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1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre hospodárske a menové veci žiada Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a 
bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor prijal do svojej správy tieto pozmeňujúce a dopl
ňujúce návrhy:

Text navrhnutý Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
ODÔVODNENIE 1

(1). Voľný pohyb látok samotných, v 
prípravkoch a vo výrobkoch je základným 
aspektom vnútorného trhu a výrazne 
prispieva k zdraviu a blahobytu zákazníkov a 
pracovníkov a k ich sociálnym a 
ekonomickým záujmom, ako aj ku 
konkurencieschopnosti chemického 
priemyslu.

(1). Voľný, bezpečný, nebyrokratický a z h
ľadiska nákladov výhodný pohyb látok 
samotných, v prípravkoch a vo výrobkoch je 
základným aspektom vnútorného trhu a 
výrazne prispieva k zdraviu a blahobytu 
zákazníkov a pracovníkov a k ich sociálnym 
a ekonomickým záujmom, ako aj ku 
konkurencieschopnosti chemického 
priemyslu.

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
ODÔVODNENIE 3
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(3) Pri prispôsobovaní právnych predpisov o 
chemikáliách je treba zaručiť vysokú úroveň
ochrany zdravia a životného prostredia s cie
ľom trvalého vývoja. Právne predpisy sa 
musia bez diskriminácie uplatniť ako na 
vnútornom tak aj medzinárodnom trhu s 
chemickými látkami.

(3) Pri prispôsobovaní právnych predpisov o 
chemikáliách je treba zaručiť vysokú úroveň
ochrany zdravia a životného prostredia s cie
ľom trvalého vývoja a zabezpečenia 
schopnosti inovácie a 
konkurencieschopnosti. Právne predpisy sa 
musia bez diskriminácie uplatniť ako na 
vnútornom tak aj medzinárodnom trhu s 
chemickými látkami a musia byť
kompatibilné s WTO.

Odôvodnenie

Securing innovative and competitive capacity is also an important aim. The need for 
provisions to be compatible with the WTO is self-explanatory.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
ODÔVODNENIE 4A (nové)

(4a) REACH musí byť koncipovaný a uplat
ňovaný tak, aby konkurencieschopnosť
európskeho hospodárstva neutrpela a 
obchod s tretími krajinami nebol 
obmedzený. Z tohto hľadiska má
rozhodujúci význam, že sa riziká zatrieďujú
podľa priorít a že predpisy nekladú na na
šich obchodných partnerov nijaké ďalšie 
požiadavky okrem tých, ktoré sú v súlade s 
platnými zásadami voľného obchodu na 
základe predpisov WTO.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
ODÔVODNENIE 8A (nové)
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(8a) Každý výrobca, dovozca alebo 
nadväzujúci používateľ, ktorý vykonáva, 
alebo mieni vykonávať činnosti, pri 
ktorých bude nasadená látka, prípravok 
alebo výrobok, ktorý takúto látku alebo 
taký prípravok obsahuje, vrátane jej výroby, 
dovozu a použitia, a ktorému vie alebo by 
mohol rozumne usúdiť, že tieto činnosti 
majú nepriaznivý účinok na ľudské zdravie 
alebo životné prostredie, vynaloží všetko 
úsilie, ktorým môže čo najúspornejšie 
dosiahnuť, aby sa tomuto pôsobeniu 
zabránilo, aby sa obmedzilo alebo 
odstránilo.

Odôvodnenie

This "duty of care" principle should be stated more as a general principle than as an 
obligation.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
ODÔVODNENIE 17

(17) Na účinné posudzovanie bezpečnosti 
látok by si výrobcovia a dovozcovia látok 
mali zaobstarať informácie o týchto látkach 
v prípade potreby tým, že vykonajú nové
skúšky.

(17) Na účinné posudzovanie bezpečnosti 
látok by si výrobcovia a dovozcovia látok 
mali zaobstarať informácie o týchto látkach, 
pričom sa musí posúdiť riziko a bezpečné
použitie na základe skutočnej expozície.
Existujúce informácie sa musia pri zaru
čení zachovania utajenia dôverných 
podnikových údajov dať k dispozícii ešte 
pred vykonaním nových skúšok, najmä
pred pokusmi na zvieratách.

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
ODÔVODNENIE 34A (nové)
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(34a) Na účely podpory testovania, ktoré sa 
nevykonáva na zvieratách, by Komisia, 
členské štáty a priemyselní výrobcovia mali 
prideliť viac finančných prostriedkov na 
rozvoj, legalizáciu a uznanie testov, ktoré
sa nevykonávajú na zvieratách.

Odôvodnenie

The Explanatory Memorandum lists 'promotion of non-animal testing' as an objective of the 
proposal, but the text does not include any measures to achieve that aim.  Specifically, there 
are no references to increasing funding for projects designed to replace animal tests.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
ODÔVODNENIE 47A (nové)

(47a) Na účel  zabránenia testovania na 
zvieratách a ušetrenia nákladov by mali 
zodpovedné orgány pri posudzovaní
návrhov testov, ktoré zahrňujú testy na 
stavovcoch, konzultovať s Európskym 
centrom pre legalizáciu alternatívnych 
metód (ECVAM).

Odôvodnenie

Expert up-to-date knowledge, experience and information on the development of alternative 
tests should be provided to the competent authorities when evaluating testing proposals, given 
the rapid advances in this field of science.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
ODÔVODNENIE 62

(62) Pri príprave návrhu na obmedzenie a v 
zmysle bezproblémového fungovania 
takéhoto právneho predpisu by mala existova
ť dobrá spolupráca, koordinácia a 
komunikácia medzi členskými štátmi, 
agentúrou, inými inštitúciami Spoločenstva, 
Komisiou a zainteresovanými kruhmi.

(62) Pri príprave návrhu na obmedzenie a v 
zmysle bezproblémového fungovania 
takéhoto právneho predpisu by mala existova
ť dobrá spolupráca, koordinácia a 
komunikácia medzi členskými štátmi, 
agentúrou, inými inštitúciami Spoločenstva, 
Komisiou a zainteresovanými kruhmi.
Agentúra bude za tento postup plne 
zodpovedná.

Odôvodnenie

Necessitated by other amendments.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
ODÔVODNENIE 104A (nové)

(104a) Účinky návrhu REACH sa len 
nedostatočne skúmali vzhľadom na jeho 
následky na medzinárodnú
konkurencieschopnosť podnikov so sídlom 
v EÚ. To platí najmä pre nadväzujúcich 
používateľov chemických látok, malé
a stredné podniky a výrobné aktivity, ktoré
sú „najvoľnejšie“ a najohrozejšie.

Odôvodnenie

Probably the main flaw of the impact studies of REACH is the implicit assumption of the 
industry operating in a closed economy ignoring all the changes in relative competitiveness of 
the EU industry (chemical and non-chemical) deriving from the entrance of "REACH-free" 
imported articles from abroad. The consequences on the location options of industrial 
investors and the consequent impact on unemployment in the EU should not have been 
disregarded. The absence of both this type of concerns in the initial outline of the 
Commission proposal and the absence of any reliable study in the subsequent phases gives 
rise to one of the most severe and insurmountable flaws of this proposal.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
ODÔVODNENIE 104B (nové)

(104b) Komisia dbá na to, aby postupné
otváranie trhov EÚ na dovozy z celého 
sveta sprevádzalo zavádzanie prísnejších po
žiadaviek vzhľadom na „sporavodlivý“
obchod (aj v kontexte WTO); požiadavky 
REACH treba prijať podľa možnosti čo 
najskôr.

Odôvodnenie

It is important that producers and importers that have already registered under other 
international organisations standards have minimum bureaucratic and financial extra costs 
in order to comply with REACH. It is vital that EU producers are not susceptible to unfair 
competition from "REACH-free" areas.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
ODÔVODNENIE 104C (nové)
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(104c) Články 6, 21 a 26 treba prepracovať
so zohľadnením britských, maďarských, 
maltských a slovinských návrhov, ako aj 
návrhov priemyselných a obchodných 
komôr tak, aby nepotrebné náklady a 
byrokracia klesli na najnižšiu možnú
mieru, aby sa zaručilo dodržiavanie cieľov 
formulovaných REACH na ochranu 
ľudského zdravia a životného prostredia a 
aby sa vytvorili skutočne rovnaké
predpoklady na výrobu v Spoločenstve a pre 
dovezené hotové výrobky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
ČLÁNOK 1 ODSEK 3

3. Toto nariadenie vychádza zo zásady, že 
výrobcovia, dovozcovia a nadväzujúci u
žívatelia sa musia ubezpečiť, že vyrábajú, 
uvádzajú na trh, dovážanú a používajú
látky, ktoré neškodia ľudskému zdraviu a
životnému prostrediu. Jej ustanovenia spo
čívajú na princípe prevencie.

vypúšťa  sa 

Odôvodnenie

This "duty of care" principle should be stated more as a general principle than as an 
obligation.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
ČLÁNOK 6 ODSEK 1

1. Každý výrobca alebo dovozca výrobku je 
povinný predložiť agentúre registráciu pre ka
ždú látku obsiahnutú v tomto výrobku, ak:

1. Každý výrobca alebo dovozca výrobku je 
povinný predložiť agentúre registráciu pre ka
ždú látku v tomto výrobku, ak:

(a) látka je prítomná v týchto výrobkoch v 
celkovom množstve nad 1 tonu na výrobcu 
alebo dovozcu za rok, každý výrobok sa 
posudzuje samostatne;

(a) látka je prítomná v týchto výrobkoch v 
celkovom množstve nad 1 tonu na výrobcu 
alebo dovozcu za rok;

(b) látka spĺňa kritériá na klasifikáciu ako 
nebezpečná podľa smernice 67/548/EHS;

(b) látka spĺňa kritériá na klasifikáciu ako 
nebezpečná podľa smernice 67/548/EHS;
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(c) látka by sa mala uvoľňovať za 
normálnych a predpokladaných podmienok 
používania výrobku.

(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 14
ČLÁNOK 6 ODSEK 2

2. Každý výrobca alebo dovozca výrobku je 
povinný oznámiť agentúre každú látku 
obsiahnutú v týchto výrobkoch v súlade s 
odsekom 3, ak sú splnené všetky tieto 
podmienky:

2. Agentúra prijíma rozhodnutie, ktoré vy
žaduje od výrobcu alebo dovozcu 
produktov, aby predložili registráciu 
v súlade s touto hlavou pre všetky látky 
v týchto produktoch, ak sú splnené všetky 
tieto podmienky:
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(a) látka je prítomná v týchto výrobkoch v 
celkovom množstve nad 1 tonu na výrobcu 
alebo dovozcu za rok;

(a) látka je prítomná v týchto výrobkoch v 
celkovom množstve nad 1 tonu na výrobcu 
alebo dovozcu za rok;

(b) látka spĺňa kritériá na klasifikáciu ako 
nebezpečná podľa smernice 67/548/EHS;

(b) agentúra má dôvody na podozrenie, že:

(i) látka sa uvoľňuje z výrobku a
(ii) uvoľňovanie látky z výrobkov 
predstavuje nebezpečenstvo pre ľudské
zdravie alebo životné prostredie;

(c) výrobca alebo dovozca vie alebo je 
informovaný, že je pravdepodobné, že látka 
sa uvoľňuje počas normálnych  a 
predpokladaných podmienok používania 
výrobku, hoci jej uvoľnenie nie je zamýš
ľanou funkciou výrobku;

(c) látka nie je zaregistrovaná na produkciu 
výrobku.

(d) množstvo uvoľnenej látky môže mať
nepriaznivé následky pre ľudské zdravie 
alebo životné prostredie.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Article 6.2 concerns substances which are unintentionally released from articles. The 
Commission proposal makes self-reporting by the manufacturer/importer a prerequisite for 
the Agency to request a registration in such cases, thus depriving the Agency of any right of 
initiative. Further, the conditions under which this self-reporting is required are equally
unclear.

The proposed amendment empowers the Agency to demand additional information from the 
manufacturer/importer if the Agency has grounds for suspecting a risk (this provision also 
ensures WTO compatibility).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
ČLÁNOK 6 ODSEK 3

3. Ak sú splnené predpoklady odseku 2, 
agentúre treba oznámiť nasledujúce 
informácie vo formáte stanovenom 
agentúrou podľa článku 108:

vypúšťa sa

(a) totožnosť a kontaktné údaje výrobcu 
alebo dovozcu;
(b) registračné číslo/a podľa článku 18(1), 
ak sú k dispozícii;
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(c) totožnosť látky (látok) podľa prílohy 
IV oddiel 2;

(d) zaradenie látky;

(e) stručný opis použitia (použití) výrobku;

(f) tonážne rozpätie látky ako napr. 1 až
10 ton, 10 až 100 ton atď.

Odôvodnenie

This follows from the previous amendment on Article 6(2). The information requested will be 
the same as fro all registrations.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
ČLÁNOK 6 ODSEK 4

4. Agentúra môže rozhodnúť, že výrobcovia 
alebo dovozcovia výrobkov musia v súlade 
s touto hlavou predložiť registračnú
dokumentáciu na všetky látky prítomné
v týchto výrobkoch a oznámené v súlade s 
odsekom 3.

vypúšťa sa 

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
ČLÁNOK 6 ODSEK 5

5. Odseky 1 až 4 neplatia pre látky, ktoré už
na tento spôsob použitia zaregistroval jeden 
z predchádzajúcich účastníkov dodávate
ľského reťazca.

vypúšťa sa 

Odôvodnenie

This provision is included in the previous amendments on Article 6(1) and 6(2).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
ČLÁNOK 6 ODSEK 6
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6. Odseky 1 až 4 sa uplatňujú 3 mesiace po 
konečnom termíne stanovenom v článku 21. 
ods. 3.

6. Odseky 1 a 2 sa uplatňujú 3 mesiace po 
konečnom termíne stanovenom v článku 21. 
ods. 3.

Odôvodnenie

Follows from the above amendments to Articles 6(2) to 6(4).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
ČLÁNOK 6 ODSEK 7

7. Všetky opatrenia na vykonávanie 
odsekov 1 až 6 sa prijmú v súlade 
s konaním uvedeným v článku 130(3).

7. Na registráciu podľa odseku 1 platia 
predpokladané lehoty pre látky ako také
alebo látky v prípravkoch.

Odôvodnenie
This amendment is intended to ensure that substances in preparations are registered by the 
same deadlines as are also applicable to manufacturers in Europe. In this respect, at least, it 
will forestall a distortion of competition

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
ČLÁNOK 6B (nový)

ČLÁNOK 6b

Európska známka kvality
Vytvorí sa špeciálna známka „Vyhovuje po
žiadavkám REACH“, aby si spotrebitelia 
mohli správne vybrať. Táto známka sa 
bude udeľovať tým výrobkom 
vyprodukovaným v EÚ alebo dovezeným, 
ktoré vyhovujú všetkým požiadavkám 
REACH.

Odôvodnenie

A mark to be stamped on articles would make it possible to identify and promote those 
involved in the production procedure who have complied with the requirements stemming 
from this Regulation.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
ČLÁNOK 6B (nový) NÁZOV
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Prenos a delenie registrácií a „skupinové
registrácie“

Odôvodnenie

If a registrant no longer wishes to make use of his registration, it must be possible for him to 
transfer the rights arising from it.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
ČLÁNOK 6B (nový) ODSEK 1

1. Právny nárok nadobudnutý registráciou 
je tak prenosný, ako aj deliteľný. Osoba, 
ktorá právny nárok získala, preberá práva a 
povinnosti pôvodného žiadateľa o 
registráciu. Ak sa registrácia delí, pridelí
agentúra novému vlastníkovi nové registra
čné číslo.

Odôvodnenie

If a registrant no longer wishes to make use of his registration, it must be possible for him to 
transfer the rights arising from it.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
ČLÁNOK 6B (nový) ODSEK 2

2. Ak je výrobca dcérska spoločnosť inej 
právnickej osoby (takzvanej materskej spolo
čnosti), môže v mene dcérskej spoločnosti 
vykonať a udržiavať registráciu materská
spoločnosť. Naopak, aj dcérska spoločnosť
môže vykonať a udržiavať registráciu pre 
svoju materskú spoločnosť alebo pre iné
dcérske spoločnosti. V takýchto prípadoch 
sa vyžaduje len jedna registrácia.
Právnická osoba, ktorá bola poverená
registráciou skupiny, je zodpovedná za 
plnenie povinnosti podľa tohto nariadenia.
Právnická osoba, ktorá bola poverená
registráciou skupiny musí mať svoje sídlo v 
EÚ.

Odôvodnenie
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Within conglomerates products are delivered from changing production plants to downstream 
users within the European Union who may belong to different subsidiaries. The delivery of 
products within a conglomerate is often coordinated by a unit which may be part of either the 
parent company or a subsidiary. The proposed collective registration would be an 
appropriate way of reducing costs and red tape.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
ČLÁNOK 6B (nový) ODSEK 3

3. Odsek 2 platí aj vtedy, keď sa sídlo 
materskej spoločnosti alebo dcérskej spolo
čnosti nenachádza v EÚ. Právnická osoba, 
ktorá je poverená registráciou skupiny, 
musí mať svoje sídlo v EÚ.

Odôvodnenie

Within conglomerates products are delivered from changing production plants to downstream 
users within the European Union who may belong to different subsidiaries. The delivery of 
products within a conglomerate is often coordinated by a unit which may be part of either the 
parent company or a subsidiary. The proposed group registration would be an appropriate 
way of reducing costs and bureaucracy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
ČLÁNOK 10 ODSEK 1 PODODSEKY 1 AŽ 3

1. Ak dvaja alebo viacerí výrobcovia v spolo
čenstve a/alebo dvaja alebo viacerí
dovozcovia zamýšľajú vyrobiť alebo doviezť
určitú látku, môžu na účely registrácie 
vytvoriť konzorcium.

Časti registračnej dokumentácie musí
potom predložiť výrobca alebo dovozca s ú
činnosťou pre ostatných výrobcov a/alebo 
dovozcov a s ich súhlasom v zmysle 
pododsekov 1, 2 a 3.

1. Ak dvaja alebo viacerí výrobcovia v spolo
čenstve a/alebo dvaja alebo viacerí
dovozcovia zamýšľajú vyrobiť alebo doviezť
určitú látku, môžu na účely registrácie 
vytvoriť konzorcium.

Komisia vypracuje záväzné pravidlá na 
podporu firiem, ktoré tvoria konzorciá, pri 
dôslednom dodržiavaní právnych 
ustanovení o súťaž.
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Každý člen konzorcia za seba predloží
informácie podľa článku 9 písm. (a) body 
(i), (ii) a (iii) a (viii).
Výrobca alebo dovozca, ktorý koná s ú
činnosťou pre ostatných členov konzorcia, 
musí predložiť informácie podľa článku 9 
písm. a) body iv), vi) a vii) a ix).

Výrobca alebo dovozca, ktorý koná v 
zastúpení pre ostatných členov konzorcia, 
musí predložiť informácie podľa článku 9 
písm. (a) body (iv), (vi) a (vii), (viii) a (ix).
Každé konzorcium môže informácie určené
v článku 9 odsek 1 písmeno (a) bod (i) až
(iii) prekladať spoločne.

Odôvodnenie

Guidelines are needed to support firms in setting up and in operating in consortia, and also 
to forestall possible breaches of competition law. Where information is submitted jointly it 
must be sufficient for a manufacturer or importer who is acting on behalf of the other 
members of the consortium to submit a statement pursuant to Article 9(a)(viii). It should be 
also possible to jointly submit the information referred to in Article 9(1)(a)(i) to (iii) if the 
members of the consortium so wish. There should not be a rigid division (one-third) of 
registration costs, since the incentive to set up consortia might then well be limited to 
consortia comprising two parties, since only such consortia would benefit from the cost 
reduction. Cost-sharing without a fixed division, on the other hand, creates cost incentives for 
larger consortia, as well.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
ČLÁNOK 10 ODSEK 2

2. Každý žiadateľ o registráciu, ktorý je
členom konzorcia, zaplatí iba jednu tretinu
poplatku za registráciu.

2. Každé konzorcium rozhodne interne o 
rozdelení poplatkov za registráciu. Každý
žiadateľ o registráciu alebo každé
konzorcium, ktoré zaplatilo poplatky za 
registráciu, má právo slobodným 
rozhodnutím a podľa vlastnej tvorby cien 
zaťažiť nákladmi iných, ktorí sa chcú
podieľať na registrácii látky. Tým sa má
umožniť podnikom alebo konzorciám 
samým riadiť rozdelenie nákladov na 
registráciu.

Odôvodnenie

If a consortium is set up voluntarily, its members should have the option of dividing the costs 
among themselves as they see fit.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
ČLÁNOK 19 ODSEK 1

1. S výhradou článku 21 sa smú v Spolo
čenstve vyrábať alebo do Spoločenstva dová
žať chemické látky len vtedy, keď bola pre 
ne v súlade s príslušnými ustanoveniami 
tohto titulu predložená registračná
dokumentácia.

1. S výhradou článku 21 sa smú v Spolo
čenstve vyrábať alebo do Spoločenstva dová
žať chemické látky len vtedy, keď bola pre 
ne v súlade s príslušnými ustanoveniami 
tohto titulu predložená registračná
dokumentácia.

Bez ujmy článku 25 odsek 4 pododsek 4 mô
že povinný registráciou začať výrobu alebo 
dovoz látky, v prípade že agentúra nevydá
žiadne opačné rozhodnutie v súlade s 
článkom 18 odsek 2 v priebehu troch týžd
ňov po dátume registrácie.

Bez ujmy článku 25 odsek 4 pododsek 4 mô
že žiadateľ o registráciu začať výrobu alebo 
dovoz látky, resp. látku naďalej vyrábať
alebo dovážať, kým agentúra nevydá opa
čné rozhodnutie v súlade s článkom 18 
odsek 2 v priebehu troch týždňov po dátume 
registrácie.

V prípade registrácie zavedených látok dva 
mesiace pred uplynutím lehoty určenej v 
článku 21 môže povinný registráciou pokra
čovať vo výrobe alebo dovoze látky tri 
mesiace od tejto lehoty alebo do zamietnutia 
agentúrou; platí skorší časový okamih.

V prípade registrácie zavedených látok dva 
mesiace pred uplynutím lehoty určenej v 
článku 21 môže povinný registráciou pokra
čovať vo výrobe alebo dovoze látky tri 
mesiace od tejto lehoty alebo do zamietnutia 
agentúrou; platí skorší časový okamih.

Pre zavedené látky, ktoré nie sú
registrované ani nemajú špecifické pou
žitie, výrobca alebo dovozca po uplynutí
lehôt uvedených v článku 21 má 36 
mesiacov čas na postupné stiahnutie látky 
z trhu vrátane látok na špecifické použitie.

Odôvodnenie

Paragraph 2 indicates that the all production needs to stop until further notice. This will in 
effect disturb the market and with it the business policies of companies. Production lines 
needs to continue until the agency indicates otherwise.
De-selection from the market or de-selection for specific uses would affect a large number of 
preparations and production recipes requiring reformulation and validation work of long 
duration. Consequently, time is needed for downstream users to reformulate and validate 
their new recipes while continuing their production activities. The later can only be achieved 
if the suppliers are allowed a period of grace pending a deadline for which they will phase 
out the substance.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
ČLÁNOK 23 ODSEK 1
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1. S cieľom zabrániť zbytočnému testovaniu
na zvieratách sa testovanie na stavovcoch na
účely tohto nariadenia vykonáva iba ako 
posledná možnosť. Taktiež je potrebné prija
ť opatrenia na obmedzenie zbytočnej 
duplikácie ostatných skúšok.

1. S cieľom zabrániť zbytočnému testovaniu 
na zvieratách sa testovanie na stavovcoch na 
účely tohto nariadenia vykonáva iba ako 
posledná možnosť.

Žiadateľom o registráciu sa vrelo odporú
ča, aby si vymieňali výsledky štúdií a iné
údaje, čoho cieľom je obmedzenie zbyto
čnej duplikácie ostatných skúšok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
ČLÁNOK 23 ODSEK 2

2. Zdieľanie a spoločné predkladanie 
informácií v súlade s týmto nariadením sa 
týka technických údajov a najmä
konkrétnych informácií súvisiacich s
prirodzenými vlastnosťami látok. Žiadateľ o 
registráciu sa zdržia zdieľania informácií
týkajúcich sa ich marketingového správania, 
najmä čo sa týka výrobných kapacít, objemov 
výroby alebo predaja, dovozných objemov 
alebo podielov na trhu. 

2. Výmena a spoločné predkladanie 
informácií v súlade s týmto nariadením sa 
týka technických údajov, a najmä
konkrétnych informácií súvisiacich s 
prirodzenými vlastnosťami látok. Žiadatelia 
o registráciu si nebudú vymienať informácie 
týkajúce sa ich marketingového správania, 
najmä čo sa týka výrobných kapacít, objemov 
výroby alebo predaja, dovozných objemov 
alebo podielov na trhu. Komisia vydá pre 
konzorciá pravidlá na dodržiavanie 
predpisov o hospodárskej súťaži pri spolo
čnom využívaní údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
ČLÁNOK 23 ODSEK 3

Všetky zhrnutia alebo veľké študijné
zhrnutia štúdií predložených v rámci 
registrácie najmenej 10 rokov predtým môže 
agentúra voľne sprístupniť ostatným žiadateľ
o registrácium alebo potenciálnym žiadateľ
o registrácium.

3. Spoločné využívanie údajov je spojené s 
finančnou kompenzáciou. Agentúra v 
prípade nezavedených látok podľa článku 
25 a v prípade zavedených látok podľa 
článku 28, môže vo výnimočných prípadoch
sprístupniť ostatným ziadateľom alebo 
potenciálnym žiadateľom o registráciu 
súhrny alebo veľké študijné súhrny štúdií
predložených v rámci registrácie najmenej 
15 rokov predtým, ktoré sa týkajú stavovcov.

Odôvodnenie
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In order to keep an incentive for innovation, mandatory data sharing should be restricted to 
summaries and robust study summaries of studies involving vertebrate animals. This is also 
the understanding of Art. 23.4. Forced data sharing should for reasons of property right 
always be subject to financial compensation. In order to align this legislation with similar one 
such as those governing biocides, the limit under which compensation must be offered should 
be extended to 15 years.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
ČLÁNOK 23 ODSEK 4A (nový)

4a. Každý výrobca, dovozca alebo ďalší pou
žívateľ môže na základe tejto hlavy 
vymenovať za svojho zástupcu na všetky 
postupy tretiu osobu. 

Odôvodnenie

Companies should always have the possibility to be represented by a third party for reasons 
of confidentiality and/or for practical reasons.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
ČLÁNOK 24 ODSEKY 1 a 2

1. Pred vykonaním skúšky na stavovcoch 
kvôli splneniu požiadaviek na informácie 
pre účely registrácie platia odseky 2, 3 a 4. 

vypúšťa sa

2. Potenciálny žiadateľ o registráciu sa 
obráti na  databanku podľa článku 73 
odsek 2 písmeno (d), aby sa zistilo, či táto 
látka už nie je registrovaná. 

Odôvodnenie

These paragraphs are superfluous, since under paragraph 3 the registrant must always make 
an inquiry to the Agency, even if he has already consulted the database. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
ČLÁNOK 24 ODSEK 3
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3. Potenciálny žiadateľ o registráciu predlo
ží agentúre dopyt, či už nebola predložená
registrácia na rovnakú látku. Spolu s
dopytom predloží agentúre všetky 
nasledujúce informácie: 

3. Pred vykonaním pokusov na stavovcoch, 
aby splnil požiadavky na informácie pre 
registráciu, musí potenciálny žiadateľ o 
registráciu informovať v agentúre, či nie 
sú už k dispozícii informácie o tej istej 
látke, na ktorú sú potrebné pokusy na 
stavovcoch. Spolu s otázkou predloží
agentúre všetky nasledujúce informácie:  

a) svoju totožnosť; a) svoju totožnosť; 

b) určenie látky, ako sa uvádza v častiach 2.1 
a 2.3 prílohy IV;

b) určenie látky, ako sa uvádza v častiach 2.1 
a 2.3 prílohy IV;

c) ktoré požiadavky na informácie by si vy
žadovali nové štúdie o stavovcoch, ktoré by 
vykonal žiadateľ o registráciu;

c) ktoré požiadavky na informácie by si vy
žadovali nové štúdie pokusov na stavovcoch, 
ktoré by vykonal žiadateľ o registráciu;

d) ktoré požiadavky na informácie by si vy
žadovali ďalšie nové štúdie, ktoré by 
vykonal žiadateľ o registráciu. 

Odôvodnenie

The important thing is not whether a registration has been submitted for the substance.
Instead the search must be directed towards finding out whether vertebrate experiments have 
already been carried out. The results of such experiments carried out for other reasons must 
also be taken into account by the Agency (see Article 23(1)(3)).

The information that a substance had already been registered would also give the potential 
registrant making the inquiry information of competitive significance. Providing market 
research opportunities such as this must be avoided. Article 23a (new) applies in the case of 
studies involving invertebrates..

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
ČLÁNOK 24 ODSEK 4
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4. Ak ešte nebola registrovaná rovnaká
látka, agentúra o tom informuje 
potenciálneho žiadateľa o registráciu. 

4. Ak agentúra nemá istotu, že potenciálny 
žiadateľ o registráciu má v úmysle látku 
vyrábať alebo dovážať, musí preskúmať, či 
Komisia informácie o štúdiách z pokusov 
na stavovcoch uvedených v odseku 1 
písmeno c už má, alebo či bola vznesená
predbežná otázka v zmysle odseku 1. Ak to 
tak nie je, agentúra požiada príslušné
úrady členských štátov, či majú prístup 
k týmto údajom alebo iným informáciám. 
Agentúra oznámi výsledok svojho 
prieskumu potenciálnemu žiadateľovi o 
registráciu. 

Odôvodnenie

See the justification for paragraph 3(1). Market research is to be avoided. In addition, the 
arrangement would mean an unnecessary bureaucratic burden for the Agency.  It is important 
for the Agency to make certain that the applicant really intends to manufacture the substance 
(avoiding market research).

It is ensured, however, that the applicant discovers whether certain studies on vertebrate 
experiments already exist and were produced in response to similar inquiries by competitors.
This last piece of information is necessary if Article 25a is to be effective.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
ČLÁNOK 24 ODSEK 5

5. Ak už pred menej ako 10 rokmi bola 
registrovaná rovnaká látka, agentúra 
bezodkladne oznámi potenciálnemu žiadate
ľovi o registráciu názov a adresu 
predchádzajúceho žiadateľa (žiadateľov) o 
registráciu a relevantné predložené súhrny, 
prípadne veľké študijné súhrny štúdií
týkajúce sa stavovcov.

5. Ak už pred menej ako 10 rokmi bola 
registrovaná rovnaká látka, agentúra 
informuje prvého predchádzajúceho 
žiadateľa (žiadateľov) o registráciu s cie
ľom zistiť, či si želajú, aby sa ich meno 
zverejnilo. Ak súhlasia, agentúra oznámi 
potenciálnemu žiadateľovi o registráciu 
názov a adresu predchádzajúceho žiadateľa (
žiadateľov) o registráciu. Agentúra v ka
ždom 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 
žiadateľa o registráciu o relevantných 
zhrnutiach prípadne o veľkých študijných 
zhrnutiach štúdií nezahŕňajúcich stavovce, 
ktoré predložili predchádzajúci registrujúci, 
pre ktoré predchádzajúci registrujúci vydali
potvrdzujúce vyhlásenie pre účely bodu (x)
článku 9(a).

Agentúra takisto informuje potenciálneho 
žiadateľa o registráciu o relevantných 
súhrnoch prípadne o veľkých študijných 
súhrnoch štúdií, ktoré sa netýkajú stavovcov, 
ktoré predložili predchádzajúci žiadatelia o 
registráciu, pre ktoré predchádzajúci 
žiadatelia o registráciu vydali potvrdzujúce 
vyhlásenie pre účely bodu (x) článku 9(a).

Agentúra súčasne informuje 
predchádzajúcich žiadateľov o registráciu o 
mene a adrese potenciálneho žiadateľa o 
registráciu.

Agentúra súčasne informuje 
predchádzajúcich žiadateľov o registráciu o 
mene a adrese potenciálneho žiadateľa 
o registráciu alebo zástupcu tretej strany ur
čeného podľa článku 23 odseku 4a (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 36
ČLÁNOK 24 ODSEK 6

(6) Ak na rovnakú látku predložil dopyt aj
iný potenciálny žiadateľ o registráciu, 
agentúra bezodkladne oznámi obom 
potenciálnym žiadateľ o registrácium meno a 
adresu druhého potenciálneho žiadateľa o 
registráciu a štúdie na stavovcoch, ktoré
konkrétne požadovali.

6. Ak sa o rovnakej látke informoval aj iný
potenciálny žiadateľ o registráciu, agentúra 
bezodkladne oznámi obom potenciálnym 
žiadateľom o registráciu meno a adresu 
druhého potenciálneho žiadateľa o 
registráciu a štúdie na stavovcoch, ktoré
konkrétne požadovali, ak toto zverejnenie 
nepodlieha obmedzeniam podľa článkov 
102, 115 ods. 2 a 116.

Odôvodnenie

Clarifies that disclosure of the identify of prior registrants of a chemical substances shall be 
limited by the duty of confidentiality set forth in Article 102, as defined in more detail in 
Articles 115(2) and 116. Because of the competitive nature of the electronics industry, many 
of the chemical substances used in manufacturing are highly confidential. These chemical 
“recipes” are considered intellectual property.  The disclosure of the use of one critical 
chemical can reveal confidential business information to competitors about the processes the 
manufacturer currently is running, and may even allow the competitor to reverse engineer 
their processes. As a result, the identity of prior registrants to new registrants should be 
protected against disclosure. While limitation on the amount of vertebrate animal testing is 
desirable, it cannot be limited at the expense of disclosing confidential business information 
about prior registrants.  It should be up to the prior registrant to decide whether to share its 
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identity and prior testing documentation with a new registrant.  Similarly, if downstream 
users go to the expense of registering a separate downstream use, that use should not have to 
be disclosed up the supply chain to the chemical substance manufacturer if that would defeat 
the purpose behind the separate registration.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
ČLÁNOK 25 ODSEK 1

-1. Ak už existujú štúdie s pokusmi na 
stavovcoch, resp. ich už začal realizovať
iný žiadateľ o registráciu, nesmie iný
potenciálny žiadateľ o registráciu tieto 
pokusy opakovať, resp. realizovať.

-1a. V týchto prípadoch sa má agentúra 
alebo národný orgán informovať u 
vlastníka údajov, resp. toho, kto tieto 
pokusy práve vykonáva, či chce zverejniť
svoju totožnosť. Ak súhlasí, agentúra bez 
meškania oznámi potenciálnemu žiadate
ľovi o registráciu meno a adresu vlastníka 
údajov o pokusoch na stavovcoch, resp. 
toho/tých, ktorý/í tieto pokusy práve 
vykonáva, na informáciu o tom, či a 
prípadne aké príslušné závery alebo 
základné súhrny štúdií s pokusmi na 
stavovcoch už boli predložené.
-1b. Pri absencii súhlasu má agentúra zača
ť aplikáciu nasledovných odsekov s re
špektovaním dôvernosti podľa článku 116.

1. Pri látkach, ktoré, ako uvedené v článku 
24 odsek 5, pred menej ako 10 rokmi boli u
ž zaregistrované, žiada potenciálny žiadateľ
o registráciu od skoršie žiadateľa o 
registráciu informácie zo štúdií s pokusmi na 
stavovcoch, ktoré potrebuje k svojej 
registrácii. Môže od žiadateľa o registráciu 
žiadať informácie o pokusoch bez 
stavovcov, ku ktorým dal skorší žiadateľ o 
registráciu súhlasné vyhlásenie na účely 
článku 9 písmeno a číslica (x). 

1. V prípade súhlasu predchádzajúceho 
žiadateľa o registráciu žiada potenciálny 
žiadateľ o registráciu od neho informácie 
zo štúdií s pokusmi na stavovcoch, ktoré
potrebuje na svojej registráciu.

Odôvodnenie

Under the COM proposal the identity of previous registrants is always disclosed to the 
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potential registrant making the application. This arrangement fails to protect the identity of 
the previous registrant. Automatic disclosure of identity is not provided for in Article 116 
either. Instead, the question of disclosure of identity is to be decided on a case-by-case basis.
Under the system proposed here, the owner of experimental data is given the opportunity to 
keep his identity secret in individual cases.

This amendment also seeks to clarify that experiments on vertebrates must not be repeated.
The importance of this principle justifies a separate paragraph.  
The subsequent paragraphs, to which reference is made here, contain rules on the 
confidential sharing of data and costs. Rules of this nature have proved their usefulness in 
practice in Germany (Chemicals Act).
The earlier rule permitting access free of charge to studies submitted more than 10 years 
previously is unfair. Current law on the registration of new substances provides for free use 
of registration data only for the basic set of data, not for the studies, which cost money to 
produce.

The sharing of non-animal experimental data is now governed by Article 23 a (new).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
ČLÁNOK 25 ODSEK 5

5. Predchádzajúci žiadateľ o registráciu musí
(musia) do 1 mesiaca odo dňa získania 
informácií spomínaných v odseku 4 
informovať potenciálneho žiadateľa o 
registráciu a agentúru o výdavkoch, ktoré
vznikli v súvislosti s predmetnou štúdiou. 
agentúra na žiadosť potenciálneho žiadateľa 
o registráciu rozhodne o tom, či mu 
sprístupní zhrnutia prípadne veľké študijné
zhrnutia predmetných štúdií alebo ich 
výsledky na základe predloženia dôkazu, že 
predchádzajúcemu žiadateľovi o registráciu (
žiadateľ o registrácium) uhradil 50%
nákladov preukázaných predchádzajúcim 
žiadateľ o registrácium (žiadateľ o 
registráciumi). 

5. Predchádzajúci žiadateľ o registráciu musí
do 1 mesiaca odo dňa získania informácií
spomínaných v odseku 4 informovať
potenciálneho žiadateľa o registráciu a 
agentúru o výdavkoch, ktoré vznikli v 
súvislosti s predmetnou štúdiou. Agentúra na 
žiadosť potenciálneho žiadateľa o 
registráciu rozhodne o tom, či mu sprístupní
zhrnutia prípadne veľké študijné súhrny
predmetných štúdií alebo ich výsledky na 
základe predloženia dôkazu, že 
predchádzajúcemu žiadateľovi o registráciu 
uhradil sumu uvedenú v článku 25 ods. 8a.

Odôvodnenie

It seems strange that every potential registrant pay 50% of the original testing costs 
irrespective of both the produced volume and the number of potential or previous registrants.
Article 25.8 a (new) sets out a mechanism for more evenly sharing the original costs of a 
study.



PE 355.467v03-00 24/41 AD\580143SK.doc

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
ČLÁNOK 25 ODSEK 6

6. Ak predchádzajúci žiadateľ o registráciu 
neinformuje (neinformujú) potenciálneho 
žiadateľa o registráciu o nákladoch v 
termíne určenom v odseku 5, agentúra na po
žiadanie rozhodne o tom, či potenciálnemu 
žiadateľovi o registráciu sprístupní zhrnutia
prípadne veľké študijné zhrnutia
predmetných štúdií, ako o ne požiadal. 
Predchádzajúci žiadateľ o registráciu si od 
potenciálneho žiadateľa o registráciu 
nárokuje (nárokujú) 50 % nákladov, čo je 
vykonateľné na národných súdoch.

6. Ak predchádzajúci žiadateľ o registráciu 
neinformuje (neinformujú) potenciálneho 
žiadateľa o registráciu o nákladoch v 
termíne určenom v odseku 5, agentúra na po
žiadanie rozhodne o tom, či potenciálnemu 
žiadateľovi o registráciu sprístupní súhrny
prípadne veľké študijné súhrny predmetných 
štúdií, ako o ne požiadal. Predchádzajúci 
žiadateľ o registráciu si od potenciálneho 
žiadateľa o registráciu nárokuje sumu 
uvedenú v článku 25 ods. 8a, čo je vykonate
ľné na národných súdoch. 

Odôvodnenie

This follows from the previous amendment on Article 25.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
ČLÁNOK 25 ODSEK 8

8. Čakacie obdobie na registráciu podľa 
článku 19 odsek 1 pre nového žiadateľa o 
registráciu sa predlžuje o 4 mesiace, ak o to 
predchádzajúci žiadateľ o registráciu po
žiada.

8. Čakacie obdobie na registráciu podľa 
článku 19 odsek 1 pre nového žiadateľa o 
registráciu sa predlžuje o časové obdobie, 
ktoré zodpovedá časovým nárokom na 
vykonanie zodpovedajúcich štúdií
a potrebných vyhodnotení, ak o to 
predchádzajúci žiadateľ o registráciu po
žiada.

Odôvodnenie

The period required should reflect the time needed to make tests and collect data.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
ČLÁNOK 25 ODSEK 8A (nový)
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Agentúra vypracuje pravidlá, ktoré sa pou
žijú pri rozdeľovaní nákladov, ak strany 
neuzavrú vnútornú dohodu. Tieto pravidlá
musia byť spravodlivé a transparentné a 
musia odzrkadľovať počet zúčastnených 
strán, ako aj objemy ich výroby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
ČLÁNOK 26 ODSEK 1

1 Aby bol prechodný režim ustanovený v 
článku 21 prospešný, každý potenciálny 
žiadateľ o registráciu fázovej látky predloží
agentúre nasledujúce informácie na formulári 
určenom agentúrou v súlade s článkom 108:

1. Na predregistráciu zavedenej látky 
predloží výrobca alebo dovozca, ktorý
vyrobí alebo dovezie látku v množstve 
jednej tony alebo viac za rok, nasledujúce 
informácie na formulári určenom agentúrou v 
súlade s článkom 108 na zostavenie 
zoznamov látok: a na čiastočné prijatie do 
databanky agentúry:

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

(a) informácie predložené podľa článku 9a 
(i), (ii) o výrobcovi alebo dovozcovi a látke: 

(b) svoje meno a adresu a meno kontaktnej 
osoby

(b) informácie predložené podľa článku 9a 
(iii) o použití; 

(c) predpokladaný termín 
registrácie/hmotnostné pásmo;

(c) zatriedenie známych použití do kategórií
používania a expozície, podľa prílohy Iaa; 

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

(d) fyzikálne a chemické údaje, ako aj 
toxikologické údaje, ktoré sú známe, alebo 
sú k dispozícii u výrobcu alebo dovozcu a 
obsahujú aspoň údaje podľa prílohy V;

(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) informácie predložené podľa článku 9a 
(iv) na zatriedenie a označenie látky

ea) Návrhy na ďalšie skúšky látky na 
objasnenie známeho, príp. nevylúčeného 
rizika, ak je s ním výrobca alebo dovozca 
oboznámený, a 

eb) návrh zodpovedajúci článku 9c, ako by 
látka mohla byť zaradená. 
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Potenciálny žiadateľ o registráciu môže 
obmedziť informácie predkladané v zmysle 
prvého pododseku na tie závery/vlastnosti, 
ku ktorým sa vyžadovali skúšky. 

Odôvodnenie

On the basis of the “one substance – one registration“ (OSOR) approach, the information 
requirements for risk-oriented pre-registration must be altered. However, at the same time, in 
view of the central integration role of the Agency, it is not necessary to require all 
information from every producer and importer, thus significantly reducing the burden on 
producers and importers, particularly when they are SMEs.  An initial fee is already charged 
at the point of pre-registration, because the Agency is already carrying out work at this point.
The level of the fee for registration can in some circumstances be reduced because of this.
The information will be compiled by the Agency, substance by substance, in lists of 
substances.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
ČLÁNOK 26 ODSEK 2

2. Informácie spomínané v odseku 1 sa 
predkladajú najneskôr 18 mesiacov pred:

2. Aby bolo možné nárokovať si lehoty pod
ľa článku 21, treba informácie predložiť
najneskôr rok po nadobudnutí účinnosti 
tohto nariadenia. 

(a) termínom stanoveným v článku 21 
odsek 1 pre fázové látky vyrábané alebo 
dovážané v množstvách 1000 ton alebo vyš
ších ročne;

(a) Agentúra do jedného mesiaca po 
uzavretí fázy predregistrácie zverejní
zoznam látok nahlásených podľa článku 26 
odsek 1 pod udaním označenia látky a čísla 
CAS, ako aj poznámku o tom, či aspoň
jeden výrobca alebo dovozca musí v 
priebehu piatich rokov požiadať o 
registráciu.

(b) termínom stanoveným v článku 21 
odsek 2 pre fázové látky vyrábané alebo 
dovážané v množstvách 1 tona alebo vyš
ších ročne; 

(b). Vo výnimočných prípadoch môžu 
výrobcovia alebo dovozcovia do šiestich 
mesiacov po zverejnení zoznamu 
zavedených látok podľa odseku 2 písm. a) 
hlásiť agentúre dodatky alebo opravy. Po
žiadavku na predĺženie lehoty musia 
odôvodniť. Agentúra do jedného mesiaca 
zverejní definitívny zoznam zavedených 
látok. 

Odôvodnenie

On the basis of the “one substance – one registration“ (OSOR) approach, the information 
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requirements for risk-oriented pre-registration must be altered. However, at the same time, in 
view of the central integration role of the Agency, it is not necessary to require all 
information from every producer and importer, thus significantly reducing the burden on 
producers and importers, particularly when they are SMEs.  An initial fee is already charged 
at the point of pre-registration, because the Agency is already carrying out work at this point.
The level of the fee for registration can in some circumstances be reduced because of this.
The information will be compiled by the Agency, substance by substance, in lists of 
substances.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
ČLÁNOK 26 ODSEK 3

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

3. Pri podaní podkladov na predregistráciu 
treba zaplatiť poplatok, pri určení ktorého 
sa zmierňujúco zohľadnia zaslané
informácie.

Odôvodnenie

On the basis of the “one substance – one registration“ (OSOR) approach, the information 
requirements for risk-oriented pre-registration must be altered. However, at the same time, in 
view of the central integration role of the Agency, it is not necessary to require all 
information from every producer and importer, thus significantly reducing the burden on 
producers and importers, particularly when they are SMEs.  An initial fee is already charged 
at the point of pre-registration, because the Agency is already carrying out work at this point.
The level of the fee for registration can in some circumstances be reduced because of this.
The information will be compiled by the Agency, substance by substance, in lists of 
substances.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
ČLÁNOK 26 ODSEK 4

4. Výrobcovia a dovozcovia fázových látok v 
množstvách menších ako 1 tona ročne ako 
aj následní používatelia môžu agentúre 
predložiť informácie spomínané v odseku 1 
na formulári určenom agentúrou v súlade 
s článkom 108. 

vypúšťa sa

Odôvodnenie

On the basis of the “one substance – one registration“ (OSOR) approach, the information 
requirements for risk-oriented pre-registration must be altered. However, at the same time, in 
view of the central integration role of the Agency, it is not necessary to require all 
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information from every producer and importer, thus significantly reducing the burden on 
producers and importers, particularly when they are SMEs.  An initial fee is already charged 
at the point of pre-registration, because the Agency is already carrying out work at this point.
The level of the fee for registration can in some circumstances be reduced because of this.
The information will be compiled by the Agency, substance by substance, in lists of 
substances.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
ČLÁNOK 26 ODSEK 5

(5) Agentúra zaznamená informácie predlo
žené v súlade s odsekmi 1 až 4 do databázy. 
Prístup k týmto údajom prechovávaným o ka
ždej látke udelí výrobcom a dovozcom, ktorí
predložili informácie o danej látke v súlade s 
odsekmi 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. 
Prístup k týmto údajom o každej látke povolí
výrobcom a dovozcom, ktorí predložili 
informácie o danej látke v súlade s odsekom 
1, ak zverejnenie nepodlieha obmedzeniam 
z dôvodu článkov 102, 115 ods. 2 a 116. K 
týmto údajom majú prístup aj príslušné
orgány členských štátov a ďalší pou
žívatelia. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
ČLÁNOK 26A (nový

Článok 26A
Príslušnosť a právna ochrana 

1. Ak nie je upravené inak, za túto hlavu 
zodpovedá agentúra. 

2. Proti rozhodnutiam agentúry podľa tejto 
hlavy možno podať odvolanie podľa 
ustanovení článkov 87, 88 a 89. 

Odôvodnenie

For the sake of clarity, the Agency’s competence should be expressly stated for the whole of 
Title III. Instead of being separately enumerated on each occasion, the right of appeal should 
be set out centrally here.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
ČLÁNOK 27

Článok 27 vypúšťa sa
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Substance Information Exchange Fora

1. Všetci výrobcovia a dovozcovia, ktorí
agentúre predložili informácie v súlade s 
článkom 26 pre rovnakú fázovú látku, sú ú
častníkmi fóra výmeny informácií o látke 
(SIEF). 
2. Cieľom každého fóra SIEF je zmenšiť
duplikáciu skúšok vďaka výmene 
informácií. Účastníci fóra SIEF poskytujú
ostatným účastníkom existujúce štúdie, 
reagujú na žiadosti ostatných účastníkov o 
informácie, spoločne určujú potreby ďal
ších štúdií a zabezpečujú ich vykonanie.

Odôvodnenie

Because of the central role of the Agency in collating information on substances, this article 
can be deleted. In this way, too, the very controversial connected problems, mainly of a civil 
law nature, become irrelevant. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  49
ČLÁNOK 29 ODSEK 1 PODODSEK 1A (nový)

Toto sa nevzťahuje  na látky a prípravky, 
ktoré sa uvádzajú do obehu v množstvách 
pod 1 kg za rok alebo v jednorazovej 
dodávke na vedecký výskum a vývoj.

Odôvodnenie

It is disproportionate to require a safety data sheet to be issued for minimal quantities or for 
a one-off consignment.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
ČLÁNOK 29 ODSEK 3 PODODSEK 1
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3. Ak prípravok nespĺňa kritériá klasifikácie 
ako nebezpečný prípravok v zmysle článkov 
5, 6 a 7 smernice č.1999/45/ES, avšak
obsahuje jednotlivú
koncentráciu.1%hmotnostných v prípade 
neplynných prípravkov a 0,2 % 
hmotnostných v prípade plynných prípravkov 
aspoň jednej látky predstavujúcej ohrozenie 
zdravia alebo životného prostredia, alebo 
jednej látky, pre ktorú v rámci Spoločenstva 
existujú limity expozície na pracovisku, tak 
osoba zodpovedná za umiestnenie tohto 
prípravku na trh, bez ohľadu na to, či ide o 
výrobcu, dovozcu, následného používateľa 
alebo distributéra, poskytne na žiadosť
následného používateľa prípravku kartu 
bezpečnostných údajov zostavenú podľa 
prílohy Ia. 

3. Ak prípravok nespĺňa kritériá klasifikácie 
ako nebezpečný prípravok v zmysle článkov 
5, 6 a 7 smernice č.1999/45/ES, ale obsahuje 
jednotlivú koncentráciu > 1 % hmotnosti 
v prípade neplynných prípravkov a > 0,2 % 
hmotnosti v prípade plynných prípravkov 
aspoň jednej látky predstavujúcej ohrozenie 
zdravia alebo životného prostredia, alebo 
jednej látky, pre ktorú v rámci Spoločenstva 
existujú limity expozície na pracovisku, tak 
osoba zodpovedná za umiestnenie tohto 
prípravku na trh, bez ohľadu na to, či ide o 
výrobcu, dovozcu, ďalšieho používateľa 
alebo distributéra, poskytne bezpečnostné
údaje podľa prílohy Ia. 

Odôvodnenie

When hazardous substances are involved, a safety data sheet should be sent automatically to 
downstream users. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
ČLÁNOK 29 ODSEK 6 PODODSEK 2

Ak sa vykoná posúdenie bezpečnosti látky, je
treba priložiť relevantné scenáre expozície 
karty bezpečnostných údajov ako prílohu.

Ak sa vykoná posúdenie bezpečnosti látky, 
treba priložiť príslušné kategórie použitia a 
expozície vrátane opisu scenárov expozície 
karty bezpečnostných údajov ako prílohu a 
odoslať elektronickou cestou. 

Odôvodnenie

Use and exposure categories are the main instrument of a structured transfer of information 
on risk management measures, exposure target values and conditions of use.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52
ČLÁNOK 29 ODSEK 8 ÚVODNÁ ČASŤ
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8. Karta bezpečnostných údajov sa predkladá
v papierovej podobe alebo elektronicky 
najneskôr pri prvej dodávke látky po 
nadobudnutí platnosti tohto nariadenia. 
Dodávatelia ju bezodkladne aktualizujú pri 
nasledujúcich príležitostiach

8. Karta bezpečnostných údajov sa predkladá
v papierovej podobe alebo elektronicky 
najneskôr pri prvej dodávke látky po 
nadobudnutí platnosti tohto nariadenia, ak 
karta bezpečnostných údajov v súlade s po
žiadavkami stanovenými v článku 29 ods. 6 
nebola zostavená ešte pred nadobudnutím 
účinnosti tohto nariadenia. Dodávatelia ju 
bezodkladne aktualizujú pri nasledujúcich 
príležitostiach: 

Odôvodnenie

Needless expenditure would be incurred if safety data sheets had to be sent out again purely 
because the regulation had entered into force, even when users already had them.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
ČLÁNOK 30 ODSEK 1 BODY (A) AŽ (D)

(a) registračné číslo( čísla) uvedené v 
článku 18 ods. 1, ak sú k dispozícii,
(b) či látka podlieha schváleniu a 
podrobnosti o každom schválení
udelenom alebo zamietnutom podľa 
hlavy VII v tomto dodávateľskom re
ťazci, 

(b) či látka podlieha schváleniu a 
podrobnosti o každom schválení
udelenom alebo zamietnutom podľa 
hlavy VII v tomto dodávateľskom re
ťazci,

(c) podrobnosti o všetkých obmedzeniach 
uložených v zmysle hlavy VIII, 

(c) podrobnosti o všetkých obmedzeniach 
uložených v zmysle hlavy VIII, 

(d) všetky iné dostupné a relevantné
informácie o látke, ktoré sú potrebné pri 
zistení a aplikovaní vhodných opatrení
na riadenie rizík.

(d) všetky iné dostupné a relevantné
informácie o látke, ktoré sú potrebné pri 
zistení a aplikovaní vhodných opatrení
na riadenie rizík u ďalších používate
ľov. 

Odôvodnenie

It is inconsistent for the registration numbers of non-classified substances to be included in 
the safety data sheet, where this does not seem to be required for classified substances. There 
may be a question of confidential data relating for example to preparations.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54
ČLÁNOK 30 ODSEK 2 PODODSEK 1
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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 re
ťazci pri nasledujúcich príležitostiach: 

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 re
ťazci pri nasledujúcich príležitostiach:

a) akonáhle sú nové informácie, ktoré by 
mohli byť potrebné, tým sa môžu oznámiť a 
použiť vhodné opatrenia rizikového mana
žmentu;

a) akonáhle sú nové informácie, ktoré by 
mohli byť potrebné, aby sa mohli oznámiť a 
použiť vhodné opatrenia rizikového mana
žmentu; 

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 

Odôvodnenie
Adapting to new technologies.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55
ČLÁNOK 31 ÚVODNÁ ČASŤ

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

Každý účastník dodávateľského reťazca 
látky alebo prípravku oznamuje ďalšiemu ú
častníkovi alebo distributérovi spätne po 
dodávateľskom reťazci nasledujúce 
informácie, ak tým nebudú prezradené
dôverné informácie, ktoré sú
chránené podľa článku 116:

Odôvodnenie

An exemption from reporting up the supply chain must be provided to downstream users if the 
reporting would reveal confidential information about the downstream user or its particular 
use of the chemical substance.  For example, if a downstream user has identified a unique use 
of a chemical substance, and the downstream user determines it will register that use 
separately so as not to alert the chemical manufacturer of the specific use and protect it from 
having the manufacturer pass information about such use to the downstream user’s 
competitors. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56
ČLÁNOK 31A (nový)
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Článok 31a

Povinnosť oznamovať informácie o 
látkach vo výrobkoch 

1. Účastník dodávateľského reťazca pre 
látky a prípravky, ktorý vo výrobku preberá
látku spĺňajúcu buď kritériá podľa článku 
54 písmená a až ,  alebo bola zatriedená
ako spadajúca pod článok 54 písmeno f, 
alebo kritériá na zostavenie kariet bezpe
čnostných údajov a/alebo zodpovedá
informáciám  podľa článkov 29 a 30, má
tento účastník pripraviť tieto informácie 
spoločne s kartou bezpečnostných údajov 
pre priemyselného odberateľa, ktorý
výrobok následne spracúva, ak sa tieto 
informácie od odberateľa vyžadujú.
2. Dodávateľ výrobku poskytuje spotrebite
ľovi informácie o prítomnosti látky vo 
výrobku, ak látka spĺňa kritériá na 
povolenie podľa článku 54 alebo 
zodpovedá kritériám na informácie podľa 
článkov 29 a 30, ak o  tieto informácie 
bude v jednotlivom prípade žiadať
spotrebiteľ.

Odôvodnenie

REACH demands an information flow through the supply chain from the chemical producer 
to downstream users of chemicals. This amendment ensures necessary information across the 
supply chain to improve risk management and compliance with other Community legislation.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57
ČLÁNOK 33
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(33) Všetci účastníci dodávateľského re
ťazca vytvoria a budú udržiavať v 
dispozícii všetky informácie, ktoré vy
žadujú 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. Každý účastník dodávate
ľského reťazca bezodkladne na po
žiadanie predloží alebo sprístupní tieto 
informácie každému príslušnému 
orgánu členského štátu, v ktorom má
daný účastník dodávateľského re
ťazca sídlo, alebo agentúre bez vplyvu 
na hlavy II a VI.

(33) Všetci účastníci dodávateľského re
ťazca vytvoria a budú sprístupňovať v
šetky informácie, ktoré vyžadujú na 
plnenie svojich povinností v zmysle 
tohto nariadenia, po dobu 5 rokov od 
doby posledného vyrobenia, dovezenia, 
dodania alebo použitia samostatnej látky 
alebo látky v prípravku. Každý účastník 
dodávateľského reťazca bezodkladne 
na požiadanie predloží alebo sprístupní
tieto informácie (vypúšťa sa) agentúre 
bez vplyvu na hlavy II a VI. 

Odôvodnenie

The obligation to keep all REACH information for ten years after a substance was last 
manufactured, imported, supplied or used constitutes a significant bureaucratic problem for 
small and medium-sized businesses. The period should therefore be reduced to five years.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58
ČLÁNOK 34 ODSEK 1A (nový)

1a. Pred začatím používania látky sa ďalší
používateľ ubezpečí, či jeho použitie 
zodpovedá niektorej z kategórií posúdenej 
pri registrácii alebo niektorej zo zoznamu 
kategórií použitia a expozície podľa článku 
26a ods. 3 až 5.

Odôvodnenie

The downstream user must make sure that his use corresponds to a registered or 
pre-registered use and exposure category.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59
ČLÁNOK 34 ODSEK 2
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2. Každý ďalší používateľ má právo 
písomne zverejniť použitie výrobcovi,
dovozcovi a ďalšiemu používateľovi, 
ktorý mu látku dodal látku tak, aby išlo o ur
čené použitie. Poskytne pritom dostatok 
informácií, ktoré jeho dodávateľovi umo
žnia pripraviť expozičný scenár pre toto 
použitie v dodávateľovom posúdení
chemickej bezpečnosti.

2. Každý ďalší používateľ má právo 
písomne zverejniť použitie, ktoré
nezodpovedá posúdenej alebo 
predregistrovanej kategórii použitia 
alebo expozície, výrobcovi,
dovozcovi a ďalšiemu používateľovi, 
ktorý mu látku dodal tak, aby išlo o určené
použitie v zmysle článku 3 ods. 25 a 30. 
Poskytne pritom dostatok informácií, 
ktoré jeho dodávateľovi umožnia pripravi
ť expozičné hodnotenie na toto použitie v 
dodávateľovom posúdení chemickej 
bezpečnosti, resp. pri zostavovaní
karty bezpečnostných údajov priradiť
použitie ku kategórii použitia a 
expozície podľa prílohy I aa, ako aj 
vyhodnotiť expozíciu.

Odôvodnenie

This amendment is linked to the amendment to Article 34(1)(a).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60
ČLÁNOK 34 ODSEK 4 PODODSEKY 1 A 2

4. Ďalší 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. Ďalší používateľ samotnej látky alebo 
látky v prípravku vypracuje pre každé
použitie mimo kategórie použitia 
alebo expozície v zmysle článku 3 
ods. 30, ktoré mu boli oznámené
v karte bezpečnostných údajov, vlastnú
kartu bezpečnostných údajov podľa 
prílohy Ia zohľadňujúcu toto odchýlne 
použitie. Toto svoje odchýlne použitie 
priradí pritom ku kategórii použitia 
a expozície podľa prílohy Iaa. To platí
len pre látky v množstvách od 1 tony 
za rok.

Ak ďalší používateľ uplatňuje alebo odporú
ča expozičný scenár, ktorý obsahuje 
prinajmenšom podmienky opísané v expozi
čnom scenári, ktorý mu bol oznámený
nemusí pripraviť správu o chemickej bezpe
čnosti. 

Ak ďalší používateľ látku v rozsahu danej 
kategórie expozície použije alebo takúto 
odporúča, nemusí vypracovať správu o 
bezpečnosti látky. .
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Odôvodnenie

It is asking far too much to expect a downstream user to draw up a substance safety report;
drawing up a safety data sheet is enough.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61
ČLÁNOK 34 ODSEK 5

5 Každý ďalší používateľ určí, podniká a 
podľa potreby odporúča vhodné
opatrenia na primeranú kontrolu rizík 
uvedených v niektorom z
nasledujúcich dokumentov:

5. Každý ďalší používateľ určí, uplatní a 
podľa potreby odporúča vhodné
opatrenia na primeranú kontrolu rizík 
uvedených v jeho karte bezpe
čnostných údajov. 

(a) v karte (kartách) bezpečnostných 
údajov, ktoré mu boli dodané; 
(b) vo svojej správe o chemickej bezpe
čnosti. 

Odôvodnenie

The amendment is linked to the amendment to Article 34(4) (above).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62
ČLÁNOK 34 ODSEK 6

6 Následní používatelia prechovávajú svoje 
správy o chemickej bezpečnosti dostupné a 
aktualizované. 

6. Ďalší používatelia svoje karty bezpe
čnostných údajov sprístupňujú a 
aktualizujú. 

Odôvodnenie

The amendment is linked to the amendment to Article 34(4) (above).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63
ČLÁNOK 34 ODSEK 7

7. Článok 13 ods. 2 a 5 platia mutatis 
mutandis. 

vypúšťa sa

Odôvodnenie

The amendment is linked to the amendment to Article 34(4) (above).
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64
ČLÁNOK 34A (nový)

Článok 34a

Podpora škúšobných metód bez použitia 
zvierat

Komisia, členské štáty a priemysel by v 
súlade s cieľom  podporovať alternatívne 
metódy namiesto pokusov na zvieratách 
mali zvýšiť zdroje a úsilie na urýchlenie 
vývoja a uplatňovania alternatívnych metód 
namiesto pokusov na zvieratách.

Odôvodnenie

The objective set by this regulation of promoting non-animal test methods should be reflected 
in the text of the regulation, particularly given the current lack of resources and efforts in this 
area and slow progress in the development and approval of alternative methods.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65
ČLÁNOK 35 NÁZOV A ODSEK 1

Povinnosť ďalších používateľov 
ohlasovať informácie

Povinnosť ďalších používateľov 
ohlasovať informácie agentúre

1. Skôr než sa látka, ktorú účastník z 
predchádzajúcej časti dodávate
ľského reťazca zaregistroval v súlade 
s článkom 5 alebo 16, začne používať
na isté konkrétne použitie, každý ďalší
používateľ ohlási agentúre informácie 
uvedené v odseku 2 tohto článku, ak 
mu bola oznámená karta bezpe
čnostných údajov obsahujúca expozi
čný scenár a ďalší používateľ látku 
používa za podmienok vymykajúcich 
sa podmienkam opísaným v tomto 
expozičnom scenári. 

1. Ak sa podľa článku 34 odsek 2 
predpokladá použitie, ktoré sa podľa 
názoru výrobcu alebo dovozcu odchyľuje 
od kategórií použitia a expozície, vyžaduje 
sa pred spustením odchylného použitia 
oznámenie agentúre. 

Odôvodnenie

Linked to amendment to Article 34.



PE 355.467v03-00 38/41 AD\580143SK.doc

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66
ČLÁNOK 35 ODSEK 2

2. Medzi informácie ohlasované ďalším 
používateľom patria nasledujúce 
informácie na formulári určenom 
agentúrou v súlade s článkom 108:

2. Medzi informácie ohlasované ďalším 
používateľom patria nasledujúce 
informácie na formulári určenom 
agentúrou v súlade s článkom 108:

(a) jeho totožnosť a kontaktné údaje (a) jeho totožnosť a kontaktné údaje; 

(b) registračné číslo (čísla) uvedené v 
článku 18 odsek 1, ak sú k dispozícii;

(b) registračné číslo (čísla) uvedené v 
článku 18 odsek 1 alebo predregistračné
číslo podľa článku 26a odsek 1, ak sú k 
dispozícii; 

(c) identita látky (látok) tak, ako je 
stanovené v časti 2 prílohy IV;

(c) názov látky (látok) tak, ako je 
stanovené v časti 2 prílohy IV;

(d) totožnosť výrobcu (výrobcov) alebo 
dovozcu (dovozcov), ak je známa;

(d) totožnosť výrobcu (výrobcov) 
alebo dovozcu (dovozcov), ak je známa; 

(e) stručný všeobecný opis použitia (pou
žití);

(e) stručný všeobecný opis použitia (pou
žití) vrátane príslušných kategórií použitia 
a expozície podľa prílohy Iaa; 

Odôvodnenie

Linked to amendment to Article 34.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67
ČLÁNOK 64 ODSEK 1

1. Látka samotná, v prípravku alebo vo 
výrobku, o obmedzení ktorej sa hovorí
v prílohe XVI, sa nebude vyrábať, uvádzať
na trh, ani používať, pokým nebude v súlade 
s podmienkami toho obmedzenia. To neplatí
o výrobe, uvedení na trh alebo použití látky 
vo vedeckom výskume a vývoji, alebo vo 
výskume a vývoji zameranom na produkt a 
postup v množstve nepresahujúcom 1 tonu 
ročne.

1. Látka samotná, v prípravku alebo vo 
výrobku, o obmedzení ktorej sa hovorí
v prílohe XVI, sa nebude vyrábať, uvádzať
na trh, ani používať, pokým nebude v súlade 
s podmienkami toho obmedzenia. To neplatí
o výrobe, uvedení na trh alebo použití látky 
vo vedeckom výskume a vývoji, alebo vo 
výskume a vývoji zameranom na produkt a 
postup v množstve potrebnom na  výskum a 
vývoj zameraný na výrobok a postup.

Odôvodnenie

No maximum quantity should be laid down. Instead, tonnage restrictions should be 
determined according to intended uses.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 68
ČLÁNOK 66 ODSEK 3

3. Agentúra na svojej webovej stránke bez  
odkladu, s jasne označeným dátumom 
uverejnenia sprístupní verejnosti všetky 
dokumenty zodpovedajúce prílohe XIV, 
vrátane navrhovaných obmedzení v súlade s 
odsekmi 1 a 2. Agentúra vyzve všetky 
zainteresované strany, aby sa jednotlivo 
alebo spoločne podriadili v priebehu 3 
mesiacov odo dňa uverejnenia:

3. Agentúra na svojej webovej stránke bez 
odkladu, s jasne vyznačeným dátumom 
uverejnenia sprístupní verejnosti prehľady 
príslušných materiálov vrátane 
navrhovaných obmedzení v súlade s odsekmi 
1 a 2. Agentúra vyzve všetky zainteresované
strany, aby sa jednotlivo alebo spoločne 
podriadili v lehote šiestich mesiacov odo dňa 
uverejnenia:

(a) zaujať stanovisko sa k materiálom a 
navrhovaným obmedzeniam;

(a) zaujať stanovisko k materiálom a 
navrhovaným obmedzeniam;

(b) podať sociálno-ekonomickú analýzu, v 
ktorej sú preskúmané výhody a nevýhody 
navrhovaných obmedzení alebo poskytnuté
informácie, ktoré možno pre takúto analýzu 
použiť. Pritom je potrebné dbať na 
ustanovenia prílohy XV.

(b) predložiť sociálno-ekonomickú analýzu, v 
ktorej sú preskúmané výhody a nevýhody 
navrhovaných obmedzení alebo poskytnuté
informácie, ktoré možno na takúto analýzu 
použiť. Pritom treba dbať na ustanovenia 
prílohy XV.

(ba) Agentúra okamžite/bez meškania 
informuje/zverejní na svojej webovej 
stránke, že členský štát alebo Komisia chce 
podnietiť reštrikčný proces a informuje 
tých, ktorí zaslali registráciu na príslušnú
látku.

Odôvodnenie

The dossiers may contain confidential business /proprietary information. Their content does 
not preclude the final decision which may be taken and therefore their content may be 
misinterpreted or misused before any final decision.

Restrictions may apply without tonnage limit i.e. below 1t/y. There is a right to know from the 
companies which have registered but also from those which either are not subject to 
registration (below 1t/y) or are not yet subject to due the different deadlines applied to the 
tonnage level.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 69
ČLÁNOK 69 ODSEK 2
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2. Agentúra na svojej webovej stránke 
bezodkladne uverejní stanoviská príslušných 
dvoch výborov.

2. Agentúra na svojej webovej stránke 
bezodkladne uverejní stanoviská príslušných 
dvoch výborov. Uverejnené stanoviská
neobsahujú nijaké dôverné obchodné
informácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 70
ČLÁNOK 70 ODSEK 2

2. Konečné rozhodnutie sa vydá v súlade s 
postupom stanoveným v článku 130 odsek 3.

2. Konečné rozhodnutie sa vydá v súlade s 
postupom stanoveným v článku 130 odsek 3, 
pričom treba brať do úvahy doby realizácie 
a výrobné cykly špecifické pre použitie.

Odôvodnenie

Timing of restriction/authorization needs to take account of lead-times and product cycles 
that are application-specific. For some uses, legal limitations on substance use may be 
possible early, while more time is required for others given the lead-times and product cycles.
So as to limit the cost and maximize benefits, decisions must take into account these factors.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 71
ČLÁNOK 116 ODSEK 1 ÚVODNÁ ČASŤ

1. Nasledovné informácie nebudú pova
žované za dôverné:

1. Nasledujúce informácie sa nebudú pova
žovať za dôverné, ak výrobca alebo dovozca 
v jednotlivom prípade nedeklaruje opak.:

Odôvodnenie

It must be permissible in individual cases to make exceptions to the rule that certain 
information is not confidential.  In these exceptional cases, the manufacturer or importer 
must have the option of giving reasons to justify confidential treatment even for the 
information listed at Article 116(1).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 72
ČLÁNOK 116 ODSEK 1 BOD (C)

(c) ak je to uplatniteľné, názov látky tak, 
ako je udaný v Einecs;

vypúšťa sa

Odôvodnenie
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Information on substances on the Einecs list is already publicly accessible. It should not be 
transferred into another database. This avoids duplication of effort.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 73
ČLÁNOK 116 ODSEK 2 BOD (D)

(d) spojenie medzi výrobcom, alebo 
importérom a ďalšími spotrebiteľmi.

(d) spojenie medzi výrobcom alebo 
dovozcom a ďalšími spotrebiteľmi, a síce tak 
smerom hore, ako i dole v dodávateľskom 
reťazci a medzi všetkými aktérmi v reťazci.

Odôvodnenie

REACH does not provide for confidentiality between all actors in the supply chain. This shall 
be considered and provided for.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 74
ČLÁNOK 116 ODSEK 2 BOD (DA) (nový)

(da) špecifická identita predchádzajúcich 
žiadateľov o registráciu chemickej látky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 75
ČLÁNOK 116 ODSEK 2 BOD (DB) (nový)

(db) Použitia registrované priamo ďalším 
používateľom. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 76
ČLÁNOK 117 ÚVODNÁ ČASŤ A BOD (A)
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Bez ohľadu na články 115 a 116, informácie 
obdržané agentúrou v rámci tohto 
Nariadenia, môžu byť sprístupnené ktorejko
ľvek vláde, alebo orgánu tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácii, v súlade 
s dohodou uzatvorenou medzi Spolo
čenstvom a treťou dotknutou stranou, 
v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady1 (ES) č. 304/2003, alebo v zmysle čl.
181a odsek 3 Zmluvy, za predpokladu, že sú
splnené obidve nasledovné podmienky:

Bez ohľadu na články 115 a 116, informácie 
obdržané agentúrou v rámci tohto 
nariadenia, môžu byť sprístupnené ktorejko
ľvek vláde alebo vládnemu orgánu tretej 
krajiny alebo medzinárodnej vládnej 
organizácii v súlade s dohodou uzatvorenou 
medzi Spoločenstvom a treťou príslušnou
stranou, v zmysle nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady1 (ES) č. 304/2003, alebo 
v zmysle čl. 181a odsek 3 Zmluvy, za 
predpokladu, že sú splnené obidve 
nasledujúce podmienky:

a) účelom zmluvy je spolupráca pri zavádzaní
alebo manažmente legislatívy týkajúcej sa 
chemikálií v rozsahu tohto nariadenia;

a) účelom zmluvy je vládna spolupráca pri 
zavádzaní alebo manažmente legislatívy 
týkajúcej sa chemikálií v rozsahu tohto 
nariadenia;

Odôvodnenie

In order to prevent fraudulent use of the information, it should be clearly stated that Art. 117-
cooperation only covers governmental national and international institutions.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 77
ČLÁNOK 120

Kompetentné orgány členských štátov musia 
informovať širokú verejnosť o rizikách 
vznikajúcich z látok tam kde je to pova
žované za potrebné pre ochranu ľudského 
zdravia a životného prostredia.

Kompetentné orgány členských štátov musia 
informovať širokú verejnosť o rizikách 
vyplývajúcich z látok tam kde sa to považuje
za potrebné na ochranu ľudského zdravia a
životného prostredia v súlade so smernicami 
zostavenými agentúrou.

Odôvodnenie

Information of the general public through the national competent authorities should, firstly 
not take place in an un-coordinated manner, allowing each single competent authority to 
inform in their own separate way. Secondly, there should be guidelines for the competent 
authorities informing on how to inform, in which situations to inform and how to describe 
protective measures to be taken.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 78
ČLÁNOK 121
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Okrem dokumentov prevádzkových 
usmernení poskytovaných agentúrou podľa 
čl. 73 odsek 2 bod f kompetentné orgány
musia dávať pokyny výrobcom, dovozcom, 
ďalším spotrebiteľom a všetkým ostatným 
záujemcom ohľadom ich zodpovedností
a povinností vyplývajúcich z tohto 
nariadenia.

Kompetentné orgány okrem prevádzkových 
pravidiel poskytovaných agentúrou podľa čl.
73 odsek 2 písm. f) musia poskytovať
výrobcom, dovozcom, ďalším spotrebiteľom 
a všetkým ostatným záujemcom poradenstvo 
o ich zodpovednosti a povinnostiach
vyplývajúcich z tohto nariadenia. Treba 
zapojiť a informovať predovšetkým malé a 
stredne veľké podniky, ako aj ďalších pou
žívateľov.

Odôvodnenie

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