na pracovisku.

2. Registrácia medziproduktu izolovaného 
na pracovisku zahŕňa nasledujúce 
informácie na formulári určenom 
Agentúrou v súlade s článkom 108, pokiaľ
ich je výrobca schopný predložiť bez dodato
čného skúšania:

a) určenie výrobcu, ako sa uvádza v časti 1 
prílohy IV,

b) určenie medziproduktu, ako sa uvádza v 
časti 2 prílohy IV,

c) klasifikácia medziproduktu,
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d) všetky dostupné existujúce informácie o 
fyzikálnochemických vlastnostiach 
medziproduktu a jeho vplyvoch na ľudské
zdravie alebo životné prostredie.

Odôvodnenie

Bolo zhrnuté s článkom 16.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 87
Článok 16 odsek 1

1. Každý výrobca alebo dovozca 
prepravovaných izolovaných 
medziproduktov v množstvách 1 tona alebo 
vyšších ročne predloží Agentúre registráciu 
pre tento prepravovaný izolovaný
medziprodukt.

1. Každý výrobca alebo dovozca 
medziproduktov izolovaných na pracovisku 
alebo prepravovaných izolovaných 
medziproduktov v množstvách 1 tona alebo 
vyšších ročne predloží Agentúre registráciu 
pre tento prepravovaný izolovaný
medziprodukt.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 88
Článok 16 odsek 2 bod b)

b) určenie medziproduktu, ako sa uvádza v 
časti 2 prílohy IV,

b) názov medziproduktu vrátane čísla CAS, 
ak existuje;;

Odôvodnenie

Presné určenie totožnosti vyžaduje náročné analytické výskumy. Museli by sa vykonať len v 
jednotlivých prípadoch, napr. v konzorciách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 89
Článok 16 odsek 2 bod c)

c) klasifikácia medziproduktu, c) klasifikácia medziproduktu, ak existuje;

Odôvodnenie

Zatriedenie sa vyžaduje spravidla len pri určitých označených medziproduktoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 90
Článok 16 odsek 3
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3. Registrácia prepravovaného izolovaného 
medziproduktu v množstvách vyšších ako 
1 000 ton ročne zahŕňa okrem informácií
vyžadovaných podľa odseku 2 aj 
informácie uvedené v prílohe V.

vypúšťa sa

Pri zostavovaní týchto informácií platí
článok 12.

Odôvodnenie

Zásadné vypustenie formulácií vzťahujúcich sa na množstvo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 91
Článok 16 odsek 4 body a), b), c), d), e), f), g), a h)

a) látka je dôsledne kontrolovateľná
pomocou technických prostriedkov počas 
celej svojej životnosti vrátane výroby, 
prepravy (vrátane prepravy železnicou, 
pozemnou dopravou, vnútrozemskými 
vodnými cestami, po mori, vzduchom alebo 
potrubím), purifikácie, čistenia a údržby, 
odoberania vzoriek, analýzy, plnenia a 
odoberania zo zariadení alebo nádob, 
likvidácie alebo čistenia odpadu a 
prechovávania, 

vypúšťa sa

b) v prípade, že existuje možnosť expozície, 
sú k dispozícii procesné a regulačné
technológie, ktoré minimalizujú emisie a 
následnú expozíciu,
c) s látkou zaobchádza jedine vyškolený a 
oprávnený personál,

d) v prípade čistenia a údržby sa pred 
otvorením systému a vstupom doň
vykonávajú osobitné postupy, ako 
napríklad prečistenie a premytie,

e) prepravné činnosti sú v súlade s po
žiadavkami smernice č. 94/55/ES, 

f) v prípade nehody a v prípade vytvorenia 
odpadu sa použijú procesné a regulačné
technológie na minimalizáciu emisií a 
následnej expozície počas purifikácie alebo 
čistenia a údržby,
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g) postupy zaobchádzania s látkou sú dobre 
zdokumentované a prevádzkovateľ
pracoviska ich dodržiavanie prísne 
kontroluje,

h) registrujúci uplatňuje systém vrchného 
dozoru nad výrobkom a sleduje používate
ľov za účelom splnenia podmienok 
uvedených v bodoch a) až g).

Ak nie sú splnené podmienky uvedené v 
prvom pododseku, registrácia musí
obsahovať všetky informácie uvedené v 
článku 9.

Odôvodnenie

Požiadavky na kontrolované podmienky by mali byť ustanovené v samostatnej smernici.
Podmienky ustanovené v návrhu sú málo flexibilné a praxi príliš nevyhovujú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 92
Článok 17

Spoločné predkladanie údajov členmi 
konzorcií

vypúšťa sa

1. Ak vyrobenie medziproduktu izolovaného 
na pracovisku alebo prepravovaného 
izolovaného medziproduktu plánujú v spolo
čenstve dvaja alebo viacerí výrobcovia 
alebo jeho dovoz plánujú dvaja alebo 
viacerí dovozcovia, môžu pre účely 
registrácie vytvoriť konzorcium. Časti 
registrácie predloží jeden výrobca alebo 
dovozca, ktorý koná v mene ostatných 
výrobcov a/alebo dovozcov s ich súhlasom v 
súlade s druhým a tretím pododsekom.

Každý člen konzorcia predloží samostatne 
informácie uvedené v článku 15 ods. 2 
písm. a) a b) a v článku 16 ods. 2 písm. a) 
a b).

Ten výrobca alebo dovozca, ktorý predkladá
žiadosť v mene ostatných členov konzorcia, 
predloží podľa potreby informácie uvedené
v článku 15 ods. 2 písm. c) a d) a v článku 
16 ods. 2 písm. c) a d) a v ods. 3).
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2. Každý registrujúci, ktorý je členom 
konzorcia, uhradí jednu tretinu poplatku. .

Odôvodnenie

Registrácia medziproduktov sa už nepredpokladá. Pokiaľ sa vyžaduje predregistrácia alebo 
oznámenie údajov, platí článok 10.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 93
Článok 19 odsek 1 pododsek 2

Registrujúci môže začať výrobu alebo dovoz 
látky, ak z Agentúry neexistuje žiadny znak 
o opaku v súlade s článkom 18 ods. 2 do 
troch týždňov odo dňa registrácie, bez 
vplyvu na štvrtý pododsek článku 25 ods. 4.

Registrujúci môže začať alebo pokračovať
vo výrobe alebo dovoze látky, kým agentúra 
neurčí inak, v súlade s článkom 18 ods. 2 do 
troch týždňov odo dňa registrácie, bez 
vplyvu na štvrtý pododsek článku 25 ods. 4.

Odôvodnenie

Odsek 2 uvádza, že sa všetka výroba musí zastaviť až do ďalšieho oznámenia. To naruší trh 
a obchodné politiky spoločností. Je potrebné, aby výrobné programy pokračovali, kým 
agentúra neuvedie inak. Vyradenie z trhu alebo vyradenie konkrétnych použití by malo účinok 
na veľké množstvo výrobkov a výrobných formúl vyžadujúcich si časovo náročné
prepracovanie a validovanie. Následne je potrebné dať čas následným užívateľom na 
preformulovanie a validovanie nových formúl pri pokračovaní výroby. To sa dá dosiahnuť iba 
vtedy, keď bude dodávateľom daný čas so stanoveným časovým termínom, do ktorého musia 
vyradiť látku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 94
Článok 19 odsek 1 posledný pododsek (nový)

V prípade nezaregistrovaných fázových 
látok vrátane registrácie pre osobitný
spôsob použitia má predmetný výrobca 
alebo dovozca na vyradenie takej látky 
z trhu vrátane jej konkrétneho použitia 36 
mesiacov po lehotách uvedených v článku 
21.

Odôvodnenie

Prepojené s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k článku 19, odsek 1, druhý pododsek.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 95
Článok 20 odsek 1 bod c)

c) podstatných zmenách v ročných alebo 
celkových množstvách, ktoré vyrába resp. 
dováža,

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Dôsledné vypustenie všetkých požiadaviek vzťahujúcich sa na množstvo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 96
Článok 20 odsek 1 bod d)

d) nových použitiach, pre ktoré sa látka 
vyrába alebo dováža, pri ktorých možno 
primerane predpokladať, že sa o nich 
dozvedel,

d) nových použitiach alebo kategóriách pou
žitia alebo expozície, pre ktoré sa látka 
vyrába alebo dováža, o ktorých vie a ktoré
podporuje,

Odôvodnenie

Formulácia „ od ktorých sa dá očakávať“ nie použiteľná. Výrobca/dovozca nemôže byť
zaviazaný, aby hlásil použitia, ktoré nepodporuje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 97
Článok 20 odsek 2

2. V prípadoch, na ktoré sa vzťahuje 
článok 10 alebo 17, každý registrujúci 
predloží samostatne informácie uvedené v 
odseku 1 písm. c).

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Dôsledné vypustenie všetkých požiadaviek vzťahujúcich sa na množstvo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 98
Kapitola 6 nadpis

Prechodné ustanovenia vzťahujúce 
sa na fázové látky a ohlasované látky

vypúšťa sa
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 99
HLAVA IIa (nový)

PRECHODNÉ USTANOVENIA VZ
ŤAHUJÚCE SA NA REGISTRÁCIU 

LÁTOK

Odôvodnenie

Novým hlavou II a sa dosiahne spoločná predregistrácia pre všetky látky k určitému 
časovému okamihu. Tým vznikne väčšia istota plánovania pre výrobcu, ďalšieho spracovate
ľa, používateľa a úrady. Pri včasnej spolupráci a uľahčenom tvorení konzorcia zmizne z trhu 
len málo látok.  Tým sa odbremenia zvlášť KMU a neskorší používatelia. Najdôležitejšie 
informácie o vlastnostiach a expozícii látky budú k dispozícii už o niekoľko rokov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 100
KAPITOLA 1 (nová)

ZÁSADY

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 101
Článok 20a (nový)

Článok 20a
Rozsah pôsobnosti prechodných ustanovení

Prechodné ustanovenia tejto hlavy sa môžu 
využiť len na fázové látky, pre ktoré dostal 
výrobca alebo dovozca predregistračné
číslo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 102
Článok 21 odsek 1

1. Po dobu 3 rokov od nadobudnutia 
platnosti tohto nariadenia sa článok 19 nevz
ťahuje na nasledujúce látky:

1. Po dobu piatich rokov od nadobudnutia 
platnosti tohto nariadenia sa článok 19 nevz
ťahuje na nasledujúce fázové látky 
spracovateľského zoznamu (článok 22e).
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a) fázové látky klasifikované ako 
karcinogénne, mutagénne alebo jedovaté z 
hľadiska reprodukcie, kategórií 1 a 2 pod
ľa smernice č. 67/548/EHS a vyrábané
v spoločenstve alebo dovážané v mno
žstvách 1 tona alebo viac ročne na výrobcu 
alebo dovozcu prinajmenšom raz po 
nadobudnutí platnosti tohto nariadenia,

b) fázové látky vyrábané v spoločenstve 
alebo dovážané v množstvách 1 000 ton 
alebo viac ročne na výrobcu alebo dovozcu 
prinajmenšom raz po nadobudnutí
platnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 103
Článok 21 odsek 2

2. Článok 19 neplatí po dobu 6 rokov od 
nadobudnutia platnosti tohto nariadenia pre 
fázové látky vyrábané v spoločenstve alebo 
dovážané v množstvách 100 ton alebo viac 
ročne na výrobcu alebo dovozcu prinajmen
šom raz po nadobudnutí platnosti tohto 
nariadenia.

2. Článok 19 neplatí po dobu siedmich
rokov od nadobudnutia platnosti tohto 
nariadenia pre fázové látky uvedené v 
druhom spracovateľskom zozname (článok 
22f ods. 1).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 104
Článok 21 odsek 2a (nový)

2a. Článok 19 neplatí po dobu deviatich 
rokov od nadobudnutia účinnosti  tohto 
nariadenia pre fázové látky , uvedené v tre
ťom spracovateľskom zozname (čl. 22f ods. 
2).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 105
Článok 21 odsek 3
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3. Článok 19 neplatí po dobu 11 rokov od 
nadobudnutia platnosti tohto nariadenia pre 
fázové látky vyrábané v spoločenstve alebo 
dovážané v množstvách 1 tony alebo viac ro
čne na výrobcu alebo dovozcu prinajmen
šom raz po nadobudnutí platnosti tohto 
nariadenia.

3. Článok 19 neplatí po dobu 11 rokov od 
nadobudnutia platnosti tohto nariadenia pre 
fázové látky uvedené vo štvrtom spracovate
ľskom zozname (čl. 22f ods. 3).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 106
Článok 21 odsek 3a (nový)

3a. Odvolávanie sa na prechodné
ustanovenia v odsekoch 1 až 3 si vyžaduje, 
aby potenciálny registrujúci fázovej látky  
ohlásil túto látku do registra látokv súlade s 
článkom 22a spolu s požadovanými údajmi 
a v lehotách stanovených v registri a aby 
mu bolo na základe toho udelené
predregistračné číslo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 107
Článok 21 odsek 3b (nový)

3b. Právo na odvolanie sa na prechodné
ustanovenia v odsekoch 1 až 3 zaniká, keď  
registrujúci nenahlási zásadné informácie 
uvedené v článku 22a vzhľadom na látku 
ohlásenú do registra látok; výsledkom 
zániku práva odvolať sa na prechodné
ustanovenia v odsekoch 1 až 4 je tiež, že 
prestane platiť predregistračné číslo 
pridelené v súlade s článkom 22a ods. 4.
Na látky prvého spracovateľského zoznamu 
(článok 22e) sa predchádzajúca nevz
ťahuje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 108
Článok 21 odsek 3c (nový)
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3c. Odsek 3b neplatí pre medziprodukty 
izolované na pracovisku ani pre 
prepravované izolované medziprodukty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 109
Článok 21 odsek 3d (nový)

3d. Pre účel zavedenia systému riadenia 
chemických látok v artikloch v súlade s 
článkom 6 v spojitosti s článkom 54 písm. 
a) - f), by mali byť zavedené usmernenia 
pre konkrétne sektory vo forme dobrovo
ľného nástroja šesť rokov po nadobudnutí
účinnosti nariadenia.

Odôvodnenie

Na dosiahnutie funkčného systému riadenia použitia schválených chemikálií v dodávateľskom 
reťazci je potrebné uplatňovať trojfázový model. To zabezpečí hladký prechod vrátane malých 
a stredných podnikov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 110
Článok 22 odsek 1

1. Ohlásenie predložené v súlade so 
smernicou č. 67/548/EHS sa považuje za 
registráciu pre účely tejto hlavy a Agentúra 
mu do jedného roka po nadobudnutí
platnosti tohto nariadenia pridelí registračné
číslo.

1. Ohlásenie predložené v súlade so 
smernicou č. 67/548/EHS sa považuje za
registráciu a hodnotenie pre účely hlavy II a 
VI a Agentúra mu do jedného roka po 
nadobudnutí platnosti tohto nariadenia pridelí
registračné číslo.

Hodnotenie vykonané podľa nariadenia 
(EHS) č. 793/931 alebo podľa iného 
rovnocenného medzinárodne uznaného 
postupu pred nadobudnutím účinnosti 
tohto nariadenia platí pre ciele tejto hlavy 
ako registrácia a hodnotenie. Agentúra 
pridelí po nadobudnutí účinnosti tohto 
nariadenia v priebehu jedného roka 
registračné číslo.

______________________
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1 Ú. v. ES L 84, 5.4.1993, s. 1.

Odôvodnenie

Tieto látky boli vyhodnotené už v rámci hlásenia o nových látkach, príp. v nariadení EÚ o 
odpadových látkach. Tieto hodnotenia musia byť uznané. Nové predloženie podkladov by 
nebolo potrebné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 111
Článok 22 odsek 2

2. Ak množstvo ohlásenej látky vyrábanej 
alebo dovážanej na výrobcu alebo dovozcu 
dosiahne hmotnostný prah podľa článku 
11, doplňujúce vyžadované informácie 
zodpovedajúce danému hmotnostnému 
prahu ako aj všetkým nižším hmotnostným 
prahom sa predložia podľa článku 9 a 11, 
pokiaľ už neboli predložené v súlade s 
týmito článkami.

2. Pre látky, ktoré sa pokladajú za 
registrované podľa odseku 1 sa uplatňuje 
článok 20.

Odôvodnenie

Odkaz na prahové hodnoty množstiev je postrádateľný (pozri odôvodnenie k čl. 11). Treba 
dodržať len oznamovaciu povinnosť podľa čl. 20.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 112
KAPITOLA 1a nadpis (nový)

PREDREGISTRÁCIA

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 113
Článok 22a nadpis (nový)

Článok 22a

Ohlasovacia povinnosť látok do registra 
látok 

Odôvodnenie

Novou hlavou II a v rámci zostavenia zoznamu látok (pozri čl. 3 ods. 20) zahlásia 
podnikatelia aj zásadné informácie (pozri čl. 22c). Tie obsahujú najdôležitejšie informácie o 
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vlastnostiach látky, expozícii a používaní. Na tejto báze je možné tvorenie priorít s časovo 
zatriedenými spracovateľskými zoznamami na ďalšiu registráciu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 114
Článok 22a odsek 1 (nový)

1. Pokiaľ nie je v tomto nariadení
ustanovené inak, má výrobca alebo 
dovozca, ktorý vyrába, resp. dováža látku 
samostatnú alebo v prípravku, najneskoršie 
18 mesiacov po nadobudnutí platnosti tohto 
nariadenia ohlásiť agentúre údaje podľa 
odseku 2 na zavedenie do registra látok.

Odôvodnenie

Právo na túto žiadosť prichádza do úvahy najmä pre neskorších používateľov, ktorí po 
uplynutí lehoty na zahlásenie do registra látok zistia, že dôležitá látka nebola ich dodávate
ľom zahlásená. V rozpätí lehoty na dodatočné hlásenie je možnosť nájsť iného dodávateľa a 
látku dodatočne prihlásiť alebo ju nahlásia sami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 115
Článok 22a odsek 2 (nový)

2. Nasledujúce údaje treba ohlásiť na 
formulári určenom agentúrou v súlade s 
článkom 108:
a) meno a adresa výrobcu alebo dovozcu, 
ako aj označenie kontaktnej osoby;

b) vyhlásenie o tom, či bol daný súhlas na 
zverejnenie (podľa čl. 22b ods. 2) mena a 
adresy výrobcu alebo dovozcu;
c) názov látky a prípadne skupinu látky, 
podľa možností aj s jej číslom CAS;

d) uvedenie toxikologických alebo 
ekotoxikologických záveroví, ku ktorým má
k dispozícii relevantné štúdie vychádzajúce 
z jeho vlastných testov na stavovcoch,

e) vyhlásenie o tom, či sa látka používa výlu
čne ako medziprodukt izolovaný na 
pracovisku alebo prepravovaný izolovaný
medziproduktu ;
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f) vyhlásenie o tom, či výrobca alebo 
dovozca je ochotný pôsobiť v konzorciu v 
súlade s  článkom 10.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 116
Článok 22a odsek 3 (nový)

3. Ak uplynula lehota uvedená v odseku 1, 
môže agentúra v rozpätí lehoty na neskor
šie ohlásenia určenej na ďalších 6 
mesiacov akceptovať v odôvodnených 
prípadoch žiadosť o dodatočné ohlásenie 
do registra látok v súlade s odsekom 2. Aj v 
prípade neskoršieho ohlásenia zásadných 
informácií platí lehota podľa čláńku 22c.
Ak agentúra neskoršie ohlásenie zamietne, 
môže byť proti tomuto rozhodnutiu podané
odvolanie v súlade s ustanoveniami 
článkov 87, 88 a 89.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 117
Článok 22a odsek 4 (nový)

4. Agentúra má ohláseniu do registra látok 
prideliť číslo v súlade s článkom 22a 
(predregistračné číslo), ako aj zaznačiť
dátum prijatia ohlásenia agentúrou.
Agentúra musí výrobcu alebo dovozcu 
bezodkladne informovať o pridelení
predregistračného čísla a dátume prijatia.
Pritom musí agentúra výrobcu alebo 
dovozcu upozorniť na ohlasovaciu 
povinnosť podľa článku 22c a následky 
nesplnenia alebo zanedbania tejto 
povinnosti.
Predregistračné číslo slúži ako potvrdenie 
predbežného práva na výrobu alebo dovoz 
látky v zmysle článku 21.

Odôvodnenie

Na ustanovenie priorít sú rozhodujúce toxické vlastnosti látky  v rozsahu expozície a 
vyrábaného množstva. Každá látka sa potom uvedie v jednom zo spracovateľských zoznamov 
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a k určitému časovému momentu sa vyzve na registráciu. Tým sa rýchlejšie dosiahne vyš
šia miera bezpečnosti, ako aj uľahčenie tvorenia konzorcií

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 118
Článok 22a odsek 5 (nový)

5. Na medziprodukty izolované na 
pracovisku alebo prepravované izolované
medziprodukty platí zodpovedajúcim 
spôsobom odsek 4 s tým, že agentúra pridelí
ohláseniu do registra látok registračné číslo 
v zmysle článku 18 ods. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 119
Článok 22a odsek 6 (nový)

6. Následní používatelia musia agentúru do 
1 roka po zverejnení registra látok podľa 
článku 22b ods. 2 informovať o existencii 
štúdií vychádzajúcich z vlastných pokusov 
na stavovcoch na vyvodenie 
toxikologických alebo ekotoxikologických 
záverov. Agentúra doplní register látok a 
zverejní toto doplnenie 30 dní po uplynutí
lehoty uvedenej v prvej vete odseku 5.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 120
Článok 22b (nový)

Článok 22b

Register látok

Odôvodnenie

Zverejnením zoznamu látok/inventára agentúrou sa skoro vytvorí vysoká miera 
transparentnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 121
Článok 22b odsek 1 (nový)
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1. Agentúra vedie register látok s údajmi 
podľa článku 22a.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 122
Článok 22 b odsek 2 (nový)

2. Agentúra zverejní z registra látok 1 
mesiac po uplynutí ohlasovacej lehoty v 
článku 22a ods. 1 všetky ohlásené látky s:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 123
Článok 22 b odsek 2 bod a (nový)

a) názvom látky, látky a prípadne skupinu 
látky, podľa možností aj s jej číslom CAS;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 124
Článok 22b odsek 2 bod b (nový)

b) prípadne menom a adresou výrobcu 
alebo dovozcu, pokiaľ bol daný súhlas pod
ľa článku. 22a ods. 2 b);

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 125
Článok 22b odsek 2 bod c (nový)

c) toxikologickými alebo 
ekotoxikologickými závermi, pre ktoré sú k 
dispozícii štúdie z pokusov na stavovcoch;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 126
Článok 22b odsek 3 (nový)

3. Agentúra zverejní údaje podľa odseku 2 
z neskorších ohlásení povolených podľa 
článku 22a ods. 3 v časovom rozpätí
jedného mesiaca po uplynutí lehoty na 
neskoršie ohlásenia.



AD\576536SK.doc 54/106 PE 357.691v03-00

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 127
Článok 22c nadpis (nový)

Článok 22c
Zásadné informácie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 128
Článok 22c odsek 1 (nový)

1. Každý výrobca alebo dovozca látky 
uvedenej v registri látok musí agentúre v 
časovom rozpätí 3 rokov a 6 mesiacov po 
zverejnení registra látok podľa článku 22b 
ods. 2 predložiť zásadné informácie pre ka
ždú látku podľa odseku 2. Predchádzajúca 
veta sa nepoužije pre látky prvého 
spracovateľského zoznamu (článok 22e).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 129
Článok 22c odsek 2 (nový)

2. Nasledujúce údaje sa musia oznámiť na 
formulári určenom agentúrou v súlade s 
článkom 108 ako zásadná informácia:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 130
Článok 22c odsek 2 bod a (nový)

a) údaje o vlastnostiach látky v súlade s 
prílohou V;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 131
Článok 22c odsek 2 bod b (nový)

b) klasifikácia a označenie, ak existuje;
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 132
Článok 22c odsek 2 bod c (nový)

c) údaje o kategóriách použitia;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 133
Článok 22c odsek 2 bod d (nový)

d) údaje o expozícii;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 134
Článok 22c odsek 2 bod e (nový)

e) zaradenie do druhého spracovateľského 
zoznamu podľa článku 22f ods. 1 bod b), 
pokiaľ sa vyžaduje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 135
Článok 22c odsek 3 (nový)

3. Ak lehota uvedená odseku 1 uplynula, 
môže agentúra na žiadosť podanú v 
priebehu 6-mesačnej lehoty na dodatočné
prihlasovanie povoliť v odôvodnených 
prípadoch dodatočné nahlásenie zásadných 
informácií v súlade s  odsekom 2, ako aj 
údajov podľa článku 22a ods. 2 pre látku 
uvedenú v registri látok. V tomto prípade 
agentúra, ktorej sa vyššie spomenuté
informácie odovzdajú, pridelí
výrobcovi/dovozcovi predregistračné číslo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 136
Článok 22c odsek 4 (nový)
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4. S výnimkou monomérov, ktoré sa pou
žívajú ako medziprodukty izolované na 
pracovisku alebo prepravované izolované
medziprodukty, odseky 1 až 5 pre 
medziprodukty izolované na pracovisku 
alebo prepravované izolované
medziprodukty neplatia. Výrobcovia alebo 
dovozcovia týchto látok však musia 
informácie uvedené v odseku 2 a) o 
vlastnostiach látok v súlade s prílohou V, s 
výnimkou informácií o senzibilizácii 
spracovať v priebehu lehoty udanej v 
odseku 1; tieto informácie musia byť
pripravené na prípad vyžiadania príslu
šnými úradmi, ako aj agentúrou v rámci 
úradných kontrol (článok 122).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 137
Článok 22c odsek 5 (nový)

5. Článok 10 a článok 18 ods. 2 veta 1 a 3 
ff, ods. 3 a 4 platia obdobne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 138
Kapitola 3 nadpis (nový)

URČOVANIE PRIORÍT VO VZŤAHU K 
REGISTRÁCII POČAS PRECHODNÉHO 

OBDOBIA 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 139
Článok 22e (nový)

Článok 22e (nový)
Látky prvého spracovateľského zoznamu

1. Látky prvého spracovateľského zoznamu 
sa musia zaregistrovať v priebehu 5 rokov 
po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.
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2. Zverejnenie prvého spracovateľského 
zoznamu a prípadné doplnky alebo zmeny 
sa uverejnia v súlade s článkom 22b ods. 2 
bod d) spolu so zverejnením registra látok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 140
Článok 22f (nový)

Článok 22f
Látky druhého, tretieho a štvrtého 

spracovateľského zoznamu 

1. Látky drhého spracovateľského zoznamu 
sa musia zaregistrovať v priebehu 7 rokov 
po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.
2. Látky tretieho spracovateľského 
zoznamu sa musia zaregistrovať v priebehu 
9 rokov po nadobudnutí účinnosti tohto 
nariadenia.
3. Látky štvrtého spracovateľského 
zoznamu sa musia zaregistrovať v priebehu 
11 rokov po nadobudnutí účinnosti tohto 
nariadenia.

4. Agentúra zverejní druhý, tretí a štvrtý
spracovateľský zoznam v priebehu jedného 
mesiaca po uplynutí lehoty určenej podľa 
článku 22c ods. 1 na ohlásenie zásadných 
informácií. Ak povolené neskoršie 
ohlásenia zásadných informácií (článok 
22c ods. 3) vedú podľa článku 22d ods. 2 
veta 2 a článku 22d ods. 3 k doplneniu 
alebo zmene spracovateľských zoznamov, 
zverejní agentúra tieto doplnky alebo 
zmeny v priebehu jedného mesiaca po 
uplynutí lehoty na neskoršie prihlásenie 
uvedené v článku 22c ods. 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 141
Článok 25 odsek 5
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5. Predchádzajúci registrujúci musí (musia) 
do 1 mesiaca odo dňa získania informácií
spomínaných v odseku 4 informovať
potenciálneho registrujúceho a Agentúru o 
výdavkoch, ktoré mu vznikli v súvislosti s 
predmetnou štúdiou. Agentúra na žiadosť
potenciálneho registrujúceho rozhodne o 
tom, či mu sprístupní zhrnutia prípadne ve
ľké študijné zhrnutia predmetných štúdií
alebo ich výsledky na základe predloženia 
dôkazu, že predchádzajúcemu 
registrujúcemu (registrujúcim) uhradil 50%
nákladov preukázaných predchádzajúcim 
registrujúcim (registrujúcimi).

5.Predchádzajúci registrujúci musí (musia) 
do 1 mesiaca odo dňa získania informácií
spomínaných v odseku 4 informovať
potenciálneho registrujúceho a Agentúru o 
výdavkoch, ktoré mu vznikli v súvislosti s 
predmetnou štúdiou. Agentúra na žiadosť
potenciálneho registrujúceho rozhodne o 
tom, či mu sprístupní zhrnutia prípadne ve
ľké študijné zhrnutia predmetných štúdií
alebo ich výsledky na základe predloženia 
dôkazu, že predchádzajúcemu 
registrujúcemu (registrujúcim) uhradil podiel
nákladov vypočítaných v súlade s odsekom 
8a.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 142
Článok 25 odsek 6

6. Ak predchádzajúci registrujúci 
neinformuje (neinformujú) potenciálneho 
registrujúceho o nákladoch v termíne ur
čenom v odseku 5, Agentúra na požiadanie 
rozhodne o tom, či potenciálnemu 
registrujúcemu sprístupní zhrnutia prípadne 
veľké študijné zhrnutia predmetných štúdií, 
ako o ne žiadal. Predchádzajúci registrujúci 
si od potenciálneho registrujúceho nárokuje 
(nárokujú) 50% nákladov, čo je vykonateľné
na národných súdoch.

6. Ak predchádzajúci registrujúci 
neinformuje (neinformujú) potenciálneho
registrujúceho o nákladoch v termíne ur
čenom v odseku 5, Agentúra na po
žiadanie rozhodne o tom, či 
potenciálnemu registrujúcemu 
sprístupní zhrnutia prípadne veľké
študijné zhrnutia predmetných štúdií, 
ako o ne žiadal. Predchádzajúci 
registrujúci si od potenciálneho 
registrujúceho nárokuje (nárokujú) podiel
nákladov vypočítaných v súlade s odsekom 
8a, čo je vykonateľné na národných 
súdoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 143
Článok 25 odsek 8a (nový)
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8a. Agentúra otvorí bežný účet pre všetkých 
registrujúcich. Náklady na prvú registráciu 
kontroluje agentúra. Všetci budúci 
registrujúci zdieľajúci pôvodnú registráciu, 
alebo z nej majúci úžitok, budú musieť
zaplatiť ekvivalent podielu pôvodných 
celkových nákladov, čo znamená, že každý
jeden registrujúci, ktorý pristúpi, zníži svoje 
náklady z pristúpenia a zároveň aj náklady 
tých, ktorí už prešli registráciou. Tým, ktorí
už prešli registráciou budú
preplatené (uhradené) náklady do výšky ich 
podielu na znížení nákladov spôsobených 
novým registrujúcim.

Odôvodnenie

Účelom je, aby bol každý žiadateľ o registráciu zainteresovaný na zdieľaní svojej registrácie 
čo najskôr s čo najväčším množstvom ľudí v záujme zníženia svojej finančnej záťaže.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 144
Článok 26

Predregistračná povinnosť pre fázové látky vypúšťa sa

1. Aby bol prechodný režim ustanovený v 
článku 21 prospešný, každý potenciálny 
registrujúci fázovej látky predloží Agentúre 
všetky nasledujúce informácie na formulári 
určenom Agentúrou v súlade s článkom 
108:

a) názov látky a prípadne skupinu látky, 
podľa možností aj s jej číslom Einecs a 
CAS,

b) svoje meno a adresu a meno kontaktnej 
osoby,
c) predpokladaný termín 
registrácie/hmotnostné pásmo,

d) uvedenie fyzikálnochemických, 
toxikologických a ekotoxikologických 
záverov/vlastností, ku ktorým má k 
dispozícii relevantné štúdie alebo 
informácie pre účely registračných po
žiadaviek na informácie, ak existujú,
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e) prehlásenie, či štúdie spomínané v bode 
d) zahŕňajú skúšky na stavovcoch, a ak nie, 
či pri registrácii zvažuje vydanie 
potvrdzujúceho vyhlásenia pre účely bodu 
(x) článku 9(a).

Potenciálny registrujúci môže obmedziť
informácie predkladané v zmysle prvého 
pododseku na tie závery/vlastnosti, ku 
ktorým sa vyžadovali skúšky.

2. Informácie spomínané v odseku 1 sa 
predkladajú najneskôr 18 mesiacov pred:
a) termínom stanoveným v článku 21 ods. 1 
pre fázové látky vyrábané alebo dovážané
v množstvách 1 000 ton alebo vyšších ro
čne,

b) termínom stanoveným v článku 21 ods. 2 
pre fázové látky vyrábané alebo dovážané
v množstvách 1 tona alebo vyšších ročne.

3. Registrujúci, ktorí nepredložia 
informácie vyžadované v zmysle odseku 1, 
sa nebudú môcť spoliehať na článok 21.

4. Výrobcovia alebo dovozcovia fázových 
látok v množstvách menších ako 1 tona ro
čne ako aj následní používatelia môžu 
Agentúre predložiť informácie spomínané
v odseku 1 na formulári určenom 
Agentúrou v súlade s článkom 108.

5. Agentúra zaznamená informácie predlo
žené v súlade s odsekmi 1 až 4 do databázy.
Prístup k týmto údajom prechovávaným o 
každej látke udelí výrobcom a dovozcom, 
ktorí predložili informácie o danej látke 
podľa odsekov 1 až 4. K týmto údajom 
majú prístup aj príslušné orgány členských 
štátov.

Odôvodnenie

vypúšťa sa v hlave III, pretože predregistrácia by mala byť systematicky upravená v hlave IIa 
(tam najmä čl. 20a, 22a). Predregistrácia sa z hľadiska obmedzenia pokusov na zvieratách 
nevyžaduje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 145
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Článok 27 odsek 1

1. Všetci výrobcovia alebo dovozcovia, ktorí
Agentúre predložili informácie v súlade s 
článkom 26 pre rovnakú fázovú látku, sú ú
častníkmi fóra výmeny informácií o látke 
(Sief).

1. Všetci výrobcovia, dovozcovia a následní
užívatelia, ktorí agentúre predložili 
informácie v súlade s článkom 22a pre 
rovnakú fázovú látku, sú účastníkmi fóra 
výmeny informácií o látke (SIEF).

Odôvodnenie

Downstream users should have access to SIEF to share hazard & exposure data. Follows 
from previous amendments, since Article 26 is to be deleted. The information must now be 
notified under Article 22a in the substance register.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 146
Článok 28 odsek 1

1. Pred vykonaním skúšky na stavovcoch 
kvôli splneniu požiadaviek na informácie pre 
účely registrácie účastník fóra SIEF zistí, či 
nie je k dispozícii relevantná štúdia, 
preskúmaním databázy spomínanej v článku 
26 a komunikáciou v rámci svojho fóra 
SIEF. Ak je v rámci fóra SIEF k dispozícii 
relevantná štúdia, účastník tohto fóra, ktorý
by musel vykonať skúšku na stavovcoch, si 
do dvoch mesiacov od termínu stanoveného 
v článku 26 ods. 2 túto štúdiu vyžiada.

1. Pred vykonaním skúšky na stavovcoch 
kvôli splneniu požiadaviek na informácie pre 
účely registrácie účastník fóra SIEF zistí, či 
nie je k dispozícii relevantná štúdia, 
preskúmaním registra látok spomínaného v 
článku 22b a komunikáciou v rámci svojho 
fóra SIEF. Ak je v rámci fóra SIEF k 
dispozícii relevantná štúdia, účastník tohto 
fóra, ktorý by musel vykonať skúšku na 
stavovcoch, si túto štúdiu vyžiada.

Odôvodnenie

Zmena v poradí, tu sa čl. 26 vypustí. Informácie sú namiesto toho obsiahnuté v registri látok 
podľa článku 22b.

Požiadavky vykonaných štúdiách na stavovcoch by sa nemali viazať istú lehotu, pretože štúdie 
sú potrebné buď už pri zostavovaní zásadných informácií podľa článku 22c alebo k termínu 
registrácie. Okrem toho musí byť možnosť vyžiadať si štúdiu už aj skôr, keď napríklad existuje 
úmysel zaregistrovať sa k skoršiemu termínu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 147
Článok 28 odsek 2
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2. Ak v rámci fóra SIEF nie je k dispozícii 
relevantná štúdia zahŕňajúca skúšky na 
stavovcoch, účastník sa obráti na ostatných ú
častníkov daného fóra SIEF, ktorí predložili 
informácie o rovnakom alebo podobnom pou
žití látky, a ktorým by mohla vzniknúť
potreba vykonať túto štúdiu. Podniknú v
šetky primerané kroky na dosiahnutie 
dohody o tom, kto ju vykoná v mene 
ostatných účastníkov.

2. Ak v rámci fóra SIEF nie je k 
dispozícii relevantná štúdia zahŕňajúca 
skúšky na
stavovcoch, účastník sa obráti na 
ostatných účastníkov daného fóra SIEF, 
ktorí
predložili informácie o rovnakom alebo 
podobnom použití látky alebo o 
kategóriách použitia a kategóriách 
expozície, a ktorým by mohla vzniknúť
potreba vykonať túto štúdiu. Podniknú v
šetky primerané kroky na
dosiahnutie dohody o tom, kto ju vykoná
v mene ostatných účastníkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 148
Článok 28a (nový)

Článok 28a
Spôsobilosť a právna ochrana 

1. V prípade, že nie je ustanovené inak, je 
agentúra oprávnená rozhodovať podľa 
tejto hlavy.

2. Proti rozhodnutiu agentúry podľa tejto 
hlavy je možné podať odvolanie v súlade s 
článkami 87, 88 a 89.

Odôvodnenie

Kompetencia agentúry by mala byť kvôli zrozumiteľnosti výslovne vymenovaná pre celú hlavu 
III. Namiesto číselného vyjadrenia by tu malo byť centrálne určené právo na odvolanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 149
Článok 29 odsek 1a (nový)

Neplatí to pre látky a prípravky, ktoré sa 
uvedú na trh v nepatrnom množstve do 1 
kg ročne alebo v jednorazových dodávkach 
na účel vedeckého výskumu a vývoja.

Odôvodnenie



AD\576536SK.doc 63/106 PE 357.691v03-00

SK

To require a safety data sheet to be produced for very small quantities or a one-off supply 
(for a university teacher, for instance) would be going too far..

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 150
Článok 29 odsek 6 pododsek 2

Ak sa posudzuje chemická bezpečnosť, príslu
šné expozičné scenáre sa uvedú v prílohe ku 
karte bezpečnostných údajov.

Ak sa posudzuje chemická bezpečnosť, príslu
šné kategórie použitia a expozície vrátane 
opisu expozičných scenárov sa uvedú v 
prílohe ku karte bezpečnostných údajov 
a/alebo sa dajú k dispozícii pre konzultácie 
v elektronickej forme.

Odôvodnenie

Kategórie použitia a expozície (UEC) sú hlavným nástrojom pre štruktúrovaný transfer 
informácií o opatreniach na riadenie rizík, cieľových hodnotách expozície (napr. DNEL, 
PNEC) a podmienkach použitia v rámci dodávateľského reťazca. Podporujú účastníkov 
v dodávateľskom reťazci pri ich vlastnom posudzovaní rizikovosti a pri vypracovávaní kariet 
bezpečnostných údajov pre následných účastníkov v dodávateľskom reťazci.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 151
Článok 29 odsek 7

7. Následný používateľ použije pre určené
použitia vhodné informácie z karty bezpe
čnostných údajov, ktorá mu bola poskytnutá.

7. Následný používateľ použije pre určené
kategórie expozície vhodné informácie z 
karty bezpečnostných údajov, ktorá mu 
bola poskytnutá.
. 

Odôvodnenie

Nie je potrebné, aby sa len na základe nadobudnutia účinnosti nariadenia ešte raz musela 
zaslať karta bezpečnostných údajov, hoci ju odberatelia už majú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 152
Článok 29 odsek 8
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8. Karta bezpečnostných údajov sa predkladá
v papierovej podobe alebo elektronicky 
najneskôr pri prvej dodávke látky po 
nadobudnutí platnosti tohto nariadenia.
Dodávatelia ju bezodkladne aktualizujú pri 
nasledujúcich príležitostiach:

8. Karta bezpečnostných údajov sa 
predkladá v papierovej podobe alebo 
elektronicky najneskôr pri prvej dodávke 
látky po nadobudnutí platnosti tohto 
nariadenia, pokiaľ nebola poskytnutá
karta bezpečnostných údajov spĺňajúca po
žiadavky ustanovené v článku 29 ods. 6 už
pred nadobudnutím účinnosti tohto 
nariadenia. Dodávatelia ju bezodkladne 
aktualizujú pri nasledujúcich príle
žitostiach:

Odôvodnenie

Pozri odôvoednenie žiadosti k čl. 29 ods. 7.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 153
Článok 30 odsek 1 bod a

a) registračné číslo (čísla) spomínané v
článku 18 ods. 1, ak sú k dispozícii,

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Nie je primerané, aby nie nebezpečné látky zatriedené do prípravkov museli uvádzať registra
čné číslo v karte bezpečnostných  údajov, kým pre nebezpečné prípravky s kartou bezpe
čnostných údajov sa musia pod údajom registračného čísla udať len obsiahnuté nebezpečné
látky a nie tie, ktoré nie sú nebezpečné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 154
Článok 30a (nový)

Článok 30a

Povinnosť oznamovať informácie 
o látkach v artikloch
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1. Predchádzajúci účastník dodávateľského 
reťazca, ktorý do artikla zapracuje 
samostatnú látku alebo látku v prípravku, 
ktorá zodpovedá kritériám pre schva
ľovanie v súlade s bodmi a) až f) článku 54 
a/alebo pre klasifikáciu ako nebezpečnej 
v súlade so smernicou 67/548 poskytne na 
požiadanie nasledujúcemu účastníkovi 
dodávateľského reťazca informácie o tom, 
že látka je prítomná v danom artikli.

2. Komisia rozhodne o formátoch na 
poskytovanie informácií uvedených v tomto 
článku v súlade s postupom uvedeným v
článku 130 ods. 3.

3. Výrobca alebo dovozca artikla poskytne 
spotrebiteľovi, ak o to požiada, nasledujúce 
informácie:
a) či výrobok obsahuje látky zodpovedajúce 
kritériám pre schvaľovanie v súlade s 
článkom 54;

b) ak áno, ktoré z týchto látok sú
obsiahnuté v artikli.

Odôvodnenie

REACH vyžaduje tok informácií v rámci dodávateľského reťazca od výrobcu chemikálií
smerom k následným užívateľom chemikálií. Tento tok informácií sa však zastaví, keď
chemikália vstúpi do výrobku. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zaisťuje, že účastníci 
postavení nižšie v dodávateľskom reťazci pre daný výrobok obdržia informácie, ktoré im umo
žnia prispieť k lepšiemu riadeniu rizík používania chemikálií vo výrobkoch. Tieto informácie 
sú ďalej potrebné pre výrobcov/užívateľov výrobkov v záujme splnenia ďalšej legislatívy EÚ
(napr. smernica o bezpečnosti výrobkov, smernica o hračkách) a poskytovania informácií
spotrebiteľom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 155
Článok 34 odsek 2
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2. Každý následný používateľ má právo 
písomne zverejniť použitie výrobcovi, 
dovozcovi a následnému používateľovi, 
ktorý mu látku dodal tak, aby išlo o určené
použitie. Poskytne pritom dostatok 
informácií, ktoré jeho dodávateľovi umožnia 
pripraviť expozičný scenár pre toto použitie
v dodávateľovom posudku chemickej bezpe
čnosti.

2. Každý následný používateľ má právo 
písomne zverejniť použitie, kategórie pou
žitia alebo kategórie expozície výrobcovi, 
dovozcovi a následnému používateľovi, 
ktorý mu látku dodal tak, aby išlo o určené
použitie ako je uvedené v článku 3 ods. 25 
a článku 3 ods. 30. Poskytne pritom 
dostatok informácií, ktoré jeho dodávate
ľovi umožnia, aby ich zohľadnil v 
dodávateľovom posudku chemickej 
bezpečnosti.

Odôvodnenie

Instead of specifying individual uses, categories of use and exposure categories should be 
deemed to suffice, thus ensuring that users will not have to reveal any business or trade 
secrets to their upstream suppliers.

Následný užívateľ by mal byť schopný uviesť jedno alebo viacero dodatočných kategórií pou
žitia a expozície svojmu dodávateľovi. Kategórie použitia a expozície by mali byť základom 
pre informácie v rámci dodávateľského reťazca. Kategórie použitia a expozície (UEC) sú
hlavným nástrojom pre štruktúrovaný transfer informácií o opatreniach na riadenie rizík, cie
ľových hodnotách expozície (napr. DNEL, PNEC) a podmienkach použitia v rámci dodávate
ľského reťazca. Podporujú účastníkov v dodávateľskom reťazci pri ich vlastnom posudzovaní
rizikovosti a pri vypracovávaní kariet bezpečnostných údajov pre následných účastníkov 
v dodávateľskom reťazci.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 156
Článok 34 odsek 3
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3. Pri registrovaných látkach výrobca alebo 
dovozca splní povinnosť ustanovenú v 
článku 13 skôr, než látku dodá ďalej 
žiadajúcemu následnému používateľovi, 
pokiaľ bola žiadosť predložená najmenej 
jeden mesiac pred dodávkou, alebo do 
jedného mesiaca podľa toho, čo nastane 
neskôr. Pri fázových látkach výrobca alebo 
dovozca vyhovie tejto žiadosti a splní
povinnosti ustanovené v článku 13 pred 
príslušným termínom z článku 21, pokiaľ
následný používateľ predložil svoju žiadosť
najmenej 12 mesiacov pred predmetným 
termínom.

3. Pri registrovaných látkach výrobca 
alebo dovozca splní povinnosť
ustanovenú v
článku 13 skôr, než látku dodá ďalej 
žiadajúcemu následnému používateľovi 
týkajúcu sa použitia, kategórií pou
žitia alebo kategórií expozície, pokiaľ
bola žiadosť predložená najmenej jeden 
mesiac pred dodávkou, alebo do 
jedného mesiaca podľa toho, čo nastane 
neskôr. Pri fázových látkach výrobca 
alebo dovozca vyhovie tejto žiadosti a 
splní povinnosti ustanovené v článku 13 
pred príslušným termínom z článku 21, 
pokiaľ následný používateľ predložil 
svoju žiadosť najmenej 12 mesiacov 
pred predmetným termínom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 157
Článok 34 odsek 4

4. Následný používateľ samotnej látky alebo 
látky v prípravku vypracuje správu o 
chemickej bezpečnosti v súlade s prílohou XI 
pre každé použitie vymykajúce sa 
podmienkam opísaným v expozičnom 
scenári, ktoré mu boli oznámené v karte 
bezpečnostných údajov.

4. Následný používateľ samotnej látky 
alebo látky v prípravku vypracuje správu 
o chemickej bezpečnosti v súlade s 
prílohou XI pre každé použitie, kategóriu 
použitia alebo kategóriu expozície 
vymykajúce sa
podmienkam opísaným v expozičnom 
scenári alebo spomenutým kategóriám pou
žitia a kategóriám expozície, ktoré mu boli 
oznámené v karte bezpečnostných 
údajov.

Odôvodnenie

Ďalší používatelia, zvlášť KMU by nemali byť povinní vypracovať správu o bezpečnosti látky 
na každé jednotlivé odlišné použitie preddodávateľom, ale len pri odchýlkach od kategórií
použitia a kategórií expozície.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 158
Článok 35 odsek 1
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1. Skôr než sa látka, ktorú účastník z 
predchádzajúcej časti dodávateľského re
ťazca zaregistroval v súlade s článkom 5
alebo 16, začne používať na isté konkrétne 
použitie, každý následný používateľ ohlási 
Agentúre informácie uvedené v odseku 2 
tohto článku, ak mu bola oznámená karta 
bezpečnostných údajov obsahujúca expozi
čný scenár a následný používateľ látku pou
žíva za podmienok vymykajúcich sa 
podmienkam opísaným v tomto expozičnom 
scenári.

1. Skôr než sa látka, začne používať na 
isté konkrétne použitie zodpovedajúce 
kategórii použitia a kategórii expozície, 
ktorú účastník z predchádzajúcej časti 
dodávateľského reťazca zaregistroval v 
súlade s článkom 5 alebo 16, každý
následný používateľ ohlási Agentúre 
informácie uvedené v odseku 2 tohto 
článku, ak mu bola oznámená karta 
bezpečnostných údajov obsahujúca 
expozičný scenár, kategóriu použitia 
alebo kategóriu expozície a následný pou
žívateľ látku používa za podmienok 
vymykajúcichsa podmienkam v nich 
opísaných.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 159
Článok 35 odsek 2 písmeno e

e) stručný opis použitia (použití), e) stručný opis použitia (použití), kategórií
použitia a kategórií expozície;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 160
Článok 38 odsek 1

1. Pre účely článkov 39 až 43 spôsobilým 
orgánom je spôsobilý orgán členského 
štátu, v ktorom prebieha výroba, alebo v 
ktorom má dovozca sídlo.

1. Pre účely článkov 39 až 46 spôsobilým 
orgánom je agentúra. Množstvo postupov sa 
však môže delegovať na základe protokolu 
na príslušné orgány členských štátov.

Odôvodnenie

V záujme vytvorenia skutočného hracieho poľa musí byť agentúre daný širší mandát 
a zodpovednosti. Od teraz by agentúra mala byť zodpovedná za hodnotenie na úrovni Spolo
čenstva za asistencie a poradenstva od orgánov členských štátov a výboru členského štátu, 
ktorý je v rámci systému REACH technickým poradným orgánom. Je dôležité vytvoriť hracie 
pole medzi orgánmi členských štátov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 161
Článok 38 odsek 1a (nový)

1a. Pre účely článkov 39 až 43 by sa vždy 
v prípade, že je to vhodné malo vyžadovať
stanovisko výboru členského štátu 
uvedeného v článku 72 písm. e).

Odôvodnenie

Agentúra pri práci využíva poradenstvo od orgánov členských štátov a pracuje v spolupráci 
s nimi, ale ponecháva si plnú zodpovednosť za všetky prijaté rozhodnutia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 162
Článok 38 odsek 2

2. Ak niekoľko výrobcov alebo dovozcov 
vytvorí konzorcium v súlade s článkom 10 
alebo 17, spôsobilým orgánom bude 
spôsobilý orgán jedného výrobcu alebo 
dovozcu predkladajúceho údaje Agentúre v 
mene ostatných v súlade s článkom 10 
alebo 17.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 163
Článok 39

Preskúmanie návrhov na skúšky vypúšťa sa

1. Príslušný orgán preskúma všetky návrhy 
na skúšky predložené v registrácii alebo v 
správe následného používateľa na 
poskytnutie informácií o látke uvedených v 
prílohách VII a VIII.

2. Na základe preskúmania v zmysle 
odseku 1 navrhne príslušný orgán jedno z 
nasledujúcich rozhodnutí a toto 
rozhodnutie sa prijme v súlade s postupom 
ustanoveným v článkoch 48 a 49:
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a) rozhodnutie, na základe ktorého je 
predmetný registrujúci alebo následný pou
žívateľ (používatelia) povinný vykonať
navrhovanú skúšku a určuje sa termín 
predloženia zhrnutia výsledkov zo skúšky 
alebo veľkého študijného zhrnutia, ak sa vy
žaduje v prílohe I,
b) rozhodnutie v súlade s bodom a), avšak 
pozmeňujúce podmienky, za ktorých sa skú
ška vykoná,

c) rozhodnutie o zmietnutí návrhu na skú
šku.
3. Registrujúci predloží Agentúre potrebné
informácie.

Odôvodnenie

Osnova návrhov na skúšky sa nepredpokladá, pretože už pri registrácii sa dodávajú všetky 
relevantné informácie pre bezpečné použitie. Úloha skúšky pre príslušný úrad/agentúru týmto 
odpadá.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 164
Článok 40 odsek 1 úvodná časť

1. Príslušný orgán môže preskúmať akúko
ľvek registráciu za účelom preverenia 
niektorého alebo každého z nasledujúcich h
ľadísk:

1. Agentúra môže preskúmať akúkoľvek 
registráciu za účelom preverenia
niektorého alebo každého z 
nasledujúcich hľadísk:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 165
Článok 40 odsek 1 bod a

a) či informácie v technickej dokumentácii 
(dokumentáciách) predložené v zmysle 
článku 9 vyhovujú požiadavkám článku 9, 
11 a 12 a prílohám IV až VIII, 

a) či informácie v technickej 
dokumentácii (dokumentáciách) predlo
žené v zmysle článkov 9, 12 a 13
vyhovujú požiadavkám týchto článkov, 
ako aj príslušným prílohám,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 166
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Článok 40 odsek 1 bod b

b) či úprava štandardných požiadaviek na 
informácie a súvisiace zdôvodnenia predlo
žené v technickej dokumentácii 
(dokumentáciách) vyhovujú predpisom vz
ťahujúcim sa na tieto úpravy, ako sú
uvedené v prílohách V až VIII, a v
šeobecným predpisom uvedeným v prílohe 
IX. 

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Agentúra by mala zásadne dostať kompetenciu, aby mohla preskúšať všetky dodané podklady.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 167
Článok 40 odsek 2

2. Na základe preskúmania v zmysle odseku 
1 môže príslušný orgán pripraviť návrh 
rozhodnutia, na základe ktorého bude (budú) 
registrujúci povinný predložiť všetky 
informácie potrebné na zosúladenie 
registrácie (registrácií) s relevantnými po
žiadavkami na informácie a toto rozhodnutie 
sa prijme v súlade s postupom ustanoveným 
v článkoch 48 a 49.

2. Na základe preskúmania v zmysle odseku 
1 môže agentúra pripraviť návrh 
rozhodnutia, na základe ktorého bude (budú) 
registrujúci povinný predložiť všetky 
informácie potrebné na zosúladenie 
registrácie (registrácií) s relevantnými po
žiadavkami na informácie a toto rozhodnutie 
sa prijme v súlade s postupom ustanoveným 
v článkoch 48 a 49.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 168
Článok 41 odsek 1

1. Príslušný orgán preskúma všetky 
informácie predložené v dôsledku 
rozhodnutia prijatého v zmysle článkov 39 
alebo 40 a podľa potreby pripraví návrh 
vhodných rozhodnutí v súlade s článkami 39 
alebo 40. 

1. Agentúra preskúma všetky 
informácie predložené v dôsledku 
rozhodnutia prijatého v zmysle článku 
40 a podľa potreby pripraví návrh 
vhodných rozhodnutí v súlade s článku 
40.
.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 169
Článok 41 odsek 2

2. Po ukončení hodnotenia dokumentácie 
príslušný orgán využije informácie získané
z tohto hodnotenia pre účely článku 43 a 
bis odsek 1, článku 56 odsek 3 a článku 66 
odsek 2 a získané informácie postúpi 
Komisii, Agentúre a ostatným členským 
štátom. Príslušný orgán informuje Komisiu, 
Agentúru, registrujúceho a príslušné orgány 
ostaných členských štátov o svojich 
záveroch, či a ako sa získané informácie 
majú použiť.

2. Po ukončení hodnotenia dokumentácie 
agentúra informuje Komisiu, registrujúceho 
a príslušné orgány členských štátov o
svojich záveroch, či a ako sa získané
informácie majú použiť na účel článku 56 
ods. 3 a článku 66 ods. 2.

Odôvodnenie

Informácie získané z hodnotenia je možné použiť na povoľovacie alebo obmedzovacie 
postupy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 170
Článok 42

Postup a lehoty preskúmania návrhov na 
skúšky

vypúšťa sa

1. Príslušný orgán, ktorý začne 
vyhodnocovanie návrhu na skúšku v zmysle 
článku 39, o tom informuje Agentúru.

2. Príslušný orgán pripraví návrh 
rozhodnutia v súlade s článkom 39 ods. 2 
do 120 dní od nadobudnutia registrácie 
alebo správy pre následného používateľa, 
ktorý bude obsahovať návrh na skúšku od 
Agentúry.

3. V prípade fázových látok príslušný orgán 
pripraví návrhy rozhodnutí v súlade s 
článkom 39 odsek 2:
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a) do piatich rokov od nadobudnutia 
platnosti tohto nariadenia pre všetky 
registrácie prijaté v termíne uvedenom v 
článku 21 ods. 1, ktoré obsahujú návrhy na 
skúšky pre splnenie požiadaviek na 
informácie z príloh VII a VIII,

b) do deviatich rokov od nadobudnutia 
platnosti tohto nariadenia pre všetky 
registrácie prijaté v termíne uvedenom v 
článku 21 ods. 2, ktoré obsahujú návrhy na 
skúšky pre splnenie požiadaviek na 
informácie iba z prílohy VII,
c) po termínoch uvedených v bodoch a) 
a b) pre všetky registrácie obsahujúce 
návrh na skúšky, prijaté po termíne 
uvedenom v článku 21 odsek 3.
4. Keď príslušný orgán členského štátu 
ukončí vyhodnocovanie v zmysle článku 39 
v súvislosti s fázovou látkou, informuje 
o tom Agentúru.

Odôvodnenie

Pri registrácii sa majú poskytnúť už všetky informácie relevantné pre bezpečné použitie. Skú
šobná úloha pre príslušný úrad a príslušná notifikácia agentúry tým odpadá.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 171
Článok 43 odsek 1

1. Príslušný orgán, ktorý začne 
vyhodnocovanie zhody registrácie v zmysle 
článku 40, o tom informuje Agentúru.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Podklad na návrhy skúšok sa nepredpokladá, pretože už pri registrácii sa podávajú všetky 
informácie relevantné pre bezpečné použitie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 172
Článok 43 odsek 2
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2. Príslušný orgán pripraví návrh 
rozhodnutia v súlade s článkom 40 ods. 2 do 
12 mesiacov odo dňa začatia 
vyhodnocovania látky.

2. Agentúra pripraví návrh rozhodnutia v 
súlade s článkom 40 ods. 2 do 12 mesiacov 
odo dňa začatia vyhodnocovania látky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 173
Článok 43 odsek 3

3. Keď príslušný orgán členského štátu 
ukončí vyhodnocovanie v zmysle článku 40 
v súvislosti s fázovou látkou, informuje 
o tom Agentúru.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 174
Článok 43a

Agentúra z dôvodu zabezpečenia 
zosúladeného prístupu vytvorí kritériá ur
čovania priorít látok pre účely ďalšieho
hodnotenia. Určovanie priority je založené
na prístupe z hľadiska rizikovosti. Medzi 
hodnotené kritériá patrí zohľadnenie údajov 
o nebezpečnosti, údajov o expozície a 
hmotnostné pásma. Agentúra prijme 
rozhodnutie o kritériách určovania priorít 
látok na ďalšie hodnotenie. Členské štáty 
použijú tieto kritériá na prípravu svojich 
pracovných plánov.

Agentúra z dôvodu zabezpečenia jednotného 
a transparentného prístupu vytvorí kritériá
vychádzajúce z rizika na rozhodnutia o 
výbere látok na ich hodnotenie. Medzi 
hodnotené kritériá patrí zohľadnenie údajov 
o nebezpečnosti, údajov o expozícii a
odporúčané opatrenia na riadenie rizík. V 
týchto kritériách treba uviesť okolnosti, za 
ktorých sú informácie poskytnuté podľa 
hlavy II a hodnotenie dokumentácie podľa 
hlavy VI pre posúdenie rizík a riadenie 
rizík látky a jej určeného použitia/í neposta
čujúce.

Odôvodnenie

Agentúra musí mať kritériá na zdôvodnenie rozhodnutia o pokračujúcom hodnotení a dôvody 
na toto zdôvodnenie musia byť transparentné

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 175
Článok 43aa odsek 1
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1. Členský štát látku začlení do pracovného 
plánu s cieľom stať sa príslušným 
orgánom pre účely článkov 44, 45 a 46, ak 
tento členský štát buď v dôsledku 
vyhodnotenia dokumentácie svojím príslu
šným orgánom spomínaným v článku 38 
alebo z iného relevantného zdroja, vrátane 
informácií z registračnej dokumentácie 
(dokumentácií), má dôvody na podozrenie, 
že látka predstavuje ohrozenie zdravia 
alebo životného prostredia, predovšetkým 
na základe nasledujúcich položiek:

1. Ak považuje agentúra hodnotenie látky 
za potrebné, rozhodne podľa článku 43a, 
48 a 49.

1a. V prípade pozitívneho rozhodnutia o 
vykonaní hodnotenia preberá agentúra 
príslušnú látku na ciele článku 44 až 46 do 
pracovného plánu. Tomuto plánu treba s 
ohľadom na existujúce riziko určiť
prioritu.

a) štruktúrnej podobnosti látky so známou 
látkou vzbudzujúcou znepokojenie alebo s 
látkami, ktoré sú perzistentné a majú sklon 
k biologickej akumulácii, z čoho možno 
dôjsť k záveru, že látka alebo jeden či 
viacero produktov jej transformácie má
vlastnosti vzbudzujúce znepokojenie, alebo 
je perzistentný a má sklon k biologickej 
akumulácii,
b) súhrnnej tonáže z registrácií predlo
žených viacerými registrujúcimi.

Odôvodnenie

Ohodnotenie látky sa môže začať len vtedy, keď sú splnené kritériá podľa článku 43

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 176
Článok 43aa odsek 2
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2. Pracovný plán, ako sa spomína v odseku 
1, pokrýva obdobie troch rokov, každoročne 
sa aktualizuje a uvádza látky, ktoré členský
štát plánuje každý rok vyhodnotiť. Členský
štát predkladá pracovný plán Agentúre a 
ostatným členským štátom každý rok do 28. 
februára. Agentúra ho môže pripomienkova
ť a členské štáty môžu Agentúre zaslať svoje 
pripomienky alebo vyjadriť svoj záujem o 
hodnotenie látky do 31. marca každého roka.

2. Pracovný plán Spoločenstva, ako sa 
spomína v odseku 1, pokrýva obdobie 
troch rokov, každoročne sa aktualizuje a 
uvádza látky, ktoré jednotlivý členský
štát bude požiadaný každý rok 
vyhodnotiť. Agentúra predkladá
pracovný plán Spoločenstva orgánom
členských štátov každý rok do 28. 
februára. Členské štáty môžu agentúre
zaslať svoje pripomienky alebo vyjadriť
svoj záujem o hodnotenie látky do 31. 
marca každého roka.

Odôvodnenie

Agentúra by mala byť zodpovedná za prípravu pracovných plánov Spoločenstva pre 
hodnotenie látok. Aktuálne hodnotenia budú následné rozdelené medzi národné orgány na 
základe know-how. To zabezpečí najlepšie využitie zdrojov na úrovni Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 177
Článok 43aa odsek 3

3. V prípadoch, keď k pracovnému plánu nie 
sú žiadne pripomienky alebo žiaden ďalší
členský štát nevyjadrí svoj záujem, členský
štát prijme tento pracovný plán. Príslušným 
orgánom bude príslušný orgán toho 
členského štátu, ktorý látku začlenil do 
svojho definitívneho pracovného plánu.

3. V prípadoch, keď k pracovnému plánu 
Spoločenstva tento pracovný plán sa 
pokladá za prijatý. Príslušným 
orgánom bude príslušný orgán toho 
členského štátu, ktorý agentúra 
poverila vykonať hodnotenie látky v 
rámci definitívneho pracovného plánu 
Spoločenstva.

Odôvodnenie

Po vytvorení pracovného plánu Spoločenstva pre hodnotenie látok agentúra rozdelí
hodnotenie látok medzi orgány členských štátov na základe know-how.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 178
Článok 43aa odsek 4



AD\576536SK.doc 77/106 PE 357.691v03-00

SK

4. V prípadoch, keď dva alebo viacero 
členských štátov začlenia do návrhov 
svojich pracovných plánov rovnakú látku 
alebo po predložení pracovných plánov
vyjadria záujem o hodnotenie rovnakej látky, 
pre účely článkov 44, 45 a 46 sa určí príslu
šný orgán v súlade s postupom ustanoveným 
v druhom, treťom a štvrtom pododseku.

4. V prípadoch, keď dva alebo viacero 
členských štátov vyjadrí záujem o hodnotenie 
rovnakej látky, pre účely článkov 44, 45 a 46 
sa určí príslušný orgán v súlade s postupom 
ustanoveným v druhom, treťom a štvrtom 
pododseku.

Agentúra vec postúpi výboru členských 
štátov ustanovenému v článku 72 ods. 1 
písm. e), ďalej označovanému ako „výbor 
členských štátov“, za cieľom dosiahnutia 
dohody o tom, ktorý orgán bude príslušným 
orgánom, pričom vezme do úvahy zásadu, že 
rozdelenie látok medzi členské štáty odráža 
ich pomerný podiel na celkovom hrubom 
domácom produkte spoločenstva. Vždy, ke
ď to bude možné, sa priorita priradí tým 
členským štátom, ktoré už vykonali 
hodnotenie dokumentácie predmetnej látky 
v zmysle článkov 39 až 43.  

Agentúra vec postúpi výboru členských 
štátov ustanovenému v článku 72 ods. 1 
písm. e), ďalej označovanému ako „výbor 
členských štátov“, za cieľom dosiahnutia 70 
dohody o tom, ktorý orgán bude príslušným 
orgánom, pričom vezme do úvahy zásadu, že 
rozdelenie látok medzi členské štáty odráža 
ich technickú kapacitu na vypracovanie 
pracovného plánu Spoločenstva 
a rovnomerne vyvážený podiel členských 
štátov EÚ na rozložení budovania 
technických kapacít vyplývajúcich zo 
smernice REACH.

Ak výbor členských štátov do 60 dní od 
tohto postúpenia dospeje k jednomyseľnej 
dohode, predmetné členské štáty príslušne 
prijmú svoje definitívne pracovné plány.
Príslušným orgánom bude príslušný orgán 
toho členského štátu, ktorý látku začlenil 
do svojho definitívneho pracovného plánu.

Ak výbor členského štátu do 60 dní od 
odporúčania dospeje k jednomyseľnej 
dohode, agentúra príslušne prijme 
definitívny pracovný plán Spoločenstva.

Ak výbor členských štátov nedospeje k 
jednomyseľnej dohode, Agentúra predloží
protichodné názory Komisii a tá rozhodne, 
ktorý orgán bude príslušným orgánom v 
súlade s postupom spomínaným v článku 130 
ods. 3 a členské štáty podľa toho prijmú
svoje pracovné plány.  

Ak výbor členského štátu nedospeje k 
jednomyseľnej dohode, agentúra predloží
protichodné názory Komisii a tá rozhodne, 
ktorý orgán bude príslušným orgánom v 
súlade s postupom spomínaným v článku 130 
ods. 3 a agentúra podľa toho prijme 
definitívny pracovný plán Spoločenstva.

Odôvodnenie

Je to samé o sebe jasné, keď je agentúre daná zodpovednosť za vytvorenie pracovného plánu 
Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 179
Článok 43aa odsek 5
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5. Agentúra ihneď po určení príslušných 
orgánov zverejní na svojej webovej stránke 
svoje definitívne pracovné plány.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 180
Článok 43aa odsek 6

6. Príslušný orgán určený v súlade s odsekmi 
1 až 4 vyhodnotí všetky látky zo svojho 
pracovného plánu v súlade s touto 
kapitolou.

6. Príslušný orgán určený v súlade s 
odsekmi 3 a 4 vyhodnotí všetky látky 
pre neho určené v súlade s touto 
kapitolou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 181
Článok 44 odsek 1

1. Ak sa príslušný orgán domnieva, že pre ú
čely vyjasnenia podozrenia spomínaného v 
článku 43a bis odsek 1 potrebuje ďalšie 
informácie, medzi ktoré môžu prípadne 
patriť i informácie nevyžadované v 
prílohách V až VIII, pripraví návrh 
rozhodnutia, v ktorom uvedie dôvody, na 
základe ktorých bude registrujúci povinný
predložiť ďalšie informácie. Rozhodnutie sa 
prijme v súlade s postupom uvedeným v
článkoch 48 a 49.

1. Ak sa agentúra domnieva, že potrebuje 
ďalšie informácie, okrem tých, ktoré sa vy
žadujú na základe článkov 9, 12 a 13, 
pripraví návrh rozhodnutia, v ktorom uvedie 
dôvody, na základe ktorých bude registrujúci 
povinný predložiť ďalšie informácie.
Rozhodnutie sa prijme v súlade s postupom 
uvedeným v článkoch 48 a 49.

Odôvodnenie

Agentúra môže v odôvodnenom jednotlivom prípade rozhodnúť o priebežných požiadavkách 
na informácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 182
Článok 44 odsek 4



AD\576536SK.doc 79/106 PE 357.691v03-00

SK

4. Keď príslušný orgán ukončí hodnotenie v 
zmysle odsekov 1, 2 a 3, informuje o tom 
Agentúru do 12 mesiacov odo dňa začatia 
vyhodnocovania látky. V prípade prekro
čenia tejto lehoty sa hodnotenie považuje za 
ukončené.

4. Keď agentúra ukončí hodnotenie v 
zmysle odsekov 1, 2 a 3, informuje o 
tom
registrujúceho (registrujúcich) do 12 
mesiacov odo dňa začatia 
vyhodnocovania látky. V prípade prekro
čenia tejto lehoty sa hodnotenie pova
žuje za ukončené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 183
Článok 45 odsek 1

1. Príslušný orgán vychádza pri svojom 
hodnotení látky z predchádzajúcich 
hodnotení v zmysle tejto hlavy. Každý návrh 
rozhodnutia, na základe ktorého sa vyžadujú
ďalšie informácie v zmysle článku 44, sa mô
že zdôvodniť iba zmenou okolností alebo 
nadobudnutých poznatkov.

1. Agentúra vychádza pri svojom 
hodnotení látky z predchádzajúcich 
hodnotenív zmysle tejto hlavy. Každý
návrh rozhodnutia, na základe ktorého 
sa vyžadujú
ďalšie informácie v zmysle článku 44, sa 
môže zdôvodniť iba zmenou okolností
alebo nadobudnutých poznatkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 184
Článok 45 odsek 2

2. Agentúra z dôvodu zabezpečenia 
zosúladeného prístupu k žiadostiam o ďal
šie informácie sleduje návrhy rozhodnutí
podľa článku 44 a vytvorí kritériá
a priority. Podľa potreby sa prijmú
vykonávacie predpisy v súlade s postupom 
uvedeným v článku 130 ods. 3.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Zmena poradia, pretože kompetentnou je agentúra a nie úrad členského štátu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 185
Článok 46 odsek 1
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1. Príslušný orgán preskúma všetky 
informácie predložené v dôsledku 
rozhodnutia prijatého v zmysle článku 44 a 
podľa potreby pripraví návrh vhodných 
rozhodnutí v súlade s článkom 44. 

1. Agentúra preskúma všetky informácie 
predložené v dôsledku rozhodnutia 
prijatého v zmysle článku 44 a podľa 
potreby pripraví návrh vhodných 
rozhodnutí v súlade s článkom 44.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 186
Článok 46 odsek 2

2. Po ukončení hodnotenia látky príslušný
orgán využije informácie získané z tohto 
hodnotenia pre účely článku 56 odsek 3 a 
článku 66 odsek 2 a získané informácie 
postúpi Komisii, Agentúre a ostatným 
členským štátom. Príslušný orgán informuje 
Komisiu, Agentúru, registrujúceho a príslu
šné orgány ostatných členských štátov 
o svojich záveroch, či a ako sa získané
informácie majú použiť.

2. Agentúra informuje Komisiu, 
registrujúceho a príslušné orgány 
ostatných členských štátov o svojich 
záveroch, či a ako sa získané informácie 
majú použiť na účel článku 56 ods. 3 a
článku 60 ods. 2.

Odôvodnenie

Informácie získané z hodnotenia sa podľa možnosti použijú na povoľovacie alebo 
obmedzovacie postupy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 187
Článok 47

Na medziprodukty izolované na pracovisku 
sa nevzťahuje hodnotenie dokumentácie 
ani látky. Ak však možno preukázať riziko 
zodpovedajúce stupňu obáv vyvolaných pou
žívaním látok, ktoré sú uvedené v prílohe 
XIII v zmysle článku 54, ktoré vyplýva z 
používania medziproduktu izolovanému na 
pracovisku, príslušný orgán členského 
štátu, na ktorého území sa toto pracovisko 
nachádza, môže:  

Agentúra môže tiež na požiadanie príslu
šného orgánu toho členského štátu, na 
ktorého území sa pracovisko nachádza, vy
žadovať informácie o medziproduktoch, 
ktoré má podnik pripravené na poskytnutie 
podľa článku 16. Agentúra môže hodnotiť
tieto informácie v súlade s článkom 40.

a) vyžadovať od registrujúceho predloženie 
ďalších informácií súvisiacich priamo s ur
čeným rizikom. K tejto žiadosti je doložené
písomné zdôvodnenie,
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b) preskúmať všetky predložené informácie 
a podľa potreby prijať vhodné opatrenia 
na zníženie rizika na vyriešenie určených 
rizík v spojitosti s predmetným 
pracoviskom.

Postup ustanovený v prvom odseku môže 
podniknúť iba v ňom spomínaný príslušný
orgán.

Odôvodnenie

Agentúra môže vo vlastnej kompetencii, ako aj na základe odôvodnenej žiadosti príslušného 
úradu dotyčného členského štátu preskúmať aj medziprodukty

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 188
Článok 48 odsek 1

1. Príslušný orgán oznámi registrujúcemu 
(registrujúcim) alebo následnému používate
ľovi (používateľom) každý návrh
rozhodnutia v zmysle článku 39, 40 alebo 
44 do 44 a informuje ich o svojom práve na 
pripomienkovanie do 30 dní od 
nadobudnutia. Príslušný orgán zohľadní v
šetky prijaté pripomienky a návrh 
rozhodnutia môže podľa nich zmeniť a 
doplniť.

1. Agentúra oznámi registrujúcemu 
(registrujúcim) alebo následnému pou
žívateľovi (používateľom) každý návrh 
rozhodnutia v zmysle článku 40, 43aa 
alebo
44 a informuje ich o svojom práve na 
pripomienkovanie do 30 dní od 
nadobudnutia. Agentúra zohľadní v
šetky prijaté pripomienky a návrh
rozhodnutia môže podľa nich zmeniť a 
doplniť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 189
Článok 48 odsek 2
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2. Ak registrujúci prestane látku vyrábať
alebo dovážať, informuje príslušný orgán o 
tejto skutočnosti s tým dôsledkom, že jeho 
registrácia už viac nebude platiť a v 
súvislosti s látkou už nemožno žiadať o ďal
šie informácie, pokiaľ nepredloží novú
registráciu.

2. Ak registrujúci prestane látku vyrábať
alebo dovážať, informuje agentúru o
tejto skutočnosti s tým dôsledkom, že 
práva vyplývajúce z registrácie sa 
nebudú uplatňovať a v tom čase v 
súvislosti s látkou už nemožno žiadať o 
ďalšie informácie. Ak zastaví registrujúci 
výrobu alebo dovoz látky definitívne, stráca 
jeho registrácia po uplynutí troch rokov 
platnosť, pokiaľ registrujúci neprenesie 
pred uplynutím tejto lehoty svoje práva 
vyplývajúce z registrácie na tretiu stranu.

Odôvodnenie

Výroba, resp. dovoz sa často zastaví len prechodne. Automatická strata platnosti registrácie 
by bola neprimeraná. Registrácia by mala podľa vety 2 platiť na prechodnú dobu troch 
rokov, aby sa povinnému registráciou umožnilo preniesť právnu pozíciu na tretieho.
(porovnaj čl. 6b ods. 1).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 190
Článok 48 odsek 3

3. Registrujúci môže prestať vyrábať alebo 
dovážať látku pri prijatí návrhu 
rozhodnutia. V takých prípadoch o tejto 
skutočnosti informuje príslušný orgán s 
tým dôsledkom, že jeho registrácia už viac 
nebude platiť a v súvislosti s látkou už
nemožno žiadať o ďalšie informácie, pokia
ľ nepredloží novú registráciu.

3. Odsek 1 sa uplatňuje aj vtedy, keď
registrujúci zastaví výrobu alebo dovoz 
látky po doručení návrhu rozhodnutia.

Odôvodnenie

Navrhnuté nariadenie má platiť aj v tých prípadoch, v ktorých by povinný registráciou chcel 
zastaviť výrobu alebo dovoz látky po obdržaní návrhu rozhodnutia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 191
Článok 48 odsek 4 bod a

a) ak príslušný orgán pripraví dokumentáciu 
v súlade s prílohou XIV a dôjde k záveru, že 
existuje potenciálne ohrozenie človeka alebo 
životného prostredia, čím zdôvodní potrebu 
ďalších informácií, 

a) ak agentúra pripraví dokumentáciu v 
súlade s prílohou XIV a dôjde k záveru, 
že existuje potenciálne ohrozenie 
človeka alebo životného prostredia, čím 
zdôvodní potrebu ďalších informácií,
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 192
Článok 49 odsek 1

1. Príslušný orgán členského štátu oznámi 
Agentúre svoje rozhodnutie v súlade s 
článkom 39, 40 alebo 44 dní spolu so v
šetkými pripomienkami od registrujúceho 
alebo následného používateľa, pričom 
uvedie, ako boli zohľadnené tieto 
pripomienky. Agentúra dá návrh 
rozhodnutia do obehu spoločne 
s pripomienkami pre príslušné orgány 
ostatných členských štátov.

1. Agentúra dá svoj návrh rozhodnutia 
do obehu spoločne so všetkými
pripomienkami na účely článkov 40, 41, 
43, 43aa a 44 pre príslušné orgány 
členských štátov.

Odôvodnenie

Zosúladenie s článkom 43aa odsek 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 193
Článok 49 odsek 2

2. Do 30 dní od rozoslania môžu príslušné
orgány ostatných členských štátov navrhnúť
Agentúre zmeny a doplnky návrhu 
rozhodnutia s kópiou pre príslušný orgán.
Agentúra môže navrhnúť zmeny a doplnky 
návrhu rozhodnutia v tej istej lehote spolu s 
kópiou pre príslušný orgán.

2. Do 30 dní od rozoslania môžu príslu
šné orgány členských štátov navrhnúť
agentúre zmeny a doplnky návrhu 
rozhodnutia.
. 

Odôvodnenie

Zmena poradia, pretože kompetentná je agentúra a nie úrad členského štátu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 194
Článok 49 odsek 4
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4. Ak Agentúra dostane návrh na zmenu 
alebo doplnenie, návrh rozhodnutia môže 
upraviť. Agentúra postúpi návrh
rozhodnutia spolu so všetkými 
navrhovanými zmenami a doplneniami 
výboru členských štátov do 15 dní od ukon
čenia 30-dňovej lehoty spomínanej v odseku 
2. Agentúra postupuje rovnako, ak predlo
žila návrh na zmenu a doplnenie v súlade s 
odsekom 2.

4. Ak Agentúra dostane návrh na zmenu 
alebo doplnenie, návrh rozhodnutia mô
že
upraviť. Agentúra zváži návrh a
rozhodne do 15 dní od ukončenia 30-d
ňovej 74 lehoty spomínanej v odseku 2.

Odôvodnenie

Zmena poradia, lebo kompetentná je agentúra, nie úrad členského štátu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 195
Článok 49 odsek 5

5. Agentúra bezodkladne oznámi všetky 
návrhy na zmeny a doplnenia všetkým 
dotknutým registrujúcim alebo následným 
používateľom a umožní im vzniesť svoje 
pripomienky do 30 dní. Výbor členských 
štátov zohľadní všetky prijaté pripomienky.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 196
Článok 49 odsek 6

6. Ak do 60 dní od postúpenia výbor 
členských štátov dospeje k jednomyseľnej 
dohode o návrhu rozhodnutia, Agentúra 
prijme dané rozhodnutie.

vypúšťa sa

Ak výbor členských štátov nedospeje k 
jednomyseľnej dohode, do 60 dní od 
postúpenia zaujme stanovisko v súlade s
článkom 81 odsek 8. Agentúra toto 
stanovisko odovzdá Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 197
Článok 49 odsek 7
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7. Do 60 dní od prijatia stanoviska Komisia 
pripraví návrh rozhodnutia, ktoré sa prijme 
v súlade s postupom uvedeným v článku 
130 odsek 2.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 198
Článok 50

Zdieľanie nákladov na skúšky na stavovcoch 
bez dohody medzi registrujúcimi

Zdieľanie nákladov na skúšky na stavovcoch 
bez dohody medzi registrujúcimi

1. Ak registrujúci alebo následný používateľ
zrealizuje skúšku v mene ostatných, náklady 
na túto štúdiu si podelia rovnomerne.

1. Ak registrujúci alebo následný pou
žívateľ zrealizuje skúšku v mene 
ostatných, náklady na túto štúdiu si 
podelia rovnomerne.

2. V prípade spomínanom v odseku 1, 
registrujúci alebo následný používateľ
realizujúci skúšku poskytne ostatným 
dotknutým subjektom kópiu skúšky.

3. Osoba realizujúca a predkladajúca 
štúdiu má voči ostatným príslušný nárok.
Ostatní majú nárok na kópiu štúdie. Každá
dotknutá osoba má možnosť vzniesť nárok 
s cieľom zakázať inej osobe vyrábať, dová
žať alebo umiestňovať látku na trh, ak táto 
iná osoba buď neuhradí svoj podiel na 
nákladoch, alebo neposkytne záruku za 
túto čiastku alebo neodovzdá kópiu 
vykonanej štúdie. Všetky nároky sú
vykonateľné na národných súdoch. Každá
osoba si môže zvoliť predložiť svoje nároky 
na odmenu rozhodcovskej komisii a prijať
rozhodcovské rozhodnutie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 199
Článok 51 odsek 1

Povinnosť členských štátov podávať
Agentúre správy

Povinnosť informovať
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1. Každý rok k 28. februáru podá každý
členský štát Agentúre správu o pokroku 
dosiahnutom v minulom kalendárnom roku v 
oblasti plnenia povinností uložených príslu
šným orgánom v danom štáte v spojitosti s 
preskúmaním návrhov na skúšky. Agentúra 
bez omeškania zverejní tieto informácie na 
svojej webovej stránke.

1. Každý rok k 28. februáru podá
agentúra správu o pokroku 
dosiahnutom v minulom kalendárnom 
roku v oblasti plnenia svojich 
povinností v spojitosti s preskúmaním 
návrhov na skúšky. Agentúra bez ome
škania zverejní tieto informácie na svojej 
webovej stránke.

Odôvodnenie

Zmena poradia, lebo kompetentnou je agentúra a nie úrad členského štátu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 200
Článok 53 odsek 1 bod a

a) použitie (použitia) tejto látky 
samostatne alebo v prípravku alebo za
členenie látky do artiklu, pre ktoré sa 
látka umiestňuje na trh alebo pre ktoré
látku sám používa, nebolo schválené v 
súlade s článkami 57 až 61, alebo

a) použitie (použitia), kategórie 
použitia a kategórie expozície vz
ťahujúce sa na túto látku 
samostatne alebo v prípravku 
alebo začlenenie látky do artiklu, 
pre ktoré sa látka umiestňuje na trh 
alebo pre ktoré látku sám používa, 
nebolo schválené v súlade s 
článkami 57 až 61, alebo

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 201
Článok 53 odsek 1 bod b

b) použitie (použitia) tejto látky samostatne 
alebo v prípravku alebo začlenenie látky do 
artiklu, pre ktoré sa látka umiestňuje na trh 
alebo pre ktoré látku sám používa, nebolo vy
ňaté spod samotnej požiadavky schválenia 
v prílohe XIII v súlade s článkom 55 odsek 2 
alebo

b) použitie (použitia), kategórie použitia 
a kategórie expozície vzťahujúce sa 
na túto látku samostatne alebo v 
prípravku alebo začlenenie látky do 
artiklu, pre ktoré sa látka umiestňuje na 
trh alebo pre ktoré látku sám používa, 
nebolo vyňaté spod samotnej požiadavky 
schválenia v prílohe XIII v súlade s 
článkom 55 odsek 2 alebo
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 202
Článok 53 odsek 1 písmeno e

e) v prípadoch, kedy sa látka umiestňuje na 
trh, nebolo schválenie pre dané použitie 
udelené jeho priamemu následnému pou
žívateľovi.

e) v prípadoch, kedy sa látka umiestňuje 
na trh, bolo schválenie pre dané použitie 
alebo pre kategórie použitia a expozície 
udelené jeho priamemu následnému 
používateľovi. . 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 203
Článok 53 odsek 4

4. Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na použitie 
látok vo vedeckom výskume a vývoji alebo 
vo výskume a vývoji orientovanom na 
výrobok a proces v množstvách 
nepresahujúcich 1 tonu ročne.

4. Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na pou
žitie látok vo vedeckom výskume a 
vývoji alebo
vo výskume a vývoji orientovanom na 
výrobok a proces.
.

Odôvodnenie

Látky, ktoré sa používajú v rámci vedeckého výskumu a vývoja alebo výskumu a vývoja 
zameraného na produkt a postupy, nemôžu byť obmedzené na 1 tonu za rok. Znamenalo by to 
sťaženie inovácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 204
Článok 53 odsek 5 body a, b, c, d, e a f

a) použitia vo výrobkoch na ochranu 
rastlín v zmysle smernice č. 91/414/EHS,

vypúšťa sa

b) použitia v biocídnych výrobkoch v zmysle 
smernice č. 98/8/ES,

c) použitia v medicínskych výrobkoch na 
humánne alebo veterinárne použitie v 
zmysle predmetu nariadenia (EHS) č. 
2309/93, smernice č. 2001/82/ES a 
smernice č. 2001/83/EC,
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d) použitia ako potravinárske prídavné
látky v zmysle smernice č. 89/107/EHS,
e) použitia ako prídavné látky v krmivách 
pre zvieratá v zmysle smernice č. 
70/524/EHS,

f) použitia ako chuťové prísady v zmysle 
rozhodnutia č. 1999/217/ES,

Odôvodnenie

Pozri článok 2. Tieto látky by nemali byť zahrnuté do pôsobnosti REACH.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 205
Článok 53 odsek 5 písmeno ia (nové)

ia) látky, ktoré sa nemusia registrovať.

Odôvodnenie

Povoľovacie pokračovanie treba obmedziť na registrované látky. Látky vyňaté z registrácie 
treba oslobodiť aj od povinnosti povolenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 206
Článok 53 odsek 5 bod ib) nový

ib) použitia kovov aj vo forme zliatín spĺ
ňajúcich podmienky výnimky z ozna
čovania podľa smernice 67/548/EHS1, 
príloha VI č. 8.3 a č. 9.3.

1 Ú. v. ES L 196, 16.8.1967, s. 1.

Odôvodnenie

Obrovské množstvo použití kovov, najmä v podobe zliatin (v komerčnej výrobe je asi 30 000 
zliatin), by mohlo viesť k potenciálnemu preťaženiu povoľovacieho procesu, pokiaľ by sa 
nezaviedol zjednodušený systém. Ako polyméry, väčšina kovov a zliatin v pevnej forme 
“vyvoláva pre svoju povahu len obmedzené riziko”. Mali by teda byť disponované na 
hodnotenie zjednodušeným postupom, pokiaľ niet náznakov potenciálneho rizika, ktoré
odôvodňuje podrobnejšie hodnotenie špecifických scenárov expozície.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 207
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Článok 53 odsek 7a (nový)

7a. Odsek 1 sa nevzťahuje na použitie 
samostatných látok, látok v prípravkoch 
alebo artikloch, na ktoré sa vzťahujú
podmienky alebo obmedzenia prílohy XVI 
alebo XVII.

Odôvodnenie

V navrhnutom dodatočnom čl. 53 ods. 7a sa objasňuje, že rozhodnutia v súlade s postupom 
daným článkom 130 už by nemusela znova prerokúvať ministerská rada a parlament alebo v 
budúcnosti Komisia podľa smernice 76/769/EHS.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 208
Článok 55 odsek 1

1. Pri každom prijatí rozhodnutia o zapísaní
do prílohy XIII látok spomínaných v článku 
54, sa toto rozhodnutie prijíma v súlade 
s postupom uvedeným v článku 130 odsek 3. 
Pri každej látke uvádza:

1. Pri každom prijatí rozhodnutia o 
zapísaní do prílohy XIII látok 
spomínaných v článku 54, ktoré boli 
predtým zaregistrované v súlade s 
hlavou II, sa toto rozhodnutie prijíma v 
súlade s postupom uvedeným v článku 
130 odsek 3. Pri každej látke uvádza:

Odôvodnenie

Predmetom povoľovacieho procesu môžu byť len registrované látky. Neregistrované látky  sa 
beztak nesmú vyrábať alebo dovážať. Tento dodatok slúži ako objasnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 209
Článok 55 odsek 1 bod (c) (i)

i) dátum (dátumy), odkedy je zakázané
umiestňovať látku na trh alebo ju používať, 
ak nie je udelené schválenie, ďalej ozna
čovaný ako „dátum východu slnka”.

i) dátum (dátumy), odkedy je zakázané
umiestňovať látku na trh alebo ju pou
žívať, ak nie je udelené schválenie, ďalej 
označovaný ako „dátum východu slnka”
zohľadňujúc čas potrebný na realizáciu 
a výrobné cykly;

Odôvodnenie

Načasovanie obmedzenia/schválenia musí vziať do úvahy doby prípravy a výrobné cykly, 
ktoré sú špecifické pre dané použitie. V prípade niektorých použití sa môžu právne 
obmedzenia použiť skoro, zatiaľ, čo v prípade ostatných je potrebný dlhší čas v závislosti od 
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doby prípravy a výrobných cyklov. V záujme obmedzenia nákladov a maximalizovania úžitku 
musia rozhodnutia zobrať do úvahy tieto faktory.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 210
Článok 55 odsek 1 písmeno e

e) použitia alebo kategórie vyňaté spod po
žiadavky schválenia, ak existujú, a 
podmienky tohto vyňatia.

e) použitia, kategórie použitia alebo 
kategórie expozície vyňaté spod po
žiadavky schválenia, ak existujú, a 
podmienky tohto vyňatia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 211
Článok 55 odsek 2

2. Použitia alebo kategórie možno vyňať
spod požiadavky schválenia. Pri vytváraní
týchto výnimiek sa zohľadnia predovšetkým:

2. Použitia, kategórie použitia alebo 
kategórie expozície možno vyňať spod 
požiadavky schválenia. Pri vytváraní
týchto výnimiek sa zohľadnia predov
šetkým:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 212
Článok 55 odsek 4 písmeno b

b) o použitiach, ktoré by mali byť vyňaté
spod požiadavky schválenia.

b) o použitiach, kategóriách použitia alebo 
kategóriách expozície, ktoré by mali byť vy
ňaté spod požiadavky schválenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 213
Článok 57 odsek 3 bod (c)
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c) analýzy alternatív, ktoré žiadateľ predložil 
v zmysle článku 59 odsek 5 a príspevkov 
akejkoľvek tretej strany predložených v 
zmysle článku 61 odsek 2,

c) analýzy alternatív, ktoré žiadateľ
predložil v zmysle článku 59 odsek 5 a 
príspevkov akejkoľvek tretej strany, 
ktoré zodpovedajú vedeckým 
normám predložených v zmysle článku 
61 odsek 2,

Odôvodnenie

Výsledky analýzy užitočnosti nákladov „by mali“ byť vzaté do úvahy. Nie je zmysluplné urobiť
takú analýzu a potom nevziať do úvahy jej výsledky. Znenie „by mali“ však stále dáva 
orgánom voľnosť rozhodnúť v rozpore s posúdením užitočnosti nákladov. príspevky tretej 
strany môžu poskytnúť užitočný vklad, ak zodpovedajú vedeckým štandardom. Načasovanie 
obmedzenia/schválenia musí vziať do úvahy doby prípravy a výrobné cykly, ktoré sú
špecifické pre dané použitie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 214
Článok 57 odsek 6

6. Schválenia môžu byť podmienené aj 
revíznymi obdobiami a/alebo sledovaním.
Schválenia udelené v súlade s odsekom 3 sú
obvykle časovo obmedzené.

6. Schválenia môžu byť podmienené aj 
revíznymi obdobiami a/alebo 
sledovaním.
Schválenia udelené v súlade s odsekom 
3 sú obvykle podmienené budúcou 
revíziou, zohľadní doby potrebné na 
realizáciu  a výrobné cykly.

Odôvodnenie

Prepojené s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k článku 57, odsek 3(c). V prípade 
niektorých použití sa môžu právne obmedzenia použiť skoro, zatiaľ, čo v prípade ostatných je 
potrebný dlhší čas v závislosti od doby prípravy a výrobných cyklov. V záujme obmedzenia 
nákladov a maximalizovania úžitku musia rozhodnutia zobrať do úvahy tieto faktory. Zvá
ženia nákladov musia zohrať svoju úlohu pri rozhodovaní o tom, do akej miery má byť
expozícia zmenšená.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 215
Článok 57 odsek 7 bod c

c) použitie (použitia), pre ktoré sa 
schválenie udelilo,

c) použitie (použitia), kategórie použitia
alebo kategórie expozície, pre ktoré sa 
schválenie udelilo,



AD\576536SK.doc 92/106 PE 357.691v03-00

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 216
Článok 57 odsek 8

8. Držiteľ bez ohľadu na podmienky 
schválenia zabezpečí, aby úroveň expozície 
bola čo najviac zredukovaná, ako je to 
technicky možné.

8. Držiteľ bez ohľadu na podmienky 
schválenia zabezpečí, aby úroveň
expozície bola čo najviac zredukovaná, 
ako je to technicky možné s reálnymi 
nákladmi.

Odôvodnenie

Prepojené s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k článku 57 odseky 3(c) a 6.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 217
Článok 59 odsek 3

3. Žiadosti sa môžu predkladať pre jednu 
alebo viacero látok a pre jedno alebo viacero 
použití. Žiadosti môžu byť predložené pre 
vlastné použitie (použitia) žiadateľa a/alebo 
pre použitia, pre ktoré plánuje umiestniť
látku na trh.

3. Žiadosti sa môžu predkladať pre jednu 
alebo viacero látok a pre jedno alebo 
viacero
použití, kategórií použití alebo 
kategórií expozícií. Žiadosti môžu byť
predložené pre vlastné použitie (použitia) 
žiadateľa, kategórie použitia alebo 
kategórie expozície a/alebo pre pou
žitia, kategórie použitia alebo 
kategórie expozície, pre ktoré plánuje 
umiestniť látku na trh.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 218
Článok 59 odsek 4 písmeno c
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c) požiadanie o schválenie, kde sa uvádza, 
pre aké použitie (použitia) sa žiada o 
schválenie a ktoré sa týka použitia látky v 
prípravkoch a /alebo začlenenie látky do 
artiklov, ak je to relevantné,

c) požiadanie o schválenie, kde sa 
uvádza, pre aké použitie (použitia), 
kategórie použitia alebo kategórie 
expozície sa žiada o
schválenie a ktoré sa týka použitia látky 
v prípravkoch a /alebo začlenenie látky 
do artiklov, ak je to relevantné,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 219
Článok 60 odsek 1

1. Ak bola predložená žiadosť o schválenie 
látky, následný žiadateľ sa môže 
prostredníctvom sprístupňovacieho listu, 
udeleného predchádzajúcim žiadateľom, 
odvolávať na časti predchádzajúcej žiadosti 
predloženej v súlade s článkom 59 odsek 4 
písm. d) a odsekom 5. 

1. Ak bola predložená žiadosť o 
schválenie použitia, kategórie použitia 
alebo kategórie expozície látky, 
následný žiadateľ sa môže
prostredníctvom sprístupňovacieho listu, 
udeleného predchádzajúcim žiadateľom,
odvolávať na časti predchádzajúcej 
žiadosti predloženej v súlade s článkom 
59 odsek
4 písm. d) a odsekom 5.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 220
Článok 60 odsek 2

2. Ak použitiu látky bolo udelené schválenie, 
následný žiadateľ sa môže prostredníctvom 
sprístupňovacieho listu, udeleného držiteľom 
schválenia, odvolávať na časti 
predchádzajúcej žiadosti držiteľa predloženej 
v súlade s článkom 59 odsek 4 písm. d) a 
odsekom 5. 

2. Ak použitiu, kategrii použitia alebo 
kategórii expozície látky bolo udelené
schválenie, následný žiadateľ sa môže
prostredníctvom sprístupňovacieho listu, 
udeleného držiteľom schválenia, 
odvolávať
na časti predchádzajúcej žiadosti držiteľa 
predloženej v súlade s článkom 59 
odsek 4
písm. d) a odsekom 5.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 221
Článok 61 odsek 4 bod a

a) Výbor pre posudzovanie rizík: posúdenie 
ohrozenia ľudského zdravia a/alebo 
životného prostredia vyplývajúce z použitia 
(použití) látky, ako je opísané v žiadosti,

a) Výbor pre posudzovanie rizík: 
posúdenie ohrozenia ľudského zdravia 
a/alebo
životného prostredia vyplývajúce z pou
žitia (použití), kategórií použitia alebo 
kategórií expozície látky, ako je 
opísané v žiadosti,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 222
Článok 61 odsek 4 bod b

b) Výbor pre socioekonomickú analýzu:
posúdenie socioekonomických faktorov 
spojených s použitím (použitiami) látky, ako 
je opísané v žiadosti, ak sa žiadosť podáva 
podľa článku 59 ods. 5.

b) Výbor pre socioekonomickú analýzu: 
posúdenie socioekonomických faktorov
spojených s použitím (použitiami), 
kategóriami použitia a kategóriami 
expozície látky, ako je opísané v 
žiadosti, ak sa žiadosť podáva podľa 
článku 59 ods. 5.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 223
Článok 62

Držitelia schválenia pred umiestnením látky 
na trh pre schválené použitie uvedú na štítku 
číslo schválenia.

Držitelia schválenia pred umiestnením 
látky na trh pre schválené použitie,
kategórie použitia a kategórie expozície 
uvedú na štítku číslo schválenia .

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 224
Článok 68 odsek 1
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1. Výbor pre socioekonomickú analýzu do 
12 mesiacov od dátumu zverejnenia 
spomínaného v článku 66 ods. 3 sformuluje 
posudok na navrhované obmedzenia na 
základe zváženia relevantných častí
dokumentácie a socioekonomického dopadu.
Pripraví návrh posudku o navrhovaných 
obmedzeniach a o súvisiacich 
socioekonomických dopadoch, pričom 
vezme do úvahy analýzy alebo informácie v 
súlade s bodom b) článku 66 ods. 3, ak také
existujú. Agentúra bez omeškania zverejní
návrh posudku na svojej webovej stránke.
Agentúra vyzve všetky zainteresované
strany, aby do termínu stanoveného 
Agentúrou predložili svoje pripomienky.

1. Výbor pre socioekonomickú analýzu 
do 12 mesiacov od dátumu zverejnenia
spomínaného v článku 66 ods. 3 
sformuluje posudok na navrhované
obmedzenia na
základe zváženia relevantných častí
dokumentácie a socioekonomického 
dopadu.
Pripraví návrh posudku o navrhovaných 
obmedzeniach a o súvisiacich 
socioekonomických dopadoch, pričom 
vezme do úvahy analýzy alebo 
informácie v
súlade s bodom b) článku 66 ods. 3, ak 
také existujú. Agentúra bez omeškania 
94 zverejní návrh posudku na svojej 
webovej stránke, pričom vezme doby 
realizácie a výrobné cykly. Agentúra vyzve 
zainteresované strany, aby ku konečnému 
termínu stanovenému agentúrou predložili 
svoje poznámky k návrhu.

Odôvodnenie

Načasovanie obmedzenia/schválenia musí vziať do úvahy doby prípravy a výrobné cykly, 
ktoré sú špecifické pre dané použitie. V prípade niektorých použití sa môžu právne 
obmedzenia použiť skoro, zatiaľ, čo v prípade ostatných je potrebný dlhší čas v závislosti od 
doby prípravy a výrobných cyklov. V záujme obmedzenia nákladov a maximalizovania úžitku 
musia rozhodnutia zobrať do úvahy tieto faktory.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 225
Článok 69 odsek 2

2. Agentúra bez omeškania zverejní posudky 
týchto dvoch výborov na svojej webovej 
stránke.

2. Na ochranu dôvernosti podľa článku 
116 agentúra bez omeškania zverejní
posudky týchto dvoch výborov na svojej 
webovej stránke
.

Odôvodnenie

Článok 116 sa použije aj v tomto prípade.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 226
Článok 70 odsek 2

2. Konečné rozhodnutie sa prijme v súlade 
s postupom uvedeným v článku 130 ods. 3.

2. Konečné rozhodnutie sa prijme v 
súlade s postupom uvedeným v článku 
130 ods. 3,
pričom sa vezmú do úvahy doby realizácie 
a výrobné cykly.

Odôvodnenie

Načasovanie obmedzenia/schválenia musí vziať do úvahy doby prípravy a výrobné cykly, 
ktoré sú špecifické pre dané použitie. V prípade niektorých použití sa môžu právne 
obmedzenia použiť skoro, zatiaľ, čo v prípade ostatných je potrebný dlhší čas v závislosti od 
doby prípravy a výrobných cyklov. V záujme obmedzenia nákladov a maximalizovania úžitku 
musia rozhodnutia zobrať do úvahy tieto faktory.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 227
Článok 71a (nový)

Článok 71a 
Poslanie agentúry

Agentúra rozhoduje o celkovom riadení
procesu REACH.

Odôvodnenie

Poverenie agentúry celým riadením procesu REACH umožní lepšie fungovanie REACH a u
ľahčí harmonizovanú implementáciu prostredníctvom nezávislého transparentného procesu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 228
Článok 71b (nový)

Článok 71b 

Medzinárodná zodpovednosť
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Agentúra vyvíja všetky možné snahy 
o presadzovanie medzinárodného 
akceptovania noriem REACH a rovnako 
berie plne do úvahy existujúce normy 
vypracované ostatnými medzinárodnými in
štitúciami za predpokladu, že je presved
čená o schopnosti týchto normách, že môžu  
ochraňovať životné prostredie a zdravie.

Odôvodnenie

Je dôležité, aby výrobcovia a dovozcovia, ktorí už podstúpili registráciu v rámci štandardov 
ostatných medzinárodných organizácií mali iba minimálne byrokratické a finančné dodatočné
náklady v záujme splnenia REACH. Je dôležité, aby výrobcovia EÚ neboli zraniteľní
nespravodlivou konkurenciou z oblastí „bez REACH“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 229
Článok 72 odsek 1 bod e

e) výbor členských štátov, ktorý je 
zodpovedný za riešenie rozporných 
posudkov o návrhoch rozhodnutí
predkladaných členskými štátmi v zmysle 
hlavy VI a za prípravu posudku Agentúry o 
návrhoch na klasifikáciu a značenie v 
zmysle hlavy X, a za návrhy, aby určovanie 
látok vzbudzujúcich veľké znepokojenie bolo 
podriadené schvaľovaciemu postupu v 
zmysle hlavy VII, 

e) výbor členských štátov, ktorý je 
zodpovedný za riešenie rozporných 
posudkov o návrhoch rozhodnutí
predkladaných agentúrou v zmysle 
hlavy VI a za prípravu posudku 
Agentúry o návrhoch, aby určovanie 
látok vzbudzujúcich veľké znepokojenie 
bolo podriadené schvaľovaciemu 
postupu v zmysle hlavy VII,

Odôvodnenie

Prispôsobenie požiadavkám v hlave VI.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 230
Článok 73 odsek 1
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1. Agentúra poskytne členským štátom a in
štitúciám spoločenstva čo najlepšie vedecké a 
technické poradenstvo pri otázkach 
súvisiacich s chemickými látkami, ktoré
spadajú do jej pôsobnosti a ktoré sa jej 
pripisujú v súlade s ustanoveniami tohto 
nariadenia.

1. Agentúra poskytne členským štátom a 
inštitúciám spoločenstva čo najlepšie 
vedecké a technické poradenstvo pri 
otázkach súvisiacich s chemickými 
látkami, ktoré spadajú do jej pôsobnosti 
a ktoré sa jej pripisujú v súlade s 
ustanoveniami tohto
nariadenia. V prípadoch, na ktoré sa 
vzťahuje toto nariadenie agentúra 
prijíma právne záväzné rozhodnutia.

Odôvodnenie

Tento dodatok slúži na objasnenie úlohy agentúry ako rozhodovacieho orgánu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 231
Článok 73 odsek 1a (nový)

1a. Počas registračného obdobia by 
agentúra mala:
a) umožniť všetkým výrobcom podobných 
látok, aby o sebe vedeli a zorganizovali sa 
pre účely registrácie,

b) dať k všeobecnej dispozícii všetky 
nedôverné informácie o látkach (to zaistí
agentúra v spolupráci s existujúcimi in
štitúciami, členskými štátmi 
a priemyselnými združeniami). Tieto 
informácie by mali zjednodušiť registračné
postupy pre registrujúcich (najmä pre malé
a stredné podniky),

c) vytvoriť rozpis pre egistráciu/hodnotenie 
látok kombinujúci stupeň expozície 
s rizikovosťou; látky by mali byť
klasifikované výrobcom/dovozcom do troch 
širokých skupín (vysoká, stredná a nízka 
rizikovosť) a mala by byť daná priorita 
najnebezpečnejším látkam (menovite 
látkam nad 1000 ton a CMR látkam 1 a 2).
Klasifikácia navrhnutá
výrobcom/dovozcom môže byť odmietnutá
agentúrou.
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d) konečný zoznam látok vyňatých 
z REACH by mal byť uverejnený
agentúrou do skončenia tejto fázy. Všetky 
látky, o ktorých sa v súčasnosti vie, že 
nepredstavujú žiadne riziko pre zdravie a
životné prostredie, by mali byť doplnené do 
zoznamu výnimiek a to menovite celulóza 
používaná pri výrobe papiera, recyklované
materiály, určité rudy atď. Zoznam vy
ňatých látok by mal byť pravidelne 
aktualizovaný o nové látky s tým, ako sa 
zväčšuje množstvo informácií.

Odôvodnenie

Je dôležité redukovať neužitočnú byrokraciu, posilniť dohody medzi spoločnosťami/registra
čnými agentmi, zmenšiť náklady na registráciu a ochraňovať záujmy malých a stredných 
podnikov. (OSOR sa zdá byť pozitívnym príspevkom, ale detaily návrhu a riešenia jeho 
problémov v oblasti dôvernosti naďalej ostávajú neznáme.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 232
Článok 73 odsek 2 bod f

f) poskytuje technické a vedecké usmernenie 
a nástroje, ak je to potrebné pre uplatňovanie 
tohto nariadenia, predovšetkým za účelom 
pomôcť priemyslu a najmä malým a stredne 
veľkým podnikom (MSP) pri tvorbe správ o 
chemickej bezpečnosti, 

f) poskytuje technické a vedecké
usmernenie a nástroje, ak je to potrebné
pre uplatňovanie tohto nariadenia, 
predovšetkým za účelom pomôcť
priemyslu a najmä malým a stredne ve
ľkým podnikom (MSP) pri tvorbe správ o 
chemickej bezpečnosti a vykonáva 
poradenské služby pre hospodárskych 
prevádzkovateľov a najmä pre malé
a stredné podniky;

Odôvodnenie

Agentúra by mala vytvoriť aj poradenské centrum a to najmä pre malé a stredné podniky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 233
Článok 73 odsek 2 bod ia (nový)

ia) vypracováva usmernenia na základe 
kategórií výrobkov uplatňovanie povinností
uvedených v článku 6.
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Odôvodnenie

Agentúra by mala viesť vypracovanie produktovo špecifických usmernení. V slobodnej trhovej 
ekonomike už existuje niekoľko modelov najlepších postupov, ktoré môžu slúžiť ako základ pre 
sektorovo špecifické usmernenia. Usmernenia by mali stanoviť, ako majú byť schválené
chemikálie používané v rôznych produktových kategóriách. Mal by byť poskytnutý aj celkový
prehľad modelov najlepších postupov pri riadení dodávateľského reťazca a malo by byť
uvedené, ako sa majú oznamovať schválené chemikálie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 234
Článok 73 odsek 2 bod ib (nový)

ib) prijíma aktívny prístup s cieľom zistiť, 
ktoré rozvojové krajiny vyvážajú do 
Európskej únie výrobky, v ktorých sú pou
žité látky z prvej skupiny látok, ktoré boli 
identifikované ako nebezpečné. Tieto vyvá
žajúce rozvojové krajiny by mali byť
bezodkladne oslovené a musí im byť predov
šetkým zaručená rovnaká pomoc ako 
európskym krajinám. Aj v prípade 
rozvojových krajín sa musia hľadať
alternatívy, musí im byť ponúknutá
technická podpora a musia sa s nimi zdieľa
ť informácie, ktoré sú k dispozícii 
v Európskej únii.

Odôvodnenie

EÚ a jej členské štáty sa musia aktívne postaviť k rozvojovým krajinám, ktoré čelia ťa
žkostiam a zaručiť im rovnakú asistenciu, aká sa dostáva európskym krajinám.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 235
Článok 73 odsek 2 bod ic (nový)
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ic) pracuje s priemyselnými sektormi a ďal
šími účastníkmi na určení kategórií
výrobkov pre artikle a použitie chemických 
látok, ktoré zodpovedajú kritériám 
uvedeným v REACH článok 54 (a-e), alebo 
boli určené v súlade s článkom 54  písm. f ) 
a vypracováva usmernenia založené na 
kategóriách výrobkov na uplatňovanie 
povinností podľa článku 6.

Odôvodnenie

Je potrebné, aby sa agentúra postavila do čela prípravy produktovo špecifických usmernení
a aby bola táto práca založená na prístupe z pohľadu nezávislého subjektu. V súčasnosti 
existuje množstvo postupov používaných v priemysle a jednotlivých spoločnostiach, ktoré mô
žu poskytnúť základ pre diskusiu a vypracovanie sektorovo špecifických usmernení. Usmer
ňovacie poznámky by v ideálnom prípade mali určiť, ako sa schválené chemikálie používajú
v produktovej kategórii, dať prehľad najlepších postupov v riadení dodávateľského reťazca, 
vysvetliť ako oznamovať schválené chemikálie a venovať sa charakteristikám spotrebiteľského 
použitia a odstránenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 236
Článok 73 odsek 2 bod id (nový)

id) vytvára a udržiava centrum 
excelentnosti pre informovanie spotrebite
ľov o rizikách; predstavuje centralizovaný
a koordinovaný zdroj vo vzťahu 
k informáciám o bezpečnom používaní
chemických látok a prípravkov; uľahčuje 
zdieľanie poznatkov vzťahujúcich sa na 
optimálne postupy v oblastiach 
informovania o nebezpečnosti, rizikovosti 
a bezpečnom používaní.

Odôvodnenie

Vývoj vhodného a uceleného komunikačného systému založeného na rizikovosti poskytne 
spotrebiteľom potrebné informácie a poradenstvo, aby boli schopní riadiť svoje riziká bezpe
čne a efektívne, keď používajú produkt obsahujúci chemikálie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 237
Článok 85 odsek 1

1. Odvolaciu radu tvorí predseda a dvaja ďal
ší členovia.

1. Odvolaciu radu tvorí predseda, ktorý
má sudcovské oprávnenie v jednom z 
členských štátov, a dvaja ďalší členovia.

Odôvodnenie

S ohľadom na rozsah úloh rozporovej komory musí predsedníctvo viesť sudca.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 238
Článok 95

Štruktúru a výšku poplatkov spomínaných v 
článku 93 ods. 1 písm. b) stanovuje 
predstavenstvo a bude zverejnená.

Štruktúru a výšku poplatkov 
spomínaných v článku 93 ods. 1 písm. 
b) stanovuje predstavenstvo a bude 
zverejnená. Poplatky pokrývajú iba skuto
čné náklady na registráciu.

Odôvodnenie

Poplatky by mali byť opodstatnené a mali by zodpovedať skutočným nákladom na registráciu.
Nemali by byť nástrojom na financovanie činnosti verejného orgánu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 239
Článok 109

Predmet vypúšťa sa

Táto hlava sa vzťahuje na:

a) látky podliehajúce registrácii výrobcom 
alebo dovozcom,
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b) látky spadajúce pod predmet článku 1 
smernice č. 67/548/EHS, ktoré spĺňajú
kritériá klasifikácie ako nebezpečné podľa 
tejto smernice, a ktoré sa uvádzajú na trh 
buď samostatne alebo v prípravkoch prevy
šujúcich limity koncentrácie stanovené v 
smernici č. 1999/45/ES, čo vedie ku 
klasifikácii tohto prípravku ako nebezpe
čného.

Odôvodnenie

Zostavenie samostatného zoznamu zatriedenia a označenia je zbytočné, lebo zatriedenie a
označenie bolo nahlásené v rámci registrácie, resp. zásadných informácií. Tieto informácie sú
uložené v databanke, ktorú zostavuje a udržuje agentúra podľa čl. 73 odsek 2 d). Dodatočná
povinnosť hlásenia do zostavovania takéhoto zoznamu zbytočne zaťažuje výrobcov a dovozcov 
beztoho, že by sa získali dodatočné informácie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 240
Článok 110

Povinnosť informovať Agentúru vypúšťa sa
1. Každý dovozca alebo výrobca, alebo 
skupina dovozcov a výrobcov, ktorí
uvádzajú na trh látku spadajúcu pod 
predmet článku 109, oznámia Agentúre 
nasledujúce informácie, aby boli začlenené
do inventára v súlade s článkom 111, pokia
ľ neboli predložené ako súčasť registrácie:

a) totožnosť výrobcu alebo dovozcu 
zodpovedného za umiestnenie látky (látok) 
na trh,
b) určenie látky (látok), ako sa uvádza v 
časti 2 prílohy IV,

c) klasifikácia nebezpečnosti látky (látok) 
vyplývajúca z uplatňovania článkov 4 a 6 
smernice č. 67/548/EHS;

d) výsledné označenie nebezpečnosti látky 
(látok) vyplývajúce z uplatňovania článkov 
23, 24 a 25 smernice č. 67/548/EHS;
e) prípadné špecifické limity koncentrácie, 
vyplývajúce z uplatňovania článku 4 ods. 4 
smernice č. 67/EHS a článkov 4 až 7 
smernice č. 1999/45/ES.
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2. Na poskytnutie tejto informácie výrobca 
alebo dovozca použije formulár 
špecifikovaný podľa článku 108.

3. Ak povinnosť v zmysle odseku 1 vedie 
k rôznym zápisom od inventára pre tú istú
látku, oznamovatelia a registrujúci vynalo
žia všetko úsilie na to, aby sa dohodli na 
jednej položke zapísanej do inventára.

4. Oznamovateľ (oznamovatelia) 
aktualizuje informácie spomínané v odseku 
1 vždy, keď:
a) sa vytvoria nejaké nové vedecké alebo 
technické informácie, ktoré menia 
klasifikáciu a označenie látky,

b) oznamovatelia a registrujúci rozličných 
položiek pre jednu a tú istú látku sa 
dohodnú podľa odseku 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 241
Článok 111

Inventár klasifikácie a značenia vypúšťa sa

1. Inventár klasifikácie a značenia, ktorý je 
súpisom informácií spomínaných v článku 
110 ods. 1, a to informácií oznamovaných v 
zmysle článku 110 ods. 1 ako aj informácií
predložené v rámci registrácie, zriadi 
a vedie Agentúra vo forme databázy.
Informácie v tejto databáze, ktoré nemajú
dôverný charakter, určené v článku 116 
ods. 1, budú verejne dostupné. Agentúra 
udelí oznamovateľom a registrujúcim, 
ktorí predložili informácie o konkrétnej 
látke, prístup k údajom o každej látke 
v inventári.

Agentúra aktualizuje inventár, keď získa 
aktualizované informácie v súlade s
článkom 110 ods. 4.
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2. Okrem informácií spomínaných 
v odseku 1 Agentúra podľa potreby 
zaznamená ku každému vpisu nasledujúce 
údaje:

a) či pre danú položku existuje 
harmonizovaná klasifikácia a označovanie 
na úrovni spoločenstva jej zaradením 
do prílohy I k smernici č. 67/548/EHS,

b) či ide o položku odsúhlasenú dvoma 
alebo viacerými oznamovateľmi alebo 
registrujúcimi,
c) príslušné registračné číslo (čísla), ak sú
k dispozícii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 242
Článok 112

Zosúladenie klasifikácie a značenia vypúšťa sa
1. Od chvíle nadobudnutia platnosti tohto 
nariadenia sa zosúladená klasifikácia 
a označovanie na úrovni spoločenstva 
zapisuje do prílohu I k smernici č. 
67/548/EHS iba pre klasifikáciu látky ako 
karcinogénnej, mutagénnej alebo jedovatej 
látky z hľadiska reprodukcie kategórií 1, 2 
alebo 3 alebo ako respiračný senzibilizátor.
Príslušné orgány členských štátov môžu 
v tejto súvislosti prekladať Agentúre 
návrhy na zosúladenú klasifikáciu a ozna
čovanie podľa prílohy XIV.
2. Výbor členských štátov vypracuje 
posudok k návrhu, pričom dotknutým 
stranám poskytne príležitosť ho 
pripomienkovať. Agentúra predostrie 
Komisii svoj posudok a všetky pripomienky 
a Komisia prijme rozhodnutie v súlade s
článkom 4 odsek 3 smernice č. 
67/548/EHS.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 243
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Článok 113

Prechodné opatrenia vypúšťa sa

Povinnosti uvedené v článku 110 platia od 
termínu stanoveného v článku 21 odsek 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 244
Článok 114 odsek 1

1. Členské štáty každých 10 rokov predložia 
Komisii správu o pôsobení tohto nariadenia 
na svojom území, vrátane častí o hodnotení
a vynútiteľnosti, a to formou určenou v 
článku 108.

1. Členské štáty každé 3 roky predložia 
Komisii správu o pôsobení tohto 
nariadenia na svojom území, vrátane 
častí o hodnotení a vynútiteľnosti, a to 
formou určenou v článku 108. Správy by 
okrem iného mali obsahovať aj údaje o 
vykonaných sledovaniach a kontrolných 
opatreniach, o zistených priestupkoch a ich 
potrestaní, ako aj problémoch pri uplat
ňovaní nariadenia.

Prvá správa sa však predloží päť rokov od 
nadobudnutia platnosti tohto nariadenia.

Prvá správa sa však predloží dva roky
od nadobudnutia platnosti tohto 
nariadenia.

Odôvodnenie

S ohľadom na jednotné presadzovanie nariadenia sa vyžaduje, aby sa časové intervaly medzi 
správami pre členské štáty podstatne skrátili. Len tak sa môže včas korigovať chybný vývoj.
Pre správu by sa mali určiť aj minimálne obsahové požiadavky, aby sa zabezpečila určitá
kvalita správy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 245
Článok 114 odsek 2

2. Agentúra každých desať rokov predloží
Komisii správu o pôsobení tohto nariadenia.

2. Agentúra každé tri roky predloží
Komisii správu o pôsobení tohto 
nariadenia.

Prvá správa sa však predloží päť rokov od 
ohlasovacieho dňa požadovaného v zmysle 
článku 131 ods. 2.

Prvá správa sa však predloží dva roky
od ohlasovacieho dňa požadovaného v 
zmysle článku 131 ods. 2.
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Odôvodnenie

S ohľadom na jednotné presadzovanie nariadenia sa vyžaduje, aby sa časové intervaly  pre 
členské štáty podstatne skrátili. Len tak sa môže včas korigovať chybný vývoj.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 246
Článok 114 odsek 3

3. Komisia každých desať rokov vydá
celkovú správu po skúsenostiach 
nadobudnutých z pôsobenia tohto nariadenia 
spolu s informáciami spomínanými 
v odsekoch 1 a 2.

3. Komisia každé tri roky vydá celkovú
správu po skúsenostiach 
nadobudnutých z pôsobenia tohto 
nariadenia spolu s informáciami 
spomínanými v odsekoch 1 a 2.

Prvá správa sa však vydá šesť rokov od 
ohlasovacieho dňa požadovaného v zmysle 
článku 131 ods. 2.

Prvá správa sa však vydá dva roky od 
ohlasovacieho dňa požadovaného v 
zmysle
článku 131 ods. 2.

Odôvodnenie

Keďže má nariadenie priviesť k jednotnosti, desaťročné intervaly sú príliš dlhé

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 247
Článok 115a (nový)

Článok 115a 

Prístup k informáciám pre širokú verejnosť

1. Výrobcovia prípravkov pre širokú
verejnosť alebo osoby zodpovedné za ich 
umiestňovanie na trh dajú k dispozícii 
informácie, ktoré identifikujú riziká
spojené s normálnymi alebo odôvodnene 
predpovedateľnými podmienkami použitia, 
najmä prostredníctvom označenia na 
obaloch a v prípade potreby doplnených 
použitím ďalších spôsobov komunikácie, 
ako sú internetové stránky. To umožní
poskytovanie detailnejších informácií
o bezpečnosti a používaní chemických látok 
a prípravkov.
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2. Smernice 1999/45/ES1 a 1967/548/EHS 
sa menia a doplňujú zodpovedajúcim 
spôsobom.

3. Vytvorí sa špeciálna známka chemickej 
bezpečnosti v záujme umožnenia spotrebite
ľom využiť právo výberu. Táto známka sa 
prideľuje výrobkom EÚ a dovezeným 
tovarom, ktoré zodpovedajú požiadavkám 
REACH.

________________________________
1 Ú. v. ES L 6, 12.1.1999, s. 3.

Odôvodnenie

Vhodný a ucelený komunikačný systém založený na rizikovosti poskytne spotrebiteľom 
potrebné informácie a poradenstvo, aby boli schopní riadiť svoje riziká bezpečne a efektívne, 
keď používajú produkt obsahujúci chemikálie. Informácie by sa mali poskytovať komplexným 
a pre spotrebiteľov ľahko zrozumiteľným spôsobom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 248
Článok 116 odsek 1

1. Nasledujúce informácie sa nepokladajú za 
dôverné:

1. Nasledujúce informácie sa 
nepokladajú za dôverné, pokiaľ v 
konkrétnom prípade netrvá na opaku 
výrobca alebo dovozca:

Odôvodnenie

Jednotlivé výnimky z pravidla, že určité informácie nie sú dôverné, musia byť možné. V 
takýchto jednotlivých prípadoch sa musí prenechať na výrobcu/dovozcu predložiť dôvody, 
ktoré oprávňujú na dôverné zaobchádzanie aj s informáciami uvedenými v čl. 116 ods. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 249
Článok 116 odsek 1 bod a

a) obchodný názov (názvy) látky, vypúšťa sa

Odôvodnenie

Obchodné označenie látky môže byť voči ostatným účastníkom trhu citlivou informáciou, 
pretože by mohli ovplyvniť trhové vzťahy medzi výrobcom a odberateľom. Túto informáciu 
treba podľa odseku 2 považovať za výslovne dôvernú.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 250
Článok 116 odsek 1 písmeno b

b) názov v nomenklatúre IUPAC pre 
nebezpečné látky v zmysle smernice č. 
67/548/EHS,

b) názov v nomenklatúre IUPAC pre 
nebezpečné látky v zmysle smernice č.
67/548/EHS, pokiaľ sa nepoužijú odlišné
ustanovenia v prílohe Ia tohto nariadenia 
alebo článku 15 smernice 1999/45/ES1;
________________

1 Ú. v. ES L 200, 30.7.1999, s. 1.

Odôvodnenie

Konzistentnosť s požiadavkami na kartu bezpečnostných údajov a existujúcimi nariadeniami 
na zatriedenie a označovanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 251
Článok 116 odsek 1 písmeno c

c) prípadný názov látky, ako sa uvádza 
v Einecs,

c) prípadný názov látky, ako sa uvádza 
v Einecs, ak ide o nebezpečnú látku v 
zmysle smernice 67/548/EHS1; pokiaľ sa 
nepoužijú odlišné ustanovenia v prílohe Ia 
tohto nariadenia alebo článku 15 smernice 
1999/45/ES1;
___________________

1 Ú. v. ES P 196, 16.8.1967, s. 1.
2 Ú. v. ES L 200, 30.7.1999, s. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 252
Článok 116 odsek 1 bod f

f) všetky odvodené úrovne bez účinku 
(Dnel) alebo predpokladaná úroveň bez ú
činku (Pnec) zistené v súlade s prílohou I,

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Vystavenie hodnôt DNEL sa podľa platného práva nepredpokladá. Odvádzanie týchto hodnôt 
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je nákladné a bez zváženia (čl. 115) by pre súťažiacich nemalo by ť prístupné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 253
Článok 116 odsek 1 bod i

i) informácie nachádzajúce sa v karte bezpe
čnostných údajov, okrem názvu spolo
čnosti/podniku, alebo ak sa informácia 
považuje za dôvernú v zmysle uplatnenia 
odseku 2,

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Údaje v karte bezpečnostných údajov často obsahujú informácie, ktoré sú určené len pre 
priameho zákazníka, napríklad podrobné údaje o použití. Tieto údaje o použití treba podľa 
článku 116 odsek 2 nutne považovať za dôverné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 254
Článok 116 odsek 2 bod -a) (nový)

-a) meno a adresa registrujúceho, ako aj 
iného deklaranta;

Odôvodnenie

Výrobcovia, dovozcovia a ďalší používatelia by mali odovzdať vo všetkých predpisoch výklad 
podľa čl. 115 ods. 2. S navrhnutým pravidlom by sa malo týmto nákladom predísť

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 255
Článok 116 odsek 2 bod d

d) väzby medzi výrobcom alebo dovozcom 
a jeho následnými používateľmi.

d) väzby medzi výrobcom alebo dovozcom 
a jeho následnými používateľmi, v hornej aj 
dolnej časti informačného reťazca a medzi 
všetkými účastníkmi v reťazci.

Odôvodnenie

Návrh sa nejaví jednoznačný s ohľadom na povinnosti utajovania medzi všetkými účastníkmi v 
informačnom reťazci.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 256
Článok 120 odsek 1
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Príslušné orgány členských štátov informujú
širokú verejnosť o rizikách vyplývajúcich 
z látok, ak sa to požaduje za nutné pre 
ochranu ľudského zdravia alebo životného 
prostredia.

V súlade s usmerneniami, ktoré vypracuje 
agentúra, informujú príslušné orgány 
členských štátov širokú verejnosť o 
rizikách vyplývajúcich z látok, ak sa to 
požaduje za nutné pre ochranu 
ľudského zdravia alebo životného 
prostredia.

Odôvodnenie

Vedúce línie by sa mali vypracovať, aby mohli národné úrady členských štátov informovať
verejnosť jednotne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 257
Článok 121

Príslušné orgány poskytujú poradenstvo pre 
výrobcov, dovozcov, následných používate
ľov a každej inej zainteresovanej o svojej 
zodpovednosti a povinnostiach vyplývajúcich 
z tohto nariadenia, ako aj v dodatku 
k dokumentom o prevádzkových 
usmerneniach, ktoré Agentúra poskytla 
v súlade s článkom 73 ods. 2 písm. f)).

Príslušné orgány poskytujú poradenstvo pre 
výrobcov, dovozcov, následných používate
ľov a každej inej zainteresovanej o svojej 
zodpovednosti a povinnostiach vyplývajúcich 
z tohto nariadenia, ako aj v dodatku 
k dokumentom o prevádzkových 
usmerneniach, ktoré Agentúra poskytla 
v súlade s článkom 73 ods. 2 písm. f)). Tieto 
okrem iného obsahovujú hlavne pokyny 
pre malé a stredné podniky o tom ako majú
plniť svoje povinnosti vyplývajúce z tohto 
nariadenia.

Odôvodnenie

Najmä malé a stredné podniky si môžu vyžadovať špeciálnu pomoc, aby splnili svoje 
povinnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 258
Článok 128 odsek 2a (nový)
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Nie neskôr ako 24 mesiacov po 
nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia sa 
na začiatok prílohy II vloží oddiel, ktorý
stanoví objektívne kritériá a zoznam vylú
čených látok, ktorý bude pravidelne 
aktualizovaný ohľadom na vylúčenie látok 
a/alebo skupín látok.

Odôvodnenie

Súčasná príloha II je založená na „historickom precedense“. Ako taká je nekonzistentná
a vytvára nejasné kritériá, čo vedie k absurditám, keď jedna alebo dve podobné látky sú vy
ňaté, zatiaľ, čo ostatné nie sú (napr. sacharóza a fruktóza). Komisii by mal byť daný časový
termín na vytvorenie jasných objektívnych kritérií na udelenie výnimiek obsiahnutých 
v prílohe II, aby tak mohol byť vypracovaný logický a komplexný zoznam vyňatých látok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 259
Článok 128 odsek 2b (nový)

Revízia prílohy II
i) počas predregistrácie agentúra doplní tie 
látky, ktoré spadajú pod určenie.

ii) po zhodnotení agentúra doplní tie látky, 
ktoré považuje za látky nepredstavujúce 
žiadne riziko alebo predstavujúce malé
riziko spôsobovania zdravotných chorôb 
alebo negatívnych účinkov na životné
prostredie.

iii) spoločnosti môžu požiadať o vylúčenie 
z registrácie s odvolaním sa na tradičné
použitie a prirodzene sa vyskytujúce látky 
a ich zmesi alebo zlúčeniny.

Odôvodnenie
V súčasnosti neexistuje žiadna definícia pre látky uvedené v prílohe II, napr. voda a kyselina 
askorbová. Doplnenie definície vyjasňuje text a takisto umožňuje revíziu. Aj keď pridávame 
látky do prílohy II počas legislatívneho procesu, tak si sme istí, že to nebude všetko 
pokrývajúce. Preto by sme uvítali revíziu v skorej fáze ako aj na pravidelne sa opakujúcom 
základe počas procesu postupne s tým, ako budeme získavať viac vedomostí. Bez nášho pozme
ňujúceho a doplňujúceho návrhu bude musieť niekoľko látok v budúcnosti podstúpiť
dlhotrvajúcu registráciu aj napriek skutočnosti, že agentúra vie, že tieto látky nepredstavujú
riziko.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 260
Článok 134 odsek 1

1. Smernice č. 76/769/EHS 91/157/EHS, 
93/67/EHS, 93/105/EHS a 2000/21/ES, 
a nariadenia (EHS) č. 793/93 a (ES) 
č.1488/94 sa rušia.

1. Smernice č. 76/769/EHS, 
91/155/EHS1, 91/157/EHS, 93/67/EHS, 
93/105/EHS a 2000/21/ES, 2002/95/ES2

a 2004/37/ES3

a nariadenia (EHS) č. 793/93 a (ES) 
č.1488/94 sa rušia.

_________________

1 Ú. v. ES L 076, 22.3.1991, s. 35.

2 Ú. v. EÚ L 037, 13.2.2003, s. 19.
3 Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 50.

Odôvodnenie

Treba sa vyhnúť dvojitým nariadeniam. Spomenuté smernice a nariadenia sú na základe 
zmien v predchádzajúcich článkoch postrádateľné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 261
Článok 135a (nový)

Článok 135a
Zmena a doplnenie smernice 1998/24/ES

Článok. 1 ods. 2 smernice 98/24/ES1 sa dop
ĺňa takto: Požiadavky smernice sa neuplat
ňujú v prípade existencie záväzkov 
vyplývajúcich z nariadenia (ES) č. xxx 
(nariadenie o REACH).

_____________________
1 Ú. v. ES L 131, 5.5.1998, s. 11.

Odôvodnenie

Vysvetlenie, že REACH sa použije prednostne. Treba sa vyhnúť dvojitým nariadeniam.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 262
Článok 135b (nový)

Článok 135b.

Zmena a doplnenie smernice 2004/37/ES
Odsek 5 sa vkladá do článku 1 smernice 
2004/37/ES1 takto: Požiadavky smernice sa 
neuplatňujú v prípade existencie záväzkov 
vyplývajúcich z nariadenia (ES) č. xxx 
(nariadenie o REACH).
___________________

1 Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 50.

Odôvodnenie

Vysvetlenie, že REACH sa použije prednostne. Treba sa vyhnúť dvojitým nariadeniam.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 263
Článok 135c (nový)

Článok 135c

Zmena a doplnenie smernice 89/106/EHS

Článok 1 ods. 1 smernice 89/106/EHS1 sa 

doplní takto: Stavebné výrobky 
nepodliehajú požiadavkám tejto smernice s 
ohľadom na hygienu, zdravie a ochranu 
životného prostredia, pokiaľ k tomu 
existujú záväzky v nariadení (ES) č. xxx 
[REACH].
_________________

1 Ú. v. ES L 40, 11.2.1989, s. 12.

Odôvodnenie

Vysvetlenie, že REACH sa použije prednostne. Treba sa vyhnúť dvojitým nariadeniam.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 264
Článok 135d (nový)

Článok 135d 
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Zmena a doplnenie smernice 2000/53/ES

Článok 4 ods. 2 a príloha II smernice 
2000/53/ES1 sa vypúšťa.

______________________

1 Ú. v. ES L 269, 21.10.2000, s. 34.

Odôvodnenie

V prílohe XVI REACH-VO sú zostavené jednotné zakazujúce pravidlá. Treba sa vyhnúť rozli
čným zákazom v rozličných nariadeniach

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 265
Príloha I Názov 5

5.1.1. Pre výrobu v spoločenstve, 
vlastné použitie výrobcom a dovozcom a 
pre všetky
určené použitia sa vytvoria expozičné
scenáre. Expozičný scenár je súbor
podmienok, ktoré opisujú, ako sa látka 
vyrába alebo používa počas svojej 
životnosti
a ako výrobca alebo dovozca kontroluje, 
alebo odporúča následným používate
ľom
kontrolovať, expozíciu osôb alebo 
životného prostredia. Tieto expozičné
scenáre
môžu byť tak rozsiahle alebo konkrétne, 
ako je potrebné. Expozičný scenár sa 
bude
uvádzať pod príslušným záhlavím v 
správe o chemickej bezpečnosti a bude 
zhrnutý v
prílohe ku karte bezpečnostných údajov 
pomocou stručného nadpisu 
uvádzajúceho
stručný všeobecný opis použitia. Expozi
čný scenár obsahuje v prípade potreby
predovšetkým opis:

5.1.1. Pre výrobu v spoločenstve, vlastné
použitie výrobcom a dovozcom a pre v
šetky
určené použitia uvedené v článku 3 
ods. 25 sa vytvoria expozičné scenáre.
Expozičný scenár je súbor podmienok, 
ktoré opisujú, ako sa látka vyrába alebo 
používa počas svojej životnosti a ako 
výrobca alebo dovozca kontroluje, alebo 
odporúča následným používateľom 
kontrolovať, expozíciu osôb alebo 
životného prostredia. Tieto expozičné
scenáre sa môžu rozdeliť na kategórie 
v súlade s definíciou ustanovenou v 
článku 3 ods. 29a a môžu byť tak 
rozsiahle alebo konkrétne, ako je 
potrebné. Expozičný scenár sa bude 
uvádzať pod príslušným záhlavím v 
správe o chemickej bezpečnosti a bude 
zhrnutý v prílohe ku karte bezpe
čnostných údajov pomocou stručného 
nadpisu uvádzajúceho stručný v
šeobecný opis použitia. Expozičný
scenár obsahuje v prípade potreby 
predovšetkým opis:

Odôvodnenie
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Kategórie použitia a expozície sú vytvorené tak, aby umožňovali opis všetkých typov 
identifikovaných použití prostredníctvom kombinácie určujúcich prvkov. Kombinujú
konkrétne situácie expozície a opisujú všetky podmienky, ktoré určujú expozíciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 266
Príloha I bod 5.1.1 zarážka 3

– opatrení na riadenie rizika uplat
ňovaných výrobcom alebo dovozcom na 
zníženie
alebo zabránenie expozície ľudí
(vrátane pracovníkov a spotrebiteľov) a 
životného
prostredia danou látkou,

– opatrení na riadenie rizika uplat
ňovaných výrobcom, dovozcom a/alebo 
následným používateľom na zníženie 
alebo zabránenie expozície ľudí
(vrátane pracovníkov a spotrebiteľov) a 
životného prostredia danou látkou,

Odôvodnenie
Následní užívatelia už uplatňujú opatrenia na riadenie rizík. Tieto musia byť v prípade 
vhodnosti brané do úvahy pri vypracúvaní expozičných scenárov a pri celkových opatreniach 
na riadenie rizík odporučených výrobcom a dovozcom látok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 267
Príloha I bod 5.2.5a (nový)

5.2.5a Schválené odhady expozície môžu by
ť uľahčené použitím špeciálnych nástrojov 
informačných technológií vrátane 
nástrojov špecifických pre daný sektor, ak 
sú k dispozícii.

Odôvodnenie

V záujme pomoci malým a stredným podnikom pri plnení ich povinností existujú alebo môžu 
byť vyvinuté špecifické a špecializované IT nástroje na vykonávanie posúdenia expozície 
vrátane sektorovo špecifických nástrojov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 268
Príloha I bod 7 časť A odsek -1
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-1. OPIS ZAHRNUTÝCH KATEGÓRIÍ
POUŽITIA A EXPOZÍCIE (UEC

Odôvodnenie

Kategórie použitia a expozície (UEC) sú hlavným nástrojom pre štruktúrovaný transfer 
informácií o opatreniach na riadenie rizík, cieľových hodnotách expozície (napr. DNEL, 
PNEC) a podmienkach použitia v rámci dodávateľského reťazca. Podporujú účastníkov 
v dodávateľskom reťazci pri ich vlastnom posudzovaní rizikovosti a pri vypracovávaní kariet 
bezpečnostných údajov pre následných účastníkov v dodávateľskom reťazci.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 269
Príloha Ia bod 3.3a (nová)

3.3a. V prípade prípravkov 
nezodpovedajúcich požiadavkám podľa 
časti 3.2 a 3.3 a ktorých PNEC pou
žívaných látok je nižšie než 500 µg/liter sa 
oznamuje následným užívateľom ich mno
žstvo, biorozložiteľnosť (odstrániteľnosť) a 
logPOW v súlade s požiadavkami článkov 
34 a 35.

Odôvodnenie
Látka môže byť kritická pri použití, ak má následný užívateľ „slabý“ prípravný zaplavovač
a PNEC látky je nižšie než 500 µg/l. To sú relevantné vlastnosti látok, ktoré musia byť
oznámené následným užívateľom, ak tí musia vykonať posúdenie expozície a pripraviť správu 
o chemickej bezpečnosti v súlade s článkami 34 a 35.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 270
Príloha Ia bod 12.1 nový odsek nasledujúci za prvým odsekom

V prípade prípravkov sa poskytujú tieto 
informácie pre každú jednu relevantnú
látku v prípravku a pre samostatný
prípravok. Ak sa v prípade samotného 
prípravku nedá poskytnúť táto informácia 
ako konkrétna hodnota, ale iba ako rad 
údajov, potom sa v súlade s pravidlami 
v rámci častí 2 a 3 tejto prílohy poskytnú
informácie o ekotoxicite látok v prípravku.
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Odôvodnenie
V niektorých prípadoch nie sú požadované informácie špecifické pre prípravok ale pre látku 
a naopak. Preto by to malo byť určené v prípadoch, keď sa to vyžaduje pre látky a prípravky 
kartami bezpečnostných údajov v súlade s časťami 2 a 3 prílohy 1a.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 271
Príloha II nový úvodný odsek

Definícia
Táto príloha obsahuje látky, ktoré sú vylú
čené z registrácie. Príloha sa vzťahuje na 
prirodzene sa vyskytujúce látky a zmesi 
alebo zlúčeniny, ktoré z nich do hlavnej 
miery pozostávajú a vo vzťahu ku ktorým 
existuje dlhodobá skúsenosť jednoznačne 
určujúca neprítomnosť rizika, alebo 
prítomnosť veľmi malých rizík zaprí
činenia zdravotných chorôb alebo 
nepriaznivých účinkov na životné
prostredie.

Odôvodnenie
V súčasnosti neexistuje žiadna definícia pre látky uvedené v prílohe II, napr. voda a kyselina 
askorbová. Doplnenie definície vyjasňuje text a takisto umožňuje revíziu.

Aj keď pridávame látky do prílohy II počas legislatívneho procesu, tak si sme istí, že to 
nebude všetko pokrývajúce. Preto by sme uvítali revíziu v skorej fáze ako aj na pravidelne sa 
opakujúcom základe počas procesu postupne s tým, ako budeme získavať viac vedomostí. Bez 
nášho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu bude musieť niekoľko látok v budúcnosti 
podstúpiť dlhotrvajúcu registráciu aj napriek skutočnosti, že agentúra vie, že tieto látky 
nepredstavujú riziko.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 272
Príloha II

EINECS č.    názov/skupina CAS noč. EINECS č.    názov/skupina          CAS č.

231-096-4       Železo                     7439-89-
6

Odôvodnenie
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Železo sa používa po tisíce rokov bez akéhokoľvek dôkazu toho, že by predstavovalo riziko pre 
ľudské zdravie alebo životné prostredie. Keďže železo je vysokotonážnym materiálom, tak je 
pravdepodobné, že v rámci REACH podstúpi rozsiahle testovanie s následným použitím ve
ľkého množstva laboratórnych zvierat. Náklady na testovanie a registráciu železa by 
významne prevážili akýkoľvek potenciálny úžitok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 273
Príloha III odsek 8

8. nerasty, rudy alebo iné látky 
vyskytujúce sa v prírode, ak nie sú pri 
výrobe
chemicky modifikované, ak nespĺňajú
kritériá klasifikácie ako nebezpečné v
zmysle smernice č. 67/584,

8. nerasty, rudy , iné látky vyskytujúce 
sa v prírode a materiály z nich odvodené
prostredníctvom mineralogických procesov 
(ako to je určené v smernici Rady 
2003/96/ES)1, alebo  prostredníctvom 
procesov fyzickej transformácie;

_______________________________
1 Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2003, s. 51.

Odôvodnenie
V prípade klasifikácie ako nebezpečné v súlade s 67/54 je registračná požiadavka 
neprimeraná vo vzťahu k minerálom, rudám a látkam existujúcim v prírode. Potenciálne 
riziká vyplývajúce z rúd sú ošetrené v rámci smernice IPPC a existujúcou legislatívou EÚ
o pracoviskách. Mineralogické a fyzické transformačné procesy minerálov a rúd nemenia 
chemické zloženie. Materiály odvodené z týchto procesov sú minerálne materiály a mali by by
ť vyňaté z registrácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 274
Príloha III odsek 8a (nový)

8a. Celulóza používaná pri výrobe papiera.

Odôvodnenie

Celulózy používané na výrobu papiera nie sú chemicky aktívne a ako také sú úplne neškodné
pre ľudské zdravie a pre životné prostredie. Nemali by podliehať registrácii v rámci REACH.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 275
Príloha III odsek 9
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zemný plyn, ropa, uhlie. zemný plyn, koksovací plyn, vysokopecný
plyn, plyn z oxygénových pecí, ropa, uhlie, 
koks.

Odôvodnenie

Procesné plyny sú vyrábané a používané v rámci uzatvorených systémov. Všetka doprava sa 
realizuje potrubiami a všeobecná verejnosť sa s týmito plynmi nikdy nedostáva do kontaktu.
Koks je produktom, ktorý vzniká odplyňovaním uhlia. V tomto procese sú benzén, toluén, 
xylén, decht a ostatné materiály extrahované z uhlia a tým pádom má uhlie menej 
prirodzených nebezpečných vlastností a preto by malo byť vyňaté z registrácie. Špecifické
plyny sú vyrábané ako bočné produkty v koksovacích peciach a integrovaných oceliarňach.
Používajú sa podobne ako zemný plyn, ropa a uhlie na výrobu energie a tepla. Preto by s nimi 
malo byť zaobchádzané rovnako ako s prírodnými energetickými zdrojmi a tým pádom by 
mali byť vyňaté z povinnosti registrácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 276
Príloha V bod 6 – toxikologické informácie stĺpec 1 bod 6 podbod -1 (nový)

-1. Akútna toxicita

- orálnou cestou

- inhaláciou

- dermálnou cestou

Odôvodnenie
Údaje o akútnej toxicite predstavujú THE základné toxikologické informácie a mali by byť
preto začlenené dokonca aj v prípade látok v malých množstvách. To zohráva ústrednú úlohu 
pri hodnotení požiadaviek na bezpečnosť pracovníkov a naviac to je relatívne lacné pri 
nákladoch približne 1800 eur na jednu látku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 277
Príloha V bod 7 – ekotoxikologické informácie, stĺpec 1 podbod 1.1a (nový)

7.1.1a. Štúdia spomaľovania rastu na 
riasach

Odôvodnenie

Návrh stanovuje ako povinný iba test toxicity na dafniách. Tento test však neumožňuje ani 
základné environmentálne posúdenie, keďže umožňuje iba preštudovanie dopadov látky na 
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zvieracie organizmy. Pre posúdenie dopadu na rastlinné organizmy je nevyhnutné zahrnutie 
aj testu spomaľovania rastu na algae. Náklad na test je približne 5000 eur na jednu látku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 278
Príloha V bod 7a (nový)- biorozložiteľnosť

7 a. Biodegrabilita

7.1 Okamžitá biodegrabilita

Odôvodnenie
Biorozložiteľnosť je neoddeliteľnou súčasťou ekotoxikologického posúdenia. Bez toho nemôže 
byť dopad látky na životné prostredie posúdený a to dokonca ani vtedy, keď je k dispozícii 
dostatok ostaných informácií. Je to dôležité najmä pre určenie toho, či látka plní kritériá
prílohy XII, t.j. či sa dá prehlásiť za patriacu do skupiny PBT/vPvB. Náklady na takýto test 
(4840 eur na jednu látku podľa nemeckej vlády) by nemali zabrániť jeho zahrnutiu do po
žiadaviek na základné údaje.
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