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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Návrh systému REACH je dôležitým krokom pri vytváraní zdravšej európskej spoločnosti 
priaznivejšej voči životnému prostrediu, pričom sa zabezpečí konkurencieschopnosť
chemického priemyslu a zlepší sa rovnomerné pole pôsobnosti pre chemické látky na 
vnútornom trhu.

Systém REACH predstavuje príležitosť pre technologický rozvoj vo väčšej miere motivovaný
environmentálnymi otázkami. Trh environmentálnych technológií sa súčasnosti v súčasnosti 
zvyšuje v miere 5 až 20 percent ročne. Systém REACH zvýši poznatky o všetkých látkach a 
uvoľní priestor pre nové technológie, nové látky ako aj pre nové spoločnosti. Z tohto hľadiska 
je systém REACH dôležitý pre dosiahnutie cieľov Lisabonskej stratégie.

Priemysel však potrebuje neustále zvyšovať svoju výkonnosť, v neposlednej miere aj na 
medzinárodnom trhu. Uskutočniteľný regulačný rámec je jedným z početných faktorom, ktoré
ovplyvňujú konkurencieschopnosť priemyslu a rozhodnutia spoločností o svojom rozvoji.
Zjednodušenie formou zlúčenia početných smerníc do jednej a ustanovením pravidiel spolo
čenstva o chemických látkach je prospešné rovnako pre priemysel ako aj pre spotrebiteľov.

Vaša navrhovateľka odporúča nasledujúce s cieľom zjednodušiť a posilniť návrh, zvýšiť jeho 
uskutočniteľnosť a zmierniť náklady pre malé a stredné podniky:

Predmet
Z dôvodov uskutočniteľnosti by predmet mal byť užšie definovaný:

Výnimky sa udeľujú pre recyklované materiály, keďže tieto sú nenahraditeľné pre trvalo •
udržateľný rozvoj a ich používanie by systém REACH nemal obmedzovať.
Nerasty, rudy a iné chemicky nemodifikované látky vyskytujúce sa v prírode by mali byť vy•
ňaté z predmetu, pokiaľ nie sú klasifikované ako CMR. Ruda a koncentráty sa prepravujú
v celku do schválených zariadení už podľa predpisov spoločenstva, nepredstavujú teda 
nebezpečenstvo pre ľudské zdravie alebo životné prostredie.
Celulóza používaná vo výrobe papiera by mala byť vyňatá spod predmetu, pretože po•
žiadavka na nákladné testovanie a registráciu takýchto neškodných materiálov nemá žiadnu 
pridanú hodnotu.

Povinnosť zabezpečovať starostlivosť a informácie v dodávateľskom reťazci
Veľmi dôležitým aspektom systému REACH je šírenie informácii v celom dodávateľskom re
ťazci s cieľom umožniť spoločnostiam podniknúť najlepšie kroky na ochranu ľudského zdravia 
a životného prostredia.

Právo následných používateľov a spotrebiteľov dostávať príslušné informácie o chemických 
látkach by sa malo posilniť. Vaša navrhovateľka preto odporúča zaviesť do systému REACH v
šeobecnú zásadu „povinnosti zabezpečovať starostlivosť“. Spotrebiteľ by mal mať okrem toho 
vždy právo vedieť, aké nebezpečné chemické látky sú použité v obchodných artikloch.
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Registrácia:
Požiadavky na registráciu by sa mali zjednodušiť, pričom by sa zároveň posilnila miera ochrany 
životného prostredia.

Pre spoločnosti, ktoré už zaregistrovali látku na isté použitia, sa postup zaregistrovania ďal•
ších použití rovnakej látky musí zjednodušiť.
Množstvo požadovaných informácií by malo vychádzať z priemeru za posledné 3 roky •
výroby, a nie za bežný kalendárny rok. Systému to umožní zohľadniť výkyvy v objemoch 
výroby.
Požiadavky na povinné informácie pre výskum a vývoj orientovaný na výrobok a proces •
(VVOVP) by sa mali obmedziť. Počas programu VVOVP nevzniká potreba výmeny 
informácií v dodávateľskom reťazci.
Informácie o akútnej toxicite, biologickej rozložiteľnosti, inhibícii rastu rias by mali byť•
povinné pre všetky látky.

Látky v obchodných artikloch
Článok 6 sa týka registrácie látok, ktoré sa zámerne alebo neúmyselne uvoľňujú z obchodných 
artiklov. Keďže ustanovenia článku 6 sa týkajú dôležitých artiklov, tak aj jeho znenie má veľké
dopady pre obchodovanie, a takmer všetci obchodní partneri vyjadrili obavy zo súčasného 
znenia. Návrh Komisie tu je skutočne nejednoznačný, čo sa týka informácií o uvoľňovaní, 
primerane predpokladateľného použitia a predpokladu nežiaducich účinkov. Ďalej neexistuje 
žiadny mechanizmus, pomocou ktorého by úrady mohli požadovať informácie bez toho, aby 
vopred informovali výrobcu/dovozcu.

Odporúčajú sa teda nasledujúce zjednodušenia a zlepšenia:
Agentúra je oprávnená požadovať registráciu uvoľňovanej látky v prípadoch vzbudzujúcich •
obavy.
Podmienky, za ktorých Agentúra môže požadovať túto registráciu budú na báze ohrozenia, •
aby sa zaručila kompatibilita s ustanoveniami WTO.
Tieto podmienky by mali byť v súlade s podmienkami v hodnotiacej časti návrhu.•
Agentúra nemusí skúmať prípady, kedy Agentúry už má k dispozícii informácie v dôsledku •
skoršej registrácie.

Jedna látka – jedna registrácia (JL-JR) a zdieľanie nákladov
Systém REACH už ustanovuje povinné zdieľanie údajov zo skúšok na zvieratách, čo srdečne 
vítame. Zdieľanie údajov zo skúšok by malo byť v čo najvyššej možnej miere usmerňujúcou 
zásadou systému REACH, mali by sa preto podniknúť kroky vedúce k systému typu „jedna 
látka - jedna registrácia“, pri ktorom všetky spoločnosti používajúce rovnakú látku zdieľajú
údaje. Takýto systém zníži náklady a byrokraciou a skvalitní údaje, pretože všetky spoločnosti 
budú mať k dispozícii viac informácií. Základom by mohol byť nasledujúci model: Najprv sa 
vytvorí dobrovoľná dohoda, v prípade potreby aj za pomoci rozhodcovskej komisie. Ak nie je 
možné dosiahnuť takúto dohodu, použije sa objektívny systém zdieľania nákladov. Takto v
šetci registrujúci zaplatia rovnakú čiastku predmetných nákladov na skúšanie. Takýto systém 
by bol transparentný a chránil by záujmy strán s menšou mocou na trhu (najmä malých 
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a stredných podnikov).

Určenie priorít
Pri niektorých látkach s nízkym obsahom by náklady na systém REACH boli vysoké, čo by 
mohlo viesť k stiahnutiu látky z trhu skôr z ekonomických a nie environmentálnych dôvodov.

Nemusíme hovoriť, že riešenie nespočíva v zmiernení požiadaviek na informácie. Do systému 
by sa však mal zabudovať istý mechanizmus, ktorý by zabezpečoval, že konkrétne obavy 
vzbudzujúce látky sa budú dať rýchlo identifikovať.

Vaša navrhovateľka by preto uvítala zrevidovaný systém pre látky s nízkym objemom, pričom 
adresnejšie zameraná žiadosť o informácie bude vychádzať zo skutočnej potreby.
Východiskovým bodom takéhoto systému by mohlo byť počiatočné obdobie zberu údajov, po 
čom by Agentúra vyhodnotila potreby ďalších informácií.

Úloha Agentúry
Agentúra musí mať zodpovednosť za rozhodovanie vo všetkých fázach systému REACH.
Jedine tak sa zaručí vyrovnané pole pôsobnosti s rovnakým zaobchádzaním pre všetkých 
registrujúcich a spoločný štandard ochrany ľudského zdravia a životného prostredia v spolo
čenstve. Technickú prácu súvisiacu s hodnotením by stále mali vykonávať vnútroštátne 
spôsobilé orgány, ktoré majú a i naďalej budú mať prax, avšak koordinácia a rozhodovanie 
musí spočívať jedine na Agentúre. Agentúra by teda mala niesť zodpovednosť za:

zber a všeobecné sprístupnenie existujúcich informácií o látkach, najmä od nových •
členských štátov, kde všetku kontrolu chemických látok doposiaľ vykonával štát,
vyhodnocovanie navrhovaných skúšok podľa registračného postupu,•
hodnotenie dokumentácie a látky,•
sformulovanie programu uvedenia a delegovania úloh na rôzne orgány členského štátu, kde •
sa vykoná skutočná práca.

Členské štáty budú ovplyvňovať rozhodovací proces cez svoje zastúpenie vo výbore členských 
štátov a v rámci Fóra.

Malé a stredne veľké podniky (MSP)
Vaša navrhovateľka sa domnieva, že náklady malých a stredných podnikov sa dajú znížiť nieko
ľkými spôsobmi. Po prvé, malé a stredné podniky pôsobiace na trhu s mnohými výrobcami 
resp. dovozcami budú profitovať z lepšieho zdieľania údajov zo skúšok v rámci JL-JR. Po 
druhé, pre malé a stredné podniky pôsobiace na trhu len s niekoľkými výrobcami resp. 
dovozcami, kde zdieľanie údajov nebude dostatočné, by mechanizmus stanovenia priorít 
zabránil nepotrebnému skúšaniu.

Členské štáty by takisto mohli ponúknuť v istých situáciách finančnú pomoc malým a stredným 
podnikom, aby sa zmiernili ich náklady na registráciu a skúšanie. V zmysle súčasnej klauzuly 
„de minimis“ o štátnej pomoci je povolená každá podpora neprevyšujúca sumu 100 000 EUR 
na dobu troch rokoch. Okrem toho v rámci „celkovej výnimky“ pre malé a stredné podniky je 
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do istej miery povolená aj štátna pomoc pre investície (ktoré tiež môžu sčasti pokryť náklady 
na skúšanie).

A napokon, ak sa ukáže, že systém REACH spôsobuje výrazné problémy pre konkrétne 
sektory resp. regióny, kde pôsobí mnoho malých a stredných podnikov (napríklad textilný
alebo kožiarsky priemysel), by jednou z možností mohlo byť použitie „Fondu rastu a úpravy“, 
ktorý sa v súčasnosti zakladá v rámci nových štrukturálnych a kohéznych fondov.

Medzinárodné aspekty systému REACH
Systém REACH by predstavoval prvý krok vedúci ku globálnemu systému skúšania, 
hodnotenia a registrácie chemických látok. Systém REACH musí byť teda čo najviac prepojený
s inými medzinárodnými programami , ako je napríklad „Global HPV Portal”, v rámci ktorého 
sú verejne dostupné informácie o chemických látkach s vysokým výrobným objemom (VVO).
Tým sa zabezpečí kompatibilita s organizáciou WTO a vytvorí sa platforma pre výmenu 
informácií medzi priemyslom, vládou a mimovládnymi organizáciami.

EÚ by mala taktiež podniknúť iniciatívy na bilaterálne dohody s tretími krajinami o vzájomnom 
uznávaní údajov zo skúšok. Informácie o chemických látkach, ktoré nie sú chránené mlčanlivos
ťou, zozbierané v rámci systému REACH by sa okrem toho mali zdieľať v medzinárodnom 
meradle. Rozvojovým krajinám musí EÚ ponúknuť pomoc pri vytváraní chemických režimov, 
prechodov poznatkov a pomoc pri plnení požiadaviek systému REACH, pretože je dôležité, 
aby obchodovanie s týmito krajinami nebolo obmedzené ich prípadnou neschopnosťou urobiť
tak.

Výskum
Uplatňovanie systému REACH by mal sprevádzať komplexný rámec, ktorý by rozvíjal a 
podporoval výskum alternatív pre nebezpečné látky. Dobrým príkladom je štát Massacchusetts, 
kde bol v súvislosti s legislatívou o bezpečnosti chemikálií založený ústav realizujúci takýto 
výskum a ponúkajúci výsledky pre priemysel.

Mal by sa vytvoriť program spoločenstva alebo „virtuálny ústav“ pre výskum trvalo udržate
ľných technológií, napríklad v rámci nového verejno-súkromného združenia „Európska 
technologická platforma pre trvalo udržateľnú chémiu“. Ďalšie financovanie tejto iniciatívy by 
sa zvážilo pri rokovaniach o ďalšom rámcovom programe výskumu.

Viac výskumu si vyžadujú aj alternatívne skúšobné metódy, ktoré môžu obmedziť skúšky na 
zvieratách a znížiť náklady na skúšanie. Smernica Rady č. 86/609 o ochrane zvierat pou
žívaných na pokusné účely vyzýva na vývoj a schválenie alternatívnych skúšobných metód. V 
reakcii na túto smernicu bolo založené Európske stredisko pre overovanie alternatívnych 
metód (ECVAM). Takéto iniciatívy potrebujú vyššiu finančnú podporu a ich predmet by sa 
mal rozšíriť tak, aby zahŕňal aj základný výskum.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY
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1 Ú. v. C ... / Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

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

Text navrhnutý Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Odôvodnenie 3a (nové)

(3a) Budovanie kapacít v nových členských 
štátoch v záujme zabezpečenia vysokej 
úrovne ochrany zdravia a životného 
prostredia by malo byť cieľom chemickej 
legislatívy EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Odôvodnenie 8

(8) Zodpovednosť za riadenie rizík látok by 
mali niesť podniky, ktoré tieto látky 
vyrábajú, dovážajú, uvádzajú na trh alebo 
používajú.

(8) Zodpovednosť za riadenie a za 
informácie o rizikových látkach by mali nies
ť podniky, ktoré tieto látky vyrábajú, dová
žajú, uvádzajú na trh alebo používajú.

Informácie ohľadom implementácie 
systému REACH by mali byť ľahko 
dostupné predovšetkým pre veľmi malé
podniky, ktoré by nemali byť implementa
čným procesom disproporčne penalizované.

Odôvodnenie

Preliminary to the introduction of "duty of care" in further amendments.

REACH should provide an opportunity to involve firms, including very small businesses, and 
not be an obstacle that excludes them.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
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Odôvodnenie10 

(10) Ustanovenia o hodnotení stanovujú
poregistračnú previerku formou kontroly, či 
registrácie sú v súlade s požiadavkami tohto 
nariadenia a formou vypracovania väčšieho 
množstva údajov o vlastnostiach látky.
Členské štáty by mali tieto látky hodnotiť, 
ak majú po začlenení daných látok do 
svojich pracovných plánov dôvody na 
podozrenie, že predstavujú riziko pre zdravie 
alebo životné prostredie

(10) Ustanovenia o hodnotení stanovujú
poregistračnú previerku formou kontroly, či 
registrácie sú v súlade s požiadavkami tohto 
nariadenia a formou vypracovania väčšieho 
množstva údajov o vlastnostiach látky. 
Agentúra posúdi tieto látky, ak majú dôvody 
na podozrenie, že predstavujú riziko pre 
zdravie alebo životné prostredie.

Odôvodnenie

Posudzovanie látok by malo byť vykonávané centrálne agentúrou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Odôvodnenie 16

(16) Prax ukazuje, že nie je vhodné po
žadovať od členských štátov, aby 
posudzovali riziká chemických látok. Táto 
zodpovednosť by sa mala v prvom rade 
prisúdiť podnikom, ktoré vyrábajú alebo 
dovážajú látky, avšak iba vtedy, ak to robia v 
množstvách presahujúcich istý objem, aby sa 
im umožnilo niesť s tým spojené bremeno.
Tieto podniky by mali podniknúť opatrenia 
potrebné na riadenie rizík v súlade so svojím 
posúdením rizík svojich látok;

(16) Prax ukazuje, že nie je vhodné po
žadovať od členských štátov, aby 
posudzovali riziká chemických látok. Táto 
zodpovednosť by sa mala v prvom rade 
prisúdiť podnikom, ktoré vyrábajú alebo 
dovážajú látky, avšak iba vtedy, ak to robia v 
množstvách presahujúcich istý objem, aby sa 
im umožnilo niesť s tým spojené bremeno.
Tieto podniky by mali podniknúť opatrenia 
potrebné na riadenie rizík v súlade so svojím 
posúdením rizík svojich látok;

Toto zahŕňa povinnosť transparentným a 
primeraným spôsobom opisovať, 
dokumentovať a informovať o rizikách 
súvisiacich s výrobou, použitím a odbytom 
každej látky. Výrobcovia a následní u
žívatelia si musia vyberať určitú látku na 
výrobu a použitie z najbezpečnejších 
dostupných látok.

Odôvodnenie

Introduction of the principle of the "duty of care".

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
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Odôvodnenie 17

(17) S cieľom účinnej realizácie posúdení
chemickej bezpečnosti látok by výrobcovia a 
dovozcovia chemických látok mali získavať
informácie o týchto látkach v prípade 
potreby aj vykonaním nových skúšok.

(17) S cieľom účinnej realizácie posúdení
chemickej bezpečnosti látok by výrobcovia a 
dovozcovia chemických látok mali na 
posúdenie rizík a bezpečného používania 
na základe skutočnej expozície zaobstarať
informácie o týchto látkach. Je potrebné
sprístupniť existujúce informácie v súlade 
s postupom spoločností v rámci utajovania 
dôverných údajov ešte pred vykonaním 
nových skúšok, predovšetkým skúšok na 
zvieratách.

Odôvodnenie

Using existing information speeds up the evaluation process and avoids experiments on 
animals.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Odôvodnenie 18

(18) Pre účely uplatňovania a hodnotenia 
a z dôvodov transparentnosti by tieto 
informácie o týchto látkach, ako aj súvisiace 
informácie vrátane informácií o opatreniach 
na riadenie rizík, mali byť predložené
orgánom s výnimkou určených prípadov, 
kedy by toto predloženie bolo neprimerané.

(18) Pre účely uplatňovania a hodnotenia 
a z dôvodov transparentnosti by tieto 
informácie o týchto látkach, ako aj súvisiace 
informácie vrátane informácií o opatreniach 
na riadenie rizík, mali byť predložené
agentúre s výnimkou určených prípadov, 
kedy by toto predloženie bolo neprimerané.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Odôvodnenie 23

(23) Jednému zo skupiny viacerých 
registrujúcich by malo byť povolené predloži
ť informácie v mene ostatných registrujúcich 
v súlade s pravidlami, ktoré zabezpečujú
predloženie všetkých vyžadovaných 
informácií, pričom umožňujú zdieľanie 
bremena nákladov.

(23) Jednému zo skupiny viacerých 
registrujúcich by malo byť povolené predloži
ť informácie v mene ostatných registrujúcich 
v súlade s pravidlami, ktoré zabezpečujú
predloženie všetkých vyžadovaných 
informácií, pričom umožňujú zdieľanie 
bremena nákladov. Avšak je potrebné prijať
primerané ustanovenia, aby bola 
garantovaná dostupnosť a zastúpenie 
malých a stredných podnikov v konzorciu.
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Odôvodnenie

Aby bolo takéto zoskupenie dostupné aj pre malé a stredné podniky, je potrebné prijať také
ustanovenia, ktoré budú garantovať ich prítomnosť a obhajovať ich záujmy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Odôvodnenie 28a (nové)

(28a) Z dôvodov uskutočniteľnosti sa z 
predmetu vynímajú odpady a materiály pou
žívané ako druhotné suroviny alebo ako 
energetické zdroje. Vytváranie hodnoty 
(zhodnocovanie) odpadov a materiálov pou
žívaných ako druhotné suroviny alebo ako 
energetický zdroj v zhodnocovacích 
činnostiach prispieva k cieľu EÚ, ktorým je 
trvalo udržateľný rozvoj, a toto nariadenie 
nezavádza požiadavky, ktoré znižujú
stimuly pre takúto recykláciu 
a zhodnocovanie.

Odôvodnenie

Začlenenie recyklovaných surovín do predmetu systému REACH by mohlo vážnym spôsobom, 
brániť recyklácii a zhodnocovaniu, čím by sa zvýšila potreba neobnoviteľných zdrojov. Malo 
by sa ujasniť, že a) sa zabráni dvojitej legislatíve, b) systém REACH nebude nijako odrádzať
od recyklácie. Recyklačné úsilie, povolenia na činnosť a recyklované materiály používané ako 
„druhotné suroviny vyťažené z odpadu“ už upravuje existujúca legislatíva spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Odôvodnenie 28b (nové)
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(28b) Z dôvodov vzťahujúcich sa na ú
činnosť, jednotnosť a spravodlivosť
systému by skupina technických 
a vedeckých odborníkov mala preskúmať
zoznam látok v prílohách II a III (látky vy
ňaté z povinnosti registrácie) v záujme 
prijatia kritérií na začleňovanie prvkov do 
týchto príloh. Po navrhnutí kritérií by sa 
mohol aktualizovať obsah príloh, aby kore
špondovali so súčasnými zásadami, a nové
látky, ktoré zodpovedajú požiadavkám 
v prílohách, by sa mohli zaradiť do týchto 
príloh.

Odôvodnenie

Prílohy II a III vzťahujúce sa na výnimky z povinnosti registrácie látok sa vracajú do šes
ťdesiatych a sedemdesiatych rokov 20. storočia, keďže odvtedy neboli aktualizované;
následne členské štáty, ktoré vstúpili do EÚ v neskoršom čase, nemali príležitosť na 
ovplyvnenie ich obsahu. Kým nebudú prílohy II a III aktualizované, tak budú zapríčiňovať
neistotu a zmätenosť v rámci hospodárstva. Aktualizácia by zlepšila funkčnosť, jednotnosť
a nákladovú efektívnosť návrhu REACH bez ohrozenia dosiahnutia cieľov vzťahujúcich sa na 
ochranu zdravia a životného prostredia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Odôvodnenie 29 a (nové)

(29 a) Členské štáty by v spolupráci s 
Komisiou mali vytvoriť komplexnú
podpornú sieť s cieľom pomôcť spolo
čnostiam, predovšetkým malým a stredným 
podnikom, dodržiavať požiadavky tohto 
nariadenia.

Odôvodnenie

Many of the companies that will be affected by REACH are small and medium sized 
enterprises (SMEs). Special care should be taken to prevent the legislation from putting too 
high an administrative burden on them. The best practical solution could however vary from 
one Member States to the other, depending on the specific institutional framework in place.
Members States should therefore be responsible for putting in place an adequate network of 
necessary support measures.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Odôvodnenie 31a (nové)

(31a) Agentúra je zodpovedná za 
registráciu a hodnotenie v rámci tohto 
nariadenia. Agentúra sa obracia na vnútro
štátne orgány v oblasti technickej asistencie 
a neustále udržiava úzky dialóg s týmito 
orgánmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Odôvodnenie 31 b (nové)

(31b) Agentúra vypracuje usmernenia v 
súlade s prílohou I o spôsobe uplatňovania 
kategórií používania a expozícií v rámci po
žiadaviek na informácie podľa tohto 
nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Odôvodnenie 32 

(32) Mala by sa zaviesť povinnosť
informovať Agentúru o istých zmenách 
informácií s cieľom zabezpečiť, aby úrady 
mali k dispozícii aktuálne informácie.

(32) Mala by sa zaviesť recipročná povinnos
ť pre agentúru informovať príslušné
národné orgány o určitých zmenách a 
naopak, povinnosť pre príslušné národné
orgány informovať agentúru, znášajúcu 
celkovú zodpovednosť, aby úrady mali k 
dispozícii aktuálne informácie.

Odôvodnenie

Výmena informácií napomôže ako príslušným národným orgánom, tak aj Agentúre. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Odôvodnenie 33
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(33) Malo by sa podporovať zdieľanie a 
spoločné predkladanie informácií, aby sa zvý
šila účinnosť tohto nariadenia v rámci spolo
čenstva.

(33) Malo by sa podporovať zdieľanie a 
spoločné predkladanie informácií, aby sa zvý
šila účinnosť tohto nariadenia v rámci spolo
čenstva. Avšak mali by byť prijaté potrebné
opatrenia, aby malé a stredné podniky mali 
z konzorcia úžitok tým, že budú zastúpené v 
jeho štruktúrach.

Odôvodnenie

Aby bolo takéto konzorcium dostupné aj pre malé a stredné podniky, je potrebné prijať také
ustanovenia, ktoré budú garantovať ich prítomnosť a obhajovať ich záujmy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Odôvodnenie 33 a (nové)

(33a) Agentúra vypracuje usmernenia, 
ktoré sa použijú pri rozdeľovaní nákladov v 
prípade, ak strany neuzavrú vnútornú
dohodu. Tieto usmernenia musia byť
spravodlivé a transparentné a musia 
odzrkadľovať počet zúčastnených strán, 
ako aj objem ich výroby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Odôvodnenie 41

(41) Súčasťou zodpovednosti za riadenie 
rizík látok je komunikácia informácií o týchto 
látkach ďalším odborníkom, čo je 
nevyhnutné aj pre to, aby si ostatní mohli 
splniť svoje povinnosti.

(41) Súčasťou zodpovednosti za riadenie 
rizík látok je komunikácia informácií o týchto 
látkach ďalším odborníkom a laikom 
najvodnejším spôsobom ďalším 
odborníkom, čo je nevyhnutné aj pre to, aby 
si ostatní mohli splniť svoje povinnosti pri 
riadení rizík a používaní látok a prípravkov.

Odôvodnenie

Späté s Pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k odôvodneniu 16. Vhodný a konzistentný
komunikačný systém založený na riziku zabezpečí zákazníkom potrebné informácie a rady, 
ktoré im umožnia bezpečne a efektívne riadiť ich riziko pri styku s látkou alebo prípravkom 
obsahujúcim chemikálie. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Odôvodnenie 42

(42) Keďže existujúca karta bezpečnostných 
údajov sa už používa ako komunikačný
nástroj v rámci dodávateľského reťazca 
chemických látok a prípravkov, je vhodné ju 
i naďalej rozvíjať a urobiť z nej nedeliteľnú
súčasť systému vytvoreného týmto 
nariadením.

(42) Keďže existujúca karta bezpečnostných 
údajov sa už používa ako komunikačný
nástroj v rámci dodávateľského reťazca 
chemických látok a prípravkov, je vhodné ju 
i naďalej rozvíjať a urobiť z nej nedeliteľnú
súčasť systému vytvoreného týmto 
nariadením. Avšak pre zákazníkov by sa 
mali zvážiť aj iné metódy komunikácie 
informácií vzhľadom na riziká a bezpečné
používanie látok a prípravkov.

Odôvodnenie

Späté s Pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k odôvodneniu 16. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Odôvodnenie 43

(43) Aby bolo možné vytvoriť reťaz 
povinností, následní používatelia by mali byť
zodpovední za posúdenie rizík vyplývajúcich 
z použití látok z ich strany, ak sa na tieto pou
žitia nevzťahuje karta bezpečnostných 
údajov, ktorú dostali od svojich dodávate
ľov, pokiaľ predmetný následný používateľ
neaplikuje ochranné opatrenia vyššieho stup
ňa, ako odporúča jeho dodávateľ, alebo 
pokiaľ jeho dodávateľ nemal povinnosť
posúdiť tieto riziká a poskytnúť mu 
informácie o nich. Následní používatelia by z 
rovnakého dôvodu mali riadiť riziká
vyplývajúce z použití látok z ich strany.

(43) Aby bolo možné vytvoriť reťaz 
povinností, následní používatelia by mali byť
zodpovední za posúdenie rizík vyplývajúcich 
z použití látok z ich strany, ak sa na tieto pou
žitia nevzťahuje karta bezpečnostných 
údajov, ktorú dostali od svojich dodávate
ľov, pokiaľ predmetný následný používateľ
neaplikuje ochranné opatrenia vyššieho stup
ňa, ako odporúča jeho dodávateľ, alebo 
pokiaľ jeho dodávateľ nemal povinnosť
posúdiť tieto riziká a poskytnúť mu 
informácie o nich. Následní používatelia by z 
rovnakého dôvodu mali riadiť riziká
vyplývajúce z použití látok z ich strany. 
Následní užívatelia sú takisto zodpovední za 
poskytovanie informácií o rizikách a bezpe
čnom používaní ich látok a prípravkov v 
rámci celej dodávateľskej sieti až po 
posledného užívateľa - spotrebiteľa.

Odôvodnenie
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Späté s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k odôvodneniu 16.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Odôvodnenie 46a (nové)

(46 a) Ak výrobca alebo dovozca látky, či už
samotnej alebo v prípravku, nemá v úmysle 
predložiť registráciu látky, upovedomí o 
tom agentúru a jeho následných užívate
ľov.

Odôvodnenie

Súčasné ustanovenia REACH vytvorili obavy medzi nadväzujúcimi užívateľmi, že látka 
nemusí byť z ekonomických dôvodov registrovaná. Toto môže mať významný dopad na ich 
obchod. Preto je nevyhnutné, aby výrobcovia a dovozcovia včas upovedomili nadväzujúcich u
žívateľov, čo by im umožnilo začať aktívne rokovať s výrobcami alebo dovozcami, čím by sa 
vyhli problémom so stiahnutím látky, prípadne našli vhodné alternatívy. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Odôvodnenie 48 

(48) Okrem toho je dôležité nastoliť dôveru
v celkovú kvalitu registrácií a zabezpečiť, 
aby široká verejnosť ako aj predstavitelia 
chemického priemyslu dôverovali tomu, že 
podniky spĺňajú svoje povinnosti, ktoré im 
boli uložené. Je vhodné, aby ten istý
členský štát bol poverený kontrolou zhody 
registrácií predkladaných z tohto hľadiska.

(48) Dôvera v celkovú kvalitu registrácií sa 
môže zlepšiť iba vtedy, ak bude mať
agentúra plnú zodpovednosť za riadenie 
politiky týkajúcej sa nových chemikálií.
Nariadenia o chemikáliách sa preto musia 
monitorovať jednotným spôsobom vo v
šetkých členských štátoch a zákazníci, ako 
aj celý chemický priemysel musia mať mo
žnosť spoľahnúť sa na dodržiavanie 
pravidiel. Pri hodnotení registrácií v súlade 
s pravidlami by zodpovedné orgány 
členských štátov mali úzko spolupracovať s 
agentúrou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Odôvodnenie 49
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(49) Agentúra by mala mať právo vyžadovať
od výrobcov, dovozcov alebo následných 
používateľov látok, pri ktorých existuje 
podozrenie, že látka predstavuje ohrozenie 
zdravia alebo životného prostredia, vrátane 
podozrení z dôvodu ich prítomnosti na 
vnútornom trhu vo veľkých množstvách, 
doplňujúce informácie na základe hodnotení
vykonaných príslušnými orgánmi členských 
štátov. Členské štáty by mali byť povinné v 
tomto smere plánovať a poskytovať
prostriedky formou vytvorenia pracovných 
plánov. Ak z použitia medziproduktov na 
pracovisku vyplýva riziko rovnajúce sa stup
ňu znepokojenia vyplývajúceho z používania 
látok podliehajúcich schváleniu, členským 
štátom by sa takisto mala umožniť možnosť
žiadať doplňujúce informácie v 
odôvodnených prípadoch;

(49) Agentúra by mala mať právo vyžadovať
od výrobcov, dovozcov alebo následných 
používateľov látok, pri ktorých existuje 
podozrenie, že látka predstavuje ohrozenie 
zdravia alebo životného prostredia, vrátane 
podozrení z dôvodu ich prítomnosti na 
vnútornom trhu vo veľkých množstvách, 
doplňujúce informácie na základe hodnotení
vykonaných samotnou Agenúrou. Agentúra
v tomto smere plánuje a poskytuje
prostriedky. Ak z použitia medziproduktov 
na pracovisku vyplýva riziko rovnajúce sa 
stupňu znepokojenia vyplývajúceho z pou
žívania látok podliehajúcich schváleniu, 
členským štátom by sa takisto mala umožniť
možnosť žiadať doplňujúce informácie v 
odôvodnených prípadoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Odôvodnenie 62

(63) Aby bolo možné pripraviť návrh 
obmedzení a aby takéto právne predpisy 
mohli účinne fungovať, musí medzi 
členskými štátmi, Agentúrou, ostatnými 
orgánmi spoločenstva, Komisiou 
a zainteresovanými stranami existovať dobrá
spolupráca, koordinácia a informovanosť.

(63) Aby bolo možné pripraviť návrh 
obmedzení a aby takéto právne predpisy 
mohli účinne fungovať, musí medzi 
členskými štátmi, agentúrou, ostatnými 
orgánmi Spoločenstva, Komisiou 
a zainteresovanými stranami existovať dobrá
spolupráca, koordinácia a informovanosť.
Celkovú zodpovednosť za tento postup 
nesie Európska chemická agentúra.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Odôvodnenie 70
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(70) Štruktúra Agentúry by mala vyhovovať
úlohám, ktoré bude plniť. Skúsenosti s 
niektorými podobnými agentúrami spolo
čenstva poskytujú z tohto hľadiska isté
usmernenie, štruktúra by však mala byť
upravená tak, aby spĺňala špecifické potreby 
tohto nariadenia.

(70) Štruktúra agentúry by mala vyhovovať
úlohám, ktoré bude plniť. Skúsenosti s 
niektorými podobnými agentúrami Spolo
čenstva poskytujú z tohto hľadiska isté
usmernenie, štruktúra by však mala byť
upravená tak, aby spĺňala špecifické potreby 
tohto nariadenia. V tomto prípade, by to 
malo zahrňovať vytvorenie centra 
excelencie v oblasti komunikácie rizík v 
rámci Agentúry.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Odôvodnenie 73

(73) Predstavenstvo by malo mať právomoci 
potrebné na zostavenie rozpočtu, kontrolu 
jeho uplatňovania, určenie štruktúry a výšky 
poplatkov, na vytvorenie vnútorného 
poriadku, prijímanie finančných opatrení a
menovanie výkonného riaditeľa.

(73) Predstavenstvo by malo mať právomoci 
potrebné na zostavenie rozpočtu, kontrolu 
jeho uplatňovania, určenie štruktúry a výšky 
poplatkov, na vytvorenie vnútorného 
poriadku, prijímanie finančných opatrení a 
menovanie výkonného riaditeľa. V súlade s 
cieľom hľadania alternatívnych spôsobov 
vykonávania testov na zvieratách, by sa 
mali v rámci výskumného rámcového 
programu zabezpečiť primerané finančné
zdroje pre vývoj alternatívnych spôsobov.

Odôvodnenie

V snahe o nájdenie alternatívnych testovacích metód na zvieratách, by bolo  potrebné zabezpe
čiť vhodné financovanie prostredníctvom siedmeho rámcového výskumného programu pre 
vývoj alternatívnych metód, ktoré by mohli byť použité na splnenie informačných požiadaviek 
navrhnutých v tomto nariadení. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Odôvodnenie 90
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(90) Pravidelné správy od členských štátov 
a Agentúry o uplatňovaní tohto nariadenia 
budú nenahraditeľným prostriedkom 
sledovania realizácie legislatívy o chemických 
látkach ako aj trendoch v tejto oblasti.
Závery zo zistení v týchto správach budú u
žitočným a praktickým nástrojom na revíziu 
nariadenia a podľa potreby aj na 
sformulovanie návrhov na jeho zmenu 
a doplnenie;

(90) Pravidelné správy od členských štátov 
a Agentúry o uplatňovaní tohto nariadenia 
budú nenahraditeľným prostriedkom 
sledovania realizácie legislatívy o chemických 
látkach ako aj trendoch v tejto oblasti.
Závery zo zistení v týchto správach budú u
žitočným a praktickým nástrojom na revíziu 
nariadenia a podľa potreby aj na 
sformulovanie návrhov na jeho zmenu 
a doplnenie. Na tento účel sa Komisia, po 
uplynutí prvých piatich rokoch od 
implementácie, podujme pripraviť ex-post 
hodnotenie tohto nariadenia, aby sa dalo 
určiť, či nariadenie splnilo svoj účel a či 
bola zachovaná funkčnosť konkurencie v 
rámci vnútorného trhu.

Odôvodnenie

Prihliadnuc na dôležitosť regulačného systému, ktorý REACH nastolí, je nevyhnutné zhodnoti
ť výsledky dosiahnuté počas prvých piatich rokov implementácie, aby bolo možné určiť, či 
boli dosiahnuté stanovené ciele a ak nie, aby bolo možné urobiť potrebné zmeny. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Odôvodnenie 93 

(93) Aby systém zriadený týmto nariadením 
mohol účinne fungovať, musí medzi 
členskými štátmi, Agentúrou a Komisiou 
existovať dobrá spolupráca a koordinácia 
v oblasti uplatňovania nariadenia; 

(93) Aby systém zriadený týmto nariadením 
mohol účinne fungovať, musí medzi 
členskými štátmi, Agentúrou a Komisiou 
existovať dobrá spolupráca a koordinácia 
v oblasti uplatňovania nariadenia; 

Agentúra napriek tomu nesie hlavnú
zodpovednosť za riadenie nariadenia o 
chemikáliách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

Odôvodnenie 104a (nové)
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(104a) Vytváranie hodnoty 
(zhodnocovanie) odpadov a materiálov pou
žívaných ako druhotné suroviny alebo ako 
energetický zdroj v zhodnocovacích 
činnostiach prispieva k cieľu EÚ, ktorým je 
trvalo udržateľný rozvoj. REACH by nemal 
zavádzať požiadavky, ktoré znižujú stimuly 
pre takúto recykláciu a zhodnocovanie a 
tým zvyšovať potrebu pre využívanie 
neobnoviteľných zdrojov.

Odôvodnenie

Odpady a suroviny, používané ako druhotné suroviny alebo energetický zdroj v 
zhodnocovacích činnostiach, tak ako sú definované rámcovou smernicou o odpadoch alebo 
Európskymi štandardmi, by mali byť vyňaté z REACH-u, pretože sú riadené legislatívou EÚ o 
odpadoch. Smernica 91/156/EHS prináša “druhotné suroviny vyťažené z odpadu” a čl. 31 
písm. b určuje, že členské štáty by mali prijať potrebné kroky, aby podporili: “obnovenie 
odpadu recykláciou, opätovným využitím alebo akýmkoľvek iným spôsobom, s úmyslom pou
žívať druhotné suroviny vyťažené z odpadu, ako zdroj energie.”

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

Článok 2 odsek 1 bod c a (nový)

ca) látky, prípravky alebo výrobky, ktoré sú
odpadom podľa smernice Rady č. 
91/156/EHS z 18. marca 1991 o zmene a 
doplnení smernice č. 75/442/EHS o 
odpadoch*.
__________
* Ú. v. ES L 78, 26.3.1991, s 32.

Odôvodnenie
Including recycled raw materials in the scope of REACH could seriously hamper recycling 
and recovery and thereby increase the need for non-renewable resources. It should be made 
clear that double legislation is avoided and that recycling is in no way discouraged by 
REACH. Recycling efforts, operating permits and the used of recycled materials as 
"secondary raw materials extracted from waste" are already regulated under existing 
Community legislation.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Článok 2 odsek 1 bod cb) (nový)
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cb) voľne sa vyskytujúce suroviny, ktoré
nie sú verejne predajné a ktoré sa dajú pou
žiť výlučne v zmysle smernice č. 96/61/ES.

Odôvodnenie

Mnoho organických a anorganických surovín, obsahuje v ich prirodzenom stave látky CMR v 
takej koncentrácií, že by spadali pod klasifikáciu. Tieto primárne suroviny sa používajú v 
oceliarňach, ktoré všetky spadajú pod IPPC opatrenia o integrovanej ochrane a kontrole pred 
znečistením (smernica č. 96/16/ES), ako aj pod legislatívu EÚ o ochrane pracovníkov a 
životného prostredia. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh neovplyvní úroveň ochrany 
pracovníkov a životného prostredia, ale zredukuje byrokratickú záťaž pre priemysel.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30

Článok 2 odsek 1 bod cc (nové) 

 cc) látky v tabakových výrobkoch, v zmysle 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2001/37/ES z dňa 5 júna 2001 o 
aproximácií zákonov, nariadení a 
administratívnych opatrení členských 
štátov, týkajúcich sa výroby, reklamy a 
predaja tabakových výrobkov;

Odôvodnenie

Smernica 2001/37/ES už riadi používanie látok v tabakových výrobkoch: obzvlášť články 3 a 
6 smernice 2001/37/ES sa zaoberajú hraničnými hodnotami a informáciami ohľadom zložiek. 
V tejto súvislosti musí byť označená, ako funkčnosť a kategória zložky tak i toxikologické
dáta. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Článok 2 odsek 1 bod cd) (nový)

 cd) látky v batériách v zmysle smernice č. 
91/157/EHS (zmenenú a doplnenú
smernicami č. 91/86/ES a č. 98/101/ES);

Odôvodnenie

Pred viac ako desiatimi rokmi, smernica o batériách vytvorila predpoklady na reguláciu 
celého životného cyklu batérií, od výberu jednotlivých látok, cez použitie až po recykláciu. 
Nakoľko je predpokladané, že táto smernica zostane platná, batérie môžu byť z pôsobnosti 
REACH vynechané.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Článok 2 odsek 2

2.Toto nariadenie platí bez vplyvu na: 2.Toto nariadenie platí bez vplyvu na:
(a) smernicu Rady č. 89/391/EHS (a) právne predpisy Spoločenstva týkajúce 

sa zdravia a bezpečnosti na pracovisku;
(b) smernicu č. 90/394/EHS; vypúšťa sa
(c) smernicu Rady č. 98/24/ES; výpušťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Článok 2 odseky 2a, 2b a 2c (nové)

2a Ustanovenia v hlavách II, III, V a VI 
neplatia, ak sa látka vyrába alebo dováža s 
cieľom jej použitia v týchto konečných 
výrobkoch alebo, ak sa látka v takýchto 
výrobkoch nachádza:

a) medicínske výrobky na humánne 
alebo veterinárne použitie v zmysle 
predmetu nariadenia (ES) č. 726/2004, 
smernice č. 2001/82/ES a smernice č. 
2001/83/ES;
b) potraviny, ako sú definované v nariadení
(ES) č. 178/2002 vrátane:
i) potravinárskych prídavných látok v 
zmysle smernice č. 89/107/EHS;
ii) esencie/aromatizujúce látky v 
potravinách v zmysle predmetu smernice 
Komisie č. 88/388/ES;
iii) ako sladidlo v potravinách v zmysle 
predmetu smernice Rady č. 94/35/ES;
iv) ako prísada iná ako farbivo alebo 
sladidlo v potravinách v zmysle predmetu 
smernice Rady č. 95/2/ES;
c) krmivá; vrátane

i) doplnkových látok v krmivách v zmysle 
predmetu nariadenia (ES) č. 1831/2003 o 
prídavných látkach pre použitie vo výžive 
zvierat; a
ii) výživy zvierat v zmysle predmetu 
smernice č. 82/471/EHS;
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d) výrobky prichádzajúce do styku s 
potravinami v zmysle predmetu nariadenia 
(ES) č. 2004/1935;
e) zdravotnícke pomôcky v zmysle predmetu 
smerníc č. 90/385/EHS, 93/42/EHS a 
98/79/ES;
f) výrobky na ochranu rastlín v zmysle 
predmetu smernice č. 91/414/EHS;
g) biocídne výrobky v zmysle predmetu 
smernice č. 98/8/ES;
2b. Ustanovenia hlavy VII sa nevzťahujú
na spôsoby použitia látok uvedených v ods. 
2 písm. a) (nový) a okrem toho na tieto 
spôsoby použitia:
a) použitia ako izolované medziprodukty na 
pracovisku alebo prepravované izolované
medziprodukty;
b) použitia ako motorových palív, na ktoré
sa vzťahuje smernica č. 98/70/ES;
c) použitia ako palivo v mobilných alebo 
pevných spaľovacích závodoch pre výrobky 
z minerálnych olejov a použitie ako palivo v 
uzatvorených systémoch;
d) osobitné spôsoby použitia registrovaných 
látok, ktoré sú určené výlučne na vývoz do 
tretích krajín;
2c. Ustanovenia hlavy IV a X sa nevz
ťahujú na prípravky uvedené v bodoch a) a
ž g) ods. 2 písm. a) alebo na látky v týchto 
prípravkoch.

Odôvodnenie

If the scope of the Regulation is clarified in the beginning of the text, enterprises that will not 
have to apply REACH do not have to study the whole proposal. This amendment therefore 
collects all scope provisions spread through the proposal in one place. Further, food and feed 
are outside the scope of REACH. Food additives should also be, because they are already 
sufficiently addressed in other legislation.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34

Článok 2 odsek 2d (nový)

 2d. Súčasné nariadenie platí bez toho, aby 
boli dotknuté zákazy a obmedzenia 
stanovené v zmenenej a doplnenej smernici 
Rady č. 76/768 a týkajúce sa:
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a) testovania konečných prípravkov 
kozmetických výrobkov alebo ich 
niektorých alebo všetkých zložiek na 
zvieratách; a

b) uvádzanie na trh kozmetických výrobkov 
alebo ich všetkých zložiek a konečných 
prípravkov, ktoré boli testované na 
zvieratách.

V rozsahu, v akom sa toto nariadenie vz
ťahuje na látky používané ako kozmetické
prípravky, nie je skúšanie na zvieratách 
povolené na účely žiadneho hodnotenia po
žadovaného na základe tohto nariadenia 
pre takéto látky.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh má za ciel brániť siedmy pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh smernice o kozmetike, s úmyslom zakázať testy na zvieratách ako aj marketing výrobkov 
pri ktorých bolo testovanie na zvieratách použité.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35

Článok 3 odsek 1

1. látka znamená chemický prvok a jeho zlú
čeniny v prirodzenom stave alebo získané
akýmkoľvek výrobným postupom vrátane v
šetkých prísad potrebných na udržanie ich 
stability a všetkých nečistôt pochádzajúcich z 
použitého postupu, avšak nezahŕňa žiadne 
rozpúšťadlá, ktoré možno oddeliť bez 
ovplyvnenia stability látky alebo zmeny jej 
zloženia.

1. látka znamená chemický prvok a jeho zlú
čeniny v prirodzenom stave alebo získané
akýmkoľvek výrobným postupom vrátane v
šetkých prísad potrebných na udržanie ich 
stability a všetkých nečistôt vzniknutých v 
dôsledku použitého postupu alebo 
vyskytujúcich sa v prírode a extrahovaných 
ako časť látky, avšak nezahŕňa žiadne rozpú
šťadlá, ktoré možno oddeliť bez ovplyvnenia 
stability látky alebo zmeny jej zloženia.

Odôvodnenie

Prírodné celulózové vlákna predstavujú polyméry extrahované z dreva, ktoré môžu obsahovať
prírodné nečistoty (ktoré sa výrazne líšia od jedného stromu, podnebia a sezóny k druhému), 
ktoré sú spolu extrahované z dreva a ktoré môžu zostať v papieri a tkanive papiera, dokonca 
aj po spracovaní celulózových vlákien. Niektoré takéto prírodné nečistoty mohli byť počas 
výrobného procesu chemicky modifikované. Systém REACH odstraňuje z požiadaviek ne
čistoty „ktoré sú odvodené z použitého spracovania”. Je potrebné ujasniť, že tento výňatok sa 
vzťahuje na nečistoty vyskytujúce sa v prírode. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36

Článok 3 odsek 1a (nový)

 1a. Botanicky odvodená látka predstavuje 
komplexnú látku získanú vystavením 
rastliny alebo jej časti fyzickej činnosti ako 
napríklad extrakcií, destilácií, expresií, 
deleniu, čisteniu, koncentrácií alebo 
fermentácií, ktorej zloženie sa líši v 
závislosti od genetickom druhu, rastových 
podmienok alebo ich zdrojov a procesu pou
žitom pri zaobchádzaní s ňou.

Odôvodnenie

Zavedenie špecifickej definície pre prírodné, botanicky odvodené látky podliehajúcej systému 
REACH, je potrebné na vyjasnenie rozsahu výňatku ustanoveného v prílohe III  o prírodných 
látkach a zabezpečenie právnej určitosti pri implementácií ustanovení systému REACH.

Táto kategória prírodných látok zahŕňa veľkú rôznorodosť látok, ktoré nie sú dostatočne 
definovanými chemickými prvkami v zmysle definícií “látok” v návrhu Komisie. Botanicky 
odvodené látky by preto mali byť rozlíšené od ostatných látok obsiahnutých v systéme 
REACH.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37

Článok 3 odsek 2

2. prípravok znamená zmes alebo roztok 
pozostávajúci z dvoch alebo viacerých látok;

2. prípravok znamená homogénnu alebo 
nehomogénnu zmes alebo roztok 
pozostávajúci z dvoch alebo viacerých látok;
bez ohľadu na to, aký je celkový súhrn zlo
žiek alebo zmesy alebo roztoku;

Odôvodnenie

Aby sa precízne zohľadnila široká paleta prípravkov, ktoré často pozostávajú zo súhrnných 
kombinácií mnohých rôznych zložiek (plyn, kvapalina, tuhé teleso).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38

Článok 3 odsek 2 a (nový)
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2a. kovové zliatiny sú osobitné formy 
prípravkov, ktoré sú homogénne na 
makroskopickej úrovni, a ktoré pozostávajú
z dvoch alebo viacerých chemických 
prvkov, ktoré sú vzájomne tak spojené, že 
ich nemožno jednoducho oddeliť
mechanickým pôsobením, a ktoré sa 
vyhodnocujú vzhľadom na ich konkrétne 
osobitné vlastnosti;

Odôvodnenie

Napriek tomu, že sú zliatiny označené v prílohe Ia ako „špeciálne prípravky”, nie sú
spomenuté v obsahu nariadenia v takom znení, aby boli vyzdvihnuté ich špeciálne vlastnosti.
Zliatiny sa skladajú z dvoch a viac látok (kovov), ktoré spolu splynú a tým vytvoria novú
neoddeliteľnú kryštalickú mriežku. Z tohoto dôvodu by zliatiny nemali byť považované za 
prípravky, ale je potrebné preskúmať bezpečné užívanie kovov v zliatinách, ako to bolo 
nastolené v smernici o nebezpečných látkach 1999/45/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39

Článok 3 odsek 3

3. artikel znamená predmet pozostávajúci z 
jednej alebo viacerých látok alebo 
prípravkov, ktorý počas výroby dostáva 
konkrétny tvar, povrch alebo prevedenie ur
čujúce funkciu jeho konečného použitia vo 
väčšej miere ako jeho chemické zloženie;

3. artikel znamená umelý predmet, ktorý
obsahuje jednu alebo viacero látok a/alebo 
prípravkov, a ktorý počas výroby dostáva 
konkrétny tvar, povrch alebo vzhľad
primeraný funkcii jeho koncového požitia.

Odôvodnenie

The Commission's proposal uses inconsistent wording in Articles 3(3), 6(1) and 6(2) as 
regards substances in articles. Similar phrasing inconsistencies exist in German legislation 
where they have caused significant legal uncertainty and dispute. The proposed amendments 
for Articles 3(3) and Article 6 (1-7) harmonise this wording.Further, the phrase “determining 
its end use function to a greater degree than its chemical composition does” could create 
confusion.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40

Článok 3 odsek 12
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12. použitie znamená spracovanie, vytvorenie 
receptúry, spotrebu, uskladnenie, 
prechovávanie, úpravu, plnenie do nádob, 
prenos z jednej nádoby do druhej, miešanie, 
výrobu artiklu alebo každý iný druh využitia;

12. použitie znamená spracovanie, vytvorenie 
receptúry, spotrebu, uskladnenie, 
prechovávanie, úpravu, plnenie do nádob, 
prenos z jednej nádoby do druhej, miešanie, 
výrobu artiklu alebo každý iný druh 
primerane definovaného využitia;

Odôvodnenie

Použitie musí byť definované takým spôsobom, že súvislosti s expozičnými kategóriami umo
žnia vytvorenie schodného systému REACH.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41

Článok 3 odsek 12 a (nový)

12a. Kategórie použitia predstavujú
klasifikáciu spôsobov použitia, v rámci 
ktorých sa rozlišuje: priemyselné použitie, 
profesionálne použitie a spotrebiteľské pou
žitie.

.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42

Článok 3 odsek 12 b (nový)

12b. Kategórie expozície predstavujú
klasifikáciu expozícií vzhľadom na príslu
šný spôsob expozície voči ľuďom, spôsob 
emisií do okolia a trvanie a frekvenciu 
expozície.

.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43

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

Odôvodnenie
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Výnimka by mala platiť aj pre látky, ktoré sa nepoužívajú iba ako medziprodukt.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44

Článok 3 odsek 14 bod a) (nový)

14a. Chemicky nepozmenená látka je látka, 
ktorej chemická štruktúra zostáva 
nezmenená, a to i v prípade, že prešla 
chemickým procesom, napr. v prípade, ak 
bola látka chemicky ošetrená za účelom 
odstránenia nečistôt.

Odôvodnenie

Tento návrh vyníma z registrácie látky „vyskytujúce sa v prírode, ak nie sú chemicky 
pozmenené počas ich výroby“. Základnou surovinou používanou pri výrobe papiera a kartónu 
je celulóza, ktorá je prírodného pôvodu. Celulózu možno vyrobiť i rozpustením alebo zmäk
čením živicovitého materiálu medzi vláknami, čím sa uľahčí ich oddelenie. REACH by mal 
jasne stanoviť, že tento chemický proces celulózu chemicky nemodifikuje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45

Článok 3 odsek 14b (nový)

14b. V prírode sa vyskytujúce látky, ktoré
sú nespracované, spracované iba 
manuálnymi, gravitačnými alebo 
mechanickými prostriedkami alebo 
rozpustením vo vode alebo flotáciou alebo 
ohrevom výlučne s cieľom odstrániť vodu, 
alebo sú akýmikoľvek prostriedkami 
získané zo vzduchu, bez chemickej zmeny 
príslušnej látky.

Odôvodnenie

Z dôvodu vyjasnenia a zvýšenia funkčnosti by REACH malo obsahovať definíciu vecí v 
prírode sa vyskytujúcich, v súlade s definíciou OECD.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46

Článok 3 odsek 20
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20. fázová látka označuje látku, ktorá počas 
15 rokov predchádzajúcich nadobudnutiu 
platnosti tohto nariadenia spĺňala najmenej 
jedno z nasledujúcich kritérií:

20. fázová látka označuje látku, ktorá počas 
11 rokov po nadobudnutím účinnosti tohto 
nariadenia spĺňa najmenej jedno 
z nasledujúcich kritérií:

a) výrobca alebo dovozca ju vyrábal v spolo
čenstve respektíve ju doň dovážal, alebo do 
krajín, ktoré 1. mája 2004 vstúpili do 
Európskej únie, a uvádza sa na Európskom 
zozname existujúcich komerčných 
chemických látok (Einecs);

a) je zaradená v Európskom zozname 
existujúcich komerčných chemických látok 
(EINECS);

b) bola vyrábaná v spoločenstve alebo v 
krajinách, ktoré 1. mája 2004 vstúpili do 
Európskej únie, výrobca alebo dovozca ju v
šak neuviedol na trh;

b) bola vyrobená v Spoločenstve alebo v 
krajinách, ktoré 1. mája vstúpili do 
Európskej únie, pred nadobudnutím ú
činnosti tohto nariadenia, výrobca alebo 
dovozca ju však neuviedol na trh ani raz za 
15 rokov pred nadobudnutím účinnosti 
tohto nariadenia za predpokladu, že 
výrobca alebo dovozca o má o tom písomné
dôkazy;

c) bola uvedená na trh v spoločenstve alebo 
v krajinách, ktoré 1. mája 2004 vstúpili do 
Európskej únie, a v období od 18. 
septembra 1981 do 31. októbra 1993 vrátane 
ju výrobca alebo dovozca aj uviedol na trh a
brala sa ako ohlásená látka v súlade s prvou 
odrážkou článku 8 ods. 1 smernice č. 
67/548/EHS, zmenenej a doplnenej 
smernicou č. 79/831/EHS, nespĺňa však 
definíciu polyméru ustanovenú v smernici č. 
67/548/EHS, zmenenej a doplnenej 
smernicou č. 92/32/EHS

c) v období od 18. septembra 1981 do 31. 
októbra 1993 vrátane sa brala ako ohlásená
látka v súlade s prvou odrážkou článku 8 
ods. 1 smernice č. 67/548/EHS, zmenenej a 
doplnenej smernicou č. 79/831/EHS, nespĺňa 
však definíciu polyméru ustanovenú v 
smernici č. 67/548/EHS, zmenenej a 
doplnenej smernicou č. 92/32/EHS;

pod podmienkou, že výrobca alebo dovozca 
má o tomto preukázateľné dôkazy.

Odôvodnenie

This amendment clarifies that a substance is either a phase-in or a non-phase-in substance.
This is necessary for the operation of the one substance one dataset approach.
All substances in EINECS should be regarded as potential phase-in substances.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
Článok 3 odsek 22
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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 (vrátane 
prípravkov a výrobkov), ďalší vývoj látky 
samotnej, v prípravku alebo vo výrobkoch, 
počas ktorého sa používajú skúšky 
z pilotného závodu alebo výroby na vyvinutie 
výrobného procesu resp. na odskúšanie 
oblastí aplikácie látky;

Odôvodnenie
This amendment more clearly specifies that product development also comprises preparations 
and articles used in pilot tests in real conditions. It should be made clear that a product 
development process can involve all aspects of a production process, and that companies are 
allowed to test prototypes of articles as part of a Ppord process.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48

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 akéko
ľvek vedecké experimenty, analýzy alebo 
chemický výskum, uskutočňované za 
kontrolovaných podmienok;

Odôvodnenie

Limit jednej tony neodôvodnene obmedzuje výskum.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49

Článok 3 odsek 26

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

26. nepodložené použitie znamená také pou
žitie zo strany následných používateľov, 
ktoré registrujúci môže oprávnene neodporú
čať na základe vedecky podložených 
dôvodov proti bezpečnosti tohto použitia;

Odôvodnenie

Slová „nežiadúce použitie“ majú skôr emocionálne než vedecké alebo právne konotácie.
Registrujúci by mali mať právo neodporúčať používanie, ktoré nepovažujú za bezpečné, ale 
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nie také, ktoré jednoducho nechcú zaregistrovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
Článok 3 odsek 28

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

28. ročne znamená na kalendárny rok, pokiaľ
sa neuvádza inak. S výnimkou prípadov 
nových látok sa množstvá na rok vypo
čítavajú na základe priemeru z 
predchádzajúcich troch kalendárnych 
rokov, pokiaľ sa neuvádza inak;

Odôvodnenie
Umožňuje to pružnosť systému REACH, keďže sa tak zohľadnia výkyvy v objemoch výroby.
Ďalej sa tým eliminuje riziko, že spoločnosť by náhle musela splniť vyššie alebo nižšie po
žiadavky na údaje z dôvodu výkyvov dopytu. V prípade látok, ktoré sa v minulosti nevyrábali, 
sa do úvahy berie iba bežný rok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51

Článok 3 odsek 29a (nový)

29a. Malé a stredné podniky sú podniky, 
ktoré sú opísané v odporúčaní EÚ č. 2003 
zo 6. mája 2003.1.

________________
1 Ú. v. EÚ L 124, 20. máj 2003

Odôvodnenie

Pojem malé a stredné podniky je potrebné definovať, aby ho bolo možné ľahko identifikovať
za účelom špecifických ad hoc procedúr.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52

Článok 3 odsek 29b (nový)
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29b. Odpad predstavuje akúkoľvek látku, 
prípravok alebo výrobok, na ktoré sa vz
ťahuje smernica Rady č. 75/442/EHS.

Odôvodnenie

Odpad je už kontrolovaný a riadený inou legislatívou EÚ a medzinárodnou legislatívou o 
odpade. Zahrnutie odpadu určeného na recykláciu do nákladných procesov testovania a 
registrácie by mohlo znamenať vážne ohrozenie recyklačného odvetvia a odrádzať pred 
dovozom alebo používaním, napríklad, oceľových odrezkov. Je to preto v rozpore so záujmom 
Komisie na trvalo udržateľnom rozvoji a čo najlepšom využívaní zdrojov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53

Článok 3 odsek 29c (nový)

29c. Minerál predstavuje kombináciu 
anorganických zložiek, ktorá sa nachádza v 
zemskej kôre, s charakteristickými 
chemickými zloženiami, kryštalickými 
formami a fyzicko-chemickými vlastnos
ťami.

Odôvodnenie

V prílohe III.8 bola, medzi inými, udelená výnimka „minerálom“. V súčasnom návrhu však 
nie je definícia minerálu. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh by túto medzeru zaplnil a 
vyjasnil implementáciu REACH.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54

Článok 4 odsek 1

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

vypúšťa sa

(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/ES a smernice Európskeho 
parlamentu a Rady č. 2001/83/ES;
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(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

These provisions are now included in Article 2, paragraph 2a (new).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55

Článok 4 odsek 2 bod (b a) (nový)

ba) polyméry.

Odôvodnenie

Polyméry by mali byť vyňaté z REACH v celku, nie iba z registračného konania. Ak sa prijme 
rozhodnutie aj o regulácii polymérov, potom by mali podliehať špecifickému nariadeniu alebo 
smernici.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56

Článok 4 odsek 2 bod c a (nový)

(ca) Látky v prípravkoch spĺňajúce kritériá
pre registráciu, ktoré už boli pre ten účel 
registrované osobou v dodávateľskom re
ťazci.

Odôvodnenie

Navrhnuté zmeny umožnia vyhnúť sa tomu, že látky v prípravkoch už registrované na ten 
spôsob použitia osobou v dodávateľskom reťazci by museli byť opäť registrované, ak látky 
prekročia percentuálne limitné hodnoty smernice 1999/45/ES a ich celkové množstvo prekročí
1 tonu za rok.
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To umožní vyhnúť sa záťaži uvalenej na (malých) dovozcov prípravkov a môže to prispieť k 
uisteniu sa, že je zaručený dovoz vysoko špecializovaných prípravkov na trh EÚ, čo môže mať
kľúčový význam pre výrobné priemyselné sektory EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57

Článok 4 odsek 2 bod c a (nový)

ca) látky samotné alebo v prípravkoch, 
ktoré boli zaregistrované v súlade s touto 
hlavou výrobcom alebo dovozcom, a ktoré v 
Spoločenstve recykluje iný výrobca alebo 
dovozca, ktorý dokáže, že:
i) že látka, ktorá je výsledkom recyklácie, je 
rovnaká ako už zaregistrovaná látka; a
ii) bol informovaný v súlade s článkami 29 
a 30 o registrovanej látke.

Odôvodnenie

Substances which are the result of specific recycling processes should be exempted from 
registration, provided that the company performing the recycling process has been provided 
with information on the substance.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58

Článok 4 odsek 3

3. Medziprodukty izolované na pracovisku 
alebo prepravované izolované
medziprodukty sú vyňaté z kapitoly 2 a 3 bez 
vplyvu na kapitoly 4, 5 a 6.

3. Medziprodukty izolované na pracovisku, 
ktoré sú umiestnené na trhu a 
prepravované izolované medziprodukty 
umiestnené na trhu sú vyňaté z kapitoly 2 a 
3 hlavy II bez toho, aby boli dotknuté
kapitoly 4, až 6 a kapitolu 2 čl. 5.3.

Odôvodnenie

Toto ustanovenie by malo zaistiť, že neexistujú nejasnosti ohľadom potreby registrácie 
monomérov. To jest že monoméry nie sú zahrnuté pod výnimky pre polotovary.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59
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Článok 4 a (nový)

Článok 4a
Výnimky z povinnosti registrácie v prípade 
výskumu a vývoja orientovaného na 
výrobky a procesy(PPORD)
1. Látka vyrobená v Spoločenstve alebo 
dovezená pre účely výskumu a vývoja 
orientovaného na produkty a procesy je vy
ňatá z povinnosti registrácie danej v 
článkoch 5, 6, 15, 16, a 19 na obdobie 
piatich rokov za predpokladu, že výrobca 
alebo dovozca oznámi agentúre tieto 
informácie vo formáte určenom agentúrou 
v súlade s článkom 108:
(a) identitu výrobcu alebo dovozcu;
(b) identitu látky;
(c) klasifikáciu látky, ak existuje;
(d) odhadované množstvo; a
(e) zoznam svojich zákazníkov, ak takýto 
zákazníci existujú.
Taká látka nebude k dispozícii širokej 
verejnosti v žiadnej fáze, ani v prípravku a 
ani vo výrobku. Zamestnanci oznamovate
ľa, zákazníka(ov) alebo podnikov, ktorých 
jasne určia, zaobchádzajú s látkou za 
primerane kontrolovaných podmienok.
Ostávajúce množstvá látky sa zozbierajú na 
odovzdanie po ukončení trvania výnimky, 
alebo po ukončení výskumných činností
podľa toho, k čomu dôjde skôr.
2. Agentúra oznámeniu pridelí číslo a 
dátum oznámenia, ktorý je dátumom 
prijatia oznámenia agentúrou a oznámi 
toto číslo a dátum danému výrobcovi alebo 
dovozcovi a postúpi oznámené informácie 
príslušnému orgánu každého členského 
štátu, v ktorom je látka vyrábaná, dovážaná
alebo používaná pre účely výskumu a 
vývoja orientovaného na produkty a 
postupy.



AD\579754SK.doc 35/151 PE 353.595v03-00

SK

3. Agentúra môže na požiadanie výrobcu 
alebo dovozcu predĺžiť päťročnú výnimku 
na maximálne 10 rokov, ak môže výrobca 
alebo dovozca preukázať, že predĺženie je 
odôvodnené výskumným a vývojovým 
programom. oznamovateľ môže voči 
akýmkoľvek záporným rozhodnutiam 
vzniesť odvolanie v súlade s článkami 87, 
88 a 89.
4. Oznamovateľ sa môže odvolať v súlade s 
článkami 87, 88 a 89 proti akémukoľvek 
rozhodnutiu prijatému podľa ods. 3.
5. Agentúra a kompetentné orgány príslu
šného členského štátu(ov) vždy udržujú
informácie predložené v súlade s odsekom 
1 v dôvernosti.

Odôvodnenie
It is more logical to place the exemptions right after the scope.

It should be clear that Ppord activities can take place at any level in the supply chain.

An obligation to ensure that the substance is only handled by clearly defined entities, under 
controlled conditions and with a re-collection obligation can replace the detailed information 
requirements.

Ppord and R&D cycles in manufacturing vary. Hence, the exemption period must be flexible 
and up to 10 years with extension possibility if justified. Any decision regarding the 
exemption period must be subject to appeal by the notifier.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60

Článok 5 odsek 1 a (nový)

1a. Registrácia podľa ods. 1 sa nevyžaduje 
pre látky prítomné v prípravkoch v 
koncentrácii nižšej, ako je najnižšia 
koncentrácia stanovená v jednom z týchto 
ustanovení:
a) použiteľné koncentrácie uvedené v tabu
ľke článku 3 ods. 3 smernice 1999/45/ES;
b) hraničné hodnoty koncentrácie v prílohe 
I smernice 67/548/EHS;
c) 0,1 %, ak látka spĺňa kritériá stanovené v 
prílohe XII.
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Odôvodnenie
Preberá hraničné hodnoty, ktorých plnenie je vyžadované od látok a prípravkov podľa článku 
13. Bez hraničných hodnôt by museli byť registrované dokonca aj najmenšie stopové mno
žstvá látok, čo by bolo neprimerané.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61

Článok 5 odsek 3

3. Každý výrobca alebo dovozca polyméru 
predloží Agentúre registráciu neregistrovanej 
monomérnej látky (látok) alebo inej 
neregistrovanej látky (látok), ak sú splnené
obe nasledujúce podmienky:

3. Každý výrobca alebo dovozca polyméru 
predloží agentúre registráciu neregistrovanej 
monomérovej látky (látok), ktorá nebola
registrovaná vyšším účastníkom dodávate
ľského reťazca, alebo inej neregistrovanej 
látky (látok), okrem prípadov, kedy sa 
monomérová látka vytvára počas syntézy a 
nemôže byť izolovaná, ak sú splnené obe 
nasledujúce podmienky:

(a) polymér pozostáva z 2% hmotnostných 
podľa hmotnosti (w/w) alebo viac tejto 
monomérnej látky (látok) alebo inej látky 
(látok);

(a) polymér pozostáva z 2% hmotnostných 
podľa hmotnosti (w/w) alebo viac tejto 
monomérnej látky (látok) alebo inej látky 
(látok);

(b) celkové množstvo tejto monomérnej látky 
(látok) alebo inej látky (látok) tvorí 1 tonu 
alebo viac ročne.

(b) celkové množstvo tejto monomérnej látky 
(látok) alebo inej látky (látok) tvorí 1 tonu 
alebo viac ročne.

Neregistrované monomérové látky alebo 
iné neregistrované látky sú látkami, ktoré
neboli registrované výrobcom dodávajúcim 
také látky výrobcovi polyméru.
Avšak v prípadoch, keď neregistrované
monomérové látky alebo iné látky boli 
registrované pôvodným výrobcom alebo 
jeho určeným zástupcom, potom výrobca 
polyméru môže využiť túto registráciu za 
predpokladu, že žiadateľ o registráciu 
uviedol, že je používaná pri výrobe 
polymérov.

Odôvodnenie

Tieto ustanovenia jasne určujú rozdiel medzi registrovanými a neregistrovanými polymérmi a 
ich použitím pri výrobe polymérov. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je prepojený s ďal
šími pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi k článkom v hlave II: Registrácia látok.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62
Článok 5 odsek 4

4. Predloženie registrácie bude sprevádzať
poplatok stanovený Agentúrou.

4. Predloženie registrácie bude sprevádzať
poplatok stanovený agentúrou. Na 
registrácie látok vyrábaných v množstvách 
od 1 do 10 ton, ktorých dokumentácia 
obsahuje všetky informácie uvedené v 
prílohe V, sa nevzťahuje žiadny poplatok.

Odôvodnenie
This amendment will encourage the submission of complete data for substances between 1 
and 10 tonnes, which will facilitate the work of the Agency. It will also reduce the financial 
burden on SMEs

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63

Článok 5 odsek 4 a (nový)

4a. Polyméry už registrované na základe 
smernice 67/548/EHS sa považujú za 
registrované v rámci významu tejto hlavy.
Agentúra im pridelí registračné číslo do 
jedného roku od nadobudnutia platnosti 
tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Na ochranu získaných práv vo vzťahu k už registrovaným polymérom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64

Článok 6 odsek 1 body a, b, c a bod ca (nový)

1. Každý výrobca alebo dovozca artiklov 
predloží Agentúre registráciu akejkoľvek 
látky obsiahnutej v týchto artikloch, ak sú
splnené všetky nasledujúce podmienky:

1. Každý výrobca alebo dovozca artiklov 
predloží Agentúre registráciu akejkoľvek 
látky v týchto artikloch, ak sú splnené všetky 
nasledujúce podmienky:

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

(a) látka je v týchto artikloch prítomná v mno
žstvách vyšších ako 1 tona na výrobcu alebo 
dovozcu ročne;
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(b) látka spĺňa kritériá klasifikácie ako 
nebezpečná látka v zmysle smernice č. 
67/548/EHS;

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

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

(c) uvoľňovanie látky je špeciálne 
navrhnutou funkciou výrobku za 
normálnych a predpokladaných podmienok 
jeho používania;
(ca) keď uvoľnená látka predstavuje súčas
ť prípravku, látka je prítomná v prípravku(-
och) uvoľnenom z výrobku 
v koncentráciách, ktoré sú rovnaké alebo 
vyššie ako:
- koncentrácie uvedených v prílohe 
I smernice č. 67/548/ES alebo
- koncentrácie uvedené v časti A a B 
prílohy II smernice č. 1999/45/ES, ak 
v prílohe I smernice 67/548/ES nie sú
uvedené nijaké obmedzenia koncentrácie 
pre látku v prípravkoch.
- 0,1 %, ak látka spĺňa kritériá v prílohe 
XII;
(cb) účastník z predchádzajúcej časti 
dodávateľského reťazca látku 
nezaregistroval; a

(cc) látka nie je vyňatá z povinnosti 
registrácie v súlade s prílohami II a III.

Odôvodnenie
Deleting the word "contain" ensures consistent wording of the proposal. Similarly, the term 
"article type" is not defined in the proposal and creates legal uncertainty unless deleted. The 
concentration limits added to Art. 6.1 (ca) are taken from the current Directive on 
preparations (1999/45/EC) which considers that substances in preparations are no longer 
dangerous if they are under these limits. Article 6.1 (cb) clarifies that information on 
substances in articles is communicated down the supply chain if the production of an article 
is an intended use.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65

Článok 6 odsek  2
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2. Každý výrobca alebo dovozca ohlási 
Agentúre akúkoľvek látku obsiahnutú v 
týchto artikloch v súlade s odsekom 3, ak sú
splnené všetky nasledujúce podmienky:

2. Agentúra prijme rozhodnutie, ktorým sa 
od výrobcu alebo dovozcu výrobkov vy
žaduje, aby predložil registráciu v súlade 
s touto hlavou pre všetky látky v týchto 
výrobkoch, ak sú splnené všetky tieto
podmienky:

(a) látka je v týchto artikloch prítomná v mno
žstvách vyšších ako 1 tona na výrobcu alebo 
dovozcu ročne;

(a) látka je v týchto artikloch prítomná v mno
žstvách vyšších ako 1 tona na výrobcu alebo 
dovozcu ročne;

(b) látka spĺňa kritéria klasifikácie ako 
nebezpečná látka v zmysle smernice č. 
67/548/EHS;

(b) agentúra má dôvody na podozrenie, že:

(i) látka sa uvolňuje z výrobku, a
(ii) uvolňovanie látky z výrobkov 
predstavuje riziko pre ľudské zdravie alebo 
pre živtné prostredie;

(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;

(c) látka nebola zaregistrovaná pre výrobu 
výrobku.

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

vypúšťa sa

Odôvodnenie
Článok 6.2 sa vzťahuje na látky, ktoré sú nie zámerne uvoľňované z výrobkov. Na základe 
návrhu Komisie je podávanie správ o vlastných činnostiach zo strany výrobcu/dovozcu 
základnou podmienkou pre agentúru na vyžadovanie registrácie v takých prípadoch a tým 
pádom odoberá agentúre akékoľvek právo na vlastnú iniciatívu. Naviac podmienky toho, kedy 
je takéto podávanie správ o vlastnej činnosti vyžadované, sú rovnako nejasné.

Navrhnutý pozmeňujúci a doplňujúci návrh oprávňuje agentúru požadovať do datočné
informácie od výrobcu/dovozcu, ak má agentúra dôvody na podozrenie na riziko (toto 
ustanovenie takisto zabezpečuje kompatibilitu s WTO).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66
Článok 6 odsek 3
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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
This follows from the previous amendment on Article 6(2). The information requested will be 
the same as for all registrations.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67
Článok 6 odsek 4

4. Agentúra môže prijímať rozhodnutia, 
ktoré od výrobcov alebo dovozcov artiklov 
vyžadujú zaregistrovanie podľa tejto hlavy 
každej látky obsiahnutej v týchto artikloch 
a ohlasovanej v súlade s odsekom 3.

vypúšťa sa

Odôvodnenie
This follows from the previous amendment on Article 6 (2).

.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 68

Článok 6 odsek 5

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

vypúšťa sa
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Odôvodnenie
This provision is included in the previous amendments on Article 6.1 and Article 6.2.

.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 69

Článok 6 odsek 6

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

6. Odseky 1 a 2 platia 3 mesiace po termíne 
určenom v článku 21 odsek 3.

Odôvodnenie

Follows from the above amendments to Articles 6.2 to 6.4.
.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 70
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.

vypúšťa sa

Odôvodnenie
The previous amendments on Article 6, 1 and Article 6, 2 make this paragraph superfluous.

.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 71

Článok 6 odsek 7 a (nový)

7a) Ods. 1 neplatí, ak k uvoľňovaniu látky 
dochádza počas používania, na ktorého 
nesprávnosť upozorňuje informácia, ktorú
poskytol výrobca/dovozca, alebo v čase 
opotrebovania.

.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 72
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Článok 6a bod 1

1. Fyzická alebo právnická osoba so sídlom 
mimo spoločenstva, ktorá vyrába látku dová
žanú do spoločenstva samostatne, v 
prípravku alebo v artikloch, môže po 
vzájomnej dohode menovať fyzickú alebo 
právnickú osobu so sídlom v spoločenstve, 
ktorá bude ako jej jediný zástupca plniť
povinnosti dovozcov vyplývajúce z tejto 
hlavy.

1. Fyzická alebo právnická osoba so sídlom 
mimo Spoločenstva, ktorá vyrába látku, 
prípravok alebo artikel dovážaný do Spolo
čenstva samostatne, v prípravku alebo v 
artikloch, môže po vzájomnej dohode 
menovať fyzickú alebo právnickú osobu so 
sídlom v Spoločenstve, ktorá bude ako jej 
jediný zástupca plniť povinnosti dovozcov 
vyplývajúce z tejto hlavy.

Odôvodnenie

Súčasné ustanovenia predpokladajú, že výrobcovia mimo EÚ majú prístup ku všetkým príslu
šným informáciam vzťahujúcim sa na miesto určenia ich látky (t.j. či je priamo vyvážaná do 
EÚ, alebo v prípravku či vo výrobku). Realisticky vzaté však niekedy ani výrobcovia v EÚ
nemajú prístup k týmto informáciam, pretože sú niekedy považované za „CBI“ (obchodné
dôverné informácie - confidential business information).  V záujme uskutočniteľnosti a 
reálnosti tohto ustanovenia by mali mať aj výrobcovia mimo EÚ možnosť vymenovať jediného 
zástupcu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 73

Článok 6a a – Prenos a delenie registrácií, “skupinová registrácia” (nový)

Článok 6 aa - Prenos a delenie registrácií, 
„skupinová registrácia“

1. Právny nárok získaný registráciou je tak 
prenosný, ako aj deliteľný. Ten, kto získal 
registráciu, vstupuje do práv a povinností
pôvodného subjektu podliehajúceho 
registračnej povinnosti. Pri deľbe 
registrácie agentúra pridelí novému 
vlastníkovi nové registračné číslo.



AD\579754SK.doc 43/151 PE 353.595v03-00

SK

2. Ak je výrobca dcérskou spoločnosťou 
inej právnickej osoby (takzvanej „materskej 
spoločnosti“), materská spoločnosť môže 
vykonať a viesť registráciu v mene 
dcérskej spoločnosti. Opačne, aj dcérska 
spoločnosť môže vykonať a viesť
registráciu pre svoju materskú spoločnosť
alebo pre ostatné dcérske spoločnosti.
V takých prípadoch je potrebná iba jedna 
registrácia. Právnická osoba, ktorá sa určí
na registráciu skupiny, zodpovedá za 
splnenie povinností v zmysle tohto 
nariadenia. Právna entita určená ako 
skupinový žiadateľ o registráciu musí mať
sídlo v EÚ.

Odôvodnenie

Ak si žiadateľ o registráciu neželá ďalej využívať registráciu, potom musí mať možnosť
preniesť z toho vyplývajúce práva.

V rámci skupín sú výrobky dodávané následným užívateľom v rôznych výrobných podnikoch v 
rámci EÚ, ktorí môžu za určitých podmienok patriť k rozličným dcérskym spoločnostiam.
Dodávanie produktov v rámci skupiny je často koordinované odedelením, ktoré môže byť sú
časťou materskej skupiny alebo dcérskej firmy. Navrhnutá skupinová registrácia by preto 
bola vhodným riešením s ohľadom na redukciu nákladov a byrokracie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 74
Článok 7

1. Články 5 a 19 neplatia po dobu piatich 
rokov pre látku vyrábanú v spoločenstve 
alebo dovážanú na účely výskumu a vývoja 
orientovaného na výrobok a proces s istým 
počtom uvedených odberateľov a v mno
žstve, ktoré je obmedzené pre účely 
výskumu a vývoja orientovaného na 
výrobok a proces

vypúšťa sa

2. Pre účely odseku 1 výrobca alebo 
dovozca oznámi Agentúre nasledujúce 
údaje na formulári určenom Agentúrou v 
súlade s článkom 108:
(a) totožnosť výrobcu alebo dovozcu;
(b) identifikáciu látky;
(c) klasifikáciu látky, ak existuje;
(d) odhadované množstvo;
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(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.
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.
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.
5. Ak nebude uvedené inak, výrobca alebo 
dovozca látky môže látku vyrobiť alebo 
doviezť najskôr štyri týždne po ohlásení.
6. Výrobca alebo dovozca splnia všetky 
podmienky nastolené Agentúrou v súlade s 
odsekom 4.
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.
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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.
Agentúra pri prijímaní rozhodnutí, ako sa 
stanovuje v odsekoch 4 a 7, zohľadní všetky 
pripomienky predložené týmito spôsobilými 
orgánmi.
9. Agentúra a príslušné orgány daných 
členských štátov vždy uchovávajú v tajnosti 
informácie predložené v súlade s odsekmi 1 
až 8.
10. Proti rozhodnutiam Agentúry podľa 
odsekov 4 a 7 možno vzniesť odvolanie v 
súlade s článkami 87, 88 a 89.

Odôvodnenie

Now moved to Art. 4a (new) above.
.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 75
Článok 8

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/EHS2 alebo v 
nariadení Komisie (EHS) č. 3600/923, 
nariadení Komisie (ES) č. 703/20014, 
nariadení Komisie (ES) č. 1490/20025, 
rozhodnutí Komisie č. 2003/565/ES6 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



AD\579754SK.doc 46/151 PE 353.595v03-00

SK

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/ES7

alebo v nariadení Komisie (ES) č. .../...
{Nariadenie o druhej revízii}8, 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.

Odôvodnenie

These provisions are now included in Article 2, paragraph 2a (new).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 76
Článok 9 odsek a bod 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 všetky použitia 
určené zo strany registrujúceho,

Informácie o stanovených použitiach 
obsahujú štandardizované informácie o 
kategóriách použitia a expozície, ako sa 
uvádza v usmerneniach na základe prílohy 
I;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 77

Článok 9 bod (a), podbod (x) a (nový)
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(xa) potvrdenie o tom, že registrujúci je 
vlastníkom pôvodných štúdií, na základe 
ktorých vznikli súhrny v súlade s článkom 
9 písm. a) bod vi), alebo že má písomný
súhlas vlastníka pôvodných štúdií, na ktoré
odkazuje;

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh potrebný na zaistenie vlastníckych práv vzťahujúcich sa na 
údaje o testoch a na ochranu údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 78
Článok 10 odsek 1 prvý pododsek

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,

Ak vyrobenie látky v spoločenstve plánujú
dvaja alebo viacerí výrobcovia alebo jej 
dovoz plánujú dvaja alebo viacerí
dovozcovia, môžu v plnom súlade s 
pravidlami hospodárskej súťaže 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, tretím a štvrtým 
pododsekom.

Odôvodnenie

The formation of a consortium should always be in full respect of the competition rules, and 
in particular with art. 81 of the Treaty concerning agreements and decisions made between 
enterprises and their potential effect on the competition on the market.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 79
Článok 10 odsek 2

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

2. Každé konzorcium uhradí registračný
poplatok a interne stanoví rozdelenie týchto 
nákladov. Každý registrujúci alebo 
konzorcium má po zaplatení registračného 
poplatku právo na žiadanie poplatku od ka
ždého, kto sa chce zúčastňovať na 
registrácii látky v súlade so svojim 
rozhodnutím a vo výške, akú si zvolí.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 80
Článok 10 odsek 2 a (nový)

2a. Komisia vypracuje usmernenia s cie
ľom pomôcť firmám, ktoré sú súčasťou 
konzorcia, v plnej miere dodržiavať
ustanovenia pravidiel Spoločenstva v 
oblasti hospodárskej súťaže.

Odôvodnenie

Guidance rules are necessary to help companies form consortia without violating competition 
law.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 81
Článok 10 odsek 2 b (nový)

2b. Každý výrobca, dovozca alebo 
konzorcium môže vymenovať zástupcu 
tretej strany pre všetky konania v rámci 
tohto článku.

Odôvodnenie
It should be possible for a third party, contracted on behalf of individual companies or a 
consortium, to represent the interest of the company or the group of manufacturers.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 82
Článok 11 odsek 1 bod a

a) informácie uvedené v prílohe V pre látky 
vyrábané alebo dovážané v množstvách 1 
tona alebo vyšších ročne na výrobcu alebo 
dovozcu;

a) pre látky vyrábané alebo dovážané v mno
žstvách 1 tona alebo vyšších ročne na 
výrobcu alebo dovozcu; informácie o 
fyzikálno-chemických vlastnostiach 
uvedených v prílohe V, ako aj akékoľvek 
toxikologické a ekotoxikologické
informácie, ktoré má k dispozícii;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 83
Článok 12 odsek 1
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Informácie o prirodzených vlastnostiach 
látok možno zostaviť aj inými prostriedkami 
ako skúškami, predovšetkým pomocou 
kvalitatívnych alebo kvantitatívnych modelov 
vzťahov medzi štruktúrou a aktivitou alebo 
pomocou informácií o štrukturálne 
podobných látkach, ak sú splnené podmienky 
uvedené v prílohe IX.

Informácie o prirodzených vlastnostiach 
látok možno zostaviť aj inými prostriedkami 
ako skúškami, predovšetkým pomocou 
kvalitatívnych alebo kvantitatívnych modelov 
vzťahov medzi štruktúrou a aktivitou alebo 
pomocou informácií o štrukturálne 
podobných látkach, ak sú splnené podmienky 
uvedené v prílohe IX.

Vykonávanie skúšok v súlade s prílohami 
VI až VIII sa môže vynechať, ak 
informácie o expozícii a prijatých 
opatreniach v rámci riadenia rizík nazna
čujú, že sa tak môže urobiť na základe 
prílohy IX.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 84

Článok 12 odsek 4

4. Ak už látka bola zaregistrovaná, nový
registrujúci je oprávnený odvolať sa na štúdie 
a správy zo skúšok, ďalej označované ako “
štúdie”, pre tú istú už v minulosti predloženú
látku, pokiaľ dokáže preukázať, že látka, 
ktorú registruje, je rovnaká ako už
registrovaná látka, vrátane stupňa čistoty a 
charakteru nečistôt, a že dokáže predložiť
list prístupu od predchádzajúceho 
registrujúceho (registrujúcich), ktorým sa 
povoľuje použitie týchto štúdií.

4. Ak už látka bola zaregistrovaná, nový
registrujúci je oprávnený odvolať sa na štúdie 
a správy zo skúšok, ďalej označované ako “
štúdie”, pre tú istú už v minulosti predloženú
látku, pokiaľ dokáže preukázať, že látka, 
ktorú registruje, je rovnaká ako už
registrovaná látka. Látka sa považuje za tú
istú, ak je stupeň čistoty a charakter ne
čistôt podobný a nemenia jej profil toxicity.
Nový registrujúci predloží list prístupu od 
predchádzajúceho registrujúceho 
(registrujúcich ), ktorým sa povoľuje pou
žitie štúdií.

Nový registrujúci sa však neodvoláva na 
tieto štúdie, aby poskytol informácie vy
žadované v časti 2 prílohy IV.

Nový registrujúci sa však neodvoláva na 
tieto štúdie, aby poskytol informácie vy
žadované v časti 2 prílohy IV.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh významne zlepší fungovanie nariadenia. Keďže prvý
žiadateľ o registráciu musí poskytnúť informácie o čistote látky (príloha IV.2.), tak sa tým zais
ťuje, že látka nemusí byť registrovaná niekoľkokrát kvôli tomu, že by sa následne mohli meniť
jej parametre čistoty a povahy nečistôt bez nepriaznivého účinku na profil toxicity.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 85
Článok 13 odsek 1, pododsek 1

1. Bez vplyvu na článok 4 smernice č. 
98/24/ES sa pre všetky látky podliehajúce 
registrácii v súlade s touto kapitolou vykoná
posúdenie chemickej bezpečnosti a vyhotoví
správa o chemickej bezpečnosti, ak 
registrujúci vyrába alebo dováža túto látku v 
množstvách 10 ton alebo viac ročne.

1. Bez vplyvu na článok 4 smernice č. 
98/24/ES sa pre všetky látky podliehajúce 
registrácii v súlade s touto kapitolou vykoná
posúdenie chemickej bezpečnosti, ak 
registrujúci vyrába alebo dováža túto látku v 
množstvách 10 ton alebo viac ročne. Pre 
látky v množstvách menej než 100 ton sa 
bezpečnostná karta považuje za správu o 
chemickej bezpečnosti.

Odôvodnenie

Rozšírená bezpečnostná karta obsahuje všetky príslušné výsledky z hodnotenia rizikovosti.
Najmä v prípade malých a stredných podnikov predstavujú dva dokumenty (správa o 
chemickej bezpečnosti a bezpečnostná karta) nepotrebnú dvojitú záťaž.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 86

Článok 13 odsek 2 pododsek 1

2. Posúdenie chemickej bezpečnosti podľa 
bodu 1 sa nemusí vykonávať pre látku, ktorá
je prítomná v prípravku, ak koncentrácia 
tejto látky v prípravku je menšia ako najniž
šia hodnota zo všetkých nasledujúcich 
údajov:

2. Posúdenie chemickej bezpečnosti podľa 
bodu 1 sa nemusí vykonávať pre látku, ktorá
je prítomná v prípravku alebo výrobku, ak 
koncentrácia tejto látky v prípravku alebo 
výrobku je menšia ako najnižšia hodnota zo v
šetkých nasledujúcich údajov:

Odôvodnenie

Vyššie uvedená výnimka platí iba pre látky v prípravkoch. Pre látky vo výrobkoch sa po
žiadavky uplatňujú dokonca aj pri stopových množstvách. Toto rozdielne zaobchádzanie s 
výrobkami a prípravkami  nie je odôvodnené toxikologickými ani eko-toxikologickými 
kritériami. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh rozširuje výnimku pre látky vo výrobkoch, 
dáva REACH do súladu so smernicou 76/769 vzťahujúcou sa na obmedzenia predávania a 
používania určitých nebezpečných látok a prípravkov, ktorá vyníma používanie látok v 
prípravkoch a vo výrobkoch, keď sú pod nižšie uvedenými limitmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 87

Článok 13 odsek 3 bod (d)
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(d) posúdenie PBT a PvB. vypúšťa sa

Odôvodnenie
Nie je potrebné separátne hodnotiť látky PBT a vPvB. Hodnotenie týchto vlastností sa už vy
žaduje ako súčasť hodnotenia rizikovosti podľa odseku  3(a) a (c).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 88
Článok 13 odsek 4 posledný pododsek

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

Posúdenie expozície, podľa potreby zalo
žené na kategóriách použitia, a expozície a 
charakteristika ohrozenia sa týka všetkých ur
čených použití výrobcu alebo dovozcu v 
množstvách 1 tona alebo viac za rok.

Justification

Improves workability by limiting uses that have to be considered in the chemical safety report 
to those in one tonne and more. According to the Commission proposal a use would have to 
be dealt with even in very small quantities.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 89

Článok 16 odsek 2 body b, c a d

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

(b) názov medziproduktu, vrátane čísla 
CAS, ak je k dispozícii;

(c) klasifikácia medziproduktu; (c) klasifikácia medziproduktu, ak je k 
dispozícii;

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

(d) výrobné množstvá v tonážnych stupňoch 
(> 1 tona, > 10 tons, > 100 tons, > 1000 
ton) za rok.

Odôvodnenie
Presné určenie totožnosti si vyžaduje nákladné analytické skúmanie. Malo by byť vyžadované
iba v určitých prípadoch, napr. konzorcium. Zaradenie je väčšinou potrebné iba pre 
medziprodukty, ktoré sú umiestnené na trhu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 90

Článok 16 odsek 3

3. Registrácia prepravovaného izolovaného 
medziproduktu v množstvách vyšších ako 
1 000 ton ročne zahŕňa okrem informácií vy
žadovaných podľa odseku 2 aj informácie 
uvedené v prílohe V.

Pri zostavovaní týchto informácií platí
článok 12.

3. Do dvoch rokov od registrácie sa od ka
ždého výrobcu alebo dovozcu, ktorý vyrába 
alebo dováža interné alebo transportované
izolované medziprodukty v množstvách 1 
tona alebo viac za rok vyžaduje
vypracovanie informácií v súlade s ods. 1 a 
2 vzťahujúcimi sa na vlastnosti látky 
uvedené v prílohe V, s výnimkou informácií
o dráždivosti; tieto informácie musia byť k 
dispozícii príslušným orgánom v súvislosti s 
oficiálnymi kontrolami (článok 122) a na 
požiadanie aj pre agentúru.

Odôvodnenie

Pre medziprodukty sú zaznamenávané rovnaké informácie ako pre ostatné látky. Z dôvodov 
funkčnosti by však nemali byť oznamované agentúre.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 91
Článok 17 odsek 1 prvý pododsek

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 predlo
ží jeden výrobca alebo dovozca, ktorý koná v 
mene ostatných výrobcov a/alebo dovozcov s 
ich súhlasom v súlade s druhým a tretím 
pododsekom.

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 v plnom súlade s 
pravidlami hospodárskej súťaže 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, tretím a štvrtým
pododsekom.

Odôvodnenie

The procedure for forming a consortium for registering isolated intermediates should be the 
same as the one for substances.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 92
Článok 17 odsek 2

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

2. Každé konzorcium uhradí registračný
poplatok a interne stanoví rozdelenie týchto 
nákladov. Každý registrujúci alebo 
konzorcium má po zaplatení registračného 
poplatku právo na žiadanie poplatku od ka
ždého, kto sa chce zúčastňovať na 
registrácii látky v súlade so svojim 
rozhodnutím a vo výške, akú si zvolí.

Odôvodnenie

The procedure for forming a consortium for registering isolated intermediates should be the 
same as the one for substances.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 93
Článok 17 odsek 2 a (nový)

2a. Každý výrobca, dovozca alebo 
konzorcium môže vymenovať zástupcu 
tretej strany pre všetky konania v rámci 
tohto článku.

Justification
The procedure for forming a consortium for registering isolated intermediates should be the 
same as the one for substances.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 94
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 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 
článok 25 ods. 8.

Odôvodnenie
Oprava redakčnej chyby.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 95
Článok 19 odsek 2

2. Ak Agentúra informovala registrujúceho, 
že podľa druhého pododseku článku 18 ods. 
2 musí predložiť ďalšie informácie, 
registrujúci môže začať výrobu alebo dovoz, 
ak z Agentúry neexistuje žiadny znak o 
opaku do troch týždňov odo dňa, kedy 
Agentúra dostala ďalšie informácie potrebné
na vybavenie registrácie, bez vplyvu na štvrtý
pododsek článku 25 ods. 4.

2. Ak agentúra informovala registrujúceho, 
že podľa druhého pododseku článku 18 ods. 
2 musí predložiť ďalšie informácie, 
registrujúci môže začať výrobu alebo dovoz, 
ak z agentúry neexistuje žiadny znak o 
opaku do troch týždňov odo dňa, kedy 
agentúra dostala ďalšie informácie potrebné
na vybavenie registrácie, bez vplyvu na 
článok 25 ods. 8.

Odôvodnenie
Oprava redakčnej chyby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 96

Článok 20 odsek 1

1. Po registrácii je registrujúci z vlastnej 
iniciatívy zodpovedný za okamžité písomné
informovanie Agentúry o nasledujúcich 
údajoch na formulári určenom Agentúrou v 
súlade s článkom 108:

1. Po registrácii je registrujúci z vlastnej 
iniciatívy zodpovedný za okamžité písomné
informovanie agentúry o nasledujúcich 
údajoch na formulári určenom agentúrou v 
súlade s článkom 108:

(a) každej zmene svojho stavu ako výrobcu 
alebo dovozcu alebo svojej totožnosti, ako 
napríklad mena alebo adresy;

(a) každej zmene svojho stavu ako výrobcu 
alebo dovozcu alebo svojej totožnosti, ako 
napríklad mena alebo adresy;

(b) každej zmene zloženia látky, ako sa 
uvádza v prílohe IV;

(b) každej zmene zloženia látky, ako sa 
uvádza v prílohe IV;

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

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

(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 
použitia/expozície, pre ktoré sa látka vyrába 
alebo dováža, ktorých si je vedomý a ktoré
podporuje;
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(e) významných nových poznatkoch 
o rizikách látky pre ľudské zdravie a/alebo 
životné prostredie, pri ktorých možno 
primerane predpokladať, že sa o nich 
dozvedel;

(e) významných nových poznatkoch 
o rizikách látky pre ľudské zdravie a/alebo 
životné prostredie, pri ktorých možno 
primerane predpokladať, že sa o nich 
dozvedel;

(f) všetkých zmenách klasifikácie a značenia 
látky;

(f) všetkých zmenách klasifikácie a značenia 
látky;

(g) všetkých aktualizáciách alebo zmenách a 
doplneniach správy o chemickej bezpečnosti.

(g) všetkých aktualizáciách alebo zmenách a 
doplneniach správy o chemickej bezpečnosti.

Agentúra oznámi tieto informácie 
spôsobilému orgánu príslušného členského 
štátu.

vypúšťa sa

Odôvodnenie
Formulácia „pri ktorých sa od neho dá odôvodnene očakávať“ je nepraktická. 
Výrobca/dovozca nemôže mať za povinnosť oznamovať nepodporované spôsoby použitia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 97

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. Na registrované látky sa v súlade s ods. 1 
vzťahuje článok 20.

Odôvodnenie

Predídenie zdvojeným procedúram: Látky už raz klasifikované podľa smernice 67/548/EHS 
prešli konaním podobným registrácii a hodnoteniu podľa návrhu REACH.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 98
Článok 23 odsek 1
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1. S cieľom zamedziť zbytočnému skúšaniu 
na zvieratách sa skúšky na stavovcoch pre ú
čely tohto nariadenia vykonávajú iba ako 
posledná možnosť. Taktiež je potrebné prija
ť opatrenia na obmedzenie zbytočnej 
duplikácie ostatných skúšok.

1. S cieľom zamedziť zbytočnému skúšaniu 
na zvieratách sa skúšky na stavovcoch pre ú
čely tohto nariadenia vykonávajú iba ako 
posledná možnosť.

Registrujúcim sa vrelo odporúča, aby si 
vymieňali výsledky štúdií a iné údaje, čoho 
cieľom je obmedzenie zbytočnej duplikácie 
ostatných skúšok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 99
Hlava III kapitola 2 článok 23 odsek 4a (nový)

4a. Každý výrobca, dovozca alebo následný
používateľ môže vymenovať zástupcu tretej 
strany pre všetky konania v rámci tejto 
hlavy.

Odôvodnenie
Z dôvodov mlčanlivosti resp. z praktických dôvodov by firmy vždy mali mať možnosť byť
zastúpené treťou stranou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 100
Článok 24 odsek 5

5. Ak už pred menej ako 10 rokmi bola 
registrovaná rovnaká látka, Agentúra
bezodkladne oznámi potenciálnemu 
registrujúcemu názov a adresu 
predchádzajúceho registrujúceho 
(registrujúcich) a relevantné zhrnutia alebo 
prípadne veľké študijné zhrnutia štúdií zahŕ
ňajúcich stavovce, ktoré už predložili.

5. Ak už pred menej ako 10 rokmi bola 
registrovaná rovnaká látka, agentúra
informuje prvého predchádzajúceho 
ergistrujúceho (registrujúcich) s cieľom 
zistiť, či si želajú, aby sa ich meno 
zverejnilo. Ak súhlasia, agentúra oznámi 
potenciálnemu registrujúcemu názov a 
adresu predchádzajúceho registrujúceho 
(registrujúcich). Agentúra v každom 
prípade bezodkladne oznámi relevantné
predložené súhrny, prípadne veľké študijné
súhrny štúdií týkajúce sa stavovcov.

Tieto štúdie sa neopakujú. Tieto štúdie sa neopakujú.
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Agentúra takisto informuje potenciálneho 
registrujúceho o relevantných zhrnutiach 
prípadne o veľkých študijných zhrnutiach 
štúdií nezahŕňajúcich stavovce, ktoré predlo
žili predchádzajúci registrujúci, pre ktoré
predchádzajúci registrujúci vydali 
potvrdzujúce vyhlásenie pre účely bodu (x) 
článku 9(a).

Agentúra takisto informuje potenciálneho 
registrujúceho o relevantných zhrnutiach 
prípadne o veľkých študijných zhrnutiach 
štúdií nezahŕňajúcich stavovce, ktoré predlo
žili predchádzajúci registrujúci, pre ktoré
predchádzajúci registrujúci vydali 
potvrdzujúce vyhlásenie pre účely bodu (x) 
článku 9(a).

Agentúra zároveň oznámi predchádzajúcim 
registrujúcim meno a adresu potenciálneho 
registrujúceho.

Agentúra zároveň oznámi predchádzajúcim 
registrujúcim meno a adresu potenciálneho 
registrujúceho alebo jeho zástupcu tretej 
strany menovaného v súlade s článkom 23 
ods. 4 písm. a) (nový).

Odôvodnenie

The identity of prior registrants to new registrants and vice versa should be protected against 
disclosure, in cases when the disclosure could reveal confidential business information.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 101
Článok 24 odsek 6

6. Ak na rovnakú látku predložil dopyt aj iný
potenciálny registrujúci, Agentúra 
bezodkladne oznámi obom potenciálnym 
registrujúcim meno a adresu druhého 
potenciálneho registrujúceho a štúdie na 
stavovcoch, ktoré konkrétne požadovali.

6. Ak na rovnakú látku predložil dopyt aj iný
potenciálny registrujúci, Agentúra 
bezodkladne oznámi obom potenciálnym 
registrujúcim meno a adresu druhého 
potenciálneho registrujúceho alebo jeho
zástupcu tretej strany menovaného v súlade 
s článkom 23 ods. 4 písm. a) (nový) a štúdie 
na stavovcoch, ktoré konkrétne požadovali.

Odôvodnenie

The identity of potential registrants should be protected against disclosure, in cases when the 
disclosure could reveal confidential business information.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 102
Článok 24 odsek 6a (nový)
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6a. Predchádzajúci alebo potenciálny 
registrujúci, ktorý si neželá zverejnenie 
svojho mena, do 15 dní od požiadavky 
informuje agentúru o tom, kto ho bude 
zastupovať.
Ak agentúra nedostane odpoveď v rámci 
tejto lehoty, totožnosť (potenciálneho) 
registrujúceho sa považuje za informáciu, 
ktorá nie je dôverného charakteru.

Odôvodnenie

Protection of the identity of previous or potential registrants should not prohibit the sharing 
of test results involving vertebrate animals.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 103
Článok 25 odsek 5

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 sumu 
uvedenú v článku 25 ods. 8a.

Odôvodnenie
Je zvláštne, aby každý potenciálny registrujúci uhrádzal 50 % pôvodných nákladov na skúšky 
bez ohľadu na vyrobený objem a počet potenciálnych alebo predchádzajúcich registrujúcich.
Článok 25.8a (nový) ustanovuje mechanizmus rovnomernejšieho zdieľania pôvodných 
nákladov na štúdiu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 104
Článok 25 odsek 6
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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 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) sumu uvedenú v článku 25 ods. 
8a, čo je vykonateľné na národných súdoch.

Odôvodnenie
Vyplýva z predchádzajúcej zmeny a doplnenia článku 25.5.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 105
Článok 25 odsek 8

8. Čakacie obdobie na registráciu podľa 
článku 19 ods. 1 pre nového registrujúceho 
sa predlžuje o 4 mesiace, ak o to 
predchádzajúci registrujúci požiada.

8. Agentúra môže predĺžiť čakacie obdobie 
na registráciu podľa článku 19 ods. 1 pre 
nového registrujúceho. Každé takéto predĺ
ženie je priamoúmerné času, ktorý je 
potrebný na vypracovanie príslušných 
štúdií a vykonanie nevyhnutných 
hodnotení, ak o to predchádzajúci 
registrujúci požiada.

Justification

The period required should reflect the time needed to make tests and collect data. It must be 
ensured that the potential registrant does not obtain any unjustified time advantage for the 
manufacture of his substance, particularly in the case of non-phase-in substances. A time 
advantage is usually more crucial for innovative products than the costs themselves.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 106
Článok 25 odsek 8 a (nový)

8a. Príspevok na náklady na stranu stanoví
agentúra na základe usmernení
vypracovaných podľa článku 73 ods. 1 
písm. a) (nový).
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 107
Článok 26

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

1. Aby bol prechodný režim ustanovený v 
článku 21 prospešný, každý potenciálny 
registrujúci fázovej látky predloží agentúre v
šetky tieto informácie na formulári určenom 
agentúrou v súlade s článkom 108:

(a) názov látky a prípadne skupinu látky, pod
ľa možností aj s jej číslom Einecs a CAS;

(a) názov látky a prípadne skupinu látky, pod
ľa možností aj s jej číslom Einecs a CAS;

(b) svoje meno a adresu a meno kontaktnej 
osoby;

(b) svoje meno a adresu a meno kontaktnej 
osoby, alebo, ak je to potrebné, meno osoby, 
ktorá ho zastupuje;

(c) predpokladaný termín 
registrácie/hmotnostné pásmo;

(c) ročné výrobné množstvá uvedené v 
hmotnostných pásmach ;

(d) uvedenie fyzikálnochemických, 
toxikologických a ekotoxikologických 
záverov/vlastností, ku ktorým má k dispozícii 
relevantné štúdie alebo informácie pre účely 
registračných požiadaviek na informácie, ak 
existujú;

(d) uvedenie fyzikálnochemických, 
toxikologických a ekotoxikologických 
záverov/vlastností, ku ktorým má k dispozícii 
relevantné štúdie alebo informácie pre účely 
registračných požiadaviek na informácie, ak 
existujú;

(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). .

e) prehlásenie, či štúdie spomínané v bode d) 
zahŕňajú skúšky na stavovcoch, a ak nie, či
zvažuje poskytnutie svojich záverov a 
celkových zhrnutí štúdií s ďalšími 
registrujúcimi, ako sa uvádza v bode x) 
článku 9 písm. a).

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

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: 

2. Informácie spomínané v odseku 1 sa 
predkladajú najneskôr 18 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

(a) termínom stanoveným v článku 21 ods. 
1 pre fázové látky vyrábané alebo dovážané
v množstvách 1 000 ton alebo vyšších ro
čne;

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

vypúšťa sa

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

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

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

5. Agentúra zaznamená informácie predlo
žené v súlade s odsekmi 1 až 4 do databázy.
Agentúra sprístupní verejnosti zoznam 
predbežne registrovaných látok v súlade s 
uvedeným ods. 2 do 3 mesiacov od dátumu 
uvedeného v tomto odseku. Tento zoznam 
obsahuje z názvov látok, ako aj ich čísla 
Einecs a CAS a mená a kontaktné
informácie o tých výrobcov a dovozcov, 
ktorí musia, alebo vyjadrili ochotu 
vzájomne si poskytovať existujúce údaje

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 108
Článok 26 a (nový)

Register látok

1. Agentúra vedie register látok obsahujúci 
informácie uvedené v článku 26 ods. 1.

2. Bezodkladne po uplynutí ohlasovacej 
lehoty stanovenej v článku 26 ods. 2 
agentúra zverejní v registri látok všetky 
ohlásené látky a uvedie pritom:

a) názov látky a prípadne skupinu látok, 
podľa možností aj s jej číslom EINECS a 
CAS;

b) prípadne meno a adresu výrobcu alebo 
dovozcu pod podmienkou, že k tomu bol 
daný súhlas v súlade s článkom 26 ods. 5;
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c) toxikologické alebo ekotoxikologické
závery, ku ktorým sú k dispozícii štúdie 
vychádzajúce z testovania na stavovcoch;

d) najbližší termín registrácie každej látky v 
súlade s článkom 21.
3. Každý výrobca alebo dovozca môže 
vymenovať fyzickú alebo právnickú osobu so 
sídlom v Spoločenstve za svojho zástupcu 
uverejneného na internetovej stránke. V 
prípade, ak bolo meno tohto zástupcu 
oznámené agentúre v súlade s článkom 26 
ods. 1 písm. b), agentúra nezverejní totožnos
ť výrobcu alebo dovozcu v súlade s odsekom 
2.

4. Následní používatelia musia do jedného 
roka po uverejnení v registri látok informova
ť agentúru v súlade s ods. 2 o existencii 
štúdií z ich vlastných skúšok na stavovcoch 
na získanie toxikologických alebo 
ekotoxikologických záverov. Agentúra 
doplní register látok a tento doplnok uverejní
po 13 mesiacoch od uverejnenia registra.

Odôvodnenie

The pre-registered substances will be included in a register of substances and will be 
published. This will ensure transparency about which phase- in substances are on the market 
and it will indicate the earliest registration deadline for each substance. This early 
publication of all phase-in substances enables communication both between manufacturers 
and importers to prepare the registration dossiers and between suppliers and downstream 
users.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 109

Článok 26b (nový)

Článok 26b
Právomoci a právna ochrana

1. Agentúra, ak nie je stanovené inak, 
zodpovedá za rozhodovanie v rámci tejto 
hlavy.
2. Voči rozhodnutiam agentúry môžu byť
vznesené odvolania v súlade s 
ustanoveniami článkov 87, 88 a 89.
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Odôvodnenie

Za účelom jasnosti by mali byť právomoci agentúry výslovne uvedené pre celú hlavu III. 
Namiesto oddeleného vypočítavania pri každej príležitosti by malo byť právo na odvolanie 
dané centrálne na tomto mieste.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 110
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 registrujúci a žiadatelia o predbe
žnú registráciu, ktorí agentúre predložili 
informácie v súlade s článkom 26 pre 
rovnakú fázovú látku, sú účastníkmi fóra 
výmeny informácií o látke (Sief), pokým 
neuplynie lehota uvedená v článku 21 ods. 
3.

Odôvodnenie
This amendment seeks to make the SIEF also accessible for downstream users. Furthermore, 
the duration of SIEF is clarified to ensure that it will be operable during the entire 
registration period for phase-in substances.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 111
Článok 27 odsek 2 a (nový)

2a. Účastníci SIEF vynaloženia maximálne 
úsilie na dosiahnutie dohody týkajúcej sa 
výkladu informácií, ktoré si vymieňajú.

Odôvodnenie
This amendment strongly encourages registrants to agree on the interpretation of (hazard) 
data with the aim of sharing data.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 112
Článok 28 odsek 1 druhý pododsek
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Majiteľ štúdie do dvoch týždňov od danej 
žiadosti poskytne účastníkovi (účastníkom), 
ktorý o to požiadal, dôkaz o svojich 
nákladoch. Účastník (účastníci) a majiteľ
podniknú všetky primerané kroky na 
dosiahnutie dohody o podieľaní sa na týchto 
nákladoch. Ak takú dohodu nedosiahnu, 
náklady sa podelia rovným dielom. Majiteľ
štúdiu poskytne do dvoch týždňov od prijatia 
platby.

Majiteľ štúdie do dvoch týždňov od danej 
žiadosti poskytne účastníkovi (účastníkom), 
ktorý o to požiadal, dôkaz o svojich 
nákladoch. Účastník (účastníci) a majiteľ
podniknú všetky primerané kroky na 
dosiahnutie dohody o podieľaní sa na týchto 
nákladoch. Ak takú dohodu nedosiahnu, 
náklady sa podelia v súlade s článkom 25 
ods. 8a. Majiteľ štúdiu poskytne do dvoch tý
ždňov od prijatia platby.

Odôvodnenie

Brings Article 28 in accordance with the above amendment for Article 25.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 113
Článok 28 odsek 3

3. Ak majiteľ štúdie, ako sa spomína v 
odseku 2, odmietne predložiť druhému ú
častníkovi (účastníkom) buď dôkaz o 
nákladoch štúdie alebo štúdiu samotnú, 
druhý účastník (účastníci) bude postupovať
tak, ako keby v rámci fóra SIEF nebola k 
dispozícii žiadna relevantná štúdia, pokiaľ už
iný registrujúci nepredložil registráciu 
obsahujúcu zhrnutie prípadne veľké študijné
zhrnutie tejto štúdie. V takých prípadoch 
Agentúra rozhodne o sprístupnení tohto 
zhrnutia prípadne veľkého študijného 
zhrnutia druhému účastníkovi (účastníkom).
Ďalší registrujúci si od účastníkov nárokuje 
rovný podiel nákladov, čo je vykonateľné na 
národných súdoch.

3. Ak majiteľ štúdie, ako sa spomína v 
odseku 1, odmietne predložiť druhému ú
častníkovi (účastníkom) buď dôkaz o 
nákladoch štúdie alebo štúdiu samotnú, 
druhý účastník (účastníci) bude postupovať
tak, ako keby v rámci fóra SIEF nebola k 
dispozícii žiadna relevantná štúdia, pokiaľ už
iný registrujúci nepredložil registráciu 
obsahujúcu zhrnutie prípadne veľké študijné
zhrnutie tejto štúdie. V takých prípadoch 
Agentúra rozhodne o sprístupnení tohto 
zhrnutia prípadne veľkého študijného 
zhrnutia druhému účastníkovi (účastníkom).
Ďalší registrujúci si od účastníkov nárokuje 
časť nákladov v súlade s článkom 25 ods. 
8a, čo je vykonateľné na národných súdoch.

Odôvodnenie

Brings Article 28 in accordance with the above amendment for Article 25.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 114

Článok 29 odsek 1 pododsek 1a (nový)
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1a. Toto sa netýka látok a prípravkov, ktoré
sú umiestnené na trh v množstvách men
ších ako 1kg za rok alebo raz dodaných len 
pre účely vedeckého výskumu a vývoja.

Odôvodnenie

Bolo by prehnané žiadať vytvorenie zoznamu bezpečnostných údajov pre veľmi malé množstvá
alebo pre jednorazové dodania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 115
Článok 29 odsek 1a (nový)

1a. Odchylne karta bezpečnostných údajov 
vytvorená v súlade s prílohou Ia sa nevy
žaduje v prípade prípravkov, ktoré sa  
prepravujú medzi dvoma podnikmi tej istej 
spoločnosti v EÚ, ktoré nie sú súčasťou 
toho istého právneho subjektu.

Odôvodnenie

Preprava medzi dvoma podnikmi tej istej spoločnosti v EÚ, ktoré nie sú súčasťou toho istého 
právneho subjektu by nemala byť považovaná za umiestnenie prípravku na trh. Ak sa berie do 
úvahy, že prípravok nie je nikdy mimo kontroly spoločnosti, požiadavka na osobitný zoznam 
bezpečnostných údajov pre takéto prípravky nie je prínosom  pre ľudské zdravie alebo životné
prostredie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 116
Článok 29 odsek 6 bod 15 a (nový)

15 a ak je to potrebné, špecifikácie a 
dôvody, na základe ktorých boli zrušené
skúšky v súlade s prílohou IX.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 117

Článok 29 odsek 6 posledný pododsek

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

Ak sa posudzuje chemická bezpečnosť, príslu
šné expozičné scenáre sa opíšu v príslu
šných častiach karty bezpečnostných údajov
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Odôvodnenie

L’Annexe à joindre à la Fiche de données de sécurité (SDS), décrivant les scénarios 
d’exposition en cas d’évaluation de la sécurité chimique, n’est pas nécessaire. Une fiche de 
données de sécurité doit rester facilement accessible et compréhensible pour les utilisateurs 
en aval.. Il est inutile de décrire les scénarios d’exposition dans une annexe car notamment:

- l’utilisation identifiée couverte par la fiche de données de sécurité est mentionnée dans cette 
dernière (section 1-2) ;

- En outre, la fiche de données de sécurité doit satisfaire aux exigences GHS.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 118

Článok 29 odsek 8

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 nie je predložený zoznam bezpe
čnostných údajov v súlade s týmito 
ustanoveniami, predtým nadobudnutím ú
činnosti tohto nariadenia. Dodávatelia ju 
bezodkladne aktualizujú pri nasledujúcich 
príležitostiach:

(a) hneď ako sú k dispozícii nové údaje, 
ktoré môžu byť potrebné pri zistení a 
aplikovaní vhodných opatrení na riadenie 
rizík;

(a) hneď ako sú k dispozícii nové údaje, 
ktoré môžu byť potrebné pri zistení a 
aplikovaní vhodných opatrení na riadenie 
rizík;

(b) po zaregistrovaní látky; (b) ak bola látka zaregistrovaná;

(c) po udelení schválenia alebo jeho 
zamietnutí;

(c) ak bolo schválenie udelené alebo 
zamietnuté;

(d) po uložení obmedzenia. (d) ak bolo uložené obmedzenie.

Nová aktuálna verzia informácií, označená
ako “Revízia: (dátum)” sa bezplatne 
poskytne všetkým minulým príjemcom, 
ktorým sa v uplynulých 12 mesiacoch 
dodávala látka alebo prípravok.

Nová aktuálna verzia informácií, označená
ako “Revízia: (dátum)” sa bezplatne
poskytne všetkým minulým príjemcom, 
ktorým sa v uplynulých 12 mesiacoch 
dodávala látka alebo prípravok

Odôvodnenie

Ak už boli podniky požiadané, aby boli v súlade s určitými ustanoveniami podľa provizórnej 
stratégie REACH, malo by byť spravené ustanovenie pre bezpečnostnú klauzulu, ktorá
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zabezpečí, že po nadobudnutí účinnosti nariadenia REACH nie je potrebné tento krok 
opakovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 119

Článok 30 odsek 2

2. Informácie sa oznamujú písomne 
najneskôr pri prvej dodávke látky po 
nadobudnutí platnosti tohto nariadenia.
Dodávatelia tieto informácie bezodkladne 
aktualizujú a bez oneskorenia komunikujú
ďalej po dodávateľskom reťazci pri 
nasledujúcich príležitostiach:

2. Informácie sa oznamujú písomne alebo 
elekronickou formou najneskôr pri prvej 
dodávke látky po nadobudnutí platnosti 
tohto nariadenia. Dodávatelia tieto 
informácie bezodkladne aktualizujú a bez 
oneskorenia komunikujú ďalej po dodávate
ľskom reťazci pri nasledujúcich príle
žitostiach:

(a) hneď ako sú k dispozícii nové údaje, 
ktoré môžu byť potrebné pri zistení a 
aplikovaní vhodných opatrení na riadenie 
rizík;

(a) hneď ako sú k dispozícii nové údaje, 
ktoré môžu byť potrebné pri zistení a 
aplikovaní vhodných opatrení na riadenie 
rizík;

(b) po zaregistrovaní látky; (b) ak bola látka zaregistrovaná;

(c) po udelení schválenia alebo jeho 
zamietnutí;

(c) ak bolo schválenie udelené alebo 
zamietnuté;

(d) po uložení obmedzenia. (d) ak bolo uložené obmedzenie.

Tieto nové informácie sa poskytujú bezplatne 
všetkým minulým príjemcom, ktorým v 
uplynulých 12 mesiacoch dodávali látku 
alebo prípravok

Tieto nové informácie sa poskytujú bezplatne 
všetkým minulým príjemcom, ktorým v 
uplynulých 12 mesiacoch dodávali látku 
alebo prípravok

Odôvodnenie

Prispôsobenie sa novým technológiám.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 120

Článok 31

Každý účastník dodávateľského reťazca látky 
alebo prípravku komunikuje ďalšiemu ú
častníkovi alebo distributérovi spätne po 
dodávateľskom reťazci nasledujúce 
informácie:

Pokiaľ nedôjde k odhaleniu dôverných 
informácií chránených podľa článku 116, 
každý účastník dodávateľského reťazca látky 
alebo prípravku komunikuje ďalšiemu ú
častníkovi alebo distributérovi spätne po 
dodávateľskom reťazci nasledujúce 
informácie:
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Odôvodnenie

Koncový užívateľ musí dostať výnimku z oznamovania v dodávateľskom reťazci, ak by 
oznámenie odhalilo dôverné informácie o užívateľovi alebo o čiastkovom použití chemickej 
látky. Takto by sa mohlo vyhnúť situáciám, keď by výrobca mohol dať tieto informácie 
konkurentom koncového užívateľa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 121
Článok 31 a (nový)

Článok 31 a
1. Každý výrobca alebo dovozca látky 
uvedenej v prílohe XIII alebo prípravku 
alebo tovaru obsahujúceho takúto látku na 
požiadanie následného užívateľa, pokiaľ o 
to môže požiadať, predloží informácie 
nevyhnutné na vyhodnotenie vplyvov látky 
na ľudské zdravie alebo životné prostredie 
vzhľadom na činnosti a použitia uvedené v 
tejto požiadavke.
2. Požiadavky na informácie špecifikované
v uvedenom ods. 1 platia mutatis mutandis 
smerom nahor v rámci dodávateľského re
ťazca.

Justification
Information on hazardous (authorised) substances on their own, in preparations, and in 
articles must be distributed through the supply chain (upwards and downwards) to enable the 
companies to take appropriate actions and to make informed decisions concerning the 
contents of their products. The downstream users' right to obtain information on such 
substances is crucial in order to rebuild consumer confidence and to regain goodwill.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 122

Článok 32 názov

Prístup pracovníkov k informáciám z karty 
bezpečnostných údajov

Prístup pracovníkov k informáciám o bezpe
čnosti

Odôvodnenie

Nie všetky údaje zo zoznamu bezpečnostných údajov môžu byť prístupné. Tento pozmeňujúci 
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a doplňujúci návrh je prepojený s ostatnými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi k
článkom v Hlave IV: Informácie v dodávateľskom reťazci.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 123

Článok 33

33. Všetci účastníci dodávateľského reťazca 
vytvoria a budú udržiavať v dispozícii všetky 
informácie, ktoré vyžadujú na plnenie svojich 
povinností v zmysle tohto nariadenia, po 
dobu 10 rokov od doby posledného 
vyrobenia, dovezenia, dodania alebo použitia 
samostatnej látky alebo látky v prípravku. Ka
ždý účastník dodávateľského reťazca 
bezodkladne na požiadanie predloží alebo 
sprístupní tieto informácie každému príslu
šnému orgánu členského štátu, v ktorom 
má daný účastník dodávateľského reťazca 
sídlo, alebo Agentúre bez vplyvu na hlavy II 
a VI.

33. Všetci účastníci dodávateľského reťazca 
vytvoria a budú udržiavať v dispozícii všetky 
informácie, ktoré vyžadujú na plnenie svojich 
povinností v zmysle tohto nariadenia, po
dobu päť rokov od doby posledného 
vyrobenia, dovezenia, dodania alebo použitia 
samostatnej látky alebo látky v prípravku. Ka
ždý účastník dodávateľského reťazca 
bezodkladne na požiadanie predloží alebo 
sprístupní tieto informácie agentúre bez 
vplyvu na hlavy II a VI.

Odôvodnenie

Povinnosť uchovávať všetky informácie REACH po dobu 10 rokov po tom, ako bola látka 
naposledy vyrobená, dovezená, dodaná alebo použitá predstavuje značný byrokratický
problém pre malé a stredné podniky. Preto by to obdobie malo byť skrátené na päť rokov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 124

Článok 34 odsek 1

1. Následný používateľ môže poskytnúť
informácie, aby pomohol pri príprave 
registrácie.

1. Následný používateľ môže poskytnúť
informácie, aby pomohol pri príprave 
registrácie. Informácie sa predložia priamo 
agentúre. Ustanovenia hlavy III platia 
mutatis mutandis.

Odôvodnenie

Návrh REACH koncovému užívateľovi výslovne nepovoľuje, aby sa stal žiadateľom 
o registráciu, alebo aby sa zúčastnil konzorcií. Pre koncových užívateľov existuje potenciálne 
riziko, že sa značne predĺži čas na uvedenie produktu na trh, a to v dôsledku byrokratických 
požiadaviek pre registráciu, ktoré môžu vyžadovať testovanie a iné administratívne postupy 
pred novým použitím chemickej látky. Bez samotnej možnosti zaregistrovania alebo účasti na 
konzorciách nemá koncový užívateľ možnosť urýchliť proces testovania a registrácie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 125

Článok 34 odsek 2

2. Každý následný používateľ má právo 
písomne zverejniť použitie výrobcovi, 
dovozcovi alebo 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. . 

Každý následný používateľ má právo 
písomne zverejniť použitie výrobcovi, 
dovozcovi, koncovému užívateľovi, 
distribútorovi alebo akémukoľvek inému ú
častníkovi v dodávateľskom reťazci, ktorý
mu látku dodal tak, aby išlo o určené pou
žitie. Poskytne pritom informácie, ktoré jeho 
dodávateľovi umožnia predložiť expozičný
scenár pre toto použitie v dodávateľovom 
posudku chemickej bezpečnosti.

V súlade s článkom 3 ods. 26 môže 
výrobca, dovozca alebo koncový užívateľ
odmietnuť poskytnutie expozičného 
scenára.

Tento odsek neplatí pre žiadne neschválené
použitie.

Odôvodnenie

Od dodávateľa by nemali požadovať, aby schválil všetky použitia, ktoré identifikoval koncový
užívateľ, a aby pripravil expozičný scenár pre neschválené použitia. Odsek 2 by nemal byť
v rozpore s nadpisom 16 na zozname bezpečnostných údajov (ktorý je tiež súčasťou GHS 
zoznamu bezpečnostných údajov).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 126

Článok 34 odsek 4 prvý pododsek

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. Každý následný používateľ samotnej látky 
alebo látky v prípravku vypracuje správu o 
chemickej bezpečnosti v súlade s prílohou XI 
pre každé použitie v množstve 1 tona alebo 
viac za rok na látku nad rámec kategórií
používania a expozície v zmysle článku 3 
ods. 30, ktoré mu boli oznámené v karte 
bezpečnostných údajov.

Odôvodnenie 



AD\579754SK.doc 71/151 PE 353.595v03-00

SK

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zaisťuje rovnaké zaobchádzanie so žiadateľmi o 
registráciu a následnými používateľmi s ohľadom na použitia, ktoré musia byť zahrnuté do 
hodnotenia chemickej bezpečnosti, ktoré, z dôvodu uskutočniteľnosti, má byť povinné len pri 
použitiach v množstvách 1 tona alebo viac ročne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 127

Článok 34a (nový)

Článok 34a 

V súlade s cieľom podporiť metódy 
testovania iné ako na zvieratách, by mala 
Komisia, členské štáty a priemysel zvýšiť
zdroje, ako aj úsilie zamerané na 
urýchlenie rozvoja a potvrdenia týchto 
alternatívnych metód testovania.

Odôvodnenie 

Cieľ stanovený týmto nariadením o podpore metód testovania iného ako na zvieratách by mal 
byť uvedený v texte nariadenia, predovšetkým s ohľadom na súčasný nedostatok zdrojov a 
úsilia v tejto oblasti a pomalý vývoj v rozvíjaní a schvaľovaní alternatívnych metód.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 128

Článok 35 odsek 1

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, ktorú účastník z 
predchádzajúcej časti dodávateľského re
ťazca zaregistroval v súlade s článkom 5 
alebo 16, začne používať na isté konkrétne 
použitie v súlade s kategóriou používania a 
expozície, každý následný používateľ ohlási 
agentúre informácie uvedené v odseku 2 
tohto článku, ak mu bola oznámená karta 
bezpečnostných údajov obsahujúca expozi
čný scenár, kategóriu používania alebo 
kategóriu expozície a následný používateľ
látku používa za podmienok vymykajúcich sa 
podmienkam, ktoré sú v ňom opísané.

Odôvodnenie 

Adekvátne prispôsobené. Poukazuje sa na to, že následní používatelia obyčajne  nemajú
odbornú znalosť v toxikológii pre predloženie návrhov na skúšku.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 129

Článok 36 odseky 1 a 2

1. Následní používatelia sú povinní splniť po
žiadavky článku 34 najneskôr 12 mesiacov 
od nadobudnutia registračného čísla, ktoré
im oznámi ich dodávateľ v karte bezpe
čnostných údajov.

1. Následní používatelia sú povinní splniť po
žiadavky článku 34 najneskôr 12 mesiacov 
od nadobudnutia potvrdenia o registra
čnom čísle, ktoré im oznámi ich dodávateľ v 
karte bezpečnostných údajov.

2. Následní používatelia sú povinní splniť po
žiadavky článku 35 najneskôr 6 mesiacov od 
nadobudnutia registračného čísla, ktoré im 
oznámi ich dodávateľ v karte bezpe
čnostných údajov.

2. Následní používatelia sú povinní splniť po
žiadavky článku 35 najneskôr 6 mesiacov od 
nadobudnutia potvrdenia o registračnom 
čísle, ktoré im oznámi ich dodávateľ v karte 
bezpečnostných údajov.

Odôvodnenie 

Požiadavka oznámiť následným používateľom registračné čísla všetkých látok pri príprave 
bude mať za následok stratu utajenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 130

Hlava VI názov

HODNOTENIE LÁTOK HODNOTENIE

Odôvodnenie 

Názov hlavy VI by mal vyjadrovať fakt, že jej ustanovenia sa týkajú hodnotenia nielen látok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 131

Článok 37

Polyméry sú vyňaté z hodnotenia v zmysle 
tejto hlavy

Polyméry a fázové látky, ktoré sú súčasťou 
procesu predbežnej registrácie podľa 
článku 26, sú vyňaté z hodnotenia v zmysle 
tejto hlavy.

Odôvodnenie 
Hodnotenie zavádzaných látok je osobitne regulované na základe predregistračného postupu.
Tieto látky budú podliehať hodnoteniu látok, avšak až po ich zaregistrovaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 132
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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 44 príslušným
orgánom je agentúra. Vzhľadom na uskuto
čnenie úloh uvedených v týchto článkoch 
sa môže opierať o príslušné orgány 
uvedené v článku 118.

Justification
In order to create a true level playing field, the Agency must be given a broader mandate and 
responsibility. Hence, the Agency should be responsible for Evaluation on the Community 
level, assisted and advised by Member State authorities and the Member State Committee 
which is the technical advisory body under the REACH system.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Hlava VI kapitola 2 článok 38 odsek 1a (nový)

1a. Pre účely článkov 39 až 43 možno vy
žiadať posudok od výboru členských štátov.

Odôvodnenie
Agentúra bude fungovať podľa odporúčaní výboru členských štátov a v spolupráci s ním, 
zachová si však plnú zodpovednosť za každé prijaté rozhodnutie. Aby sa však zabránilo náro
čnému konzultačnému postupu pri všetkých záležitostiach, malo by byť vecou voľby, či sa 
bude konzultovať výbor členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 134
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

Odôvodnenie
Vzhľadom na vyššie uvedenú zmenu a doplnenie článku 38.1 sa tento postup stáva nadbyto
čným.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 135

Článok 38 odsek 2a (nový)

2a. Celá komunikácia medzi agentúrou a 
žiadateľom o registráciu sa uskutoční v 
jazyku, ktorý vyberie registrujúci.

Odôvodnenie 

Harmonizácia vnútorného trhu predpokladá, že všetky rozhodnutia a hľadiská sú prijaté
centrálne: agentúrou. Agentúra však musí byť pri procese schopná ťažiť z odbornosti príslu
šných orgánov členských štátov a požadovať od nich odbornú pomoc za účelom prípravy 
svojich rozhodnutí a hľadísk.

Z dôvodu zjednodušenia záležitostí hlavne pre MSP, musí byť komunikácia s agentúrou mo
žná v jazyku krajiny, v ktorej má žiadateľ o registráciu sídlo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 136

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. Ak na základe preskúmania v zmysle 
odseku 1 sú potrebné ďalšie informácie na 
zosúladenie dokumentácie s požiadavkami 
tohto nariadenia, agentúra do dvanástich 
mesiacov od uverejnenia výročného 
hodnotiaceho plánu uvedeného v ods. 3 
písm. a) pripraví návrh rozhodnutia, na 
základe ktorého je registrujúci povinný
predložiť všetky informácie potrebné na 
zosúladenie registrácie (registrácií) a toto 
rozhodnutie sa prijme v súlade s článkom 48.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 137

Článok 40 odsek 3
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3. Registrujúci predloží Agentúre potrebné
informácie.

3. Registrujúci predloží agentúre potrebné
informácie v primeranej lehote, ktorú
stanoví agentúra. Táto lehota nesmie 
presiahnuť šesť mesiacov. Agentúra 
registrujúcemu odoberie registračné číslo, 
ak tento nepredloží príslušné informácie v 
stanovenej lehote.

Odôvodnenie 

Žiadateľ o registráciu mohol prejsť kontrolou úplnosti podľa článku 18, ale napriek tomu 
nemuseli byť požiadavky na informácie splnené. Nesúlad s požiadavkami na informácie by 
mal mať zrejmé následky. Žiadatelia o registráciu by nemali mať v priebehu maximálne 
šiestich mesiacov viac ako jednu možnosť opraviť chybné registrácie. Toto by malo zaistiť
správnu kvalitu a zabrániť nekonečným rozporom medzi príslušnými orgánmi a žiadateľmi o 
registráciu. Znenie je v súlade s ustanoveniami pre kontrolu úplnosti uvedenými v článku 18.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 138

Článok 40 odsek 3 a (nový)

3a. Agentúra vytvorí výročný hodnotiaci 
plán registračnej dokumentácie, predov
šetkým s ohľadom na hodnotenie jej 
celkovej kvality. Tento plán obsahuje 
minimálne percento registračnej 
dokumentácie, ktorá sa má vyhodnotiť, a je 
uverejnený na internetovej stránke 
agentúry.

Odôvodnenie

It is important to guarantee that a minimum proportion of registration dossiers are evaluated, 
in particular to give a measure of confidence that industry’s risk management measures are 
well-founded.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 139

Článok 40 odsek 3 b (nový)
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3b. Agentúra vypracuje výročnú správu o 
výsledkoch vykonaných hodnotení
dokumentácie. Táto správa obsahuje okrem 
iného odporúčania pre registrujúcich 
týkajúce sa spôsobu, akým by sa v 
budúcnosti mohla skvalitniť registračná
dokumentácia. Agentúra uverejní túto 
správu na svojej internetovej adrese.

Justification

The Agency must be able to play a role in informing the public and advising registrants on 
the quality of the dossiers submitted under the REACH rules.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 140
Článok 42 odsek 1

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

vypúšťa sa

Odôvodnenie
Vzhľadom na vyššie uvedenú zmenu a doplnenie článku 38.1 sa tento postup stáva nadbyto
čným.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 141
Článok 42 odsek 2

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.

2. Agentúra  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.

Odôvodnenie
Zosúladenie článku 42.2 s vyššie uvedenou zmenou a doplnením článku 38.1.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 142

Článok 42 odsek 4

4. Keď príslušný orgán členského štátu 
ukončí vyhodnocovanie v zmysle článku 39 
v súvislosti s fázovou látkou, informuje 
o tom Agentúru.

vypúšťa sa

Odôvodnenie
Vzhľadom na vyššie uvedenú zmenu a doplnenie článku 38.1 sa tento postup stáva nadbyto
čným.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 143

Článok 42 odsek 4 a (nový)

4a. Zoznam registračných dokumentácií
vyhodnotených v súlade s článkami 39 a 40 
majú členské štáty k dispozícii.

Justification

This amendment aims to provide visibility within the network regarding the work done by the 
Agency on testing proposals.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 144

Článok 43

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

vypúšťa sa

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.

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

vypúšťa sa
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 145

Článok 43 a (nový)

1. Agentúra posúdi informácie, ktoré jej 
boli poskytnuté v súlade s článkom 9 písm. 
a) bod iii) a článkom 11 ods. 11 písm. a) s 
cieľom stanoviť, či sú potrebné ďalšie 
informácie.

2. Agentúra na základe preskúmania 
vykonaného v súlade s ods. 1 vypracuje do 
12 mesiacov od získania informácií
rozhodnutie o tom, či je potrebné, aby 
registrujúci predložil dodatočné
informácie.

3. Dodatočné informácie sú potrebné v 
prípade, ak platia dve alebo viac z týchto 
podmienok:

a) látky, ktorých sa týkali predložené
informácie o vplyve na ľudské zdravie 
alebo životné prostredie, a ak ani jeden z 
orgánov členských štátov nemá takéto 
informácie k dispozícii;
b) látky, o ktorých je vedecky dokázané, že 
pravdepodobne splnia kritériá klasifikácie 
ako je karcinogénna, mutagénna alebo 
toxická pre rozmnožovanie, kategória 1 
alebo 2, alebo splnia kritériá z prílohy  XII, 
a o ktorých nie  sú dostupné žiadne príslu
šné informácie;
c) látky s disperzným alebo difúznym pou
žitím, ak nie je možné spoľahlivo stanoviť
expozíciu, predovšetkým ak sa takéto látky 
nachádzajú vo výrobkoch pre konečných 
spotrebiteľov;
d) látky, ktoré zaregistrovali minimálne 20 
registrujúci, ak títo registrujúci 
nepreukázali, že neexistuje významná
expozícia, alebo v prípade, ak možné
ohrozenie nebolo vedecky dokázané;
e) látky, v prípade ktorých vzniklo pri 
presadzovacích a monitorovacích 
opatreniach v členských štátoch 
podozrenie, že sú nebezpečné pre ľudské
zdravie a životné prostredie.
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Dodatočné informácie môžu obsahovať iba 
informácie uvedené v prílohe V.
4. Rozhodnutie agentúry o požiadavke na 
dodatočné informácie podlieha žiadosti v 
súlade s článkom 87 tohto nariadenia.

5. Agentúra informuje Komisiu a orgány 
členských štátov o tom, či navrhuje, aby sa 
začalo posudzovanie chemickej látky alebo 
riadenie rizík Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 146

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 
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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 147

Článok 43a a - Názov

Príslušný orgán Pracovný plán Spoločenstva

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 148

Článok 43 a a odsek 1 prvý pododsek
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A 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 príslušným 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:

Agentúra vypracuje návrh pracovného 
plánu Spoločenstva pre hodnotenie látok. 
Látka sa do návrhu pracovného plánu zara
ďuje na základe kritérií stanovených v 
článku 43a, ak existujú dôvody na 
podozrenie, v dôsledku vyhodnotenia 
dokumentácie podľa článku 38 alebo z 
iného relevantného zdroja, že látka 
predstavuje ohrozenie zdravia alebo 
životného prostredia, predovšetkým na 
základe nasledujúcich položiek:

Odôvodnenie
The Agency should be responsible for drawing up Community rolling plans for substance 
evaluations. The actual evaluations will subsequently be distributed to national authorities on 
the basis of know-how. This will ensure the best use of the available resources on the 
Community level.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 149

Článok 43 a a odsek 2

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. Návrh pracovného plánu Spoločenstva, 
ako sa spomína v odseku 1, pokrýva obdobie 
troch rokov, každoročne sa aktualizuje a 
uvádza látky, ktoré sa majú každý rok 
posúdiť. Agentúra predkladá návrh 
pracovného plánu 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
The Agency should be responsible for drawing up Community rolling plans for substance 
evaluations. The actual evaluations will subsequently be distributed to national authorities on 
the basis of know-how. This will ensure the best use of the available resources on the 
Community level.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 150
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Článok 43 a a odsek 2 a (nový)

2a. Členské štáty môžu vo svojich 
pripomienkach k návrhu pracovného plánu 
Spoločenstva:
- navrhnúť začlenenie dodatočných látok;
- navrhnúť vypustenie zahrnutej 

(zahrnutých) látky(látok);
; - uviesť záujem svojho vnútroštátneho 

príslušného orgánu uvedeného v článku 
118 zodpovedného za vyhodnotenie jednej 
alebo viacerých látok začlenených do 
návrhu pracovného plánu Spoločenstva 
a/alebo do svojho návrhu uvedeného v 
písmene a);

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 151

Článok 43 a a odsek 3

3. V prípadoch, keď k pracovnému plánu 
nie sú žiadne pripomienky alebo žiaden ďal
ší 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. Ak do 30 dní nepredložil žiaden členský
štát pripomienky k návrhu pracovného 
plánu, tento pracovný plán sa považuje za 
prijatý.

Ak sa pripomienky členského štátu doručili 
agentúre, postúpia sa spoločne s návrhom 
pracovného plánu Spoločenstva výboru 
členských štátov uvedenému v článku 72 
ods. 1 písm. e), ďalej označovanému ako 
„výbor členských štátov“.

V tomto návrhu pracovného plánu Spolo
čenstva sa tiež uvedú látky, ktoré bude 
musieť členský štát každý rok vyhodnotiť.

Rozdelenie látok medzi členskými štátmi 
odráža:

i) ich podiel na celkovom hrubom 
domácom produkte Spoločenstva; and
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ii) ich skúsenosti s tými istými alebo 
príbuznými látkami vyplývajúce z 
predchádzajúcich hodnotení podľa článkov 
39 až 46; a

iii) schopnosť príslušného orgánu 
členského štátu vykonávať takéto 
hodnotenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 152

Článok 43 a a odsek 4

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
príslušný orgán v súlade s postupom 
ustanoveným v druhom, treťom a štvrtom 
pododseku.

vypúšťa sa

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 odrá
ža ich pomerný podiel na celkovom 
hrubom domácom produkte spoločenstva.
Vždy, keď to bude možné, sa priorita 
priradí tým členským štátom, ktoré už
vykonali hodnotenie dokumentácie 
predmetnej látky v zmysle článkov 39 až 43. 

vypúšťa sa

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

4. Ak výbor členského štátu do 60 dní od 
odporúčania dospeje k jednomyseľnej 
dohode o návrhu pracovného plánu Spolo
čenstva, Agentúra prijme na základe toho
definitívny pracovný plán Spoločenstva.
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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 členských štátov nedospeje k 
jednomyseľnej dohode, agentúra predloží
protichodné názory Komisii, ktorá prijme 
definitívny pracovný plán Spoločenstva v 
súlade s postupom uvedeným v článku 130 
ods. 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 153

Článok 43 a a odsek 5

5. Agentúra ihneď po určení príslušných 
orgánov zverejní na svojej webovej stránke 
svoje definitívne pracovné plány.

5. Agentúra zverejní na svojej webovej 
stránke svoj definitívny pracovný plán a
jeho ročnú aktualizáciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 154

Článok 43 a a 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 členského štátu určený v 
súlade s odsekmi 3 a 4 vyhodnotí všetky 
látky, ktoré mu boli pridelené, v súlade s 
touto kapitolou.

Justification
Self-explanatory.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 155

Článok 43 a a odsek 6a (nový)

6a. Komisia zostaví na požiadanie 
ktoréhokoľvek členského štátu v súlade 
s postupom uvedeným v článku 130 ods. 2 
a na základe odporúčania agentúry systém 
náhrad hodnotení, ktoré vykonali orgány 
členských štátov.

Odôvodnenie
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The Agency should be responsible for drawing up Community rolling plans for substance 
evaluations. The actual evaluations will subsequently be distributed to national authorities on 
the basis of economic performance, experience and capacity. In case a Member State believes 
ther is an uneven distribution of evaluation costs, a compensation scheme should be put in 
place, so that the financial burden of performing the evaluations will subsequently be 
distributed fairly.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 156

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 patri
ť 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 pre účely 
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 pri súčasnom stanovení
primeranej lehoty pre takýto postup. 
Rozhodnutie sa prijme v súlade s postupom 
uvedeným v článkoch 48 a 49.

Justification

Competent authorities shall set up deadlines for registrants to submit the missing data 
outlined by the registrant in the test proposal, taking into account the number and quality of 
the missing test. Deadlines are necessary to avoid unreasonable delays in the substance 
evaluation, and will improve the management of the rolling plans.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 157

Článok 44 odsek 2

2. Registrujúci predloží Agentúre potrebné
informácie.

2. Registrujúci predloží agentúre potrebné
informácie alebo jeho príslušnému orgánu, 
ktorý postúpi tieto informácie agentúre.

Justification

It must be made possible to communicate with the Agency through local authorities.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 158

Článok 44a (nový)

Poskytnutie ďalších informácií v prípade 
viacerých registrujúcich

1. Ak pre viacerých žiadateľov o registráciu 
existuje požiadavka predložiť informácie o 
tej istej látke v súlade s článkom 43 a, 
agentúra informuje všetkých týchto žiadate
ľov o registráciu o totožnosti ostatných 
žiadateľov o registráciu.

2. Všetci registrujúci musia do 3 mesiacov 
dosiahnuť dohodu o tom, kto z nich predlo
ží tieto dodatočné informácie v mene v
šetkých registrujúcich. V prípade 
nedosiahnutia dohody, agentúra menuje 
jedného z registrujúcich, ktorý bude získava
ť informácie.
3. Náklady na získanie ďalších informácií
požadovaných agentúrou sa rozdelia 
rovným dielom medzi všetkých 
registrujúcich, ak sa nedohodlo inak.

Justification
If additional information is requested for a substance for which there are several registrants, 
it is superfluous for the Agency to obtain more than one additional data set. Further, costs for 
generating the additional information should in such cases be shared between all registrants 
of that substanc unless they internally decide otherwise.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 159

Článok 47
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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 pou
žívania medziproduktu izolovanému na 
pracovisku, príslušný orgán členského 
štátu, na ktorého území sa toto pracovisko 
nachádza, môže

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 pou
žívania medziproduktu izolovanému na 
pracovisku, agentúra môže

a) vyžadovať od registrujúceho predlo
ženie ďalších informácií súvisiacich priamo 
s určeným rizikom. K tejto žiadosti je dolo
žené písomné zdôvodnenie;

a) vyžadovať od registrujúceho predlo
ženie ďalších informácií súvisiacich priamo 
s určeným rizikom. K tejto žiadosti je dolo
žené písomné zdôvodnenie;

b) preskúmať všetky predložené
informácie a podľa potreby prijať vhodné
opatrenia na zníženie rizika na vyriešenie ur
čených rizík v spojitosti s predmetným 
pracoviskom.

b) preskúmať všetky predložené
informácie a podľa potreby prijať vhodné
opatrenia na zníženie rizika na vyriešenie ur
čených rizík v spojitosti s predmetným 
pracoviskom.

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

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

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh vyplýva z rozhodnutia o tom, že celé riadenie procesu 
posudzovania by malo byť v rukách agentúry. Mal by sa zvažovať v spojení s inými pozme
ňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi predloženými k článkom hlavy VI, Posudzovanie látok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 160

Článok 48 odsek 2

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 ďalšie 
informácie, pokiaľ nepredloží novú
registráciu.

2. Ak registrujúci prestane s definitívnou 
platnosťou látku vyrábať alebo dovážať, 
informuje agentúru o tejto skutočnosti s tým 
dôsledkom, že jeho registrácia už viac 
nebude platiť a v súvislosti s látkou už nemo
žno žiadať o ďalšie informácie, pokiaľ
nepredloží novú registráciu.

Odôvodnenie

Bolo by užitočné ustanoviť, že registrácia stratí platnosť len po definitívnom ukončení výroby.
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Výroba sa za určitých okolností môže zastaviť len dočasne, čo by nemalo viesť k strate 
registrácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 161

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 ďal
šie informácie, pokiaľ nepredloží novú
registráciu.

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

Odôvodnenie

Bolo by užitočné ustanoviť, že registrácia stratí platnosť len po definitívnom ukončení výroby.
Výroba sa za určitých okolností môže zastaviť len dočasne, čo by nemalo viesť k strate 
registrácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 162

Článok 49 odsek 1

1. Príslušný orgán členského štátu oznámi 
Agentúre svoje rozhodnutie v súlade s 
článkom 39, 40 alebo 44 spolu so všetkými 
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. Príslušný orgán členského štátu oznámi 
agentúre svoje rozhodnutie v súlade s 
článkom 44 spolu so všetkými 
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.

Justification

In order to simplify and centralise the process, the Agency, or the reporting body in a 
Member State, should be responsible for drawing up the draft decision.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 163
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Článok 50 odsek 1

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

1. Ak registrujúci alebo následný používateľ
zrealizuje skúšku v mene ostatných, náklady 
na túto štúdiu si podelia v súlade s článkom 
25 ods. 8a.

Odôvodnenie
Brings Article 50 in accordance with the above amendment for Article 25.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 164

Článok 52

Cieľom tejto hlavy je zabezpečiť dobré
fungovanie vnútorného trhu a zároveň
zabezpečiť, aby boli riziká vyplývajúce z 
látok vzbudzujúcich veľké znepokojenie 
riadne kontrolované alebo aby boli tieto látky 
nahradené vhodnými alternatívnymi látkami 
respektíve technológiami.

Cieľom tejto hlavy je zabezpečiť dobré
fungovanie vnútorného trhu a zároveň
zabezpečiť, aby boli riziká vyplývajúce z 
látok vzbudzujúcich veľké znepokojenie 
riadne kontrolované alebo aby boli tieto látky 
nahradené vhodnými alternatívnymi látkami 
respektíve technológiami s preukázaným niž
ší rizikom.

Odôvodnenie
Pri nahrádzaní látok vzbudzujúcich zvláštne obavy vhodnými alternatívnymi látkami by sa 
malo preukázať aj nižšie riziko vyplývajúce z týchto alternatívnych látok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 165

Článok 53 odsek 1

1. Výrobca, dovozca alebo následný pou
žívateľ neumiestni na trh látku za účelom 
použitia ani ju sám nepoužije, ak sa táto látka 
uvádza v prílohe XIII, pokiaľ

1. Výrobca, dovozca alebo následný pou
žívateľ neumiestni na trh látku za účelom 
použitia ani ju sám nepoužije, ak sa táto látka 
uvádza v prílohe XIII, pokiaľ:

a) 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 
schválené v súlade s článkami 57 až 61, alebo

a) použitie (použitia) alebo kategória pou
žitia a účinku 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 schválené v 
súlade s článkami 57 až 61, alebo
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b) 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 vyňaté spod 
samotnej požiadavky schválenia v prílohe 
XIII v súlade s článkom 55 ods. 2; alebo

b) použitie (použitia) alebo kategória pou
žitia/účinku 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 vyňaté spod samotnej požiadavky 
schválenia v prílohe XIII v súlade s článkom 
55 ods. 2; alebo

c) neuplynul dátum uvedený v článku 55 
odsek 1 písm. c) bod i) alebo

c) neuplynul dátum uvedený v článku 55 
odsek 1 písm. c) bod i) alebo

d) neuplynul dátum uvedený v článku 55 
odsek 1 písm. c) bod i) a žiadosť bola 
podaná 118 mesiacov pred týmto dátumom, 
avšak zatiaľ nebolo prijaté rozhodnutie o
žiadosti o schválenie, alebo  

d) neuplynul dátum uvedený v článku 55 
odsek 1 písm. c) bod i) a žiadosť bola 
podaná 118 mesiacov pred týmto dátumom, 
avšak zatiaľ nebolo prijaté rozhodnutie o
žiadosti o schválenie, alebo 

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, nebolo schválenie pre dané použitie 
alebo túto kategóriu použitia a účinku 
udelené jeho priamemu následnému pou
žívateľovi.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý vyplýva z predchádzajúceho pozmeňujúceho a dopl
ňujúceho návrhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 166

Článok 53 odsek 3

3. Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na použitie 
látok, ktoré sú odpadom a spracujú sa v 
zariadeniach na čistenie odpadov v súlade s 
podmienkami povolenia v zmysle smernice 
Rady č. 75/442/EHS alebo smernice Rady 
č. 91/689/EHS bez vplyvu na nariadenie 
(ES) č. …/…{ PoPs}.

vypúšťa sa

Justification
These provisions are now included in Article 2, Paragraph 1 ca (new).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 167
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Článok 53 odsek 5 a 6

5. Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na 
nasledujúce použitia látok:
a) použitia vo výrobkoch na ochranu 
rastlín v zmysle smernice č. 91/414/EHS;
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;
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;
(g) použitia ako izolované medziprodukty 
na pracovisku alebo prepravované
izolované medziprodukty;
h) použitia ako motorové palivo, na ktoré
sa vzťahuje smernica Európskeho 
parlamentu a Rady č. 98/70/ES
i) použitia ako palivo v mobilných alebo 
pevných spaľovacích závodoch pre výrobky 
z minerálnych olejov a použitie ako palivo v 
uzatvorených systémoch.

6. V prípade látok, ktoré podliehajú
schváleniu len preto, že spĺňajú kritériá
článku 54 písm. a), b) a c), alebo preto, že 
sú určené podľa článku 54 písm. f) len z 
dôvodu ohrozenia ľudského zdravia, sa 
odseky 1 a 2 tohto článku nebudú vzťahova
ť na nasledujúce použitia:
a) použitia v kozmetických výrobkoch 
v zmysle smernice č. 76/768/EHS;
b) použitia vo výrobkoch prichádzajúcich 
do styku s potravinami v zmysle smernice č. 
89/109/EHS.

vypúšťa sa

Justification
These provisions are now included in Article 2, paragraph 2b (new).
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 168

Článok 54 odsek 1 bod a

a) látky spĺňajúce kritériá klasifikácie ako 
karcinogénne kategórie 1 alebo 2 v zmysle 
smernice č. 67/548/EHS;

a) látky klasifikované ako karcinogénne 
kategórie 1 alebo 2 v zmysle smernice č. 
67/548/EHS;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 169 

Článok 54 odsek 1 bod b

b) látky spĺňajúce kritériá klasifikácie ako 
mutagénne kategórie 1 alebo 2 v zmysle 
smernice č. 67/548/EHS;

b) látky klasifikované ako mutagénne 
kategórie 1 alebo 2 v zmysle smernice č. 
67/548/EHS;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 170

Článok 54 odsek 1 bod c

c) látky spĺňajúce kritériá klasifikácie ako 
toxické z hľadiska reprodukcie kategórie 1 
alebo 2 v zmysle smernice č. 67/548/EHS;

c) látky klasifikované ako toxické z hľadiska 
reprodukcie kategórie 1 alebo 2 v zmysle 
smernice č. 67/548/EHS;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 171

Článok 54 odsek 1 bod e

e) látky, ktoré sú veľmi perzistentné a veľmi 
bioakumulatívne podľa kritérií stanovených v 
prílohe XII;

e) látky, ktoré sú veľmi perzistentné, veľmi 
bioakumulatívne a toxické podľa kritérií
stanovených v prílohe XII

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 172

Článok 54 odsek 1 bod f



AD\579754SK.doc 92/151 PE 353.595v03-00

SK

f) látky, ako napríklad látky s vlastnosťami 
narúšajúcimi endokrinný systém, alebo 
látky s perzistentnými, bioakumulatívnymi 
a jedovatými vlastnosťami, alebo s veľmi 
perzistentnými a veľmi bioakumulatívnymi
vlastnosťami, ktoré nespĺňajú kritériá z 
bodov d) a e) a ktoré sú určené ako látky 
spôsobujúce závažné a nezvratné účinky na 
ľudí alebo životné prostredie, ktoré sú
ekvivalentné s inými látkami uvedenými v 
bodoch a) až e) v závislosti od prípadu v 
súlade s postupom uvedeným v článku 56

f) látky, ktoré sú určené ako látky 
predstavujúce závažné riziká pre ľudí alebo 
životné prostredie, ktoré sú ekvivalentné s 
inými látkami uvedenými v bodoch a) až e), 
možno zahrnúť v závislosti od prípadu v 
súlade s postupom uvedeným v článku 56 na 
základe spoľahlivých vedeckých dôkazov.

Justification

Without any scientific and risked based assessment of substances that may be subject to 
authorisation this indent would open the whole authorisation process on the basis of arbitrary 
criteria, thereby limiting legal certainty and undermining the whole REACH philosophy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 173

Článok 54a (nový)

Článok 54a

Revízia látok, ktoré majú byť zaradené do 
prílohy XIII 
1. Európska komisia najskôr šesť rokov po 
nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia po
žiada Vedecký výbor pre zdravotné a 
environmentálne riziká (SCHER), aby 
poskytol stanovisko, či by sa mali do článku 
54 tohto nariadenia a jeho príslušných 
príloh vložiť ďalšie vedecké kritériá a 
poskytne usmernenia v súvislosti s týmito 
kritériami.
2. Komisia môže na základe stanoviska 
SCHER-u a so zreteľom na článok 251 
Zmluvy predložiť Európskemu parlamentu 
a Rade návrh na zmenu a doplnenie 
kategórií uvedených v článku 54 tak, aby 
boli pokryté ďalšie látky vzbudzujúce 
rovnocennú úroveň znepokojenia v 
prípade, že ich vlastnosti:
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a) môžu byť určené na základe jasných 
vedeckých kritérií pomocou medzinárodne 
validovaných skúšobných metód; a

b) podľa zistení spôsobujú závažné a 
nezvratné účinky na ľudské zdravie alebo 
životné prostredie.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zabezpečuje právnu istotu, a tiež to, aby boli 
obmedzenia schvaľovacieho procesu zamerané na látky, v prípade ktorých bol nepriaznivý ú
činok na ľudské zdravie alebo životné prostredie preukázaný pri skúškach vzhľadom na jasne 
určené vedecké kritériá právoplatné na medzinárodnej úrovni, akou je napríklad OECD.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 174

Článok 55 odsek 1 bod e)

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

e) použitia alebo kategórie použitia a ú
činku vyňaté spod požiadavky 
schválenia, ak existujú, a podmienky 
tohto vyňatia, ak existujú.

Odôvodnenie

Schváleniu by mali podliehať len registrované látky. Neregistrované látky sa v žiadnom 
prípade nemôžu vyrábať ani dovážať. Táto vsuvka objasní dané ustanovenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 175

Článok 55 odsek 2

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

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

a) existujúce osobitné právne predpisy spolo
čenstva nastoľujúce minimálne požiadavky 
týkajúce sa ochrany zdravia alebo životného 
prostredia pre dané používanie látky, ako 
napríklad záväzné pracovné limity expozície, 
emisné limity a tak ďalej,
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b) existujúce právne povinnosti prijať vhodné
technické a riadiace opatrenia na zabezpe
čenie zhody s relevantnými zdravotnými, 
bezpečnostnými a environmentálnymi 
normami vo vzťahu k používaniu látky;

ba) úmernosť ohrozenia ľudského zdravia 
alebo životného prostredia vo vzťahu k 
fyzikálnej forme v priebehu používania, 
ako sú napr. kovy v pevnej forme.
bb) osobitné opatrenia riadenia rizika na 
ochranu zdravia a/alebo životného 
prostredia, ktoré sú súčasťou registračnej 
dokumentácie.

Výnimky môžu byť podmienené. Výnimky môžu byť podmienené.

Odôvodnenie

Manche Stoffe oder Verwendungen, die bereits einer angemessenen Kontrolle unterliegen 
(zum Beispiel Expositionsgrenzwerte, Verwendung unter streng überwachten industriellen 
Bedingungen) müssen ausgenommen werden. For metals/alloys the risks to human health and 
the environment depend on the forms . Generally, their toxilogical effects are assessed by 
testing the metals in the form of fine powder. However, massive forms of the metals typically 
have lower risk characteristics, so cannot be treated on a par with the fine powder form.
Applying the same requirements to both forms is disproportionate to the potential risk.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 176

Článok 55 odsek 3 bod ca) (nový)

ca) kategórie 1 a 2 látok CMR 

Odôvodnenie

Kategórie CMR 1 a 2 by sa mali zaradiť do zoznamu, pretože sú to látky, ktoré by mali byť
zaradené do prílohy XIII (pozri článok 54 písm. a), b) a c)). Tento pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh je spojený s inými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi k článkom hlavy VII:
Schválenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 177

Článok 55 odsek 3a (nový)
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3a. Do šiestich mesiacov od skončenia 
registrácie určitých látok spĺňajúcich 
kritériá podľa článku 54 agentúra posúdi, 
či sú v spojitosti so spôsobmi použitia alebo 
kategóriami použitia a expozície, ktoré
uviedol registrujúci, potrebné nové
obmedzenia alebo zmeny existujúcich 
obmedzení podľa hlavy VIII. Ak agentúra 
dospeje k záveru, že sú potrebné nové
obmedzenia, odporučí zaviesť obmedzovací
postup v súlade s článkami 66 až 70. Ak 
agentúra príde k názoru, že spôsoby pou
žitia, ktoré uviedol registrujúci, podliehajú
vhodnému overeniu, odporučí urobiť
výnimku z týchto obmedzení, pričom vezme 
do úvahy požiadavky stanovené v článku 55 
ods. 2. Tieto výnimky podliehajú
rozhodnutiam, ktoré sa prijmú v súlade s 
postupom uvedeným v článku 130 ods. 3

Vety 1 až 3 neplatia, ak agentúra už látku 
odporučila ako prioritnú látku na zapísanie 
podľa článku 55 ods. 3.
Vety 1 až 3 neplatia, ak agentúra rozhodne, 
že registračná dokumentácia predložená k 
danej látke neposkytuje dostatočné dôvody 
na prijatie urýchleného rozhodnutia. Toto 
rozhodnutie sa oznámi príslušným 
registrujúcim osobám. Registrujúce osoby 
sú vyzvané, aby do troch mesiacov predlo
žili pripomienky. Agentúra upraví svoje 
rozhodnutie, pričom vezme tieto 
pripomienky do úvahy.
Použitia identifikované registrujúcou 
osobou, ktoré agentúra do šiestich 
mesiacov neodporučila podľa vety 2 alebo 
3, alebo pre ktoré neprijala rozhodnutie 
podľa vety 5, sa považujú za výnimky v 
zmysle článku 55 ods. 2.

Odôvodnenie

Obmedzovacie postupy by sa mali uprednostňovať pred schvaľovacími postupmi: Umožňujú
zabezpečiť vyšší stupeň environmentálnej a spotrebiteľskej bezpečnosti rýchlejšie, komplexnej
šie a jednotným spôsobom v celej EÚ. Dvojstupňový schvaľovací postup je zdĺhavý a 
byrokratický. Jednotlivé rozhodnutia na základe schvaľovacieho postupu by boli možné len v 
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prípadoch, keby obmedzovacím postupom nebolo možné zaistiť dostatočný stupeň
bezpečnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 178

Článok 57 odsek 3 bod b)

b) socioekonomických prínosov 
vyplývajúcich z jej používania 
a socioekonomických dôsledkov zamietnutia 
jej schválenia, ako ich preukáže žiadateľ
alebo iné zainteresované strany;

b) socioekonomických prínosov 
vyplývajúcich z jej používania 
a socioekonomických dôsledkov, ako aj 
iných dôsledkov týkajúcich sa udržate
ľného rastu, zamietnutia jej schválenia ako 
ich preukáže žiadateľ alebo iné
zainteresované strany;

Odôvodnenie

Termín „socioekonomický“ nepokrýva nevyhnutne celkové posúdenie dôsledkov, ktoré je 
potrebné zvážiť. Dôsledky vzťahujúce sa na udržateľnosť zahrňujú posúdenie takých faktorov, 
ako je efektívnosť využívania zdrojov, energetická efektívnosť, efektívnosť ohľadom 
skleníkových plynov, minimalizácia odpadov a recyklácia. Je potrebný konkrétny odkaz na 
dôsledky vzťahujúce sa na udržateľnosť, aby sa predišlo zavádzajúcim alebo neoptimálnym 
výsledkom posúdenia. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 179

Článok 57 odsek 3 bod c)

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 štandardom a ktoré sú predlo
žené v zmysle článku 61 odsek 2,

Odôvodnenie

Príspevky tretej strany môžu poskytnúť užitočný vklad, ak zodpovedajú vedeckým štandardom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 180

Článok 57 odsek 3 bod d)
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d) dostupných informácií o zdravotných 
alebo environmentálnych rizikách každej 
alternatívnej látky alebo technológie.

d) dostupných informácií o zdravotných a 
environmentálnych rizikách 
a socioekonomických dôsledkov, ako aj o 
iných dôsledkov týkajúcich sa udržate
ľného rastu v súvislosti s používaním ka
ždej alternatívnej látky alebo technológie.

Odôvodnenie

Dôsledky vzťahujúce sa na udržateľnosť zahrňujú posúdenie takých faktorov, ako je efektívnos
ť využívania zdrojov, energetická efektívnosť, efektívnosť ohľadom skleníkových plynov, 
minimalizácia odpadov a recyklácia. V záujme prijatia celkových a cielených rozhodnutí by 
sa mali vyžadovať informácie o zdravotných a environmentálnych rizikách, ako aj 
o socioekonomických a ostatných na udržateľnosť sa vzťahujúcich dôsledkoch používania 
alternatívnych látok alebo technológií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 181

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 
podliehajú pravidelnému preskúmaniu, pri 
zohľadnení používania osobitných časov
priebehu a výrobných cyklov.

Justification

The words "time-limit" do not have a clear meaning. It is not clear if what is being referred to 
is a date for end of authorised use (i.e. a sunset date) or a date at which authorisation for use 
is to be reviewed. This amendment ensures all authorisations granted in accordance with 
Article 57 (3) shall be subject to review at a time specified when the authorisation is granted, 
but leaves the need for any decision related to the date for an end of authorised use to be 
made on a case by case basis.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 182

Článok 57 odsek 7 bod c)

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

c) použitie (použitia) alebo kategórie pou
žitia a expozície, pre ktoré sa schválenie 
udelilo,
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 183

Článok 57 odsek 8

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

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Odsek 8 nie je kompatibilný s hodnotením rizík a mal by byť vypustený. Schválenie bude 
udelené, ak hodnotenie rizikovosti preukáže, že riziko pre ľudské zdravie a/alebo životné
prostredie vznikajúce na základe expozície je adekvátne kontrolované. Následkom toho 
povinnosť redukovať expozíciu na minimálnu úroveň vyústi do právnej a finančnej bezobsa
žnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 184

Článok 58 odsek 1

1. Schválenia udelené v súlade s článkom 57
odsek 3, ktoré podliehajú časovému 
obmedzeniu, sa považujú za platné dovtedy, 
kým Komisia nerozhodne o novej žiadosti 
pod podmienkou, že držiteľ schválenia 
novú žiadosť predloží najmenej 18 mesiacov 
pred uplynutím časového obmedzenia.
Žiadateľ môže predložiť iba istý počet 
platných schválení podľa druhého, tretieho a 
štvrtého pododseku, namiesto opätovného 
predkladania všetkých prvkov pôvodnej 
žiadosti o platné schválenie.

1. Schválenia udelené v súlade s článkom 57 
odsek 3, ktoré podliehajú pravidelnému 
prehodnoteniu, sa považujú za platné
dovtedy, kým Komisia nerozhodne o novom 
termíne skončenia schváleného použitia.
Tieto schválenia sa opätovne posúdia v 
termíne prehodnotenia. Žiadatelia môžu 
predložiť všetky aktualizované alebo dodato
čné informácie 18 mesiacov pred uplynutím 
termínu prehodnotenia. Žiadateľ môže 
predložiť iba istý počet platných schválení
podľa druhého, tretieho a štvrtého 
pododseku, namiesto opätovného 
predkladania všetkých prvkov pôvodnej 
žiadosti o platné schválenie.

Justification

This amendment aims to simplify the process for authorisation review/renewal. One 
authorisation number will cover authorised use until such a time as the Commission decides 
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to set a date for the end of that use. This amendment ensures all authorisations granted in 
accordance with Article 57 (3) shall be subject to review at a time specified when the 
authorisation is granted, but leaves the need for any decision related to the date for an end of 
authorised use to be made on a case by case basis.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 185

Článok 58 odsek 3

Vo svojom rozhodnutí o revízii môže 
Komisia, berúc do úvahy proporcionalitu, 
zmeniť alebo doplniť schválenie alebo 
schválenie stiahnuť k dátumu rozhodnutia, ak 
by schválenie nebolo udelené za zmenených 
okolností.

Vo svojom rozhodnutí o revízii môže 
Komisia, berúc do úvahy proporcionalitu, 
zmeniť alebo doplniť schválenie alebo 
schválenie stiahnuť k dátumu rozhodnutia, ak 
by schválenie nebolo udelené za zmenených 
okolností.

V prípadoch, kde existuje závažné a 
bezprostredné ohrozenie ľudského zdravia 
alebo životného prostredia, môže Komisia 
schválenie pozastaviť až do vykonania 
revízie, pričom berie do úvahy 
proporcionalitu.

V prípadoch, kde existuje ohrozenie 
ľudského zdravia alebo životného prostredia, 
môže Komisia schválenie pozastaviť až do 
vykonania revízie, pričom berie do úvahy 
proporcionalitu.

Odôvodnenie

Neexistujú žiadne kritériá pre definíciu „závažného a bezprostredného“ rizika. Z tohto 
dôvodu je na Komisii, aby na základe kritérií rozhodla, či pozastaviť schválenie počas 
posudzovania alebo nie. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je spojený s inými pozme
ňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi k článkom hlavy VII: Schválenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 186

Článok 59 odseky 3 a 4

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 alebo kategórie použitia a expozície.
Žiadosti môžu byť predložené pre vlastné
použitie (použitia) alebo kategórie použitia 
a expozície žiadateľa a/alebo pre použitia 
alebo kategórie použitia a expozície, pre 
ktoré plánuje umiestniť látku na trh.

4. Žiadosť o schválenie obsahuje nasledujúce 
informácie:

4. Žiadosť o schválenie obsahuje nasledujúce 
informácie:
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a) určenie látky (látok), ako sa uvádza v časti 
2 prílohy IV;

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

b) meno a kontaktné údaje osoby alebo osôb 
predkladajúcich žiadosť;  

b) meno a kontaktné údaje osoby alebo osôb 
predkladajúcich žiadosť;  

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) alebo kategórie 
použitia a expozície sa žiada o schválenie a 
ktoré sa týka použitia látky v prípravkoch a 
/alebo začlenenie látky do artiklov, ak je to 
relevantné;

d) ak už nebola predložená ako súčasť
registrácie, tak správa o chemickej bezpe
čnosti v súlade s prílohou I, týkajúca sa 
ohrození ľudského zdravia a/alebo životného 
prostredia používaním látky (látok), ktoré
vyplývajú z prirodzených vlastností
uvedených v prílohe XIII

d) ak už nebola predložená ako súčasť
registrácie, tak správa o chemickej bezpe
čnosti v súlade s prílohou I, týkajúca sa 
ohrození ľudského zdravia a/alebo životného 
prostredia používaním látky (látok), ktoré
vyplývajú z prirodzených vlastností
uvedených v prílohe XIII

Odôvodnenie
Vynútené inými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 187

Článok 61, odsek 4, body a) a b)

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 použitia 
(použití) alebo kategórie použitia a 
expozície látky, ako je opísané v žiadosti;

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) alebo 
kategóriou použitia a expozície látky, ako je 
opísané v žiadosti, ak sa žiadosť podáva pod
ľa článku 59 ods. 5.

Odôvodnenie

Nadväzuje na predchádzajúce pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 188

Článok 61 odsek 5, pododsek 3

Ak si žiadateľ želá vzniesť pripomienky, 
svoje argumenty odošle Agentúre písomne 
do 2 mesiacov od prijatia návrhu posudku.
Výbory pripomienky zvážia a prijmú svoje 
konečné posudky do 2 mesiacov od prijatia 
písomných argumentov, pričom podľa 
potreby vezmú tieto argumenty do úvahy.
Agentúra do ďalších 15 dní zašle tieto 
posudky s pripojenými písomnými 
argumentmi Komisii, členským štátom a 
žiadateľovi.

Ak si žiadateľ želá vzniesť pripomienky, 
svoje argumenty odošle agentúre písomne do 
2 mesiacov od prijatia návrhu posudku.
Výbory pripomienky zvážia a prijmú svoje 
konečné posudky do 2 mesiacov od prijatia 
písomných argumentov, pričom vezmú tieto 
argumenty do úvahy. Agentúra do ďalších 15 
dní zašle tieto posudky s pripojenými 
písomnými argumentmi Komisii, členským 
štátom a žiadateľovi.

Odôvodnenie

Pripomienky žiadateľa musia byť brané do úvahy v každom prípade, nielen ‘podľa potreby’.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 189

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, kategóriu pou
žitia alebo kategóriu expozície uvedú na 
štítku číslo schválenia.

Odôvodnenie

Nadväzuje na predchádzajúce pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 190

Článok 64 odseky 1 a 2
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1. Látka v samostatnej forme, v prípravku 
alebo v artikli, pre ktorú sa v prílohe XVI 
uvádza obmedzenie, sa nevyrába, neumiest
ňuje na trh ani nepoužíva, pokiaľ nespĺňa 
podmienky daného obmedzenia. To sa nevz
ťahuje na výrobu, umiestňovanie na trh alebo 
používanie látky vo vedeckom výskume a 
vývoji alebo vo výskume a vývoji 
orientovanom na výrobok a proces v mno
žstvách nepresahujúcich 1 tonu ročne.

1. Látka v samostatnej forme, v prípravku 
alebo v artikli, pre ktorú sa v prílohe XVI 
uvádza obmedzenie, sa nevyrába, neumiest
ňuje na trh ani nepoužíva, pokiaľ nespĺňa 
podmienky daného obmedzenia. To sa nevz
ťahuje na výrobu, umiestňovanie na trh alebo 
používanie látky vo vedeckom výskume a 
vývoji alebo vo výskume a vývoji 
orientovanom na výrobok a proces v mno
žstvách potrebných pre výskum a vývoj 
orientovaný na výrobok a proces.
Bez ohľadu na prvú vetu predchádzajúceho 
pododseku látka samotná v prípravku alebo 
vo výrobku, v prípade ktorej platí
obmedzenie podľa prílohy XVI, môže byť
daná do obehu na účely jej vrátenia 
výrobcovi, dovozcovi alebo dodávateľovi.

2. Látka v samostatnej forme, v prípravku 
alebo v artikli, pre ktorú sa v prílohe XVII 
uvádza obmedzenie, sa nevyrába, neumiest
ňuje na trh ani nepoužíva, pokiaľ nespĺňa 
podmienky daného obmedzenia. To sa nevz
ťahuje na výrobu, umiestňovanie na trh alebo 
používanie látky pre výskum na laboratórnej 
úrovni alebo na používanie látky ako referen
čného štandardu.

2. Látka v samostatnej forme, v prípravku 
alebo v artikli, pre ktorú sa v prílohe XVII 
uvádza obmedzenie, sa nevyrába, neumiest
ňuje na trh ani nepoužíva, pokiaľ nespĺňa 
podmienky daného obmedzenia. To sa nevz
ťahuje na výrobu, umiestňovanie na trh alebo 
používanie látky pre výskum na laboratórnej 
úrovni alebo na používanie látky ako referen
čného štandardu.

Prvá veta druhého pododseku v odseku 1 sa 
uplatní primeraným spôsobom 

Odôvodnenie

No time restrictions should be placed on research and development, since this could have 
unwanted effects. There is no need for time restrictions if the conditions laid down in this 
article are met.

No maximum quantity should be laid down. Instead, tonnage restrictions should be 
determined according to intended uses.

The REACH regulation should allow, and lay down clear provisions to govern, the return of 
products which cannot be marketed, because restrictions have been imposed on substances in 
connection with callback actions.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 191

Článok 65 odsek 2
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2. Pre látky, ktoré spĺňajú kritériá
klasifikácie ako karcinogénne, mutagénne 
alebo jedovaté pre reprodukciu kategórií 1 a 
3, a pre ktoré Komisia navrhla obmedzenia 
spotrebiteľského použitia, sa príloha XVI 
zmení a doplní v súlade s postupom 
spomínaným v článku 130 ods. 3. Články 66 
až 70 neplatia.

2. Pre látky, ktoré sú klasifikované ako 
karcinogénne, mutagénne alebo jedovaté pre 
reprodukciu kategórií 1 a 3, a pre ktoré
Komisia navrhla obmedzenia spotrebite
ľského použitia, sa príloha XVI zmení a 
doplní v súlade s postupom uvedeným v 
článku 130 ods. 3.

Odôvodnenie
Pripojenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k článku 54 body a) až c).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 192

Článok 65 odsek 3

3. Bez ohľadu na článok 55 odsek 5, 
Komisia najneskôr pri zapísaní látky do 
protokolu zo štokholmského dohovoru alebo 
do Protokolu UNECE o perzistentných 
organických znečisťujúcich látkach predloží
návrh zapísania látky do prílohy XVII.
Navrhované opatrenia budú prinajmenšom
zavádzať povinnosti vyplývajúce z týchto 
medzinárodných záväzkov pre spoločenstvo.
Príloha XVII sa mení a dopĺňa v súlade s 
postupom uvedeným v článku 130 ods. 3.
Články 66 až 70 neplatia.

3. Bez ohľadu na článok 55 odsek 5, 
Komisia najneskôr pri zapísaní látky do 
protokolu zo štokholmského dohovoru alebo 
do Protokolu UNECE o perzistentných 
organických znečisťujúcich látkach predloží
návrh zapísania látky do prílohy XVII.
Navrhované opatrenia budú zavádzať
povinnosti vyplývajúce z týchto 
medzinárodných záväzkov pre Spoločenstvo.
Príloha XVII sa mení a dopĺňa v súlade s 
postupom uvedeným v článku 130 ods. 3.
Články 66 až 70 neplatia.

Odôvodnenie

Komisia musí spĺňať záväzky Spoločenstva, ktoré vyplývajú z medzinárodných dohôd 
a protokolov. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k dodatku XVII musia plne odrážať
zaradenie určitých látok do Štokholmskej dohody alebo Protokolu o stálych organických zne
čisťujúcich látkach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 193

Článok 66 odseky 1 a 2
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1. Ak sa Komisia domnieva, že výroba, 
umiestňovanie na trh alebo používanie 
samostatnej látky, látky v prípravku alebo 
v artikli predstavuje ohrozenie ľudského 
zdravia alebo životného prostredia, ktoré nie 
je primerane riadené a je potrebné ho riešiť
na úrovni spoločenstva, požiada Agentúru o 
pripravenie dokumentácie spĺňajúcej po
žiadavky z prílohy XIV. Ak táto 
dokumentácia preukáže, že je potrebná akcia 
na úrovni celého spoločenstva poza rámec už
uplatňovaných opatrení, Agentúra navrhne 
obmedzenia, čím inicializuje obmedzovací
proces.

1. Ak sa Komisia domnieva, že výroba, 
umiestňovanie na trh alebo používanie 
samostatnej látky, látky v prípravku alebo 
v artikli predstavuje neprijateľné ohrozenie
ľudského zdravia alebo životného prostredia, 
ktoré nie je primerane riadené a je potrebné
ho riešiť na úrovni spoločenstva, požiada 
Agentúru o pripravenie dokumentácie spĺ
ňajúcej požiadavky z prílohy XIV. Ak táto 
dokumentácia preukáže, že je potrebná akcia 
na úrovni celého spoločenstva poza rámec už
uplatňovaných opatrení, Agentúra navrhne 
obmedzenia, čím inicializuje obmedzovací
proces.

Agentúra sa odvoláva na dokumentáciu, 
správu o chemickej bezpečnosti alebo 
posúdenie rizika od ktoréhokoľvek 
členského štátu, ktoré jej boli predložené pod
ľa tohto nariadenia. Takisto sa odvoláva na 
každé relevantné posúdenie rizika predložené
tretími stranami pre účely iných nariadení
alebo smerníc spoločenstva. Ostatné orgány, 
ako napríklad agentúry, vytvorené podľa 
práva spoločenstva a vykonávajúce podobné
úlohy, poskytnú v tomto smere Agentúre 
informácie na požiadanie.

Agentúra sa odvoláva na dokumentáciu, 
správu o chemickej bezpečnosti alebo 
posúdenie rizika od ktoréhokoľvek 
členského štátu, ktoré jej boli predložené pod
ľa tohto nariadenia. Takisto sa odvoláva na 
každé relevantné posúdenie rizika predložené
tretími stranami pre účely iných nariadení
alebo smerníc spoločenstva. Ostatné orgány, 
ako napríklad agentúry, vytvorené podľa 
práva spoločenstva a vykonávajúce podobné
úlohy, poskytnú v tomto smere Agentúre 
informácie na požiadanie. .

Agentúra okamžite/bezodkladne oznámi na 
svojej internetovej stránke, že členský štát 
alebo Komisia zamýšľa iniciovať
obmedzovací proces a informuje tých, ktorí
príslušnú látku registrujú.

2. Ak sa členský štát domnieva, že výroba, 
umiestňovanie na trh alebo používanie 
samostatnej látky, látky v prípravku alebo 
v artikli predstavuje ohrozenie ľudského
zdravia alebo životného prostredia, ktoré nie 
je primerane riadené a je potrebné ho riešiť
na úrovni spoločenstva, pripraví
dokumentáciu spĺňajúcu požiadavky 
z prílohy XIV. Ak táto dokumentácia preuká
že, že je potrebná akcia na úrovni celého 
spoločenstva poza rámec už uplatňovaných 
opatrení, členský štát ju predloží Agentúre na 
formulári uvedenom v prílohe XIV, čím 
inicializuje obmedzovací proces.

2. Ak sa členský štát domnieva, že výroba, 
umiestňovanie na trh alebo používanie 
samostatnej látky, látky v prípravku alebo 
v artikli predstavuje neprijateľné ohrozenie
ľudského zdravia alebo životného prostredia, 
ktoré nie je primerane riadené a je potrebné
ho riešiť na úrovni spoločenstva, pripraví
dokumentáciu spĺňajúcu požiadavky 
z prílohy XIV. Ak táto dokumentácia preuká
že, že je potrebná akcia na úrovni celého 
spoločenstva poza rámec už uplatňovaných 
opatrení, členský štát ju predloží Agentúre na 
formulári uvedenom v prílohe XIV, čím 
inicializuje obmedzovací proces.
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Odôvodnenie

Substances selected should be selected strictly on the basis of agreed scientific criteria and 
restrictions should only be triggered in the case of 'unacceptable' risk and not just 'a' risk.

Restrictions apply even when tonnage is not restricted (i.e. to ‘quantities not exceeding 1 
tonne per year’). Companies which have already registered substances are entitled to 
information, as, moreover, are companies which are either not subject to a registration 
requirement (because they use ‘quantities not exceeding 1 tonne per year’) or not yet subject 
to such a requirement on account of the different deadlines applying according to tonnage.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 194

Článok 66 odsek 2 a (nový)

2a. Agentúra okamžite /bezodkladne/ 
oznámi na svojej internetovej stránke, že 
členský štát alebo Komisia zamýšľa 
podnecovať obmedzovací proces 
a informuje tých, ktorí príslušnú látku 
zaregistrovali.

Odôvodnenie

Obmedzenia sauplatňujú bez limitu tonáže t.j. pod 1t/rok Existuje právo vedieť to od spolo
čností, ktoré sa registrovali, ale tiež od tých, ktoré ešte nie sú podrobené registrácii (pod 
1t/rok) alebo ešte nie sú podrobené registrácii vzhľadom na rôzne termíny, ktoré sa uplatňujú
na základe úrovne tonáže. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh by mal byť chápaný
v súvislosti s ostatnými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi a článkami obsiahnutými 
v Hlave VIII: Obmedzenia pre výrobu, marketing a použitie určitých nebezpečných látok 
a prípravkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 195

Článok 66 odsek 3, pododsek 1

3. Agentúra na svojej webovej stránke bez 
omeškania verejne sprístupní všetky 
dokumentácie spĺňajúce požiadavky prílohy 
XIV vrátane obmedzení navrhnutých v 
zmysle odsekov 1 a 2, pričom jasne uvedenie 
dátum zverejnenia. Agentúra vyzve všetky 
zainteresované strany, aby do troch mesiacov 
od dátumu zverejnenia jednotlivo alebo spolo
čne predložili:

3. Agentúra na svojej webovej stránke bez 
omeškania verejne sprístupní súhrn 
dokumentácií spĺňajúcich požiadavky
vrátane obmedzení navrhnutých v zmysle 
odsekov 1 a 2, pričom jasne uvedenie dátum 
zverejnenia. Agentúra vyzve všetky 
zainteresované strany, aby do šiestich
mesiacov od dátumu zverejnenia jednotlivo 
alebo spoločne predložili:



AD\579754SK.doc 106/151 PE 353.595v03-00

SK

Dokumenty môžu obsahovať dôverné obchodné informácie alebo zákonom chránené know-
how. Nemusí byť zaujaté konečné stanovisko a následkom toho by mohol byť ich obsah 
náchylný na mylný výklad alebo zneužitie ešte pred samotným konečným rozhodnutím.

Tri mesiace je príliš krátky čas na predloženie poznámok k tejto komplexnej otázke, obzvlášť
ak sa to týka malých a stredných podnikov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 196

Článok 68 odsek 1

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 
k návrhu posudku.

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 postúpi návrh stanoviska 
zainteresovaným stranám a vyzve ich, aby
do termínu stanoveného agentúrou predložili 
svoje pripomienky.

Odôvodnenie

Postúpenie návrhu zainteresovaným stranám nebráni Komisii prijať konečné rozhodnutie.
Zainteresované strany, alebo prinajmenšom tí, ktorí sa zaregistrovali, by mali byť schopní
prezentovať pozorovania. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh by mal byť chápaný
v súvislosti s ostatnými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi a článkami obsiahnutými 
v Hlave VIII: Obmedzenia pre výrobu, marketing a použitie určitých nebezpečných látok 
a prípravkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 197

Článok 69 odsek 2



AD\579754SK.doc 107/151 PE 353.595v03-00

SK

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

2. Bez porušenia dôvernosti v článku 116 
agentúra bez omeškania zverejní posudky 
týchto dvoch výborov na svojej webovej 
stránke. Zverejnené stanoviská nesmú
obsahovať žiadne dôverné obchodné
informácie.

Odôvodnenie

Transparentnosť nemôže byť dosiahnutá za cenu straty ochrany dôverných obchodných 
informácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 198

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, 
berúc do úvahy osobitné časy priebehu
a výrobné cykly.

Odôvodnenie

Časové rozvrhnutie obmedzenia/schvaľovania musí brať do úvahy hlavné časy a produktové
cykly, ktoré sú špecifické pre jednotlivé žiadosti. Pre niektoré použitia je právne obmedzenie 
použitia látky možné skôr, zatiaľ čo pre iné látky je vzhľadom na základné časy a produktové
cykly potrebný dlhší čas. Aby sa obmedzili náklady a maximalizovali prínosy, rozhodnutie 
musí brať tieto faktory do úvahy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 199

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 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,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 200
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Článok 72 odsek 1 bod g)

g) sekretariát, ktorý zabezpečuje technickú, 
vedeckú a administratívnu podporu pre 
výbory a fórum a zaisťuje medzi nimi 
správnu koordináciu. Takisto vykonáva 
prácu vyžadovanú od Agentúry v zmysle 
postupov pre predregistráciu, registráciu a 
vzájomné uznávanie hodnotení ako aj za 
prípravu usmernení, údržbu databázy a 
poskytovanie informácií,

g) sekretariát, ktorý zabezpečuje technickú, 
vedeckú a administratívnu podporu pre 
výbory a fórum a zaisťuje medzi nimi 
správnu koordináciu. Takisto vykonáva 
prácu vyžadovanú od agentúry v zmysle 
postupov pre predregistráciu, registráciu a 
hodnotenie, ako aj za prípravu usmernení, 
údržbu databázy a poskytovanie informácií;

Odôvodnenie

V súvislosti s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k článku 38 odsek 1: keďže Agentúra je 
plne zodpovedná za uskutočnenie ohodnotení, nevynára sa otázka ich vzájomného uznania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 201

Článok 72 odsek 1 bod h a) (nový)

(ha) Výbor pre alternatívne skúšobné
metódy, ktorý zodpovedá za vyvinutie 
jednotnej stratégie pre vývoj, overenie 
a prijatie skúšobných metód, ktoré sa 
nevykonávajú na zvieratách a za pridelenie 
finančných prostriedkov získaných 
z poplatkov za registráciu. Výbor pozostáva 
z odborníkov z Európskeho strediska pre 
overovanie alternatívnych skúšobných 
metód (ECVAM), odborníkov z organizácií
na ochranu zvierat a iných zúčastnených 
strán. Výbor musí dodržiavať lehoty 
stanovené v tomto nariadení.

Odôvodnenie

Vývoj, overovanie a prijatie alternatívnych metód testovania je často narušované nedostatkom 
strategického plánovania a koordinácie. Aby bol výbor schopný vyvinúť strategické
plánovanie, zlepšiť koordináciu a prideliť finančné prostriedky pre alternatívne metódy 
testovania, mal by pozostávať z odborníkov v oblasti alternatívnych metód testovania. Výbor 
musí spĺňať časové limity stanovené v tomto nariadení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 202

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 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. V prípadoch, na ktoré sa vz
ťahuje toto nariadenie prijíma agentúra 
právne záväzné rozhodnutia.

Odôvodnenie

Tento dodatok slúži na objasnenie úlohy Agentúry ako rozhodovacej inštitúcie ako je to 
popísané v správe Komisie nazvanej ‘Prevádzkový rámec Európskych agentúr pre reguláciu.’
(KOM(2002)0718).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 203

Článok 73 odsek 1 a (nový)

1a. Agentúra do 12 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia 
vypracuje usmernenia pre rozdelenie 
nákladov, ktoré sa majú použiť v prípade 
nedosiahnutia dohody medzi registrujúcimi 
osobami.

Usmernenia sú verejne prístupné a musia 
odrážať aspoň:

a) počet registrujúcich;

b) výrobné množstvá každého zúčastného 
registrujúceho;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 204

Článok 73 odsek 1 b (nový)

1b. Agentúra do 12 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia 
vypracuje usmernenia v súlade s prílohou I 
o spôsobe uplatňovania kategórií pou
žívania a expozície v rámci požiadaviek na 
informácie podľa článku 9 písm. a) bod iii) 
tohto nariadenia.
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Tieto usmernenia sú verejne prístupné;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 205

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 
veľkým podnikom (MSP) pri tvorbe správ o 
chemickej bezpečnosti; a poskytovať on-line 
pomoc pre hospodárskych operátorov 
a najmä malé a stredné podniky;

Odôvodnenie

Agentúra by mala poskytovať pomoc, predovšetkým pre malé a stredné podniky. Táto pomoc 
by mala byť ľahko dostupná, najmä vďaka použitiu informačných technológií ICT.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 206

Článok 73 odsek 2 bod ia) (nový)

(ia) založenie a udržiavanie centra 
excelencie v oblasti informovania o 
rizikách. Poskytuje centralizovaný
a koordinovaný zdroj v súvislosti s 
informáciami o použití chemických látok 
a prípravkov. Uľahčuje zdieľanie 
poznatkov o najvhodnejších postupoch 
v oblasti informovania o rizikách.

Odôvodnenie

Vývoj zodpovedajúceho a dôsledného komunikačného systému založeného na riziku poskytne 
spotrebiteľom potrebné informácie a poradí im, ako látky, prípravky a produkty bezpečne 
a efektívne použiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 207

Článok 73 odsek 2 bod ib) (nový)
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(ia) na žiadosť rozvojových krajín 
poskytovať za dohodnutých podmienok 
technickú pomoc a činnosti vytvárania 
kapacít s ohľadom na riadnu správu 
chemických látok a súlad s normami v 
oblasti chemickej bezpečnosti s cieľom 
dodržiavať požiadavky uvedené v tomto 
nariadení.

Odôvodnenie

EÚ a jej členské štáty musia brať do úvahy to, že môžu naraziť na možné ťažkosti rozvojových 
krajín a pomôcť im poskytnutím technickej podpory.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 208

Článok 73 odsek 2 bod ic) (nový)

(ic) monitorovať technickú pomoc a 
činnosti vytvárania kapacít Spoločenstvom 
a členskými krajinami s ohľadom na 
riadnu správu chemických látok a súlad s 
normami v oblasti chemickej bezpečnosti, 
ako aj prispievať ku koordinácii medzi 
Spoločenstvom, členskými štátmi a
medzinárodnými organizáciami v uvedenej 
oblasti.

Odôvodnenie

EÚ a jej členské štáty musia brať do úvahy to, že môžu naraziť na možné ťažkosti rozvojových 
krajín a pomôcť im poskytnutím technickej podpory. Toto by malo byť náležite monitorované.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 209

Článok 73 odsek 3 bod ea) (nový)

(ea) poskytovanie poradenstva sekretariátu 
v oblasti technickej pomoci a činnosti 
vytvárania kapacít  s ohľadom na riadnu 
správu chemických látok a súlad s 
normami v oblasti chemickej bezpečnosti
v rozvojových krajinách;

Odôvodnenie

EÚ a jej členské štáty musia brať do úvahy to, že môžu naraziť na možné ťažkosti rozvojových 
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krajín a pomôcť im poskytnutím technickej podpory. Malo by to byť objasnené v úlohách 
výborov. Toto vyplýva z pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 1 a 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 210

Článok 74, druhý odsek bod d)

d) štruktúru poplatkov Agentúry. d) štruktúru poplatkov agentúry
transparentným, nediskriminujúcim 
a primeraným spôsobom.

Odôvodnenie

Pre stanovenie agentúrnych poplatkov by mali existovať minimálne požiadavky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 211

Článok 74 bod da) (nový)

da) viacročný program.

Odôvodnenie

V súvislosti s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi k článku 43 bod a), berúc do úvahy 
fakt, že zodpovednosť za prevádzkový plán spočíva teraz na Agentúre.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 212

Článok 75 odsek 1

1. Predstavenstvo tvorí šesť zástupcov z 
členských štátov nominovaných Radou a šes
ť zástupcov nominovaných Komisiou ako aj 
traja jednotlivci zastupujúci zainteresované
strany nominovaní Komisiou bez 
hlasovacích práv.

1. Predstavenstvo tvorí šesť zástupcov z 
členských štátov nominovaných Radou a 
traja zástupcovia nominovaní Komisiou ako 
aj štyria jednotlivci zastupujúci 
zainteresované strany nominovaní Komisiou 
vrátane aspoň jedného zástupcu priemyslu, 
odborových organizácií a vedeckej obce.

Odôvodnenie

Zloženie správnej rady musí byť starostlivo vyvážené. Počet zástupcov navrhnutých Komisiou 
nesmie byť vyšší ako počet zástupcov navrhnutých ostatnými stranami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 213
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Článok 79 odsek 2 bod e) a bod ja) (nový)

e) uzavretie a správu potrebných zmlúv s 
poskytovateľmi služieb;

e) uzavretie a správu potrebných zmlúv s 
poskytovateľmi služieb a inštitúciami 
uvedenými v článku 83;

ja) prijímanie návrhov pracovných plánov 
a definitívnych pracovných plánov 
hodnotenia látok a ich aktualizácie na 
základe hlavy VI, ak nie sú žiadne návrhy 
na zmenu a doplnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 214

Článok 79 odsek 3 bod a)

a) návrh správy o činnosti Agentúry v 
uplynulom roku obsahujúci informácie o po
čte prijatých súborov registračnej 
dokumentácie, počte vyhodnotených látok, 
počte prijatých žiadostí o schválenie, počte 
návrhov na obmedzenie, ktoré Agentúra
prijala a posúdila, o dobe potrebnej na ukon
čenie pridružených postupov a počte 
schválených látok, zamietnutých súborov 
dokumentácie, zakázaných látok, o počte 
prijatých sťažností a podniknutých akcií, preh
ľad činností fóra, ;

a) návrh správy o činnosti agentúry v 
uplynulom roku obsahujúci informácie o po
čte prijatých súborov registračnej 
dokumentácie, počte vyhodnotených látok, 
počte prijatých žiadostí o schválenie, počte 
návrhov na obmedzenie, ktoré agentúra
prijala a posúdila, o dobe potrebnej na ukon
čenie pridružených postupov a počte 
schválených látok, zamietnutých súborov 
dokumentácie, zakázaných látok, o počte 
prijatých sťažností a podniknutých akcií, preh
ľad činností fóra, technickej pomoci a
činností vytvárania kapacít uskutoč
ňovaných v rozvojových krajinách; prehľad 
aktivít fóra;

Odôvodnenie

EÚ a jej členské štáty musia brať do úvahy to, že môžu naraziť na možné ťažkosti rozvojových 
krajín a pomôcť im poskytnutím technickej podpory. Toto by malo byť stanovené
v povinnostiach výkonného riaditeľa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 215

Článok 81 odsek 4, pododsek 4
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Výkonný riaditeľ alebo jeho zástupca a 
zástupcovia Komisie majú právo zúčastňovať
sa všetkých zasadnutí výborov a pracovných 
skupín, ktoré zvolala Agentúra alebo jej 
výbory. Zúčastnené strany tiež môžu byť
pozvané, aby sa zúčastnili zasadnutí ako 
pozorovatelia podľa potreby na základe 
žiadosti členov výboru alebo 
predstavenstva.

Výkonný riaditeľ alebo jeho zástupca a 
zástupcovia Komisie majú právo zúčastňovať
sa všetkých zasadnutí výborov a pracovných 
skupín, ktoré zvolala agentúra alebo jej 
výbory. Zainteresované osoby vrátane 
zástupcov priemyslu/malých a stredných 
podnikov sa tiež môžu zúčastniť zasadnutí
ako pozorovatelia.

Odôvodnenie

Prítomnosť zástupcov priemyslu na zasadnutiach výboru by nemala byť podmienená
pozvaním. Mali by byť vyhradené miesta pre pozorovateľov z radov priemyslu a malých a 
stredných podnikov. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh by mal byť chápaný v súvislosti 
s ostatnými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi a článkami uvedenými v Hlave IX:
Agentúra.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 216

Článok 82 odsek 1

1. Každý členský štát menuje na trojročné
obdobie, ktoré je obnoviteľné, jedného člena 
fóra. Členovia sa volia za svoju úlohu a 
skúsenosti pri uplatňovaní legislatívy o 
chemických látkach a udržia si relevantné
styky s príslušnými orgánmi členských 
štátov.

1. Každý členský štát menuje na trojročné
obdobie, ktoré je obnoviteľné, jedného člena 
fóra. Členovia sa volia za svoju úlohu a 
skúsenosti pri uplatňovaní legislatívy o 
chemických látkach a udržia si relevantné
styky s príslušnými orgánmi členských 
štátov.

Fórum by sa malo sústrediť na to, aby jeho 
členovia vykazovali široké spektrum 
relevantnej expertízy. V tomto smere môže 
fórum kooptovať maximálne päť dodato
čných členov zvolených na základe ich 
osobitnej kompetencie. Títo členovia sa 
menujú na trojročné obdobie, ktoré je 
obnoviteľné.

Netýka sa slovenskej verzie.

Členov fóra môžu sprevádzať vedeckí a
technickí poradcovia.

Členov fóra môžu sprevádzať vedeckí a
technickí poradcovia.
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Výkonný riaditeľ Agentúry alebo jeho 
zástupca a zástupcovia Komisie majú právo 
zúčastňovať sa všetkých zasadnutí fóra a 
jeho pracovných skupín. Zúčastnené strany 
tiež môžu byť pozvané, aby sa zúčastnili 
zasadnutí ako pozorovatelia podľa potreby 
na základe žiadosti členov fóra alebo 
predstavenstva.

Výkonný riaditeľ agentúry alebo jeho 
zástupca a zástupcovia Komisie majú právo 
zúčastňovať sa všetkých zasadnutí fóra a 
jeho pracovných skupín. Zainteresované
osoby vrátane zástupcov priemyslu/malých 
a stredných podnikov sa tiež môžu zúčastni
ť zasadnutí ako pozorovatelia.

Odôvodnenie

Prítomnosť zástupcov priemyslu na zasadnutiach výboru by nemala byť podmienená
pozvaním. Mali by byť vyhradené miesta pre pozorovateľov z radov priemyslu a malých a 
stredných podnikov. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh by mal byť chápaný v súvislosti 
s ostatnými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi a článkami uvedenými v Hlave IX:
Agentúra.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 217

Článok 83 odsek 2

2. Členské štáty predložia Agentúre mená
expertov s dokázanou praxou skúmania 
posúdení chemických rizík a/alebo 
socioekonomických analýz alebo inou 
relevantnou vedeckou expertízou, ktorí by 
boli k dispozícii slúžiť v pracovných 
skupinách výborov, spolu s uvedením ich 
kvalifikácií a príslušných oblastí expertízy.

2. Členské štáty predložia agentúre mená
nezávislých expertov s dokázanou praxou 
skúmania posúdení chemických rizík a/alebo 
socioekonomických analýz alebo inou 
relevantnou vedeckou expertízou, ktorí by 
boli k dispozícii slúžiť v pracovných 
skupinách výborov, spolu s uvedením ich 
kvalifikácií a príslušných oblastí expertízy.

Agentúra vedie aktualizovaný zoznam 
expertov. Zoznam zahŕňa expertov 
spomínaných v prvom pododseku a 
ostatných expertov určených priamo 
sekretariátom.

Agentúra vedie aktualizovaný zoznam 
nezávislých expertov. Zoznam zahŕňa 
nezávislých expertov spomínaných v prvom 
pododseku a ostatných expertov určených 
priamo sekretariátom.

Odôvodnenie

Musí byť potvrdené, že odborníci vyslaní do Agentúry sú nezávislí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 218

Článok 83 odsek 2a (nový)
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2a. Predstavenstvo na návrh výkonného
riaditeľa zostaví verejne dostupný zoznam 
príslušných inštitúcií navrhnutých 
členskými štátmi, ktoré môžu pomôcť
agentúre s jej úlohami, predovšetkým tými 
úlohami, ktorými je poverená v zmysle 
hlavy VI, jednotlivo alebo v rámci siete.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 219

Článok 83 odsek 3

3. Poskytovanie služieb členmi výborov 
alebo iné služby experta v pracovnej skupine 
výborov alebo fóra, alebo plnenie každej inej 
úlohy pre Agentúru sa riadi písomnou 
zmluvou medzi Agentúrou a predmetnou 
osobou, prípadne medzi Agentúrou a
zamestnávateľom predmetnej osoby.

3. Poskytovanie služieb členmi výborov, in
štitútmi alebo iné služby experta v pracovnej 
skupine výborov alebo fóra, alebo plnenie ka
ždej inej úlohy pre agentúru sa riadi 
písomnou zmluvou medzi agentúrou a 
predmetnou osobou, prípadne jej 
zamestnávateľom alebo príslušnými in
štitúciami.

Predmetná osoba, alebo jej zamestnávateľ, 
sa odmeňuje v súlade so stupnicou poplatkov 
uvedených vo finančných dohodách 
vytvorených predstavenstvom. Ak predmetná
osoba neplní svoje povinnosti, výkonný
riaditeľ má právo vypovedať alebo prerušiť
zmluvu alebo pozastaviť odmenu.

Ostatné uvedené zmluvné strany sa odme
ňujú v súlade so stupnicou poplatkov 
uvedených vo finančných dohodách 
vytvorených predstavenstvom. Ak predmetná
osoba neplní svoje povinnosti, výkonný
riaditeľ má právo vypovedať alebo prerušiť
zmluvu alebo pozastaviť odmenu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 220

Článok 85 odsek 1

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

1. Odvolaciu radu tvorí predseda, ktorý je v
členskom štáte oprávnený zastávať funkciu 
sudcu a dvaja ďalší členovia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1221

Článok 85 odsek 3



AD\579754SK.doc 117/151 PE 353.595v03-00

SK

3. Predsedu, ďalších členov a náhradníkov 
menuje predstavenstvo na základe ich 
relevantnej praxe a expertízy v oblasti bezpe
čnosti chemických látok, prírodných vied 
alebo regulačných či súdnych postupov zo 
zoznamu kvalifikovaných kandidátov 
prijatého Komisiou.

3. Predsedu, ďalších členov a náhradníkov 
menuje predstavenstvo. To vyberá
kvalifikovaných uchádzačov zo zoznamu 
predloženého Komisiou na základe procesu 
verejnej voľby, ktorý nasleduje po 
uverejnení výzvy na vyjadrenie záujmu 
v Úradnom vestníku Európskej únie, v tlači 
a na internete. Členovia odvolacieho 
výboru sú menovaní na základe ich 
relevantnej praxe a expertízy v oblasti bezpe
čnosti chemických látok, prírodných vied 
alebo regulačných či súdnych postupov zo 
zoznamu kvalifikovaných kandidátov 
prijatého Komisiou. Najmenej jeden člen 
odvolacieho výboru musí mať preukázate
ľné skúsenosti v oblasti právnych postupov.

Odôvodnenie

Vzhľadom na právomoci odvolacieho výboru musí mať najmenej jeden člen preukázateľné
skúsenosti v oblasti právnych postupov. Vzhľadom k podstate úloh výboru musí byť pre 
žiadosti zavedený transparentný proces.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 222
Článok 87 odsek 1

1. Odvolať sa možno proti rozhodnutiam 
Agentúry prijatým v zmysle článku 7, článku 
18, tretieho pododseku článku 25 ods. 4, 
prvého pododseku článku 28 ods. 2, článku 
49, článku 115 ods. 4 alebo článku 116

1. Odvolať sa možno proti rozhodnutiam 
agentúry prijatým v zmysle článku 7, článku 
18, tretieho pododseku článku 25 ods. 4, 
prvého pododseku článku 28 ods. 2, článku 
43 a (nový), článku 49, článku 115 ods. 4 
alebo článku 116.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 223

Článok 93 odsek 2

2. Medzi výdavky Agentúry patria 
personálne, administratívne, infraštruktúrne a 
prevádzkové náklady.

2. Medzi výdavky agentúry patria 
personálne, administratívne, infraštruktúrne a 
prevádzkové náklady, vrátane výdavkov 
vyplývajúcich zo zmlúv s tretími stranami, 
predovšetkým inštitútmi vykonávajúcimi 
hodnotenia podľa hlavy VI.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 224

Článok 106

Predstavenstvo s cieľom zabezpečiť
transparentnosť prijme na základe návrhu 
výkonného riaditeľa a po dohode s Komisiou 
pravidlá, ktoré zaručia dostupnosť verejných 
alebo regulačných, vedeckých alebo 
technických informácií týkajúcich sa bezpe
čnosti chemických látok, ktoré nemajú
dôverný charakter.

Predstavenstvo s cieľom zabezpečiť
transparentnosť prijme na základe návrhu 
výkonného riaditeľa a po dohode s Komisiou 
pravidlá a vytvorí register s cieľom zaručiť
verejných alebo regulačných, vedeckých 
alebo technických informácií týkajúcich sa 
bezpečnosti chemických látok (vypustenie)
súlad s nariadením (ES) č. 1049/2001.
Pravidlá postupu agentúry, jej výborov a jej 
pracovných skupín sú k dispozícii 
verejnosti v agentúre a na jej internetovej 
stránke.

Odôvodnenie

Zaistenie transparentnosti práce Agentúry by malo byť precíznejšie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 225
Článok 109

Predmet vypúšťa sa
Táto hlava sa vzťahuje na:

a) látky podliehajúce registrácii výrobcom 
alebo dovozcom,

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
Prenesené do článku 2 ods. 2c (nový).
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 226
Článok 110.1 prvý odsek

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, pokiaľ
neboli predložené ako súčasť registrácie:

1. Každý dovozca alebo výrobca, alebo 
skupina dovozcov a výrobcov, ktorí
uvádzajú na trh látku, ktorá spĺňa kritériá
klasifikácie ako nebezpečná látka podľa 
smernice č. 67/548/EHS samostatne alebo v 
prípravku a uvedie sa trh v koncentrácii, 
ktorá presahuje limity stanovené v smernici 
č. 1999/45/ES, čo vedie ku klasifikácii 
tohto prípravku ako nebezpečného , 
oznámia agentúre nasledujúce informácie, 
aby boli začlenené do súpisu v súlade s 
článkom 111, pokiaľ neboli predložené ako 
súčasť registrácie:

Odôvodnenie
Vyplýva z vyššie uvedených zmien a doplnkov článkov 2 ods. 2c (nový) a z vypustenia článku 
109.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 227

Článok 112

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.

vypúšťa sa
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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 228

Článok 113

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

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

Odôvodnenie

Ak je zoznam zostavovaný na základe pre-registračného procesu, časové lehoty ba mali byť
rovnaké. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh by mal byť chápaný v súvislosti s ostatnými 
pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi a článkami uvedenými v Hlave X: Klasifikačný
a označovací zoznam.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 229

Článok 114

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 mali zahŕňať
informácie o uplatňovaných 
monitorovacích a kontrolných opatreniach, 
všetkých zistených porušeniach a uložených 
pokutách a o problémoch s uplatňovaním 
nariadenia.

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

Prvá správa sa však predloží jeden rok od 
nadobudnutia platnosti tohto nariadenia.

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

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

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 dva 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

Ak sa má nariadenie uplatňovať jednotne, musia členské štáty predkladať správy v kratších 
intervaloch. Toto je jediný spôsob ako môžu byť nedostatky opravené v počiatočnom štádiu.
Minimálne požiadavky by sa mali klásť aj na obsah správ, pre zaistenie ich kvality.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 230

Článok 115 a (nový)

Článok 115a – Osobitné ustanovenia pre 
poskytovanie informácii širokej verejnosti:
1. V snahe pomôcť spotrebiteľom v bezpe
čnom a udržateľnom používaní látok 
a prípravkov uvedú výrobcovia na etikete 
balenia každého výrobku umiestneného na 
trhu pre predaj spotrebiteľom informácie 
o možných rizikách, ktoré sú spojené
s odporúčaným užívaním alebo 
predvídanými situáciami nesprávneho pou
žitia. Okrem toho v prípade potreby môže 
byť označovanie balenia spojené
s uvedením ďalších komunikačných 
kanálov, ktoré poskytnú detailnejšie 
informácie o bezpečnosti a použití látky 
alebo prípravku, ako sú internetové
stránky.
2. Smernice 1999/45/ES a 1967/548/EHS 
by sa mali primeraným spôsobom zmeniť a 
doplniť.

Odôvodnenie

Vytvorenie vhodného a dôsledného komunikačného systému založeného na riziku poskytne 
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spotrebiteľom dôležité informácie a umožní im bezpečne a efektívne používať látku, prípravky 
a produkty obsahujúce chemické látky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 231

Článok 116 odsek 1

1. Nasledujúce informácie sa nepokladajú za 
dôverné:

1. Nasledujúce informácie, súvisiace 
s látkami ako takými, sa nepokladajú za 
dôverné:

Odôvodnenie

Objasnenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu: informácia nepovažovaná za dôvernú sa 
týka látok ako takých, nie prípravkov a výrobkov, ktoré tieto látky obsahujú. Právne dopady 
pre výskum predmetných požiadaviek by nemali byť podcenené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 232

Článok 116 odsek 1 bod  ka) (nový)

ka) kategórie použitia pre látky alebo 
prípravky.

Odôvodnenie

Táto informácia nie je nevyhnutne dôverná a mala by byť zahrnutá do zoznamu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 233

Článok 116 odsek 2 bod da) (nový)

da) použitia registrované priamo 
následným používateľom.

Odôvodnenie

V mnohých priemyselných odvetviach je použitie chemických látok považované za duševné
vlastníctvo. Prezradenie chemickej látky by mohlo odhaliť dôverné obchodné informácie a u
škodiť tak konkurencieschopnosti podniku. Rovnako by mala byť voči prezradeniu novým 
registrujúcim chránená aj identita predchádzajúcich registrujúcich. To isté by sa malo vz
ťahovať na následných používateľov, ktorí by nemali byť nútení prezradiť svoje chemické
látky v rámci dodávateľského reťazca výrobcovi.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 234

Článok 116 odsek 2 bod da) (nový)

da) analytické metódy, ak sú požadované
v súlade s prílohou VII alebo VIII, ktoré
umožnia odhaliť nebezpečnú látku 
rozptýlenú v prostredí, rovnako ako aj zistiť
priamy účinok na ľudí;

Odôvodnenie

Analytické metódy by mali byť považované za dôverné a pre širokú verejnosť nemajú žiadnu 
hodnotu. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh súvisí s ostatnými pozmeňujúcimi a dopl
ňujúcimi návrhmi a článkami uvedenými v Hlave IX: Informácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 235

Článok 117

Bez ohľadu na články 115 a 116 môžu byť
informácie, ktoré Agentúra získala na 
základe tohto nariadenia, odhalené každej 
vláde alebo orgánu tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácii v súlade 
s dohodou uzavretou medzi spoločenstvom 
a danou treťou stranou v zmysle nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady č. 
304/2003/ES alebo v zmysle článku 181a 
ods. 3 zmluvy, ak sú splnené nasledujúce 
podmienky:

Bez ohľadu na články 115 a 116 môžu byť
informácie, ktoré Agentúra získala na 
základe tohto nariadenia, odhalené každej 
vláde alebo vládnej inštitúcii tretej krajiny 
alebo medzinárodnej organizácii v súlade 
s dohodou uzavretou medzi spoločenstvom 
a danou treťou stranou v zmysle nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady č. 
304/2003/ES alebo v zmysle článku 181a 
ods. 3 zmluvy, ak sú splnené nasledujúce 
podmienky:

a) účelom dohody je spolupráca pri 
implementácii alebo riadení legislatívy 
týkajúcej sa chemických látok, na ktoré sa vz
ťahuje toto nariadenie;

a) účelom dohody je vládna spolupráca pri 
implementácii alebo riadení legislatívy 
týkajúcej sa chemických látok, na ktoré sa vz
ťahuje toto nariadenie;

b) tretia strana zabezpečí ochranu dôverných 
údajov, ako je vzájomne dohodnuté.

b) tretia strana zabezpečí ochranu dôverných 
údajov, ako je vzájomne dohodnuté.

Odôvodnenie

Aby sa zabránilo podvodnému zneužitiu informácií, malo by byť v článku 117 jasne 
stanovené, že táto spolupráca zahŕňa iba národné a medzinárodné vládne inštitúcie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 236
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Článok 120

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 so smernicami vypracovanými 
agentúrou 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.

Odôvodnenie

Pre zaistenie jednotnosti spôsobu, akým národné orgány členských štátov informujú širokú
verejnosť, musia byť vypracované smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 237
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).To zah
ŕňa najmä, nie však výhradne, poradenstvo 
malým a stredným podnikom o spôsobe, 
ako splniť ich záväzky v zmysle tohto 
nariadenia.

Odôvodnenie

Predovšetkým malé a stredné podniky môžu žiadať špeciálnu pomoc pri plnení svojich 
záväzkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 238

Článok 122
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Členské štáty vedú systém úradnej evidencia 
a vykonávajú iné činnosti, ako si to vyžiadajú
okolnosti.

Členské štáty vedú systém úradnej evidencia 
a vykonávajú iné činnosti, ako si to vyžiadajú
okolnosti. Agentúra je oprávnená vyžadova
ť, aby členské štáty vykonávali kontroly a
ďalšie činnosti.

Odôvodnenie

Riadenie systému REACH sa spolieha na jednotnú implementáciu opatrení v rámci spolo
čného trhu. Agentúra musí preto vyžadovať, aby členské štáty vykonávali určité kontroly 
alebo aktivity.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  239

Článok 123 odsek 1

1. Členské štáty vytvoria predpisy o 
pokutách vzťahujúcich sa na porušenie 
ustanovení tohto nariadenia a podniknú v
šetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich 
výkonu. Ustanovené pokuty musia byť ú
činné, primerané a odrádzajúce. Členské
štáty tieto ustanovenia oznámia Komisia 
najneskôr osemnásť mesiacov od 
nadobudnutia platnosti tohto nariadenia a bez 
omeškania jej oznámia všetky následné
zmeny týchto ustanovení.

1. Na základe usmernení vypracovaných 
agentúrou členské štáty vytvoria predpisy o 
pokutách vzťahujúcich sa na porušenie 
ustanovení tohto nariadenia a podniknú v
šetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich 
výkonu. Ustanovené pokuty musia byť ú
činné, primerané a odrádzajúce. Členské
štáty tieto ustanovenia oznámia Komisia 
najneskôr osemnásť mesiacov od 
nadobudnutia platnosti tohto nariadenia a bez 
omeškania jej oznámia všetky následné
zmeny týchto ustanovení.

Odôvodnenie

Prenechanie systému pokút v právomoci členských štátov by mohlo viesť k existencii rôznych 
pokút v rámci Únie. Ak sa majú dosiahnuť ciele systému REACH, musí existovať
harmonizovaný systém pokút a harmonizovaná implementácia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 240

Článok 128

Prílohy sa môžu meniť v súlade s postupom 
uvedeným v článku 130 ods. 3

Prílohy sa môžu meniť v súlade s postupom 
uvedeným v článku 130 ods. 3.
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Najneskôr do 18 mesiacov od  
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia 
sa na začiatok prílohy II vloží odsek, ktorý
ustanoví objektívne kritériá týkajúce sa 
výnimiek pre látky a/alebo skupiny látok.

Odôvodnenie
Súčasná príloha II je založená na „historickom precedense“. Ako taká je nejednotná a 
postavená na nejasných kritériách, čo vedie k absurdnostiam, kedy je vylúčená jedna z dvoch 
podobných látok, a druhá nie (napr. sacharóza a fruktóza). Mal by sa určiť termín pre 
Komisiu, dokedy má vytvoriť jasné objektívne kritériá udeľovania výnimiek obsiahnutých v 
prílohe II, aby bolo možné vytvoriť súhrnný zoznam vyňatých látok.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 241

Článok 132 a) (nový)

Článok 132 a

Priebežné hodnotenie vplyvu ex-post 
1. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia 
článku 133, uskutoční Komisia do piatich 
rokoch od nadobudnutia účinnosti sú
časného nariadenia priebežné hodnotenie 
vplyvu ex-post. Toto hodnotenie vplyvu ex-
post analyzuje stav uplatňovania súčasného 
nariadenia, konfrontuje dosiahnuté
výsledky s predchádzajúcimi očakávaniami 
a hodnotí vplyv súčasného nariadenia na 
fungovanie vnútorného trhu 
a hospodárskej súťaže.
2. Komisia predloží hodnotenie vplyvu ex-
post Európskemu parlamentu a Rade 
najneskôr [do šiestich rokov od 
nadobudnutia účinnosti súčasného 
nariadenia]. Komisia predloží návrhy na 
zmenu a doplnenie súčasného nariadenia, 
ktoré sú na základe hodnotenia vplyvu ex-
post nevyhnutné.

Odôvodnenie

Vzhľadom na význam, ktorý stanovuje regulačný systém REACH, je dôležité zhodnotiť
výsledky dosiahnuté v prvom období kvôli kontrole, či boli dosiahnuté počiatočné ciele a ak 
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nie, prijať príslušné úpravy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 242

Článok 134

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.

Smernice 76/769/EHS, 90/394/EHS, 
91/155/EHS, 91/157/EHS, 93/67/EHS, 
93/105/EHS a 2000/21/ES, 2002/95/ES a 
2004/37/ES a nariadenia (EHS) č.793/93 a 
(ES) č. 1488/94 sa rušia.

Odôvodnenie
Je potrebné vyhnúť sa duplikácii pravidiel. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 
k predchádzajúcemu článku umožňuje obísť vyššie spomenuté smernice a nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 243

Článok 135 a (nový)

V článku 1 odseku 2 smernice 98/24/ES sa 
dopĺňajú tieto slová:

„Požiadavky tejto smernice sa neuplatňujú
v prípade záväzkov v zmysle nariadenia 
(ES) č. xxx (nariadenie REACH).“

Odôvodnenie

Pre objasnenie skutočnosti, že systém REACH preberá prednostné právo a vyhnutie sa 
duplicite.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 244

Článok 135 b) (nový)

V článku 1 odseku 1 smernice 89/106/EHS 
sa dopĺňajú tieto slová:

„Požiadavky tejto smernice sa nevzťahujú
na produkty hygieny, zdravia a ochrany 
životného prostredia, ak nariadenie (ES) č. 
xxx (nariadenie REACH) uloží v tejto zále
žitosti záväzky.“

Odôvodnenie
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Pre objasnenie skutočnosti, že systém REACH preberá prednostné právo a vyhnutie sa 
duplicite.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 245

Príloha I oddiel 0 bod 0.2.

0.2. Posúdenie chemickej bezpečnosti sa týka 
všetkých určených použití. Zohľadňuje pou
žitie látky samostatne (vrátane všetkých ve
ľkých znečistení a prísad), v prípravku alebo 
v artikli. Posúdenie zohľadňuje všetky fázy 
životnosti látky, ako sú uvedené v určených 
použitiach. Posúdenie chemickej bezpečnosti 
je založené na porovnaní možných 
nepriaznivých účinkov látky so známou alebo 
primerane predpokladateľnou expozíciou 
človeka a/alebo životného prostredia danej 
látke.

0.2. Posúdenie chemickej bezpečnosti sa týka 
všetkých určených použití v množstve jednej 
tony ročne alebo vyššom. Zohľadňuje pou
žitie látky samostatne (vrátane všetkých ve
ľkých znečistení a prísad), v prípravku alebo 
v artikli. Posúdenie zohľadňuje všetky fázy 
životnosti látky, ako sú uvedené v určených 
použitiach. Posúdenie chemickej bezpečnosti 
je založené na porovnaní možných 
nepriaznivých účinkov látky so známou alebo 
primerane predpokladateľnou expozíciou 
človeka a/alebo životného prostredia danej 
látke.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 246

Príloha I oddiel 4 bod 4.2

4.2 Ak látka spĺňa kritériá, charakterizácia 
emisií sa vykoná tak, aby pokryla príslušné
časti posúdenia expozície, ako je uvedené v 
časti 5. Konkrétne má obsahovať odhad mno
žstva danej látky uvoľňovanej do rôznych zlo
žiek životného prostredia počas činností
vykonávaných výrobcom alebo dovozcom a 
počas všetkých určených použití, a 
identifikáciu pravdepodobných foriem 
expozície ľudí alebo životného prostredia 
vplyvom danej látky.

4.2 Ak látka spĺňa kritériá, charakterizácia 
emisií sa vykoná tak, aby pokryla príslušné
časti posúdenia expozície, ako je uvedené v 
časti 5. Konkrétne má obsahovať odhad mno
žstva danej látky uvoľňovanej do rôznych zlo
žiek životného prostredia počas činností
vykonávaných výrobcom alebo dovozcom a 
počas všetkých určených použití v množstve 
jednej tony ročne alebo vyššom, a 
identifikáciu pravdepodobných foriem 
expozície ľudí alebo životného prostredia 
vplyvom danej látky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 247

Príloha I oddiel 5.1 bod 5.1.1 prvý pododsek
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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 používateľom 
kontrolovať, expozíciu osôb alebo životného 
prostredia. Tieto expozičné scenáre môžu by
ť 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. Expozičný
scenár obsahuje v prípade potreby predov
šetkým opis:

5.1.1. Pre výrobu v spoločenstve, vlastné
použitie výrobcom a dovozcom a pre všetky 
určené použitia v množstve jednej tony ro
čne alebo vyššom 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 môžu by
ť 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. Expozičný
scenár obsahuje v prípade potreby predov
šetkým opis:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 248

Príloha I oddiel 5.2. bod 5.2.4 prvý pododsek

5.2.4 Odhad úrovne expozície sa vykoná pre 
všetky ľudské populácie (pracovníkov, 
spotrebiteľov a osôb vystavených možnej 
expozícii prostredníctvom životného 
prostredia) a zložky životného prostredia, 
kde je známa alebo rozumne 
predpokladaná expozícia danej látky. Treba 
uviesť každú relevantnú cestu expozície ľudí
(inhalačne, orálne, dermálne alebo 
kombinovane cez všetky cesty expozície). Pri 
týchto odhadoch treba prihliadnuť aj na 
priestorové a časové obmeny modelu 
expozície. Pri odhade expozície treba 
konkrétne prihliadať na:

5.2.4 Odhad úrovne expozície sa vykoná pre 
ľudské populácie (pracovníkov, spotrebite
ľov a osôb vystavených možnej expozícii 
prostredníctvom životného prostredia) a zlo
žky životného prostredia, kde je expozícia 
danej látky identifikovaná ako najväčšia.
Treba uviesť najrelevantnejšiu cestu 
expozície ľudí (inhalačne, orálne, dermálne 
alebo kombinovane cez všetky cesty 
expozície). Pri týchto odhadoch treba 
prihliadnuť aj na priestorové a časové
obmeny modelu expozície. Pri odhade 
expozície treba konkrétne prihliadať na:

Odôvodnenie

Posúdenie plnej expozície a rizika, ktoré by bralo zreteľ na všetky použitia, je nepraktické
a príliš zložité, obzvlášť v prípade malých a stredných podnikov. Prioritu by mali dostať
expozície s najvyšším rizikom, ako to odporúča ECETOC (Európske centrum pre 
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ekotoxikológiu a toxikológiu) v Cielenom posúdení bezpečnosti chemikálií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 249

Príloha I oddiel 5.2. bod 5.2.4 nový pododsek za zarážkou

Dôkladnejší odhad expozície sa vykoná
vtedy, keď expozícia vyplývajúca zo scenára 
s najvyššou expozíciou nie je dostatočne 
pod predpovedanými úrovňami nulového ú
činku na človeka a životné prostredie.

Odôvodnenie

Posúdenie plnej expozície a rizika, ktoré by bralo zreteľ na všetky spôsoby použitia, je 
nepraktické a príliš zložité, obzvlášť v prípade malých a stredných podnikov. Prioritu by mali 
dostať expozície s najvyšším rizikom, ako to odporúča  ECETOC (Európske centrum pre 
ekotoxikológiu a toxikológiu) v Cielenom posúdení bezpečnosti chemikálií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 250

Príloha I oddiel 5.2. bod 5.2.5a (nová)

5.2.5a. Vypracovanie platných odhadov 
úrovní expozície možno zjednodušiť pou
žitím špeciálnych IT nástrojov vrátane IT 
nástrojov špecifických pre daný sektor, 
pokiaľ sú k dispozícii.

Odôvodnenie

Existujú alebo je možné vytvoriť špecifické a špecializované IT nástroje na posúdenie 
expozície, aby sa tým pomohlo malým a stredným podnikom plniť ich povinnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 251

Príloha Ib prvý pododsek za nadpisom

Posúdenie chemickej bezpečnosti prípravkov 
sa vykoná v súlade s prílohou I, 
s nasledujúcimi úpravami:

Posúdenie chemickej bezpečnosti prípravku, 
okrem prípadov, keď sú látky vyňaté podľa 
článku 13 ods. 2, sa vykoná v súlade s cie
ľmi prílohy I, napríklad s nasledujúcimi 
úpravami:
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Odôvodnenie

For safety assessments of preparations, only data concerning substances which exceed certain 
minimum concentrations is relevant. Pursuant to Article 13(2), the chemical safety assessment 
need not be performed for a substance which is present in a preparation if the concentration 
of the substance in the preparation is less than the values shown in subparagraphs (a) to (e).
In the interest of greater clarity, corresponding provisions should be inserted in Annex Ib, as 
the formulations in Annex Ib, e.g. 'each substance in the preparation' or 'all substances in the 
preparation', are misleading.

Preparations such as fragrances and flavours are highly complex mixtures, of which 
numerous variants are traded daily, and which are frequently modified. A chemical safety 
assessment as prescribed in Annex 1b is highly impractical. The objectives of Annex 1b can 
also be met in other, more practical ways tailored to specific categories of preparations, 
while taking into account the general nature of these preparations and maintaining the 
objectives of Annex 1b.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 252

Príloha II doplň do zoznamu (nové)

EINECS č.    Názov/Skupina    č. CAS. EINECS č.    Názov/Skupina    č. CAS 

231-096-4      Železo                7439-89-6

265-995-8     Celulózová buničina  65996-
61-4
232-350-7   Terpentínový olej/drevo  8006-
64-2

232-304-6     Surový tallový olej         8002-
26-4

232-50-64 Kalcium lignosulfonát  8061-
52-7

232-50-59   Nátrium lignosulfonát  8061-
51-6

232-50-85 NH4 lignosulfonát  8061-53-8
232-51-06  Kyselina lignosulfonová 8062-
15-5

295-731-7      Neoxidové sklo    92128-37-5

305-415-3     Oxidové sklo          94551-67-4
305-416-9     Oxidové sklo          94551-68-5

266-046-0     Oxidové sklo          65997-17-3
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215-171-9     Horčík             1309-48-4

200-578-6     Etanol                    64-17-5
231-959-9      Kyslík O2 7782-44-7

231-098-5      Kryptón Kr       7439-90-9

231-110-9      Neón Ne          7440-01-9
231-168-5     Hélium He       7440-59-7

231-172-7     Xenón Xe        7440-63-3

200-812-7    Metán CH4     78-82-8

Odôvodnenie

Látky pridané do prílohy II už buď sú pokryté existujúcou legislatívou, nie sú považované za 
nebezpečné, alebo sú súčasťou látok zahrnutých do prílohy III nariadenia. Ďalej aj látky, 
ktoré sa používajú už niekoľko storočí pri rôznych spôsoboch použitia s bezvýznamným 
rizikom, sú vyňatéhe z registrácie, aby bol systém funkčnejší.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 253

Príloha III bod 1a (nová)

Látky uvedené v prílohe II, ktoré sa 
vyrábajú alternatívnym výrobným 
postupom;

Odôvodnenie

Je nelogické vyňať látku, ak sa vyrába jedným spôsobom, ale nevyňať ju, ak sa vyrába iným 
spôsobom. Ak sa v prípade prírodnej látky nevyžaduje registrácia, vyrábaná verzia tej istej 
látky by sa tiež mala vyňať z registračnej povinnosti. Samotného výrobného postupu sa týka 
iná legislatíva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 254
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. látky vyskytujúce sa v prírode vrátane 
botanicky odvodených látok uvedených v 
článku 3, ak nie sú pri výrobe chemicky 
modifikované, ak nespĺňajú kritériá
klasifikácie ako nebezpečné v zmysle 
smernice č. 67/584;
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Odôvodnenie

The way minerals and ores are now included in Annex III is unworkable. Both minerals and 
ores are difficult to classify due to the nature of the material and their varying composition.
Further, registration of minerals and ores is unnecessary since current legislation (e.g. the 
mining waste Directive, IPPC) covers them sufficiently.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 255
Príloha III bod 9a (nový)

9a. nerasty, rudy a koncentráty a iné
materiály od nich odvodené
mineralogickými alebo fyzikálnymi 
transformačnými postupmi;

Justification

The way minerals and ores are now included in Annex III is unworkable. Both minerals and 
ores are difficult to classify due to the nature of the material and their varying composition.
Further, registration of minerals and ores is unnecessary since current legislation (e.g. the 
mining waste Directive, IPPC) covers them sufficiently.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 256

Príloha III bod 9a (nová)

9a. kondenzáty zemného plynu, 
skvapalnený ropný plyn (LPG), koks a 
metán.

Odôvodnenie

Oblasť týchto látok je už dobre upravená súčasnou legislatívou. Ich riziká sú dobre známe 
a sú normálne upravované pred použitím v iných látkach, ktoré sú predmetom registrácie.
Koks je ‚čistejšia‘ verzia uhlia (zbavená nečistôt), ktoré už je z registrácie vyňaté.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 257

Príloha III bod 9b (nová)

9b. kovy a zliatiny v pevnej forme.
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Odôvodnenie

Neprimerané úsilie potrebné na registráciu: skúsenosť viacerých desaťročí ukazuje, že 
nepredstavuje riziko pre človeka ani pre životné prostredie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 258
Príloha III bod 9 c (nový)

9c. Procesné plyny, akými sú plyn vo 
vysokých peciach, koksárenský plyn a 
palivový plyn v ropných rafinériách a ich 
zložky.

Justification

Process gases (coke oven gas, blast furnace gas and fuel gas in oil refineries) are currently 
exempt from registration if used on site. However, when process gas leaves the site it is 
potentially subject to registration. This creates legal uncertainty and distorts the level playing 
field with other major fuels, such as natural gas, crude oil and coal, which are exempt from 
registration. This could unintentionally hamper the recycling and re-use of resources. Coke 
has fewer intrinsic hazardous properties than coal and should therefore be exempted, as coal 
is, from registration.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 259

Príloha III bod 9d (nová)

9d. rastlinné a živočíšne oleje a tuky;

Odôvodnenie

Tieto látky majú prírodný pôvod. O nich, ako aj o skúsenostiach z ich používania už existuje 
dostatok informácií na preukázanie toho, že tieto vlastnosti a riziká sú dobre známe. Tieto 
látky sa považujú za bezpečné pre zdravie človeka aj pre životné prostredie. Niekoľko olejov u
ž je obsiahnutých v prílohe II a sú vyňaté z registrácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 260

Príloha III bod 9e (nová)

9e. celulóza na výrobu papiera.

Odôvodnenie
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Riziko pre človeka alebo pre životné prostredie môže byť vylúčené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 261
Príloha IV oddiel 6a (nový)

6a. Informácie o kategóriách použitia a 
expozície

6a.1 Kategórie použitia: 

6a.1.1 a) priemyselné použitie
b) profesionálne použitie

c) spotrebiteľské použitie

6a.1.2 Upresnenie používania každej 
kategórie:

a) použitie v uzavretom systéme

b) použitie vedúce k zapísaniu 
do matice lebo na ňu

c) nedisperzné použitie
d) disperzné použitie

6a.2 Kategórie expozície:

6a.2.1 expozícia ľudí:
a) orálne
b) dermálne
c) inhalačne

6a.2.2 expozícia životného prostredia:
a) voda
b) vzduch
c) pôda

6a.3 Trvanie expozície
a) náhodné
b) príležitostné/krátkodobé
c) nepretržité/opakované

Justification

The additional basic information on exposure helps companies to develop their safety data 
sheet or guidance on safe use and enables the Agency to screen dossiers submitted to identify 
priority substances in the tonnage range between 1 and 10 tonnes for which it is necessary to 
request additional information from Annex V.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 262
Príloha V časť 5.1.1

5.1.1. Pre výrobu v spoločenstve, vlastné pou
žitie výrobcom a dovozcom a pre všetky ur
čené použitia sa vytvoria scenáre expozície.
Scenár expozície je súbor podmienok, ktoré
opisujú, ako sa látka vyrába alebo používa po
čas svojej životnosti a ako výrobca alebo 
dovozca kontroluje, alebo odporúča 
následným používateľom kontrolovať, 
expozíciu osôb alebo životného prostredia.
Tieto scenáre expozície môžu byť tak 
rozsiahle alebo konkrétne, ako je potrebné.
Scenár expozície sa bude uvádzať pod príslu
šným nadpisom v správe o chemickej bezpe
čnosti a bude zhrnutý v prílohe ku karte 
bezpečnostných údajov pomocou stručného 
nadpisu uvádzajúceho stručný všeobecný
opis použitia. Scenár expozície obsahuje 
predovšetkým opis:

5.1.1. Pre výrobu v Spoločenstve, vlastné
použitie výrobcom a dovozcom a pre všetky 
určené použitia v množstve jednej tony ro
čne a vyššom sa vytvoria scenáre expozície.
Scenár expozície je súbor podmienok, ktoré
opisujú, ako sa látka vyrába alebo používa po
čas svojej životnosti a ako výrobca alebo 
dovozca kontroluje, alebo odporúča 
následným používateľom kontrolovať, 
expozíciu osôb alebo životného prostredia.
Tieto scenáre expozície môžu byť tak 
rozsiahle alebo konkrétne, ako je potrebné.
Scenár expozície sa bude uvádzať pod príslu
šným nadpisom v správe o chemickej bezpe
čnosti a bude zhrnutý v prílohe ku karte 
bezpečnostných údajov pomocou stručného 
nadpisu uvádzajúceho stručný všeobecný
opis použitia. Scenár expozície obsahuje 
predovšetkým opis:

Odôvodnenie
Malo by sa uviesť, že sa zahŕňajú jedine také použitia, kde ide o jednu tonu alebo vyššie mno
žstvo látky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 263
Príloha V bod 7 – Ekotoxikologické informácie stĺpec 1 vedľajší bod 1.1a (nový)

7.1.1a. Test inhibície rastu na algae 
(chaluhách)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 264
Príloha V bod 7 a – Biologický rozklad (nový)

7 a. Biodegradabilita

Pripravenosť na biodegradabilitu
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 265
Príloha V bod 7.1.1 ľavý stĺpec

7.1.1. Krátkodobé skúšanie toxicity na 
dafniách

7.1.1. Krátkodobé skúšanie toxicity na 
dafniách alebo rybách

Justification

Undertakings should be free to submit existing short-term toxicity tests on fish instead of 
toxicity on daphnia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 266
Príloha V bod 6 – Toxikologické informácie stĺpec 1 bod 6 bodbod -1 (nový)

-1. Akútna toxicita

Jeden z týchto spôsobov:

- orálne
- inhalovaním

- dermálne

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 267

Príloha VI body 6.1 – 6.4.3 stĺpec 1

6.1. Podráždenie kože (všetky časti tohto 
bodu)

vypúšťa sa

6.2. Podráždenie očí (všetky časti tohto bodu) vypúšťa sa

6.4. Mutagenita (všetky časti tohto bodu) vypúšťa sa

(deleted and moved to Annex VII)

Justification

This is the first amendment of a set of amendments (43-49) specifying the information 
requirements for 10 to 100 tonnes which require enterprises to generate the information that 
is needed for adequate control of the risks to human health and environment from the use of 
their substances, and in a situation in which the requirements in the Commission proposal are 
likely to be disproportionate.
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At the same time, these amendments will reduce the requirements for quantities of 10 to 
100 tonnes, where the risk of substances being withdrawn is likely to be high, with adverse 
consequences for downstream users, especially SMEs. These amendments therefore preserve 
an essential channel of innovation by reducing the risk of substances being withdrawn, with 
consequent high reformulation costs.

It is proposed that Annex VI, which includes information in addition to information required 
pursuant to Annex V, will be limited to information on acute toxicity and biodegradation. The 
other information requirements laid down in Annex VI of the Commission proposal are moved 
to Annex VII, namely the requirements for higher-volume substances (100 tonnes and more).

These amendments should be seen as providing continuity with the approach proposed for the 
very-low-volume range of 1- 10 tonnes, where specific arrangements are proposed, and for 
the higher volumes in the range over 100 tonnes, where no reduction in data requirements is 
proposed, within the overall goal of sustainable development.

The first amendment, 21, focuses on this information, which is most important for developing 
adequate risk management measures while addressing the significant risk of substance 
withdrawal in the tonnage range between 10 and 100 tonnes created by the Commission 
proposal. The proposed amendment therefore moves the information requirements under 
points 6.1 – 6.4 to Annex VII.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 268

Príloha VII body 6.1 až 6.4.3, stĺpce 1 a 2 (dodatok k oddielu 6 pred bodom 6.4)

6.1. Podráždenie kože
6.1.1. Podráždenie kože in vivo 6.1.1. Výskum sa nemusí vykonať, ak:

ide o leptavú látku, alebo

látka je silo kyslá (pH < 2,0) alebo zásaditá
(pH > 11,5); , alebo
látka je horľavá pri izbovej teplote 
vzduchu, alebo

látka je v styku s kožou veľmi jedovatá, 
alebo
výskum akútnej toxicity kožnou cestou 
nevykazuje podráždenie kože až na hrani
čnú úroveň dávky (2000 mg/kg telesnej 
váhy), alebo
sú údaje podľa skúšobnej stratégie na 
základe prílohy V, časti 6.1 dostatočné na 
klasifikáciu látky ako leptavej pre kožu a 
dráždivej pre kožu.
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6.2. Podráždenie očí

6.2.1. Podráždenie očí in vivo 6.2.1. Výskum sa nemusí robiť, ak::
ide o leptavú látku, alebo

látka je silo kyslá (pH < 2,0) alebo zásaditá
(pH > 11,5); , alebo

látka je horľavá pri izbovej teplote 
vzduchu, alebo

látka je klasifikovaná ako dráždivá v styku 
s kožou a za predpokladu, že ju registrujúci 
klasifikoval ako dráždivú pre oči, alebo
sú údaje podľa skúšobnej stratégie na 
základe prílohy V, časti 6.2 dostatočné na 
klasifikáciu látky ako dráždivej pre oči.

6.4. Mutagenita
6.4.2. Cytogenický výskum in vitro na 
bunkách cicavcov

6.4.2. Výskum sa nemusí robiť:

ak sú k dispozícii adekvátne údaje o skúške 
cytogenity in vivo alebo
ak je známe, že látka je karcinogénna 
kategórie 1 alebo 2.

6.4.3. Výskum genetickej mutácie in vitro 
na bunkách cicavcov, ak sú negatívne 
výsledky v prílohe V, 6.4.1 a prílohe 6.4.2.

6.4.3. Výskum sa nemusí vykonávať, ak sú
k dispozícii adekvátne údaje zo spoľahlivej 
skúšky in vivo genetickej mutácie na 
cicavcoch.

6.4. V prípade pozitívneho výsledku z 
akejkoľvek štúdie mutagenity z prílohy V 
alebo VI je potrebné zvážiť príslušné štúdie 
mutagenity in vivo.

(Text presunutý z prílohy VI; terajší stĺpec 2 a riadok 6.4 sú nezmenené)

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je dôsledkom pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 
k prílohe VI, ako je uvedené vyššie. V prípade množstiev nad 100 ton je potrebné zachovávať
tie isté požiadavky ako požiadavky podľa návrhu Komisie. Pri mutagénnosti to zaisťuje, že ak 
existujú pozitívny výsledok zo štúdie in vivo, bude sa ďalej skúmať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 269

Príloha VII oddiel 6 bod 6.4 stĺpec 2
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6.4. V prípade pozitívneho výsledku 
výskumov mutagenity z prílohy V alebo VI a 
ak nie sú k dispozícii výsledky zo štúdie in 
vivo, registrujúci navrhne vhodnú štúdiu 
mutagenity in vivo.

6.4. V prípade pozitívneho výsledku 
výskumov mutagenity z prílohy V alebo vyš
šie uvedených testov a ak nie sú k dispozícii 
výsledky zo štúdie in vivo, registrujúci 
navrhne vhodnú štúdiu mutagenity in vivo.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je dôsledkom pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 
k prílohe VI, ako je uvedené vyššie. V prípade množstiev nad 100 ton je potrebné zachovávať
tie isté požiadavky ako požiadavky podľa návrhu Komisie. Pri mutagénnosti to zaisťuje, že ak 
existujú pozitívny výsledok zo štúdie in vivo, bude sa ďalej skúmať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 270

Príloha VI body 6.1.1 – 6.4 stĺpec 2

6.1.1. (celý text tohto bodu) vypúšťa sa

6.2.1. (celý text tohto bodu) vypúšťa sa

6.4.2. (celý text tohto bodu) vypúšťa sa

6.4.3. (celý text tohto bodu) vypúšťa sa

6.4. (celý text tohto bodu) vypúšťa sa

(vypustené a presunuté do prílohy VII)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 271

Príloha VI bod 6.5 stĺpec 1

6.5 Akútna toxicita 6.5 Akútna toxicita

Výskum sa vykoná pre jednu cestu, 
prednostne orálnu, pokiaľ registrujúci 
nepovažuje iný spôsob za vhodnejší.

Pre plyny a prchavé tekutiny (tlak výparov 
presahuje 10-2 Pa pri 20 °C) sa uvedú
informácie pre inhalačnú cestu (6.5.2)

Pre plyny a prchavé tekutiny (tlak výparov 
presahuje 10-2 Pa pri 20 °C) sa uvedú
informácie pre inhalačnú cestu (6.5.2).
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Pre látky, ktoré nie sú plynné, sa uvedú
informácie spomínané v bodoch 6.5.1 až
6.5.3 pre aspoň dve cesty, pričom jedna 
z nich je orálna. Výber druhej cesty závisí od 
charakteru látky a možnej cesty ľudskej 
expozície. Ak je iba jedna možná cesta 
expozície, uvedú sa informácie pre túto jednu 
cestu.

Pre látky, ktoré nie sú plynné v množstve 100 
ton ročne a vyššom na výrobcu alebo 
dovozcu, sa uvedú informácie spomínané
v bodoch 6.5.1 až 6.5.3 pre aspoň dve cesty, 
pričom jedna z nich je orálna. Výber druhej 
cesty závisí od charakteru látky a možnej 
cesty ľudskej expozície. Ak je iba jedna mo
žná cesta expozície, uvedú sa informácie pre 
túto jednu cestu.

Odôvodnenie

Riziko zrušenia látok s tonážou v rozsahu medzi 10 a 100 ton, predloženým v návrhu Komisie, 
vyžaduje obmedzenie požiadaviek kladených na údaje. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh 
sa preto zameriava na údaje, ktoré sú najdôležitejšie pre prípravu primeraných opatrení na 
riadenie rizík a tým aj chráni zdravie a životné prostredie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 272

Príloha VI body 6.5 – 6.5.3 stĺpec 1

6.5. Akútna toxicita (celý text a body v 6.5 
stĺpec 1))

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Keďže tieto požiadavky na údaje sú teraz zahrnuté v prílohe V, tu sa to môže vypustiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 273

Príloha VI body 6.5 – 6.5.3 stĺpec 2

6.5. (celý text a body v 6.5 stĺpec 2) vypúšťa sa

Odôvodnenie

Keďže tieto požiadavky na údaje sú teraz zahrnuté v prílohe V, tu sa to môže vypustiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 274

Príloha VI body 6.6 – 6.8.1 stĺpec 1

6.6. Toxicita opakovaných dávok (celý text 
a body v 6.6 stĺpec 1))

vypúšťa sa
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6.7. Reprodukčná toxicita (celý text a body 
v 6.7 stĺpec 1)

vypúšťa sa

6.8 Toxikokinetika (tiež body 6.8 stĺpec 1) vypúšťa sa

(vypustené a presunuté do prílohy VII)

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa zameriava na údaje, ktoré sú najdôležitejšie pre 
vypracovanie primeraných opatrení riadenia rizík, pričom sa zaoberajú významným rizikom 
zrušenia látok s tonážou v rozsahu medzi 10 a 100 ton, predloženým v návrhu Komisie.
Navrhovaný pozmeňujúci a doplňujúci návrh preto presúva požiadavky na údaje pod bodmi 
6.6 – 6.8 do prílohy VII.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 275

Príloha VI body 6.6.1 – 6.7.2 stĺpec 2

6.6.1. (celý text stĺpec 2) vypúšťa sa

6.7. (celý text a body v 6.7 stĺpec 2) vypúšťa sa

(vypustené a presunuté do prílohy VII)

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa zameriava na údaje, ktoré sú najdôležitejšie pre 
vypracovanie primeraných opatrení riadenia rizík, pričom sa zaoberajú významným rizikom 
zrušenia látok s tonážou v rozsahu medzi 10 a 100 ton, predloženým v návrhu Komisie.
Navrhovaný pozmeňujúci a doplňujúci návrh preto presúva požiadavky na údaje pod bodmi 
6.6 – 6.8 do prílohy VII.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 276

Príloha VII bod 6.6.1 stĺpec 1 a 2 (nové, presunuté z prílohy VI, nahrádza existujúci bod 6.6.1)

Text navrhovaný Komisiou
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6.6.1. Štúdia krátkodobej toxicity 
opakovaných dávok (28 dní), jeden druh, 
samec a samička, najvhodnejší spôsob 
administrácie, prihliadnutie na možné cesty 
ľudskej expozície, ak už nebola poskytnutá
ako súčasť požiadaviek prílohy VI alebo ak 
sa navrhujú skúšky podľa bodu 6.6.2.
V takom prípade neplatí článok 3 prílohy 
IX.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Parlamentu

6.6.1. Štúdia krátkodobej toxicity 
opakovaných dávok (28 dní), jeden druh, 
samec a samička, najvhodnejší spôsob 
administrácie, prihliadnutie na možné cesty 
ľudskej expozície.

6.6.1. Štúdia krátkodobej toxicity (28 dní) 
sa nemusí vykonať, ak:

- ak je dispozícii spoľahlivá štúdia 
subchronickej (90 dní) alebo chronickej 
toxicity, za predpokladu že sa použili 
vhodné druhy a spôsob administrácie, 
alebo
- ak látka podlieha okamžitému rozpadu 
a ak sú k dispozícii dostatočné údaje o 
štiepnosti výrobkov, alebo

- sa dá vylúčiť príslušná expozícia ľudí.
Vhodný spôsob sa vyberie na tomto 
základe:

Testovanie dermálnou cestou je vhodné,
ak:
(1) je pravdepodobný kontakt s pokožkou 
pri výrobe alebo použití; a

(2) z fyzikálno-chemických vlastností
vyplýva značná miera absorpcie cez poko
žku; a 
(3) je splnená jedna z nasledujúcich 
podmienok:

- toxicita sa pozoruje pri teste akútnej  
toxicity s menšími dávkami ako pri teste 
orálnej toxicity; alebo 
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- pri teste akútne orálnej toxicity pri 
nízkych dávkach sa spozoruje toxicita;
alebo

- testy in vitro vykazujú výrazné
pohlcovanie pokožkou; alebo

- pri štrukturálne podobných látkach sa 
zistila výrazná akútna toxicita kože alebo 
prenikania pokožkou;

Testovanie kožnou cestou je nevhodné, ak 
pohlcovanie pokožkou je nepravdepodobné
vzhľadom na molekulárnu váhu 
(molekulárna váha > 800 alebo priemer 
molekuly > 15 Å) a nízku rozpustnosť
v tukoch (log Kow je pod –1 alebo nad 4).

Testovanie vdychovaním je vhodné, ak:
(1) je pravdepodobná expozícia ľudí
vdychovaním; a

(2) je splnená jedna z nasledujúcich 
podmienok:

látka má pri 20 °C tlak pár vyšší ako 10-2

Pa; alebo

- látka je prachová, obsahujúca viac ako 1 
hmotnostné percento častíc na základe w/w 
s veľkosťou častíc vyjadrenou strednou 
hodnotou aerodynamického priemeru 
(MMAD) menšou ako 100 µm alebo

- látka sa použije spôsobom, ktorý vytvára 
aerosóly, častice alebo kvapky s vdychovate
ľnou veľkosťou (> 1 hmotnostné percento 
častíc s MMAD < 100 µm). Ak sa 
nevyskytujú kontraindikácie, uprednost
ňuje sa orálny spôsob.

Registrujúci navrhne štúdiu subchronickej 
(90 dní) toxicity (príloha VII, 6.6.2), ak:
- frekvencia a trvanie ľudskej expozície 
ukazuje, že je vhodná dlhodobejšia štúdia 
a ak je splnená jedna z nasledujúcich 
podmienok:
- iné dostupné údaje ukazujú, že látka môže 
mať nebezpečné vlastnosti, ktoré nemožno 
zistiť pri štúdii krátkodobej toxicity; alebo
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- vhodne navrhnuté toxickokinetické štúdie 
preukazujú hromadenie tejto látky alebo jej 
produktov látkovej premeny v istých 
tkanivách alebo orgánoch, ktoré by mohli 
možno ostať nezistené pri štúdii 
krátkodobej toxicity, ale ktoré sú
zodpovedné za vedľajšie účinky po predĺ
ženej expozícii.

Ďalšie štúdie navrhne registrujúci alebo ich 
môže požadovať príslušný orgán 
posudzujúceho členského štátu v súlade s
článkami 39, 40 alebo 44 v prípade:
- neúspešnej identifikácie NOAEL v 28-d
ňovej štúdii, okrem prípadu, keď dôvodom 
neúspešnej identifikácie NOAEL je 
neprítomnosť vedľajších toxických ú
činkov; alebo
- toxicita zvláštneho významu (napr. vážne 
alebo prudké účinky; alebo

- príznaky účinku, ktorého dostupný dôkaz 
nezodpovedá toxikologickej charakteristike 
alebo charakteristike rizika. V takých 
prípadoch môže byť tiež vhodnejšie vykona
ť zvláštne toxikologické štúdie zamerané
na preskúmanie týchto účinkov (napr. 
imunotoxicita, neurotoxicita); alebo
- spôsob expozície použitý v počiatočnej 
štúdii opakovaných dávok bol neprimeraný
vzhľadom k očakávanému spôsobu 
expozície ľudí a interpoláciu z jedného 
spôsobu na druhý nie je možné uskutočniť;
alebo

- zvláštna závažnosť týkajúca sa expozície 
(napr. také použitie spotrebiteľských 
výrobkov, ktoré vedie k úrovniam expozície, 
ktoré sú blízke tým úrovniam dávky, pri 
ktorých možno očakávať toxicitu u ľudí);
alebo

účinky, ktoré sa prejavili pri látkach 
príbuzných z hľadiska molekulovej 
štruktúry s posudzovanou látkou, sa 
nezistili počas 28-dňovej štúdie.



AD\579754SK.doc 146/151 PE 353.595v03-00

SK

(nové, presunuté z prílohy VI)

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je dôsledkom pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 
k prílohe VI, ako je uvedené vyššie. V prípade množstiev nad 100 ton je potrebné zachovávať
tie isté požiadavky ako požiadavky podľa návrhu Komisie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 277

Príloha VII bod 6.7 stĺpec 1 a 2

Text navrhovaný Komisiou

6.7. Reprodukčná toxicita 6.7. Výskumy sa nemusia robiť, ak:

- je známe, že látka je genotoxický
karcinogén a uplatňujú sa príslušné opatrenia 
na riadenie rizika; alebo

- je známe, že látka je mutagén pôsobiaci na 
zárodkové bunky a uplatňujú sa príslušné
opatrenia na riadenie rizika.

6.7.2. Štúdia vývojovej toxicity, jeden druh, 
najvhodnejší spôsob administrácie, 
prihliadnutie na možnú cestu ľudskej 
expozície (Príloha X B.31 alebo OECD 414), 
ak už nebola poskytnutá ako súčasť po
žiadaviek z prílohy VI.

6.7.2 Štúdia sa najprv vykoná na jednom 
druhu. Rozhodnutie o potrebe výskumu na 
druhom druhu sa urobí na základe výsledkov 
prvej skúšky.

6.7.3. Dvojgeneračná štúdia reprodukčnej 
toxicity, jeden druh, samec a samička, 
najvhodnejší spôsob administrácie, 
prihliadnutie na možné cesty ľudskej 
expozície, ak z 28-dňovej alebo 90-dňovej 
štúdie vyplynú nepriaznivé účinky na 
reprodukčné orgány alebo tkanivá.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Parlamentu

6.7. Reprodukčná toxicita 6.7. Výskumy sa nemusia robiť, ak:

- je známe, že látka je genotoxický karcinogén 
a uplatňujú sa príslušné opatrenia na riadenie
rizika, alebo
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- je známe, že látka je mutagén pôsobiaci na 
zárodkové bunky a uplatňujú sa príslušné
opatrenia na riadenie rizika, alebo

- možno vylúčiť podstatnú expozíciu ľudí.

6.7.1. Overovanie reprodukčnej alebo 
vývojovej toxicity na jednom druhu (OECD 
421), ak nie je dôkaz z dostupných údajov o
štrukturálne príbuzných látkach z odhadov 
(Q)SAR aleboz  metód in vitro, že látka mô
že pôsobiť toxicky na vývoj.

6.7.1. Pozitívny výsledok overovania sa na 
tejto úrovni potvrdí výskumom vývojovej 
toxicity na jednom druhu, najvhodnejšou 
formou použitia, s prihliadnutím na 
pravdepodobné spôsoby expozície ľudí
(príloha VII, 6.7.2).

6.7.2. Štúdia vývojovej toxicity, najvhodnejší
spôsob administrácie, prihliadnutie na možné
cesty ľudskej expozície (príloha X B.31 alebo 
OECD 414).

6.7.2. Štúdia sa najprv vykoná na jednom 
druhu. Rozhodnutie o potrebe výskumu na 
druhom druhu sa urobí na základe výsledkov 
prvej skúšky.

Registrujúci navrhuje dvojgeneračnú štúdiu 
reprodukčnej toxicity (6.7.3), ak existujú
príznaky prípadnej reprodukčnej toxicity zo
štúdie toxicity opakovaných dávok (90 dní) 
(napr. histopatologické účinky na gonády) 
alebo ak látka má blízku štrukturálnu 
príbuznosť so známym reprodukčným 
toxikantom.

6.7.3. Dvojgeneračná štúdia reprodukčnej 
toxicity, jeden druh, samec a samica, 
najvhodnejší spôsob administrácie, 
prihliadnutie na možné cesty ľudskej expozície, ak 
z 28-dňovej alebo 90-dňovej štúdie vyplynú
nepriaznivé účinky na reprodukčné orgány 
alebo tkanivá.

(nové, presunuté z prílohy VI)

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je dôsledkom pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 
k prílohe VI, ako je uvedené vyššie. V prípade množstiev nad 100 ton je potrebné zachovávať
tie isté požiadavky ako požiadavky podľa návrhu Komisie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 278

Príloha VII bod 6.8 stĺpec 1 (nové, presunuté z prílohy VI)

6.8 Toxikokinetika 6.8 Toxikokinetika
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6.8.1. Posúdenie toxikokinetického 
správania látky do takej miery, do akej ju 
možno odvodiť z príslušných zdrojov 
informácií.

6.8.1 Posúdenie toxikokinetického 
správania látky do takej miery, do akej ju 
možno odvodiť z príslušných zdrojov 
informácií.

(nové, presunuté z prílohy VI)

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je dôsledkom pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 
k prílohe VI, ako je uvedené vyššie. V prípade množstiev nad 100 ton je potrebné zachovávať
tie isté požiadavky ako požiadavky podľa návrhu Komisie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 279

Príloha VI bod 7.1 body 7.2.2 – 7.3.1 stĺpec 1

7.1. Toxicita pre vodné prostredie vypúšťa sa

7.2.2. Abiotické látky (celý text a body 
v 7.2.2 stĺpec 1)

vypúšťa sa

7.3. Rozklad a správanie sa látky v 
prostredí (text a body v 7.3 stĺpec 1)

vypúšťa sa

(vypustené a presunuté do prílohy VII)

Odôvodnenie

Riziko zrušenia látok s tonážou v rozsahu medzi 10 a 100 ton, predloženým v návrhu Komisie, 
vyžaduje obmedzenie požiadaviek kladených na údaje. Navrhovaný pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh preto presúva požiadavky na údaje podľa bodov 7.2.2 a 7.3 do prílohy VII.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 280

Príloha VI bod 7.1.2 body 7.2.2.1 – 7.3.1 stĺpec 2

7.1.2 (celý text stĺpec 2) vypúšťa sa

7.2.2.1 (celý text stĺpec 2) vypúšťa sa

7.3.1 (celý text stĺpec 2) vypúšťa sa

(vypustené a presunuté do prílohy VII)

Odôvodnenie

Riziko zrušenia látok s tonážou v rozsahu medzi 10 a 100 ton, predloženým v návrhu Komisie, 
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vyžaduje obmedzenie požiadaviek kladených na údaje. Navrhovaný pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh preto presúva požiadavky na údaje podľa bodov 7.2.2 a 7.3 do prílohy VII.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 281

Príloha VII bod 7.1. stĺpec 1 a 2

Text navrhovaný Komisiou

7.1. Toxicita pre vodné prostredie 7.1. Registrujúci navrhne dlhodobé skúšanie 
toxicity, ak posúdenie chemickej bezpečnosti 
podľa prílohy I naznačí potrebu ďalšieho 
preskúmania účinkov na vodné organizmy.
Výber vhodnej skúšky (skúšok) závisí od 
výsledkov posudzovania bezpečnosti.

7.1.5. Skúšanie dlhodobej toxicity na 
dafniách (ak už nebol poskytnutý ako súčasť
požiadaviek z prílohy V)

7.1.5. Výskum sa nemusí robiť, ak:

- nie je pravdepodobné, že by látka prešla 
biologickými membránami (MW > 800 alebo 
molekulárny priemer > 15 Å), alebo

- nie je pravdepodobná priama alebo 
nepriama expozícia vodnej zložky.

7.1.6. Skúšanie dlhodobej toxicity na rybách 
(ak už nebol poskytnutý ako súčasť po
žiadaviek z prílohy VI)

7.1.6. Výskum sa nemusí robiť, ak:

- nie je pravdepodobné, že by látka prešla 
biologickými membránami (MW > 800 alebo 
molekulárny priemer > 15 Å), alebo

- nie je pravdepodobná priama alebo 
nepriama expozícia vodnej zložky.

Je potrebné poskytnúť jednu z nasledujúcich 
informácií 7.1.6.1, 7.1.6.2 alebo 7.1.6.3.

7.1.6.1 Skúška toxicity pre ranú fázu života 
rýb (FELS) (OECD 210)

7.1.6.1. Skúšku toxicity FELS navrhne 
registrujúci alebo o ňu môže požiadať príslu
šný orgán hodnotiaceho členského štátu v 
súlade s článkom 39, 40 alebo 44, ak látka je 
potenciálne bioakumulatívna.

7.1.6.2 Krátkodobá skúška toxicity pre ryby 
vo fáze zárodku a uvoľnenia z vaku 
(príloha X C.15 alebo OECD 212)
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7.1.6.3 Skúška pri juvenilnom raste rýb 
(FELS) (príloha X C.14 alebo OECD 215)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Parlamentu

7.1. Toxicita vo vode 7.1. Prihlasovateľ navrhuje testovanie 
dlhodobej toxicity, ak posúdenie chemickej 
bezpečnosti podľa prílohy I ukazuje potrebu 
ďalšieho preskúmania účinkov na vodné
organizmy. Voľba vhodného testu (testov) 
závisí od výsledkov posúdenia bezpečnosti.

7.1.2. Štúdia spomalenia rastu rias 7.1.2. Výskum sa nemusí robiť, ak:

je látka silne nerozpustná (rozpustnosť vo 
vode < 10 µg/l) alebo

je nepravdepodobné, že by látka 
prechádzala cez biologické membrány 
(molekulová hmotnosť > 800 alebo priemer 
molekuly > 15 A).

7.1.3. Krátkodobé testovanie toxicity na 
rybách: Žiadateľ o registáciu môže zvážiť
dlhodobé testovanie toxicity namiesto 
krátkodobého.

7.1.3. Výskum sa nemusí robiť, ak:

je látka silne nerozpustná (rozpustnosť vo 
vode < 10 µg/l) alebo
je nepravdepodobné, že by látka 
prechádzala cez biologické membrány 
(molekulová hmotnosť > 800 alebo priemer 
molekuly > 15 A), alebo

je dostupná štúdia dlhodobej toxicity.
Štúdiu dlhodobej toxicity vodného 
prostredia na rybách (príloha VII, 7.1.6) 
navrhuje prihlasovateľ, alebo ich môže po
žadovať príslušný orgán posudzujúceho 
členského štátu v súlade s článkom 39, 40 
alebo 44, ak porovnanie (predpokladanej) 
expozície životného prostredia s výsledkami 
získanými z údajov o krátkodobej toxicite 
vodného prostredia ukazuje potrebu skúma
ť ďalšie účinky na vodné organizmy.
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O štúdii dlhodobej toxicity vodného 
prostredia na rybách (príloha VII, 7.1.6) sa 
uvažuje, ak je látka vo vode málo rozpustná
(vodná rozpustnosť < 1 mg/l).

7.1.4. Testovanie spomalenia respirácie 
aktivovaného kalu, pokiaľ nie je nízka mo
žnosť emisií do systému čistenia 
odpadových vôd

7.1.4. Výskum sa nemusí robiť, ak:

je látka silne nerozpustná (rozpustnosť vo 
vode < 10 µg/l) alebo

sa zistí, že látka sa ľahko biologicky 
odbúrava a koncentrácie použité v teste sú
v rozsahu, aký sa môže predpokladať pri 
prítoku do čistiarne odpadových vôd.

Štúdiu možno nahradiť inhibičným testom 
nitrifikácie, ak z dostupných údajov 
vyplýva, že látka je zrejme inhibítorom 
rastu alebo funkčnosti mikróbov.

7.1.5. Dlhodobé testovanie toxicity na 
dafniách, (pokiaľ už nie je uvedené ako časť
požiadaviek prílohy V)

7.1.5. Výskum sa nemusí robiť, ak:

- je nepravdepodobné, že by látka 
prechádzala cez biologické membrány 
(molekulová hmotnosť > 800 alebo priemer 
molekuly > 15 A) alebo

- nie je pravdepodobné priama alebo 
nepriama expozícia vodnej časti životného 
prostredia.

7.1.6. Dlhodobé testovanie toxicity na 
rybách, (pokiaľ už nie je uvedené ako časť
požiadaviek prílohy VI)

7.1.6. Výskum sa nemusí robiť, ak:

- je nepravdepodobné, že by látka 
prechádzala cez biologické membrány 
(molekulová hmotnosť > 800 alebo priemer 
molekuly > 15 Å) alebo

- nie je pravdepodobné priama alebo 
nepriama expozícia vodnej časti životného 
prostredia.

Podávajú sa informácie o jednom 
z nasledujúcich: 7.1.6.1, 7.1.6.2 alebo 
7.1.6.3.
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7.1.6.1 Test toxicity na rané štádium života 
rýb (FELS, fish early-life stage) (OECD 210)

7.1.6.1. Test toxicity FELS navrhne 
prihlasovateľ alebo ich môže požadovať
príslušný orgán posudzujúceho členského 
štátu v súlade s článkom 39, 40 alebo 44, ak 
má látka vlastnosť bioakumulácie.

7.1.6.2 Test krátkodobej toxicity rýb na 
embryo a fázu uvoľnenia z vaku 
(príloha X C.15 alebo OECD 212)

7.1.6.3 Test juvenilného rastu rýb 
(príloha X C.14 alebo OECD 215)

(nové, presunuté z prílohy VI)

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je dôsledkom pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 
k prílohe VI, ako je uvedené vyššie. V prípade množstiev nad 100 ton je potrebné zachovávať
tie isté požiadavky ako požiadavky podľa návrhu Komisie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 282

Príloha VII bod 7.2.1 a (nový) stĺpec 1 a 2

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Parlamentu

7.2.1a Abiotické látky
7.2.1a.1 Hydrolýza ako funkcia pH. 7.2.1a.1 Výskum sa nemusí robiť, ak:

sa látka ľahko biologicky odbúrava, alebo

rozpustnosť látky vo vode je pod 10 µg/l.

(nové, presunuté z prílohy VI)

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je dôsledkom pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 
k prílohe VI, ako je uvedené vyššie. V prípade množstiev nad 100 ton je potrebné zachovávať
tie isté požiadavky ako požiadavky podľa návrhu Komisie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 283

Príloha VII bod 7.3. stĺpec 1 a 2

Text navrhovaný Komisiou
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7.3. Rozklad a správanie sa látky v 
prostredí

7.3.2. Biologická koncentrácia v (jednom) 
vodnom druhu, podľa možností u rýb 

7.3.2. Výskum sa nemusí robiť, ak:

- látka má nízky potenciál biologicky sa 
akumulovať (t.j. log Kow < 3), alebo

- nie je pravdepodobné, že by látka 
prechádzala biologickými membránami 
(MW > 800 alebo molekulárny priemer 
> 15 Å), alebo

- nie je pravdepodobná priama alebo 
nepriama expozícia vodnej zložky.

7.3.3. Ďalšie štúdie adsorpcie/desorpcie v 
závislosti od výsledkov štúdie požadovanej v 
prílohe VI

7.3.3. Štúdia sa nemusí vykonať, ak:

- na základe fyzikálno-chemických vlastností
látky sa dá predpokladať, že má potenciálne 
nízku adsorpciu (napr. že látka má malý
koeficient oddelenia oktanolu a vody), alebo

- látka sa rýchlo rozkladá.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Parlamentu

7.3. Rozklad a správanie v životnom 
prostredí

7.3.1. Screeningová štúdia adsorpcie alebo 
desorpcie

7.3.1. Štúdia sa nemusí vykonaťť, ak:

- na základe fyzikálno-chemických 
vlastností látky možno očakávať, že má
nízky adsorpčný potenciál (napr. látka má
nízky rozdeľovací koeficient oktanol/voda), 
alebo
- látka sa rýchlo rozkladá.

7.3.2. Biokoncentrácia v prípade (jedného) 
z vodných druhov, prednostne rýb

7.3.2. Štúdia sa nemusí vykonať, ak:

- látka má nízky potenciál bioakumulácie (t.j.
log Kow < 3), alebo
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- je nepravdepodobné, že by látka 
prechádzala cez biologické membrány 
(molekulová hmotnosť > 800 alebo priemer 
molekuly > 15 A) alebo

- nie je pravdepodobné priama alebo 
nepriama expozícia vodnej časti životného 
prostredia.

7.3.3. Ďalšie štúdie adsorpcie alebo 
desorpcie v závislosti od výsledkov štúdie po
žadovanej v prílohe VI

7.3.3. Štúdia sa nemusí vykonať, ak:

- na základe fyzikálno-chemických vlastností
látky možno očakávať, že má nízky adsorp
čný potenciál (napr. látka má nízky rozde
ľovací koeficien oktanol/voda), alebo

- látka sa rýchlo rozkladá.

(nové, presunuté z prílohy VI)

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je dôsledkom pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 
k prílohe VI, ako je uvedené vyššie. V prípade množstiev nad 100 ton je potrebné zachovávať
tie isté požiadavky ako požiadavky podľa návrhu Komisie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 284
Príloha IX odsek 3 prvý pododsek

Skúšanie v súlade s prílohami VII a VIII mo
žno vynechať na základe expozičného 
scenára (scenárov), ktorý bol vypracovaný
v správe o chemickej bezpečnosti.

3.1 Skúšanie v súlade s prílohami VI až VIII 
možno vynechať na základe expozičného 
scenára (scenárov) a kategórie použitia a 
expozície, ktorý bol vypracovaný v správe 
o chemickej bezpečnosti.

Nepredloženie informácií sa považuje za 
prijateľné, ak:
i) koncentrácia v vzduchu na pracovisku 
neprekročí 50 µg/m³.

ii) výroba a označené použitie (použitia) sa 
odohrávajú iba v uzavretých zariadeniach, 
iii) látka sa používa v priemyselnom a 
obchodnom odvetví v prípravku v 
maximálnej hmotnostnej koncentrácii na 
úrovni 0,1 %.
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iv) konečný používatelia používajú látku v 
koncentráciách nepresahujúcich 0,1 %,
v) látka sa používa pri výrobe výrobkov pre 
konečných spotrebiteľov a:

a) počas výrobného procesu sa úplne 
rozpustí; alebo
b) látka je trvalo súčasťou zložky výrobku 
alebo je inak úplne obsiahnutá vo výrobku.

Vo všetkých prípadoch treba doložiť dostato
čné zdôvodnenie a spoľahlivú dokumentáciu.

Vo všetkých ďalších prípadoch treba doložiť
dostatočné zdôvodnenie a spoľahlivú
dokumentáciu, ktorá zahŕňa:

i) rôzne druhy environmentálnych oblastí;

ii) expozíciu skupín obyvateľstva;

iii) opatrenia riadenia rizík;
iv) cesty expozície

v) trvanie a frekvencia expozície

vi) ochranu zvieracieho života.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 285

Príloha IX oddiel 1.1.2

Údaje treba pokladať za ekvivalentné
s údajmi, ktoré boli vytvorené pomocou 
zodpovedajúcej skúšky podľa prílohy X, ak 
sú splnené tieto podmienky:

Údaje z jedného alebo viacerých testov treba 
pokladať za ekvivalentné s údajmi, ktoré boli 
vytvorené pomocou zodpovedajúcej skúšky 
podľa prílohy X, ak sú splnené tieto 
podmienky:

1) postačujú pre účely klasifikácie a ozna
čovania a na posúdenie rizika,

1) postačujú pre účely klasifikácie a ozna
čovania a na posúdenie rizika, keď je 
rozhodujúci koncový stav,

2) kľúčové parametre, ktoré sa podľa prílohy 
X mali skúmať v príslušnej skúške, boli 
dostatočne a dôveryhodne pokryté

2) kľúčové parametre, ktoré sa podľa prílohy 
X mali skúmať v príslušnej skúške, boli 
dostatočne a dôveryhodne pokryté

3) trvanie expozície, v prípade že sa toto 
pokladá za relevantný parameter, bolo 
porovnateľné alebo dlhšie ako sa 
predpokladá v príslušnej skúške z prílohy X a

3) trvanie expozície, v prípade že sa toto 
pokladá za relevantný parameter, bolo 
porovnateľné alebo dlhšie ako sa 
predpokladá v príslušnej skúške z prílohy X a



AD\579754SK.doc 156/151 PE 353.595v03-00

SK

4) prikladá sa dostatočná a dôveryhodná
výskumná dokumentácia.

4) prikladá sa dostatočná a dôveryhodná
výskumná dokumentácia. Vo všetkých 
prípadoch sa predkladá dostatočná
a dôveryhodná dokumentácia.

Odôvodnenie

Terajší text vyžaduje, aby údaje z každého jediného testu spĺňal štyri kritériá. Toto je zbytočné
vtedy, keď sú dôkazy o nebezpečenstve  na základe testov uskutočnených:

- za priaznivejších podmienok, alebo 

- keď konečný stav nevykazuje žiadne nebezpečenstvo ani riziko.

Ak sa viacnásobné testy skombinujú, môžu splniť účel jedného testu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 286

Príloha IX oddiel 1.5

Látky, ktorých fyzikálno-chemické, 
toxikologické a ekotoxikologické vlastnosti 
sú pravdepodobne podobné alebo vychádzajú
z regulárneho vzorca, možno v dôsledku 
štrukturálnej podobnosti pokladať za skupinu 
alebo „kategóriu“ látok. Aplikovanie 
skupinovej koncepcie si vyžaduje, aby sa 
fyzikálno-chemické vlastnosti, účinky na 
ľudské zdravie a na životné prostredie a ich 
environmentálny rozpad dali predvídať
z údajov referenčnej látky v rámci skupiny 
pomocou interpolácie na iné látky v skupine 
(krížový prístup). To zamedzí potrebe skúšať
každú látku na pre každý koncový bod.

Látky, ktorých fyzikálno-chemické, 
toxikologické a ekotoxikologické vlastnosti 
sú pravdepodobne podobné alebo vychádzajú
z regulárneho vzorca, možno v dôsledku 
štrukturálnej podobnosti pokladať za skupinu 
alebo „kategóriu“ látok. Aplikovanie 
skupinovej koncepcie si vyžaduje, aby sa 
fyzikálno-chemické vlastnosti, účinky na 
ľudské zdravie a na životné prostredie a ich 
environmentálny rozpad dali predvídať
z údajov referenčnej látky v rámci skupiny 
pomocou interpolácie na iné látky v skupine 
(krížový prístup). To zamedzí potrebe skúšať
každú látku na pre každý koncový bod.

Posudzovanie podobnosti môže vychádzať
zo:

Posudzovanie podobnosti môže vychádzať
zo:

1) spoločnej funkcionálnej skupiny, 1) spoločnej funkcionálnej skupiny,

2) spoločných prekurzorov a/alebo 
pravdepodobnosti spoločných produktov 
rozkladu prostredníctvom fyzikálnych alebo 
biologických procesov, ktoré pôsobia 
v chemikáliách s podobnou štruktúrou alebo

2) spoločných prekurzorov a/alebo 
pravdepodobnosti spoločných produktov 
rozkladu prostredníctvom fyzikálnych alebo 
biologických procesov, ktoré pôsobia 
v chemikáliách s podobnou štruktúrou alebo

3) konštantného modelu zmeny potencie 
vlastností v celej kategórii.

3) konštantného modelu zmeny potencie 
vlastností v celej kategórii a spoločného 
mechanizmu pôsobenia.
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Ak sa aplikuje skupinová koncepcia, látky sa 
klasifikujú a označujú na tomto základe.

Ak sa aplikuje skupinová koncepcia, látky sa 
klasifikujú a označujú na tomto základe.
Koncové body pre klasifikáciu a ozna
čovanie a pre posudzovanie rizika látok, 
ktoré sú príliš zložité a premenlivého zlo
ženia, možno stanoviť z údajov o ich 
hlavných zložkách použitím ich najvyšších 
koncentrácií v látke. Agentúra a všetky zú
častnené podniky odsúhlasia podrobnú
metodológiu do dvoch rokov od prijatia 
týchto právnych predpisov.

Vo všetkých prípadoch treba doložiť dostato
čnú a spoľahlivú dokumentáciu.

Vo všetkých prípadoch treba doložiť dostato
čnú a spoľahlivú dokumentáciu.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zvýši realizovateľnosť REACH. Toto umožňuje 
zoskupovanie látok s rovnakými profilmi toxicity a využitie krížového prístupu. Okrem toho 
zlepšuje to spoľahlivosť údajov o látkach, ktoré sú zložité a majú premenlivé zloženie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 287

Príloha XI úvod prvý odsek

Účelom tejto prílohy je stanoviť, ako budú
následní používatelia posudzovať a 
dokumentovať, že riziká vyplývajúce z látky 
(látok), ktorú používajú, sú primerane 
kontrolované počas použitia na použitie, na 
ktoré sa nevzťahuje karta bezpečnostných 
údajov, ktorá im bola dodaná, a že ostatní
používatelia nižšie v dodávateľskom reťazci 
môžu tieto riziká primerane kontrolovať.
Posúdenie sa týka doby životnosti látky od 
chvíle jej prijatia následným používateľom na 
vlastné použitie a ním určené použitia 
následne v dodávateľskom reťazci.
Posúdenie zohľadňuje použitie látky 
samostatne, v prípravku alebo v artikli.

Účelom tejto prílohy je stanoviť, ako budú
následní používatelia posudzovať a 
dokumentovať, že riziká vyplývajúce z látky 
(látok), ktorú používajú, sú primerane 
kontrolované počas použitia na použitie, na 
ktoré sa nevzťahuje karta bezpečnostných 
údajov, ktorá im bola dodaná, a že ostatní
používatelia nižšie v dodávateľskom reťazci 
môžu tieto riziká primerane kontrolovať.
Posúdenie sa týka doby životnosti látky od 
chvíle jej prijatia následným používateľom na 
vlastné použitie a ním určené použitia 
následne v dodávateľskom reťazci v mno
žstve jednej tony ročne alebo vyššom.
Posúdenie zohľadňuje použitie látky 
samostatne, v prípravku alebo v artikli.

Odôvodnenie

Zlepšuje realizovateľnosť obmedzením spôsobov použitia, ktoré je potrebné brať do úvahy 
v správe o chemickej bezpečnosti látok s 1 tonou a viac. Podľa návrhu Komisie by sa 
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spôsobom použitia malo zaoberať aj pri veľmi malých množstvách.
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