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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Since the Commission presented its draft regulation on reforming EU policy on chemicals on 
29 October 2003, there has basically been a consensus about the need to revise the current 
legal provisions governing the safe use of chemicals in the European Union. The draft text has 
nevertheless encountered substantial resistance with regard to a whole range of details. The 
main criticism is of the Commission's chosen methodology for the registration of substances, 
whereby the information requirements are based primarily on the volume of a substance which 
is manufactured or imported.

The draft legislation will have unusually far-reaching effects. It covers not only the chemicals 
industry and its downstream users, but also the metal-working industry, the motor vehicle 
industry, the textile sector, etc. Those affected are substance producers just as much as 
distributors, downstream users and importers, i.e. all those who deal with chemicals as part of 
their business: apart from a few conglomerates, primarily small and medium-sized firms, 
including tradesmen.

Weakness of the Commission's draft text

The Commission has met the most determined resistance over the system that it is proposing 
for the registration of substances. The Commission links the scale of the information to be 
supplied by the registrant to the volume of the substance which is manufactured or imported.
The information requirements start with the manufacture or import of 1 tonne per year and 
increase, step by step, for the manufacture or import of 10 tonnes per year, 100 tonnes per 
year and 1000 tonnes per year.

The crucial weakness of the Commission's approach is that it requires data without any 
reference to the actual risks posed by substances. The data requirements increase as the 
tonnage thresholds are crossed, without this necessarily being justified by increased risk to 
humans and the environment.

This volume-based approach has undesirable effects. The direct costs alone of supplying the 
information about a substance range from € 20 000 to € 400 000, depending on the volume-
based data requirements. The unavoidable consequence of this is that for small production 
volumes, in particular, the registration costs will in many cases be totally disproportionate to 
turnover. As a result, it is to be feared that a substantial number of substances – estimates 
range upwards from 20% – and products will be withdrawn from the market. The 
Commission's tonnage threshold method thereby creates a false incentive regarding substance 
selection which is based on registration costs and not on substance risk.

The draftsman's proposal for improvement

The draftsman therefore proposes to supplement the Commission's tonnage thresholds with 
risk-based factors. The new concept does not look at every conceivable use of a substance, but 
focuses the data requirements on typical types of exposure undergone by humans and the 
environment in connection with certain categories of use. Typical exposure situations requiring 
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the same protective measures are grouped together. These are the main types of absorption 
(oral, dermal or by inhalation) where humans are concerned and the ways in which substances 
get into the environment (air, water or soil), supplemented in each case by the duration of 
exposure (once or short-term, occasional, repeated or long-term). Within these exposure 
categories individual uses are grouped together in areas of use (industrial, commercial or 
private use). If all the actors, from the manufacturer to the last downstream user, work with 
these exposure categories and categories of use, an initial risk assessment will require only a 
core set of data. This must reliably provide the essential physico-chemical properties of a 
substance and its acute effects on humans and the environment. Further data requirements, and 
in particular further tests, should then depend on the individual exposure scenario. Increasing 
levels of exposure would mean stricter requirements for the registration procedure with regard 
to time and content.

Such core information will at the same time enable the Agency to classify the substances to be 
registered in groups according to their inherent risk, and thus determine priorities for 
registration. Using this system, too, the registration of all existing substances covered by 
REACH should be completed in 11 years.

Advantages of the modified approach

With this approach the starting-point for the registration system is not the volume of a 
substance, but the risk pertaining to it. The costs involved in registration will thus be reduced, 
but not at the expense of health and environmental protection. Manufacturers and users will no 
longer have to focus on a vast multiplicity of individual uses in making their risk assessment, 
but on a manageable number of categories. This will reduce the notification requirements 
applicable to downstream users and the flow of information in the production chain will be 
made easier. At the same time, business confidentiality and commercially significant 
information will be better protected. Moreover, there will be greater flexibility with regard to 
the use and availability of substances, and this will tangibly reduce the undesirable economic 
result whereby substances disappear from the market only because the testing and registration 
costs are commercially unsustainable. Animal testing can also be substantially reduced by this 
approach. The combination of exposure categories and categories of use with a set of core 
information thus constitutes an effective instrument for protecting humans and the environment 
in a more targeted way, i.e. according to actual exposure, and simultaneously for reducing the 
overall outlay on resources and administration by both firms and authorities.

If the Commission wishes to attain the goal that it has itself set of maintaining and enhancing 
the competitiveness of the EU chemicals industry the draft REACH text must become more 
practical, more workable, less costly and more plausible in terms of the system adopted. The 
new chemicals policy must serve to protect human health and the environment, but must also 
be conducive to conditions for investment and innovation which will actually allow new jobs 
and companies to be created and not allow existing ones to disappear. Part of this is a REACH 
approach which links data requirements to the risk inherent in a substance, and not to the fact 
that not all scientifically conceivable findings are available about every substance. By adopting 
a different system for the registration of substances this opinion attempts to do justice to this 
requirement.
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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa žiada Výbor pre životné prostredie, verejné
zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor prijal do svojej správy tieto pozme
ňujúce a doplňujúce návrhy:

Text navrhnutý Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 3a (nové)

(3a) Na základe akčného plánu prijatého 4. 
septembra 2002 na Svetovom summite o 
udržateľnom rozvoji v Johannesburgu 
musia byť chemikálie začínajúc rokom 
2020 vyrábané a používané spôsobom, 
ktorý neškodí ľudskému zdraviu a 
životnému prostrediu.

Odôvodnenie

The new chemicals legislation on REACH should be put into the global context of the 
international commitment on chemicals as adopted at the World Summit on sustainable 
development in 2002.

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 rizík látok a  
informovanie o rizikách by mali niesť
podniky, ktoré tieto látky vyrábajú, dovážajú, 
uvádzajú na trh alebo používajú.

Odôvodnenie

Preliminary to the introduction of ‘duty of care’ in further amendments.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 10

(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 zhodnotí tieto látky, ak má
dôvody na podozrenie, že predstavujú riziko 
pre zdravie alebo životné prostredie;

Odôvodnenie

The evaluation of substances must be carried out centrally, by the Agency, in order to ensure 
uniform evaluation criteria. The Agency's position must therefore be substantially 
strengthened, and the mechanisms for cooperation between it and the national authorities 
must be spelled out clearly.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 15a (nové)

(15 a) Agentúra musí byť garantom 
právnej istoty pre podniky, preto musí byť
samostatne zodpovedná za posudzovanie 
rizík spojených s látkami, ako aj za 
výsledky testov. To súčasne znamená, že 
podnik alebo členský štát, ktorý spochybní
posudok agentúry, znáša dôkazné bremeno.

Odôvodnenie

Uniform, reliable and legally certain conditions for the evaluation of substances and for the 
implementation of decisions throughout the European Union are needed. They can only be 
guaranteed by a strong Agency.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odôvodnenie 16
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(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.
Zodpovednosť za dodržiavanie povinnej 
starostlivosti by sa mala v prvom rade prisúdi
ť podnikom, ktoré vyrábajú alebo dovážajú
látky, avšak iba vtedy, ak to robia v mno
žstvách 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 a postúpiť
ďalej v dodávateľskom reťazci príslušné
odporúčania. To zahrňuje opatrenia ako 
transparentný a zodpovedajúci opis, 
dokumentáciu a oznamovanie rizík 
vznikajúcich na základe výroby, používania 
a predaja ich látok.

Odôvodnenie

Rewording of original Amendment 3. Producers pass on their recommendations on risk 
management measures along the supply chain. Users decide on appropriate implementation.
A reference to selecting the safest available substance is superfluous as this follows logically 
and as required from the measures taken.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
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 získavať
potrebné informácie o týchto látkach na 
posúdenie rizík a bezpečného používania 
na základe skutočnej expozície v prípade 
potreby tým, že vykonajú nové skúšky.

Odôvodnenie

In order to avoid animal testing and reduce costs, only animal tests which are genuinely 
necessary for a risk assessment on the basis of actual exposure and use may be carried out. It 
is therefore inappropriate to vary the scale of the testing and data requirements according to 
production or import volumes.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Odôvodnenie 20

(20) Keďže výrobcovia a dovozcovia 
artiklov by mali niesť zodpovednosť za svoje 
artikule, je vhodné uložiť registračnú po
žiadavku na látky, pri ktorých sa plánuje ich 
uvoľnenie z artiklov. V prípade látok, ktoré
sa pravdepodobne uvoľnia z artiklov v 
dostatočne vysokom množstve a takým 
spôsobom, že by mohli mať nepriaznivý
vplyv na ľudské zdravie alebo na životné
prostredie, by mala byť informovaná
Agentúra a mala by mať právomoc žiadať
predloženie registrácie.

(20) Keďže výrobcovia a dovozcovia 
artiklov by mali niesť zodpovednosť za svoje 
artikule, je vhodné uložiť registračnú po
žiadavku na nebezpečné látky, pri ktorých sa 
plánuje ich uvoľnenie z artiklov.

Odôvodnenie

Preliminary to amendment to Article 6 on substances in articles: linked to amendment 53.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Odôvodnenie 21
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(21) Požiadavky na vykonávanie posúdení
chemickej bezpečnosti zo strany výrobcov 
a dovozcov by mali byť podrobne 
predpísané v technickej prílohe, aby im 
bolo umožnené splniť si svoje povinnosti.
Pre dosiahnutie spravodlivého rozdelenia 
bremena so svojimi zákazníkmi by sa 
výrobcovia a dovozcovia mali vo svojom 
posúdení chemickej bezpečnosti venovať
nielen svojim spôsobom použitia a použitia, 
pre ktoré látku uvádzajú na trh, ale aj tým 
spôsobom použitia, o ktorých riešenie ich 
zákazníci požiadajú.

(21) Aby posudzovanie chemickej bezpe
čnosti látok a súvisiace oznamovanie v re
ťazci výrobkov, ako aj preberanie 
zodpovednosti počas životnosti bolo 
efektívne, hodnotenie látok by malo 
vychádzať z charakteristických vlastností a 
zo skutočne očakávanej expozície. Na tento 
účel sa majú použiť expozičné kategórie.
Namiesto posudzovania skupín výrobkov a 
použitia možno stanoviť a kategorizovať
typické expozície vo vzťahu k ľuďom a
životnému prostrediu nezávisle od použitia 
určitej látky. Pritom sa berú do úvahy 
typické záťažové situácie, ktoré si vyžadujú
rovnaké ochranné opatrenia. Sú to hlavné
prijímacie cesty u ľudí (perorálna, 
inhalatívna a dermálna), spôsoby 
prenikania do životného prostredia (do 
vzduchu, do vody, do pôdy) a časové trvanie 
danej expozície (jednorázová, krátkodobá, 
príležitostná, opakovaná alebo dlhodobá).  
V rámci týchto expozičných kategórií sú
definované a následne členené: základné
oblasti použitia (priemyselné, komerčné
alebo osobné použitie) a prípustné
výšky/stupne expozície.

Odôvodnenie

Rewording of original Amendment 5. It is not feasible for a substance manufacturer to 
undertake detailed individual evaluations for all conceivable conditions of use. Furthermore, 
from the point of view of downstream users this would also be undesirable. Too detailed a 
description of the conditions of use restricts the flexibility that downstream users need with 
regard to use of a substance. In instances in which the special exposure scenario does not fit
the actual situation in which a substance is used either a more comprehensive transfer to the 
manufacturer of (possibly sensitive) applied know-how would be needed, or the downstream 
user would have to carry out the evaluation of the substance himself. The communication of 
exposure categories which were not dependent on use, instead of exposure scenarios specific 
to defined uses, would alleviate this problem.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Odôvodnenie 23
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(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; mali by byť však prijaté
zodpovedajúce usmernenia na zaručenie 
prístupu pre malé a stredné podniky k 
takémuto konzorciu a ich zastúpenia v 
ňom.

Odôvodnenie

In order to make such consortia affordable for SMEs, appropriate measures should be taken 
to guarantee their representation and to defend their interests.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Odôvodnenie 25

(25) Ak sa vykonávajú skúšky, mali by spĺňa
ť príslušné požiadavky o ochrane 
laboratórnych zvierat ustanovené v smernici 
Rady č. 86/609/EHS z 24. novembra 1986 o 
aproximácii zákonov, iných právnych 
predpisov a správnych opatrení členských 
štátov týkajúcich sa ochrany zvierat pou
žívaných na pokusné a iné vedecké účely1, a 
správnej laboratórnej praxe ustanovené v 
smernici Rady č. 87/18/EHS z 18. 
decembra 1986 o zosúladení zákonov, iných 
právnych predpisov a správnych opatrení, 
ktorými sa upravuje uplatňovanie zásad 
správnej laboratórnej praxe a jej overovania 
pri testovaní chemických látok.

(25) Ak sa vykonávajú nové skúšky na 
stavovcoch, mali by spĺňať príslušné po
žiadavky o ochrane laboratórnych zvierat 
ustanovené v smernici Rady č. 86/609/EHS z 
24. novembra 1986 o aproximácii zákonov,
iných právnych predpisov a správnych 
opatrení členských štátov týkajúcich sa 
ochrany zvierat používaných na pokusné a 
iné 10 vedecké účely11, a správnej 
laboratórnej praxe ustanovené v smernici 
Rady č. 87/18/EHS z 18. decembra 1986 o 
zosúladení zákonov, iných právnych 
predpisov a správnych opatrení, ktorými sa 
upravuje uplatňovanie zásad správnej 
laboratórnej praxe a jej overovania pri 
testovaní chemických látok.

Odôvodnenie

The considerably more onerous and more expensive requirements of good laboratory practice 
should apply only to new tests which need to be carried out on vertebrate animals. While 
providing the same degree of safety, this would markedly improve the cost efficiency of the 
registration requirements.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Odôvodnenie 38a (nové)

(38a) Na podporu firiem, ktoré majú účasť
v konzorciách, Komisia vypracuje 
usmernenia na dodržiavanie práva 
týkajúceho sa hospodárskej súťaže.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Odôvodnenie 41a (nové)

(41a) Vytvorenie vhodného uceleného 
komunikačného systému odvodeného od 
rizika poskytne zákazníkom informácie a 
rady, vďaka ktorým dokážu bezpečne a ú
činne zvládnuť riziká vyplývajúce z pou
žívania výrobkov obsahujúcich chemické
látky. Mala by sa tiež zvážiť možnosť
poskytovať doplnkové informácie na 
internetových stránkach a prostredníctvom 
vzdelávacích kampaní a reagovať tak na 
právo zákazníkov, aby boli informovaní o 
výrobkoch, ktoré používajú.

To zvýši bezpečné používanie chemických 
látok a produktov z nich vyrobených a 
posilní dôveru spotrebiteľov ohľadom pou
žívania výrobkov obsahujúcich chemické
látky.

Odôvodnenie

The development of a communication system is essential in order to increase consumer 
confidence.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Odôvodnenie 42
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(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. Mali by sa však zvážiť iné
metódy podávania informácií spotrebite
ľom o bezpečnom používaní látok a 
prípravkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
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 príslušnej expozície zalo
ženej na použití látok z ich strany, ak sa 
na takúto expozíciu, aspoň čo sa týka 
expozičnej kategórie, nevzťahuje karta 
bezpečnostných údajov, ktorú dostali od 
svojich dodávateľov, pokiaľ predmetný
následný používateľ neaplikuje ochranné
opatrenia vyššieho stupňa, 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.

Odôvodnenie

It is not feasible for a substance manufacturer to undertake detailed individual evaluations 
for all conceivable conditions of use. Furthermore, from the point of view of downstream 
users this would also be undesirable. Too detailed a description of the use or safe conditions 
of deployment restricts the flexibility that downstream users need with regard to use of a 
substance. In instances in which the special exposure scenario does not fit the actual situation 
in which a substance is used either a more comprehensive transfer to the manufacturer of 
(possibly sensitive) applied know-how would be needed, or the downstream user would have 
to carry out the evaluation of the substance himself. The communication of exposure 
categories which were not dependent on use, instead of exposure scenarios specific to defined 
uses, would considerably reduce these drawbacks.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Odôvodnenie 45

(45) Pre účely uplatňovania a zhodnotenia by 
následní používatelia chemických látok mali 
byť povinní nahlasovať isté informácie, ak 
použitie z ich strany nespadá pod podmienky 
expozičného scenára podrobne uvedeného na 
karte bezpečnostných údajov oznámenej 
pôvodným výrobcom alebo dovozcom, a udr
žiavať tieto informácie v aktuálnom stave.

(45) Pre účely uplatňovania a zhodnotenia by 
následní používatelia chemických látok mali 
byť povinní nahlasovať isté informácie, ak 
použitie z ich strany nespadá pod podmienky 
expozičného scenára alebo kategórie 
expozície a používania podrobne uvedené
na karte bezpečnostných údajov
oznámenej pôvodným výrobcom alebo 
dovozcom, a udržiavať tieto informácie v
aktuálnom stave.

Odôvodnenie

Rewording of original Amendment 12 as a result of introducing categories of use and 
exposure. See detailed justification for Amendment 1 to Recital 21.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Odôvodnenie 47

(47) V skúškach by sa muselo použiť
omnoho viac zvierat kvôli splneniu náročnej
ších informačných požiadaviek pre isté
chemické látky, keby informačné požiadavky 
automaticky platili. So skúšaním môžu byť
spojené značné náklady pre podniky. Preto je 
potrebné zabezpečiť, aby sa vypracovávanie 
týchto informácií prispôsobilo presne na 
informačné požiadavky. V tomto ohľade by 
sa vyžadovalo, aby členské štáty na základe 
zhodnotenia pripravili rozhodnutia a
Agentúra rozhodovala o programoch skú
šok, ako ich navrhli výrobcovia a 
dovozcovia týchto látok. Členské štáty, kde 
prebieha výroba alebo kde má dovozca 
sídlo, by mali byť zodpovedné za 
vyhodnotenie návrhov skúšok.

(47) V skúškach by sa muselo použiť
omnoho viac zvierat kvôli splneniu náro
čnejších informačných požiadaviek pre 
isté chemické látky, keby informačné po
žiadavky automaticky platili. So skú
šaním môžu byť spojené značné náklady 
pre podniky. Preto je potrebné zabezpe
čiť, aby sa vypracovávanie týchto 
informácií prispôsobilo presne na 
informačné požiadavky na báze expozície.
V rámci posudzovania by agentúra mala
preskúmať registračné podklady predlo
žené výrobcami a dovozcami a v prípade 
potreby žiadať ďalšie skúšky.

Odôvodnenie

See amendments relating to Recitals 10 and 15a (new) (central role for the Agency), and also 
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Recitals 29b (new) and 43 (minimum data initially; further tests on the basis of actual 
exposure).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Odôvodnenie 54a (nové)

(54a) Postup schvaľovania by mal 
vychádzať z registrácie a zohľadňovať už
existujúce opatrenia na riadenie rizík pre 
určité spôsoby použitia, ktoré sa v nej 
uvádzajú. Spôsoby použitia, ktoré sú už
dostatočne kontrolované, by mali byť v
šeobecne platnými rozhodnutiami vyňaté zo 
schvaľovania („Pozitívny zoznam“).
Okrem toho spôsoby použitia, ktoré sú už
upravené v rámci obmedzujúcej smernice 
(Smernica 76/769/EHS) alebo ktoré
v budúcnosti budú patriť pod hlavu III 
(Obmedzenia), by nemali byť upravované
v rámci schvaľovania.

Odôvodnenie

Follows from the introduction of categories of exposure and use.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Odôvodnenie 55a (nové)

(55 a ) Pre látky, ktoré prichádzajú do 
úvahy ako kandidáti na schvaľovaciu 
povinnosť by agentúra po vykonaní
registrácie mala preskúmať, či používanie 
je už dostatočne kontrolované, napr. 
obmedzením v prílohe XVI. Pokiaľ tomu 
tak nie je a sú dané predpoklady pre 
obmedzenia podľa Hlavy VIII, musí sa 
iniciovať obmedzovací postup. Následne sa 
obmedzená látka vyjme spod schvaľovacej 
povinnosti. Pokiaľ preskúmanie zo strany 
Komisie konštatuje dostatočnú kontrolu, 
látka sa má už teraz vyňať spod schva
ľovacej povinnosti; s rozhodnutím 
o výnimke sa nesmie čakať až do 
rozhodnutia o zaradení do prílohy XIII.
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Odôvodnenie

The use of substances is regulated under both the restriction and the authorisation process.
The two procedures are not sufficiently aligned with, and separate from, each other. There is 
a risk of inconsistent decisions and duplication for firms and authorities.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Odôvodnenie 69

(69) Agentúra by mala byť ústredným bodom 
zabezpečujúcim, že predpisy o chemických 
látkach a rozhodovacie procesy a vedecká
základňa, na ktorej spočívajú, sú pre všetky 
zúčastnené strany a verejnosť dôveryhodné.
Dôvera inštitúcií spoločenstva, členských 
štátov, širokej verejnosti a zainteresovaných 
strán v Agentúru je preto nevyhnutná. Z 
tohto dôvodu je mimoriadne dôležité
zabezpečiť jej nezávislosť, vysoké vedecké
technické a regulačné kapacity, 
transparentnosť a účinnosť.

(69) Agentúra by mala byť ústredným 
bodom zabezpečujúcim, že predpisy o 
chemických látkach a rozhodovacie 
procesy a vedecká základňa, na ktorej 
spočívajú, sú pre všetky zúčastnené
strany a verejnosť dôveryhodné, za ú
čelom toho, aby verejnosť a všetky 
dotknuté strany mali dôveru v bezpečnosť
chemických látok a prípravkov, ktoré pou
žívajú. Mala by tiež hrať ústrednú úlohu 
pri koordinácii informovania o REACH 
(vrátane oznamovania rizík pre spotrebite
ľov) a jeho implementácii. Dôvera inštitúcií
spoločenstva, členských štátov, širokej 
verejnosti a zainteresovaných strán v 
Agentúru je preto nevyhnutná. Z tohto 
dôvodu je mimoriadne dôležité zabezpečiť jej 
nezávislosť, vysoké vedecké technické a 
regulačné kapacity, dobré komunikačné
schopnosti, transparentnosť a efektívnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
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 užitočným 
a praktickým nástrojom na revíziu 
nariadenia a podľa potreby aj na 
sformulovanie návrhov na jeho zmenu a 
doplnenie. V záujme toho Komisia uskuto
ční ex post posúdenie dopadu nariadenia 
po prvých piatich rokoch jeho uplat
ňovania, aby tak posúdila, či nariadenie 
splnilo pôvodne dané ciele a či bolo udr
žané fungovanie vnútorného trhu a jeho 
konkurenčné prostredie.

Odôvodnenie

Considering the importance of the regulatory system REACH sets up, it is necessary to 
evaluate the results achieved in the first years of implementation in order to check whether 
the initial targets can be met, and if not, to make the necessary adjustments.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Odôvodnenie 91 pododsek 1a (nový)

Agentúra a členské štáty by mali umožniť
prístup k informáciám v súlade so 
smernicou č. 2003/4/ES a nariadením (ES) 
1049/2001 o prístupe verejnosti k 
informáciám o životnom prostredí a s 
dohovorom EHS/OSN o prístupe 
k informáciám, účasti verejnosti na 
rozhodovacom procese a prístupe 
k spravodlivosti v záležitostiach životného 
prostredia („Aarhuský dohovor“), ktorého 
signatárom je Európske spoločenstvo.

Odôvodnenie

The REACH Regulation must conform to Article 2 of the Aarhus Convention, which provides 
for access to information in the environmental field, with specific reference to substances and 
emissions and to human health.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Odôvodnenie 100a (nové)

100a. Podľa definície v smernici č. 
75/442/EHS v znení zmien a doplnení nie 
je odpad látkou, prípravkom ani artiklom v 
zmysle článku 3 tohto nariadenia. Toto 
nariadenie sa vzťahuje len na látky v 
odpade prostredníctvom povinnosti zoh
ľadniť pri posudzovaní chemickej bezpe
čnosti látky odpadové fázy látky ako takej v 
prípravku alebo v artikli. Celá životnosť
látky by sa mala udávať pri registrácii v 
rámci posúdenia jej chemickej bezpečnosti 
a mala by sa zohľadniť v karte bezpe
čnostných údajov. Odpadová fáza látok sa 
musí zvážiť pri tvorbe expozičných 
scenárov. Ak je však výsledkom recyklácie 
odpadu výroba novej látky, prípravku alebo 
artikla prostredníctvom postupu premeny, 
ustanovenia tohto nariadenia sa uplatňujú
na túto novú látku, prípravok alebo artikel

Odôvodnenie

Alignment of Recitals with the changes for waste and recycling proposed in Articles 2 and 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Odôvodnenie 104a (nové)

104a. Z dôvodov funkčnosti by mali byť
spod pôsobnosti tohto nariadenia vyňaté
odpady a materiály používané ako 
druhotné suroviny alebo ako zdroj energie.

Vytváranie hodnoty („valorizácia“) 
z odpadu a/alebo materiálov používaných 
ako druhotné suroviny, alebo ako zdroj 
energie, recykláciou prispieva k cieľu 
EÚtýkajúceho sa trvalo udržateľného 
rozvoja. REACH by nemal zavádzať po
žiadavky, ktoré by potenciálne mohli brzdiť
recykláciu alebo regenenráciu a tým zvy
šovať potrebu používania neobnoviteľných 
zdrojov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Článok 1 odsek 1

1. Toto nariadenie vytvára ustanovenia o
látkach v zmysle článku 3 ods. 1. Tieto 
ustanovenia sa vzťahujú na výrobu, dovoz, 
umiestnenie na trh alebo používanie týchto 
látok samostatne, v prípravkoch alebo v 
artikloch, ak sa tak uvádza.

1. Cieľom tohto nariadenia je zabezpečiť vo
ľný obeh chemických látok na vnútornom 
trhu.

Odôvodnenie

The purpose of the Regulation should be stated at the outset.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Článok 1 odsek 2

2. Účelom tohto nariadenia je zabezpečiť vo
ľný obeh týchto látok na vnútornom trhu.

2. Toto nariadenie spočíva na princípe 
prevencie1, podľa ktorého je na výrobcoch, 
dovozcoch a následných používateľoch 
zabezpečiť, že vyrábajú, uvádzajú do obehu, 
dovážajú a používajú len také látky, ktoré
pri riadnom zaobchádzaní neškodia zdraviu 
a životnému prostrediu. K tomu patrí aj 
povinnosť primeraným a transparentným 
spôsobom opísať, dokumentovať
a oznamovať riziká spojené s výrobou, pou
žívaním a predajom každej jednotlivej 
látky.
1 V zmysle oznámenia Komisie o princípe prevencie 
(KOM(2000) 1 v konečnom znení)

Odôvodnenie

Linguistic improvement of original Amendment 17by introducing the notion of ‘use in 
accordance with the requirements’ as an established legal concept. The word ‘sale’ is deleted 
as the term ‘use’ already covers its essential content.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh26
Článok 1 odsek
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1

3Toto nariadenie vychádza zo zásady, že 
závisí od výrobcov, dovozcov a následných 
používateľov, či zabezpečia, že vyrábajú, 
uvádzajú na trh, dovážajú alebo používajú
také látky, ktoré nemajú nepriaznivé účinky 
na ľudské zdravie alebo životné prostredie.
Jeho ustanovenia sú podložené zásadou 
prevencie1.

3. Toto nariadenie obsahuje ustanovenia 
o látkach, prípravkoch a artikloch v zmysle 
článku 3 ods. 1. Tieto ustanovenia platia, 
pokiaľ je to výslovne uvedené, pre výrobu, 
dovoz, uvedenie na trh a používanie látok
tohto druhu ako takých, v prípravkoch 
alebo v artikloch.

1 .V zmysle oznámenia Komisie o princípe 
prevencie (KOM(2000) 1 v konečnom znení)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Článok 2 odsek 1 bod c, ca (nový) a cb (nový)

c) neizolované medziprodukty. c) neizolované medziprodukty;

ca) prepravu látok a prípravkov železni
čnou, cestnou, riečnou, námornou alebo 
leteckou dopravou;

(cb) látky, prípravky a artikle, ktoré sú
odpadom podľa smernice č. 75/442/EHS.

Odôvodnenie

This amendment serves clarity and improved readability of REACH. All exemptions from the 
scope of REACH should be collected in Article 2 so that enterprises who will not have to 
apply REACH do not have to study the whole proposal.

In order to avoid duplication of work for enterprises and authorities, all those substances 
used in products governed by specific Community legislation should be exempt from the scope 
of the titles on Registration, Evaluation, Authorisation, Data Sharing, Information in the 
supply chain and Downstream user obligations.

A general reference should ensure that that all existing legislation on workplace prevails.

The compromise amendments to Recital 100a and Articles 2, 4, 4a, 7, 8 have to be read 
together.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
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Článok 2 odsek 2

2. Toto nariadenie platí bez vplyvu na: 2. Ustanovenia hláv tohto nariadenia o 
registrácii, hodnotení, zdieľaní údajov, 
informácáchi v dodávateľskom reťazci, 
následných používateľoch a schválení sa 
neuplatňujú, pokiaľ je látka určená na pou
žitie: 

a) smernicu Rady č. 89/391/EHS; a) pri výrobe liekov pre ľudí alebo zvieratá
v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 726/2004, 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
č. 2001/82/ES a smernice Európskeho 
parlamentu a Rady č. 2001/83/ES;

b) smernicu č. 90/394/EHS; b) v potravinách v zmysle nariadenia (ES) 
č. 178/2002 vrátane potravinárskych 
prídavných látok v zmysle smernice Rady č. 
89/107/EHS a 
dochucovadiel/dochucovacích látok v 
zmysle smernice Rady č. 88/388/EHS a 
rozhodnutia Komisie č. 1999/217/ES;

c) smernicu Rady č. 98/24/ES; c) v krmivách v zmysle nariadenia (ES) č. 
178/2002 vrátane doplnkových látok ur
čených na používanie vo výžive zvierat a 
krmivách v rozsahu pôsobnosti smernice 
Rady č. 84/471/EHS; 

d) právne predpisy spoločenstva o prevoze 
nebezpečných látok a nebezpečných látok v 
prípravkoch po železnici, ceste, 
vnútrozemských vodných tokoch, po mori 
alebo vzduchom.

d) v zdravotníckych pomôckach v rozsahu 
pôsobnosti smerníc Rady č. 90/385/EHS, 
93/42/EHS a 98/79/ES;

e) v materiáloch určených na styk s 
potravinami v zmysle nariadenia (ES) č. 
1935/2004;

f) v prípravkoch na ochranu rastlín v 
zmysle smernice Rady č. 91/414/EHS;
g) v biocídnych prípravkoch v zmysle 
smernice Rady č. 98/8/ES;

h) v aktívnych implantovateľných 
zdravotníckych pomôckach v zmysle 
smernice Rady č. 90/385/EHS a smernice 
Rady č. 93/68/EHS;
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i) v diagnostických zdravotníckych 
pomôckach in vitro v zmysle smernice č. 
98/79/ES;

j) v batériách a akumulátoroch v zmysle 
smernice č. 91/157/ES (alebo ... č. novej 
smernice o batériách).
Zoznam vylúčených látok sa môže upraviť
na základe odporúčania agentúry alebo 
iniciatívy Komisie, rozhodnutím Komisie 
prijatom v súlade s postupom uvedeným v 
článku 130 ods. 3.

Odôvodnenie

This amendment serves clarity and improved readability of REACH. All exemptions from the 
scope of REACH should be collected in Article 2 so that enterprises who will not have to 
apply REACH do not have to study the whole proposal.

In order to avoid duplication of work for enterprises and authorities, all those substances 
used in products governed by specific Community legislation should be exempt from the scope 
of the titles on Registration, Evaluation, Authorisation, Data Sharing, Information in the 
supply chain and Downstream user obligations.

A general reference should ensure that that all existing legislation on workplace prevails.

The compromise amendments to Recital 100a and Articles 2, 4, 4a, 7, 8 have to be read 
together.

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

2a) Toto nariadenie platí bez vplyvu na 
právne predpisy Spoločenstva týkajúce sa 
pracoviska.

2b)Toto nariadenie platí bez toho, aby boli 
dotknuté zákazy a obmedzenia ustanovené
v smernici Rady č. 76/768 v znení zmien a 
doplnení týkajúce sa:

a) testov konečnej verzie kozmetického 
výrobku na zvieratách alebo niektorých, či 
všetkých jeho zložiek; a
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b) uvádzania takých kozmetických 
výrobkov na trh, ktorých niektoré alebo v
šetky zložky, alebo ich konečná verzia, boli 
testované na zvieratách;

Do tej miery, do akej sa táto smernica vz
ťahuje na látky používané ako kozmetické
zložky, testy na zvieratách na účely 
akéhokoľvek hodnotenia požadovaného na 
základe tejto smernice vzhľadom na takéto 
látky iné ako tie, ktoré pripúšťa smernica 
Rady č. 76/768/EHS, nie je povolené .

Odôvodnenie

This amendment serves clarity and improved readability of REACH. All exemptions from the 
scope of REACH should be collected in Article 2 so that enterprises who will not have to 
apply REACH do not have to study the whole proposal.

In order to avoid duplication of work for enterprises and authorities, all those substances 
used in products governed by specific Community legislation should be exempt from the scope 
of the titles on Registration, Evaluation, Authorisation, Data Sharing, Information in the 
supply chain and Downstream user obligations.

A general reference should ensure that that all existing legislation on workplace prevails.

The compromise amendments to Recital 100a and Articles 2, 4, 4a, 7, 8 have to be read 
together.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Článok 3 odsek 1a (nový)

(1a) Botanicky odvodená látka znamená
komplexnú látku získanú vystavením 
rastliny alebo jej častí fyzickému pôsobeniu 
ako je extrakcia, destilácia, vymačkanie, 
delenie, čistenie, koncentrovanie alebo 
fermentácia, ktorej zloženie sa mení v 
závislosti na rode, druhu, rastových 
podmienkach zdroja a použitého spôsobu 
starostlivosti.

Odôvodnenie

The introduction of a specific definition for natural substances derived from botanicals under 
REACH is necessary to clarify the scope of the exemption provided under Annex III for 
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natural substances and ensure legal certainty in the implementation of REACH provisions.

This category of natural substances encompasses a wide diversity of substances, which are 
not well-defined chemical elements within the meaning of the definition of ‘substances’
included in the Commission proposal. Botanically-derived substances should therefore be 
distinguished from other substances covered by REACH.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Článok 3 odsek 2

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

2. prípravok znamená zmes alebo roztok 
pozostávajúci z dvoch alebo viacerých látok;
kovové zliatiny sú špeciálnym typom 
prípravkov.

Ak existuje dôvod sa domnievať o 
existencii vlastností iných, než sú tie, ktoré
sa dajú predpokladať na základe 
jednotlivých zložiek, potom musí byť mo
žné podrobiť kovové zliatiny hodnoteniu na 
základe ich vlastných špecifických 
prirodzených vlastností.

Odôvodnenie

Alloys are preparations and therefore do not have to be registered as such, though their 
individual components (metals) do. However, alloys may have properties other than may be 
apparent from their individual component parts since the substances contained therein 
(metals) melt together to form a new, no longer soluble crystal lattice. There should therefore 
be a possibility of evaluating the alloy as such if there is reason to suspect that the alloy 
displays properties other than those an examination of the individual components makes 
apparent.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Článok 3 odsek 3
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(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 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;
komplexné produkty skladajúce sa z viac ne
ž jedného artikla sú súborom artiklov.
Povinnosti vzťahujúce sa na artikle 
vyplývajúce z tohto nariadenia sa vzťahujú
na artikle keď ich predáva jedna osobitná
právnická osoba druhej.

Odôvodnenie

Clarity is needed on what constitutes an article, in particular as far as complex products that 
are in fact a collection of articles. The proposed clarification would ensure that measures are 
taken as early as possible in the supply chain to address the duties of REACH, and prevent 
that obligations are pushed downstream.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Článok 3 odsek 4 písmeno a a b

4. polymér znamená látku, ktorá sa skladá
z molekúl charakterizovaných sekvenciou 
jedného alebo viacerých typov monomerných 
jednotiek. Pri týchto molekulách musí
existovať rozdelenie podľa molekulárnych 
hmotností, pričom rozdiely v molekulárnej 
hmotnosti sú spôsobené najmä rozdielnym po
čtom monomerných jednotiek. Polymér 
tvorí:

4. polymér znamená látku, ktorá sa skladá z 
molekúl charakterizovaných sekvenciou 
jedného alebo viacerých typov monomerných 
jednotiek a obsahuje hmotnostnú väčšinu 
molekúl obsahujúcu aspoň tri monomérne 
jednotky, ktoré sú kovalentne viazané k 
aspoň jednej ďalšej monomérnej jednotke 
alebo inej reagujúcej zložke a skladajú sa z 
menej než jednoduchej hmotnostnej väč
šiny molekúl s rovnakou molekulárnou 
hmotnosťou. Pri týchto molekulách musí
existovať rozdelenie podľa molekulárnych 
hmotností, pričom rozdiely v molekulárnej 
hmotnosti sú spôsobené najmä rozdielnym po
čtom monomerných jednotiek.

(a) jednoduchá hmotnostná väčšina 
molekúl obsahujúca najmenej tri 
monomérne jednotky, ktoré sú kovalentne 
viazané aspoň na jednu inú monomérnu 
jednotku alebo inú reagujúcu zložku;
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(b) menej ako jednoduchá hmotnostná väč
šina molekúl s rovnakou molekulárnou 
hmotnosťou.

Odôvodnenie

The above definition of a polymer is essentially the OECD definition, which also appears in 
Directive 92/32/EEC, is regarded as the 'standard definition' and should therefore be 
retained.

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

12a. Kategórie použitia znamenajú
kategorizáciu spôsobov použitia podľa 
prílohy IV oddiel 5 s členením na 
priemyselné, odborné a spotrebiteľské pou
žitie

Odôvodnenie

The concept of categories of use and exposure categories will make the data requirements 
more systematic and focused, and facilitate communication along the product chain. Instead 
of looking at product groups, typical types of exposure undergone by humans and the 
environment will be identified and classified, without reference to the use of a substance. A 
detailed exposition can be found in the amendments relating to Annex Iba (new).  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Článok 3 odsek 12b (nový)

12b. Expozičné kategórie znamenajú
kategorizáciu expozícií podľa príslušných 
prijímacích ciest (orálna, inhalatívna, 
dermálna), podľa ciest prenikania do 
životného prostredia (do vzduchu, vody 
a pôdy) a podľa trvania a frekvencie 
expozícií (jednorázová/krátkodobá, príle
žitostná, opakovaná alebo dlhodobá);

Odôvodnenie

The concept of categories of use and exposure categories will make the data requirements 
more systematic and focused, and facilitate communication along the product chain. See 
comprehensive justification relating to paragraph 12a.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Článok 3 odsek 12c (nový)

12c. Expozičný scenár znamená opis 
konkrétnych opatrení na ochranu ľudí a
životného prostredia a špecifických 
podmienok výroby a používania určitej 
látky počas jej celej životnosti;

Odôvodnenie

Unlike categories of use and exposure categories, an exposure scenario describes the specific 
individual conditions for use of a substance, and in particular the practical protective 
measures.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Článok 3 odsek 14 úvodná časť

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

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

Odôvodnenie

The derogation should also apply to substances which are not only used as intermediates.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Článok 3 odsek 14a (nový)

(14a) Chemicky nemodifikovaná látka ozna
čuje látku, ktorej chemická štruktúra sa 
nezmenila ani keď bola podrobená
chemickému procesu – napr. ak látka bola 
chemicky ošetrená kvôli odstráneniu ne
čistôt;

Odôvodnenie

The proposed Regulation exempts from registration substances which are natural, if they have 
not been chemically modified during their manufacture. Even if cellulose fibres are produced 
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3 OJ L 259, 15.10.1979, p. 10.

in a chemical process, their structure is not modified. Consequently, all forms and processes 
used to produce cellulose fibres should be covered by this exemption.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Článok 3 odsek 20

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 spĺ
ňa 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) uvádza sa na 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 vyrábaná v spoločenstve alebo v 
krajinách, ktoré 1. mája 2004 vstúpili do 
Európskej únie, výrobca alebo dovozca 
ju však najmenej raz počas 15 rokov 
pred nadobudnutím účinnosti tohto 
nariadenia neuviedol na trh;

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 odrá
žkou článku 8 ods. 1 smernice č. 
67/548/EHS, zmenenej a doplnenej 
smernicou č. 79/831/EHS3, nespĺňa však 
definíciu polyméru ustanovenú v smernici č. 
67/548/EHS, zmenenej a doplnenej 
smernicou č. 92/32/EHS;

(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 odrá
žkou článku 8 ods. 1 smernice č. 
67/548/EHS, zmenenej a doplnenej 
smernicou č. 79/831/EHS29, nespĺňa v
šak definíciu polyméru ustanovenú v 
smernici č. 67/548/EHS, zmenenej a 
doplnenej smernicou č. 92/32/EHS;

Odôvodnenie

All substances in EINECS should be regarded as potential phase-in substances. There is no 
need for a bureaucratic proof or confirmation procedure that the substance was 
manufactured or imported within 15 years in the EU.
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Manufactures and importers can maintain the phase-in status and therefore make use of the 
transitional phase-in periods if they notify the substance in accordance with Article 22a new 
to the register of substances.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Článok 3 odsek 22

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

(22) výskum a vývoj orientovaný na 
výrobok a proces znamená každý
vedecký vývoj týkajúci sa vývoja 
výrobku, ďalší vývoj látky samej o sebe 
v prípravkoch 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 clarifies that product and process related research and development can 
cover substances on their own, in preparations and in articles. linked to amendments 13, 14 
and 15.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Článok 3 odsek 23

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

23. vedecký výskum a vývoj znamená
akékoľvek vedecké experimenty, 
analýzy alebo chemický výskum, uskuto
čňované za kontrolovaných podmienok;

Odôvodnenie

The 1-tonne limit is an unwarranted restriction on scientific and research freedom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Článok 3 odsek 25
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25. určené použitie znamená použitie 
samotnej látky alebo látky v prípravku alebo 
použitie prípravku, ktoré plánuje účastník 
dodávateľského reťazca vrátane vlastného 
použitia, alebo ktoré mu písomne oznámi 
následný používateľ a na ktoré sa vzťahuje 
karta bezpečnostných údajov oznámená
danému následnému používateľovi;

25. určené použitie znamená použitie 
samotnej látky alebo látky v prípravku alebo 
použitie prípravku, ktoré plánuje účastník 
dodávateľského reťazca vrátane vlastného 
použitia, alebo ktoré mu písomne oznámi 
následný používateľ a na ktoré sa vzťahuje 
karta bezpečnostných údajov oznámená
danému následnému používateľovi; určené
použitie je uvedené prostredníctvom 
uvedenia kategórie použitia a kategórie 
expozície

Odôvodnenie

Rewording of original Amendment 34. ‘Identified use’ is stated solely by indicating the 
category of use and exposure category. This is particularly important for SMEs as it allows 
for simpler management of the system and manufacturing and commercial secrets to be 
safeguarded.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Článok 3 odsek 29a (nový)

29a. Základné informácie znamenajú
základné údaje na stanovenie priorít pre 
látky spočívajúce na charakteristických 
vlastnostiach, expozícii a používaní podľa 
prílohy Ic (Kategórie použitia), prílohy Id 
(Expozícia), prílohy IV a V;

Odôvodnenie

As part of the establishment of the inventory of substances (see Article 3(20), as a second 
stage firms will also submit core information (see Article 22c). This will include the most 
important information about the properties of, exposure to and use of substances.

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

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

Odôvodnenie
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In the interests of correct application of the rules, a definition of small and medium-sized 
enterprises needs to be included, since they are particularly vulnerable participants in the 
procedure. This amendment is linked to the other amendments to the articles under Title I:
General Issues.

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

29b. Register látok označuje register 
s údajmi o látkach, ktoré boli prihlásené na 
registráciu, ktorý má viesť agentúra.

Odôvodnenie

Amendment follows from Article 3(20). Definition provides the basis for Article 22c.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
Článok 3 odsek 29c (nový)

29c. kovová zliatina označuje kovový
materiál, homogénny na makroskopickej 
úrovni, pozostávajúci z dvoch alebo 
viacerých chemických prvkov, ktoré sú
vzájomne tak spojené, že ich nemožno 
oddeliť mechanickým pôsobením.

Odôvodnenie

This definition corresponds to the UN Globally Harmonized System for Chemical 
Classification and Labelling (GHS) and also to the Preparations Directive (Directive 
1999/45/EC). Inorganic metal components and metals are 'substances' pursuant to Article 3, 
but there is no definition of alloys.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
Článok 4 odsek 1

(1) Ustanovenia tejto hlavy neplatia, pokiaľ
sa látka používa:

vypúšťa sa
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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/ES1 a smernice Európskeho 
parlamentu a Rady č. 2001/83/ES2;

b) v potravinárskych prídavných látkach v 
potravinách v zmysle smernice Rady č. 
89/107/EHS3;

c) ako chuťová prísada v potravinách v 
zmysle rozhodnutia Komisie č. 
1999/217/ES4;
d) ako prídavná látka v krmivách v zmysle 
smernice Rady č. 70/524/EHS5;

e) vo výžive zvierat v zmysle smernice Rady 
č. 82/471/EHS6 .
1 Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 1.
2 Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 67.
3 Ú. v. ES L 40, 11.02.1989, s. 27.
4 Ú. v. ES L 84, 27.03.1999, s. 1.
5 Ú. v. ES L 270, 14.12.1970, s. 1.
6 Ú. v. ES L 213, 21.07.1982, s. 8.

Odôvodnenie

This amendment serves clarity and improved readability of REACH. As a consequence to 
moving exemptions to Articles 2, Articles 4 needs to be modified.

Some substances which are a result of specific recycling processes should also be exempt 
from the obligation to register provided that the enterprise performing the recycling process 
has been provided with information on the substance.

The compromise amendments to Recital 100a and Articles 2, 4, 4a, 7, 8 have to be read 
together.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
Článok 4 odsek 2 bod ca (nový)



PE 357.851v02-00 32/166 AD\580429SK.doc

SK

ca) látky samotné alebo v 
prípravkoch, registrované výrobcom 
alebo dovozcom v súlade s touto 
hlavou, ktoré sú recyklované v Spolo
čenstve iným výrobcom alebo 
dovozcom, ktorý preukáže, že:
i) že látka, ktorá vzišla z recyklácie je 
rovnaká ako už zaregistrovaná látka; a

ii) že bol informovaný v súlade s článkom 
29 a 30 o registrovanej látke.

Odôvodnenie

This amendment serves clarity and improved readability of REACH. As a consequence to 
moving exemptions to Articles 2, Articles 4 needs to be modified.

Some substances which are a result of specific recycling processes should also be exempt 
from the obligation to register provided that the enterprise performing the recycling process 
has been provided with information on the substance.

The compromise amendments to Recital 100a and Articles 2, 4, 4a, 7, 8 have to be read 
together.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
Článok 4a (nový)

4a) Výnimky z povinnej registrácie 
výskumu a vývoja orientovaného na 
výrobok a proces (PPORD)

(1) Látka vyrobená v Spoločenstve, alebo 
dovezená na účel výskumu a vývoja 
orientovaného na výrobok a proces je na pä
ť rokov zbavená povinnej registrácie 
stanovenej v článkoch 5, 6, 15, 16 a 19, ak 
výrobca alebo dovozca predloží agentúre 
nasledujúce údaje na formulári určenom 
agentúrou v súlade s článkom 108: 

a) totožnosť výrobcu alebo dovozcu;

b) identitu látky;
c) klasifikáciu látky, ak existuje,

d) odhadované množstvo; a

e) prípadný zoznam jeho zákazníkov.
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Takáto látka nesmie byť nikdy daná k 
dispozícii širokej verejnosti, či už
samostatne, v prípravku alebo v artikli.
Zamestnanci zákazníka (zákazníkov) alebo 
oznamovateľa zaobchádzajú s látkou v 
primerane kontrolovaných podmienkach.
Zvyšné množstvá sa znova zozbierajú
za účelom likvidácie po uplynutí doby 
výnimky alebo po skončení výskumu, 
podľa toho, k čomu dôjde skôr.
(2) 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 a túto informáciu, číslo a 
dátum bezodkladne oznámi 
kompetentnému orgánu členského 
štátu, v ktorom sa látka vyrába, kam 
sa látka dováža, alebo v ktorom sa 
používa na účel výskumu a vývoja 
orientovaného na výrobok a proces.
(3) Agentúra môže predĺžiť päťročné
obdobie výnimky maximálne na ďalších 10 
rokov na základe žiadosti výrobcu alebo 
dovozcu, ak môže preukázať, že toto predĺ
ženie je zdôvodniteľné programom 
výskumu a vývoja. Oznamovateľ sa môže v 
tomto ohľade odvolať proti negatívnemu 
rozhodnutiu v súlade s článkami 87 až 89.

(4) Agentúra a príslušné orgány daných 
členských štátov vždy uchovávajú v tajnosti 
informácie predložené v súlade s odsekom 
1.

Odôvodnenie

This amendment encourages product and process oriented R&D by simplifying the 
requirements set out in the Commission proposal and by opening up opportunities for 
downstream users while preserving the possibility for authorities to intervene. It should be 
sufficient to know where the PPORD takes place so that, in cases of concern, the authorities 
know whom to address and thus are able to act quickly.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
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Článok 5 odsek 1a (nový)

1a. Registrácia podľa odseku 1 sa 
nevykonáva pre látky v prípravkoch, ak 
koncentrácia látky v prípravku je menšia 
ako najnižšia hodnota zo všetkých 
nasledujúcich údajov:
(a) platné koncentrácie definované v tabu
ľke v článku 3 ods. 3 smernice č. 
1999/45/ES,

(b) medzné koncentrácie uvedené v prílohe 
I k smernici č. 67/548/EHS;
(c) 0,1%, ak látka spĺňa kritériá z prílohy 
XII.

Odôvodnenie

Takes over the limits laid down in Article 13 for substances and preparations. Even the 
smallest traces would have to be covered if there were no limits to the concentrations to be 
considered. This is unreasonable.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
Článok 5 odsek 2

2. Predloženie registrácie bude sprevádzať
poplatok stanovený Agentúrou.

2. Predloženie registrácie bude 
sprevádzať poplatok stanovený
Agentúrou. Poplatok sa nemusí platiť za 
registráciu látky v množstve od 1 do 10 ton, 
ktorej dokumentácia o nebezpečenstve 
obsahuje všetky informácie určené v 
prílohe V; poplatok sa nemusí platiť za 
registráciu látky v množstve od 10 do 100 
ton, ktorej dokumentácia o nebezpečenstve 
obsahuje všetky informácie určené v 
prílohe V;

Odôvodnenie

This amendment shall encourage the submission of complete data for substances between 1 
and 100 tonnes, where  more information than in the Commission proposal will be generated 
for substances between 1 and 10 tonnes for the benefit of health and environment while at the 
same time reducing the overall costs on SMEs and making it more proportionate.

These two elements in the registration dossier will:
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- firstly, guide companies to use their available data, review it and draw adequate 
conclusions for risk management resulting in better quality safety data sheets and safe use for 
substances classified as dangerous.

- secondly, assist the Agency in performing a screening to identify substances that could pose 
a high risk for which more information will have to be generated.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52
Článok 5 odsek 3 úvodná časť

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 
monomérnej látky (látok) 
neregistrovanú/é predchádzajúcim 
článkom v dodávateľskom reťazci alebo 
inej neregistrovanej látky (látok), ak
sú splnené obe nasledujúce podmienky, 
pod podmienkou, že monoméry vzniknú pri 
syntéze a nemožno ich izolovať:

Odôvodnenie

Some monomers arise during the production process and immediately react further.
Registration is therefore impossible at a defensible cost.

However, if a monomer or other non-registered substance has already been registered by the 
manufacturer or by his designated representative, the polymer manufacturer may use this 
registration, provided that the registrant indicates the use of the substance during the 
manufacture of the polymer.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
Článok 5 odsek 3 bod b pododsek 1a (nový)

Oznámenie pre takýto monomér/látku 
obsahuje nasledujúce informácie na 
formulári určenom agentúrou v súlade s
článkom 108:

(i) totožnosť a kontaktné údaje výrobcu 
alebo dovozcu;

(ii) určenie monoméru/látky, ako to je ur
čené v oddieli 2 prílohy IV;

(iii) klasifikáciu látky;
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(iv) stručný opis použitia polyméru;

Odôvodnenie

Importers/manufacturers of polymers do not place the monomers or other substances 
contained in polymers on the EU market. This fact distinguishes them from manufacturers 
and importers of monomers/substances which do place monomers/substances on the EU 
market. It is also accepted that polymers, by their nature, pose a limited risk to human health 
and the environment.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54
Článok 5 odsek 3 bod (ba) (nový)

(ba) Registrácia podľa tejto hlavy sa 
podáva v prípade neregistrovaných 
monomérových látok vyrobených alebo 
dovezených v množstvách viac ako 1000 ton 
za rok. Takáto registrácia zahrňuje 
informácie určené v prílohe V ako 
doplnenie k informáciam požadovaným vyš
šie.

Odôvodnenie

There seems to be no reason to put monomers/substances in polymers through full 
registration under REACH and it is therefore appropriate for such monomers/substances to 
be subject to lesser notification and, where applicable, registration requirements.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55
Článok 5 odsek 4

4. Predloženie registrácie bude sprevádzať
poplatok stanovený Agentúrou.

4. Predloženie registrácie bude sprevádzať
poplatok stanovený Agentúrou.

Poplatok by mal byť primeraný typu danej 
registračnej zložky.

Odôvodnenie

To make matters easier for SMEs, the registration fee set by the agency should be 
commensurate with the information supplied for the purpose of registering the substance.
This amendment is linked to the other amendments tabled to the articles set out in Title II:
Registration of substances.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56
Článok 6 odsek 1 bod a

(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;

Odôvodnenie

Reference to article type should be deleted. Reference to Directive 67/548/EEC is taken up in 
Art. 6(1a) new.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57
Článok 6 odsek 1 bod b

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

b) koncentrácia látky prekračuje 0,1% váhy 
v každom výrobku. Pri určovaní
koncentrácie látok vo výrobkoch sa 
jednotlivé časti zloženého výrobku skúmajú
oddelene. To isté platí pre povlaky použité
na povrchy výrobku. Detailné ustanovenia 
sa stanovia v usmerneniach;

Odôvodnenie

Reference to article type should be deleted. Reference to Directive 67/548/EEC is taken up in
Art. 6(1a) new.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58
Článok 6 odsek 1 bod ca (nový)

(ca) látka nie je vylúčená z požiadavky na 
registráciu.

Odôvodnenie

Reference to article type should be deleted. Reference to Directive 67/548/EEC is taken up in 
Art. 6(1a) new.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59
Článok 6 odsek 1 bod (ca) (nový)
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(ca) látka nebola registrovaná na dané
použitie účastníkom v 
predchádzajúcej časti reťazca.
.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60
Článok 6 odsek 1a (nový)

1a. Registrácia podľa bodu 1 sa nemusí
vykonávať pre látku, ktorá je prítomná v 
prípravku, ak koncentrácia tejto látky v 
prípravku je menšia ako najnižšia hodnota 
zo všetkých nasledujúcich údajov:

a) platné koncentrácie definované v 
tabuľke v článku 3 ods. 3 smernice č.
1999/45/ES,
b) medzné koncentrácie uvedené v 
prílohe I k smernici č. 67/548/EHS,

Odôvodnenie

Introduction of cut-off criteria.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61
Článok 6 odsek 1a (nový)

(1a) Komisia prijme usmernenia týkajúce 
sa vysvetlenia pojmu „druh artiklu“
najneskôr 3 mesiace po časovom termíne 
stanovenom v článku 21 ods. 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62
Článok 6 odseky 2, 3 a 4

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

vypúšťa sa

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

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

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

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

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.

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.

Odôvodnenie

Paragraphs 2 to 4 are not practicable and difficult to enforce. Many definitions are missing 
or too vague (e.g. ‘article type’, ‘is made known’ or ‘likely to be released’). Furthermore, the 
provisions should better take into account considerations under international trade 
agreements.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63
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Článok 6 odseky 5, 6 a 7

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

(5) Odsek 1 neplatí pre látky už
zaregistrované na dané použitie účastníkom v 
predchádzajúcej časti reťazca.

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

(6) Odseky 1 platí 6 mesiacov po termíne ur
čenom v článku 21 ods. 3.

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

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

Odôvodnenie

Paragraphs 2 to 4 are not practicable and difficult to enforce. Many definitions are missing 
or too vague (e.g. ‘article type’, ‘is made known’ or ‘likely to be released’). Furthermore, the 
provisions should better take into account considerations under international trade 
agreements.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64
Článok 6b (nový) názov

Článok 6b

Prenos a delenie registrácií a „skupinová
registrácia“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65
Článok 6b (nový) odsek 1

1. Právny nárok získaný registráciou je tak 
prenosný, ako aj deliteľný. Ten, kto získal 
registráciu, vstupuje do práv a povinností
pôvodného registrujúceho. Pri deľbe 
registrácie agentúra pridelí novému 
vlastníkovi nové registračné 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 the registration. The divisibility of rights arising from a 
registration is necessary in cases in which only part of a firm is transferred to a new owner.
Since each manufacturer or importer must have a registration number as evidence of 
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registration status, in such cases the Agency must assign a new registration number to the 
new owner.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66
Článok 6b (nový) odsek 2

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67
Článok 6b (nový) odsek 3

3. Odsek 2 platí aj vtedy, keď sídlo 
materskej alebo dcérskej spoločnosti nie je 
v EÚ. Právnická osoba, ktorá bola určená
na registráciu za skupinu, 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 68
Článok 7
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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,

e) zoznam odberateľov spomínaný v odseku 
1 a 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.
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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.

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.
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4 Ú. v. ES L 230, 19.08.1991, s. 1.

5 Ú. v. ES L 366, 15.12.1992, s. 10.

6 Ú. v. ES L 98, 07.04.2001, s. 6.

7 Ú. v. ES L 224, 21.08.2002, s. 23.

8 Ú. v. ES L 192, 31.07.2003, s. 40.

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

Odôvodnenie

This amendment encourages product and process oriented R&D by simplifying the 
requirements set out in the Commission proposal and by opening up opportunities for 
downstream users while preserving the possibility for authorities to intervene. It should be 
sufficient to know where the PPORD takes place so that, in cases of concern, the authorities 
know whom to address and thus are able to act quickly.

The provisions on PPORD should be placed at the beginning of Title II as a new Article 4a as 
they contain a general exemption from the duty to register. Article 7, as a consequence, has to 
be deleted.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 69
Článok 8

Látky vo výrobkoch na ochranu rastlín a v 
biocídoch

vypúšťa sa
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4 Ú. v. ES L 230, 19.08.1991, s. 1.

5 Ú. v. ES L 366, 15.12.1992, s. 10.

6 Ú. v. ES L 98, 07.04.2001, s. 6.

7 Ú. v. ES L 224, 21.08.2002, s. 23.

8 Ú. v. ES L 192, 31.07.2003, s. 40.

9 Ú. v. ES L 123, 24.04.1998, s. 1.

10 Ú. v. ES L

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/EHS4 alebo v 
nariadení Komisie (EHS) č. 3600/925, 
nariadení Komisie (ES) č. 703/20016, 
nariadení Komisie (ES) č. 1490/20027, 
rozhodnutí Komisie č. 2003/565/ES8 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.

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/ES9

alebo v nariadení Komisie (ES) č. .../... 
{Nariadenie o druhej revízii}10, 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

Follow up amendment as exemption has been moved to Art. 2.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 70
Článok 9

Registrácia požadovaná v článku 5 alebo v
článku 6 ods. 1 alebo ods. 4 zahŕňa 
nasledujúce informácie na formulári určenom 
Agentúrou v súlade s článkom 108:

Registračná dokumentácia po
žadovaná na predloženie agentúre 
podľa článku 5 alebo 6 zahŕňa 
nasledujúce informácie na formulári ur
čenom agentúrou v súlade s článkom 
108:

a) technickú dokumentáciu obsahujúcu: a) individuálnu dokumentáciu obsahujúcu:

i) totožnosť výrobcu (výrobcov) alebo 
dovozcu (dovozcov), ako sa uvádza v časti 1 
prílohy IV,

i) totožnosť výrobcu (výrobcov) alebo 
dovozcu (dovozcov), ako sa uvádza v časti 1 
prílohy IV,

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

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

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 zahŕňajú všetky použitia ur
čené zo strany registrujúceho a upozorňujú
najmä na použitia, pred ktorými 
registrujúci varuje;

iv) klasifikáciu a značenie látky, ako sa 
uvádza v časti 4 prílohy IV,

iv) informácia o použití a expozičných 
kategóriách, ako sa uvádza v prílohe IV čas
ť 5;

v) usmernenie o bezpečnom používaní
látky, ako sa uvádza v časti 5 prílohy IV,

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

viii) vyhlásenie, či informácie boli získané
skúšaním na stavovcoch alebo nie,
ix) návrhy na skúšky, ak si to vyžaduje 
uplatnenie príloh V až IX,

x) vyhlásenie, či súhlasí s tým, že jeho 
zhrnutia a veľké študijné zhrnutia 
informácií odvodených z uplatnenia príloh 
V až VIII ohľadom skúšok nezahŕňajúcich 
stavovce, môžu byť za úhradu zdieľané s 
následnými registrujúcimi,
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b) správu o chemickej bezpečnosti, ak je vy
žadovaná podľa článku 13.

b) dokumentáciu o nebezpečenstve 
obsahujúcu:
i) štúdie alebo veľké zhrnutia informácií
odvodených z uplatnenia článkov 11 až 13;

ii) štúdie alebo zhrnutia všetkých 
informácií odvodených z uplatnenia 
článkov 11 a 12;

iii) návrhy na testovanie ak si to vy
žaduje uplatnenie článkov 11 až 13;

iv) vyhlásenie, či informácie boli získané
skúšaním na stavovcoch alebo nie,
v) vyhlásenie, či štúdie, študijné zhrnutia a 
veľké študijné zhrnutia informácií
týkajúcich sa skúšok nezahŕňajúcich 
stavovce, môžu byť v období do 15 rokov od 
ich predloženia za úhradu zdieľané s 
následnými registrujúcimi,

vi) potvrdenie, že registrujúci je majiteľom 
pôvodných štúdií, ktoré boli predložené, 
alebo z ktorých boli odvodené a 
vypracované študijné zhrnutia alebo veľké
študijné zhrnutia, alebo písomný súhlas 
vlastníka pôvodných štúdií, z ktorých sa 
vychádzalo (list prístupu);

c) klasifikáciu nebezpečenstva a značenie 
látky, ako sa uvádza v časti 4 prílohy IV, 

d) správu o chemickej bezpečnosti v súlade 
s článkom 13 o látkach v množstvách 10 
ton a viac ročne;
e) karty bezpečnostných údajov, ak je to 
potrebné v súlade s článkom 29, alebo 
usmernenie o bezpečnom používaní látky, 
ako je uvedené v prílohe Ic (nové);  vrátane 
určenia toho, ktoré informácie registrujúci 
považuje za dôverné.

Odôvodnenie

This amendment sets out the information to be submitted:

1.The individual dossier is not new compared to the Commission proposal, it only integrates 
information on the identity of the enterprise, the substances and the uses.
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Some basic exposure information will need to be submitted which will help manufacturers and 
importers of substances, in particular in quantities of 1 to 100 tonnes, to develop the safety 
data sheet/guidance on safe use.

2. The hazard dossier is not new compared to the Commission proposal and its content is 
specified in Article 11 in connection with the testing Annexes.

3. The classification and labelling for a dangerous substance will as, in the Commission 
proposal, be a separate item of the registration dossier.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 71
Článok 9 bod (ba) (nový)

(ba) Pre účely splnenia odseku (a) sa 
súbory údajov o chemickej látke alebo 
o skupine chemických látok predložených 
v rámci chemického programu OECD pre 
program pre veľké výrobné množstvá
(HPV) chemikálií, Medzinárodnej rady 
chemických združení ICCA v rámci 
iniciatívy HPV alebo v rámci iniciatívy 
HPV Agentúry pre ochranu životného 
prostredia USA (EPA) považujú za 
zodpovedajúce požiadavkám pododsekov a), 
vi), x).

Odôvodnenie

The OECD HPV Chemicals Programme provides the basis for the successful collection and 
assessment of data concerning the public health and environmental effects of high volume 
substances produced or imported by OECD members. The use of data developed under this 
system is consonant with the registration requirements of REACH , which should prevent 
unnecessary duplicative and costly development of data, particularly where it would result in 
testing involving vertebrate animals, and to speed the ability of the information to be 
disseminated to the public.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 72
Článok 10 názov

Spoločné predkladanie údajov členmi 
konzorcií

Predregistrácia a vytvorenie konzorcia na 
dobrovoľnom základe

Odôvodnenie
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The formation of consortia should be encouraged by giving legal force to a so-called ‘pre-
registration’ phase. Members of a consortium should pay an equitable share of the 
registration fee.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 73
Článok 10 odsek -1 (nový)

-1. Ak vyrobenie látky v Spoločenstve 
plánujú dvaja alebo viacerí výrobcovia 
alebo jej dovoz plánujú dvaja alebo viacerí
dovozcovia je výhodnejšie, ak sa 
zaregistruje len jeden výrobca alebo 
dovozca.

Ostatní výrobcovia a/alebo dovozcovia sa 
môžu podľa článku 9 písm. a), i) odvolať
na celú alebo len časť tejto registrácie, ak 
na to dal písomný súhlas výrobca/dovozca, 
ktorý ju vykonal. Súhlas sa musí udeliť, 
pokiaľ sa dá uplatniť článok 25.

Informácie podľa článku 9 a), vi) sa mali 
predkladajú oddlene len vtedy, keď tieto 
informácie sú už k dispozícii alebo keď iné
vážne dôvody hovoria proti ich odvolávaniu 
sa na vykonanú registráciu.
Pri úplnom odvolaní sa udelí agentúra na 
základe žiadosti odvolávajúcich sa 
výrobcov/dovozcov rovnaké registračné
čísla.

Pri čiastočnom odvolaní sa musia 
chýbajúce informácie predložiť oddelene.

Odôvodnenie

This entitles manufacturers/importers to use references to other registrations so as to 
dispense with having to submit their own documents. This will ease the burden on SMEs, in 
particular, who will be able to dispense with the time-consuming preparation of dossiers.

The requirement to obtain consent to a reference, by citing Article 25, will ensure that 
vertebrate testing data are not repeated and that such data are submitted only once.

This provision effectively implements the 'one substance - one registration' principle (up to 
and including the same registration number).
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 74
Článok 10 odsek 1

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

1. Alternatívne dvaja alebo viacerí
výrobcovia v Spoločenstve alebo dvaja 
alebo viacerí dovozcovia, môžu pre ú
čely registrácie vytvoriť konzorcium.
Časti registrácie predloží jeden výrobca 
alebo dovozca, alebo tretia strana, ktorá
koná v
mene ostatných výrobcov a/alebo 
dovozcov s ich súhlasom, týmto 
spôsobom:

Odôvodnenie

Guidelines are needed to support firms in setting up and in operating in consortia, and also 
to forestall possible breaches of competition law.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 75
Článok 10 odsek 1 druhý pododsek

Každý člen konzorcia predloží samostatne 
informácie uvedené v článku 9 písm. a) bod 
i), ii) a iii) a bod viii).

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 76
Článok 10 odsek 1 tretí pododsek

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

Ten výrobca alebo dovozca alebo tretia 
strana, ktorá predkladá žiadosť v mene 
ostatných členov konzorcia, predloží
informácie uvedené v článku 9 písm. a) 
bod iv), vi) a ix).
Každé konzorcium môže spoločne 
predkladať informácie s súlade s článkom 
9 písm. a) bod i) až iii).

Odôvodnenie

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 
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pursuant to Article 9(a)(viii).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 77
Článok 10 odsek 1 štvrtý pododsek

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

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 78
Článok 10 odsek 1 pododsek 4a (nový)

V záujme podpory výrobcov alebo dovozcov, 
ktorí patria do konzorcií, navrhne Komisia 
usmernenia na dodržiavanie práva 
týkajúceho sa hospodárskej súťaže

Odôvodnenie

Guidelines are needed in order to facilitate the formation of consortia by manufacturers and 
importers and their work. Such guidelines are also essential as an incentive to form consortia, 
otherwise the situation would be extremely uncertain in legal terms.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 79
Článok 10 odsek 1a (nový)

1a. Agentúra uverejní do troch mesiacov od 
ukončenia fázy predregistrácie zoznam 
látok deklarovaných na zálade odseku 1.

Odôvodnenie

The formation of consortia should be encouraged by giving legal force to a so-called ‘pre-
registration’ phase. Members of a consortium should pay an equitable share of the 
registration fee.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 80
Článok 10 odsek 1b (nový)

1b. Výrobcovia a dovozcovia tej istej látky 
vytvoria v prípade záujmu konzorcium.

Jeden výrobca alebo dovozca konajúci 
v mene ostatných členov konzorcia predloží
informácie určené v článku  9 písm. a), bod 
iv), vi), vii) a ix).

Členovia konzorcia sa môžu sami rozhodnú
ť, či predložia informácie uvedené v článku 
9 písm. ) bod v) a písmeno ) samostatne, 
alebo či má jeden výrobca alebo dovozca 
predložiť tieto informácie v mene 
ostatných.

Odôvodnenie

The formation of consortia should be encouraged by giving legal force to a so-called ‘pre-
registration’ phase. Members of a consortium should pay an equitable share of the 
registration fee.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 81
Článok 10 odsek 2

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

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Moved to Article 5 (4).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 82
Článok 10 odsek 2a (nový)

(2a) Musia byť navrhnuté jasné
usmernenia na fungovanie konzorcií. Tieto 
usmernenia musia brať do úvahy 
nasledujúce:

(a) pravidlá WTO 
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(b) správne rozdelenie nákladov na testy, 
prípravy správ a vlastných nákladov 
konzorcia.

(c) záruku dôvernosti určitých špecifických 
použití

(d) možnosť pre následných používateľov 
oznámiť ich spôsob použitia v skorom 
štádiu

(e) pravidlá správania pre tretie strany

Odôvodnenie
For big companies and SME is it important to be represented by a third party, as this will 
certainly encourage SME participation in consortia, as they lack often the specific knowledge 
required. Furthermore is it important that clear rules about the functioning of consortia will 
be adopted:

- in conformity with WTO rules.

- consortia forming in a confidential way.

- clear arrangements for SMEs in advance about the division of the costs.

- downstream users’ applications can be considered in the chemical security analysis.

- confidence in the third party defending their interest.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 83
Článok 11 odsek 1

1. Technická dokumentácia spomínaná v 
článku 9 písm. a) zahŕňa pod bodmi vi), 
vii) a viii) tohto ustanovenia prinajmenšom 
nasledovné:

1. Dokumentácia o nezpečenstve 
spomínaná v článku 9 písm. a) zahŕňa pod 
bodmi i), ii) a iii) tieto informácie:

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 v množstvách 1 tony alebo viac 
ročne na registrujúceho prinajmenšom 
informácie o fyzikálno-chemických 
vlastnostiach uvedených v prílohe V, ako aj 
všetky ostatné príslušné informácie o 
fyzikálno-chemických, zdravotných a 
environmentálnych vlastnostiach látky 
charakterizujúcich jej riziká, ktoré má k 
dispozícii registrujúci;
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b) informácie uvedené v prílohách V a VI 
pre látky vyrábané alebo dovážané v mno
žstvách 10 ton alebo vyšších ročne na 
výrobcu alebo dovozcu,

b) pre látky v množstvách 10 ton alebo viac 
ročne na registrujúceho prinajmenšom 
informácie uvedené v prílohe V, ako aj 
ostatné informácie charakterizujúce riziká
o fykálno-chemických, zdravotných a 
environmentálnych vlastnostiach látky, 
ktoré má k dispozícii registrujúci podľa 
prílohy VI v súlade s ustanoveniami článku 
11 písm. a) nového, ods. 2 a 3;

c) informácie uvedené v prílohách V a VI 
a návrhoch na skúšky pre poskytovanie 
informácií uvedených v prílohe VII pre 
látky vyrábané alebo dovážané v mno
žstvách 100 ton alebo vyšších ročne na 
výrobcu alebo dovozcu,

c) pre látky v množstvách 100 ton alebo 
viac ročne na registrujúceho informácie 
uvedené v prílohe V a VI, ako aj ostatné
informácie charakterizujúce riziká o 
fykálno-chemických, zdravotných a 
environmentálnych vlastnostiach látky, 
ktoré má k dispozícii registrujúci a návrhy 
na testovanie v súvislosti s doposiaľ
nezískanými informáciami uvedenými v 
prílohe VII v súlade s ustanoveniami 
článku 11 písm. a) nový, ods. 2 a 3;

d) informácie uvedené v prílohách V a VI 
a návrhoch na skúšky pre poskytovanie 
informácií uvedených v prílohe VII a VIII 
pre látky vyrábané alebo dovážané v mno
žstvách 1 000 ton alebo vyšších ročne na 
výrobcu alebo dovozcu.

d) pre látky v množstvách 1000 ton alebo 
viac ročne na registrujúceho informácie 
uvedené v prílohe V a VI, ako aj ostatné
informácie charakterizujúce riziká o 
fykálno-chemických, zdravotných a 
environmentálnych vlastnostiach látky, 
ktoré má k dispozícii registrujúci a návrhy 
na testovanie v súvislosti s doposiaľ
nezískanými informáciami uvedenými v 
prílohe VII a VIII v súlade s ustanoveniami 
článku 11 písm. a) nový, ods. 2 a 3;

Odôvodnenie

This amendment specifies that all information available to the registrant have to be submitted 
in the hazard dossier for a substance for the purpose of registration.

For substances in quantities of 10 to 100 tonnes, in addition to the already available 
information, all information on the physico-chemical properties and all  toxicological and 
eco-toxicological information specified in Annex V(+) has to be generated. Further 
information as specified in Annex VI will need to be generated for substances identified in a 
screening process by the Agency, in order to create additional costs only for substance that 
might most likely be of risk.

The submission of full information sets for substances between 1 and 100 tonnes is 
encouraged by the liberation from the obligation to pay a fee.
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This amendment extends the system requiring the information in Annex V+ as a starting point 
and the information in Annex VI for some substances that may pose a high risk after a 
screening by the Agency to substances in quantities of up to 100 tonnes. For substances in 
quantities of 100 to 1000 tonnes, the required information is then specified in Annexes V to 
VII, and for substances in quantities of 1000 tonnes or more, the information requirements 
are set out in Annexes V to VIII.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 84
Článok 11 odsek 2

2. Hneď ako množstvo už registrovanej látky 
presiahne ďalší hmotnostný prah, Agentúre
sa predložia príslušné doplňujúce informácie 
vyžadované podľa odseku 1 ako aj všetky 
aktualizácie ostaných prvkov registrácie vo 
svetle týchto doplňujúcich informácií.

2. Hneď ako množstvo už registrovanej 
látky presiahne ďalší hmotnostný prah, 
výrobca alebo dovozca o tom ihneď
informuje agentúru a predloží jej na 
formulári určenom agentúrou, návrh 
týkajúci sa príslušných doplňujúcich 
informácií vyžadovaných podľa odseku 
1. Registrujúci predloží agentúre tieto dopl
ňujúce informácie v lehote stanovenej 
agentúrou, ktorá zohľadní čas potrebný na 
získanie týchto informácií.

Odôvodnenie

This amendment specifies specifies that all information available to the registrant have to be 
submitted in the hazard dossier for a substance for the purpose of registration.

For substances in quantities of 10 to 100 tonnes, in addition to the already available 
information, all information on the physico-chemical properties and all  toxicological and 
eco-toxicological information specified in Annex V(+) has to be generated. Further 
information as specified in Annex VI will need to be generated for substances identified in a 
screening process by the Agency, in order to create additional costs only for substance that 
might most likely be of risk.

The submission of full information sets for substances between 1 and 100 tonnes is 
encouraged by the liberation from the obligation to pay a fee.

This amendment extends the system requiring the information in Annex V+ as a starting point 
and the information in Annex VI for some substances that may pose a high risk after a 
screening by the Agency to substances in quantities of up to 100 tonnes. For substances in 
quantities of 100 to 1000 tonnes, the required information is then specified in Annexes V to 
VII, and for substances in quantities of 1000 tonnes or more, the information requirements 
are set out in Annexes V to VIII.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 85
Článok 11 odsek 2a (nový)

(2a) Ročné množstvo látky v prípade 
fázovej látky sa stanoví prostredníctvom 
priemeru vyrábaného alebo dovážaného 
množstva počas 3 rokov, ktoré predchádzali 
predloženiu registračnej dokumentácie.

Odôvodnenie

Information requirements increase whenever a tonnage threshold is exceeded. The 
consequences of this are proportionally more significant whenever the 1 tonne and 10 tonne 
thresholds are exceeded. It is therefore necessary to permit a degree of flexibility for SMEs, 
particularly while sourcing. A 3 year average would ensure that more extensive registration 
requirements would only apply whenever a registrant has consistently exceeded a given 
tonnage threshold.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 86
Článok 11 a(nový)

Rizikové zrieknutie sa testov 

1. Bez ohľadu na článok 11 nemusia 
registrujúci vykonať testy v súlade s 
prílohami VI, VII a VIII, ak je nebezpe
čenstvo látky primerane kontrolované na 
základe dostupných informácií o 
prirodzených vlastnostiach a obmedzenej 
expozícii vzhľadom na opatrenia na 
riadenie rizík.
2. Komisia uvedie v prílohe IX podmienky 
pre rizikové zrieknutie sa testov v súlade s 
postupom ustanoveným v článku 130 ods, 
3. V týchto podmienkach sa zohľadní
expozícia rôznych druhov 
environmentálnych segmentov a ľudskej 
populácie, rôzny spôsob expozície, doba a 
frekvencia expozície na základe prílohy IV 
časť 5 a ochrana životov zvierat. Aby sa 
zabezpečila proporcionalita ekonomickej 
efektívnosti takýchto testov, tieto 
podmienky dôkazu primeranej kontroly sú
založené na reálnej úrovni ubezpečenia. 
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3. Pri zrieknutí sa založenom na expozícii 
registrujúci dokáže vo svojej dokumentácii 
o nebezpečenstve, či spĺňa všetky 
podmienky uvedené v prílohe IX, alebo či je 
nebezpečenstvo látky primerane 
kontrolované s odkazom na príslušné časti 
správy o chemickej bezpečnosti.

Odôvodnenie

Testing should be targeted to the exposure situations envisaged by the registrant. Therefore, 
in addition to specific rules for waiving of certain tests set out in the testing Annexes (Annexes 
VI to VIII), as a general rule testing may be omitted if adequate control of the risks can be 
demonstrated on the basis of already available information on the hazards and the exposure 
situation or exposure control measures in place.

To facilitate the application of this provision, the Commission should develop general 
guidance, taking into account the exposure categories as specified in paragraph 2.
Registrants will moreover be able to demonstrate adequate control of the risks for their 
specific case.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 87
Článok 12 odsek 2 pododsek 1a (nový)

Tieto metódy sa pravidelne prehodnocujú
a vylepšujú so zreteľom na redukciu 
pokusov na stavovcoch a množstve požitých 
zvierat. Najmä v prípadoch, keď Európske 
centrum pre schvaľovanie alterantívnych 
metód (ECVAM) vyhlási alternatívnu 
testovaciu metódu za platnú a pripravenú
na prevzatie do právnych predpisov, 
agentúra pripraví do 14 dní návrh 
rozhodnutia meniaceho a doplňujúceho 
príslušnú prílohu (prílohy) tohto 
nariadenia so zámerom nahradenia metódy 
testov na zvieratách alternatívnou metódou.

Odôvodnenie

Replaces amendment 22 of the draft report. The test methods should be automatically 
updated when an alternative test method is validated by ECVAM.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 88
Článok 12 odsek 3
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3. Laboratórne skúšky a analýzy sa 
vykonávajú v súlade so zásadami správnej 
laboratórnej praxe ustanovenými v smernici 
č. 87/18/EHS a s ustanoveniami smernice č. 
86/609/EHS.

(3) Nové laboratórne skúšky na stavovcoch
sa vykonávajú v súlade so zásadami 
správnej
laboratórnej praxe ustanovenými v 
smernici č. 87/18/EHS a s 
ustanoveniami smernice č. 86/609/EHS.

Odôvodnenie

The repetition of all tests which have already been carried out and which do not comply with 
GLP would result in a substantial number of renewed, unnecessary tests on vertebrate 
animals. Even tests already carried out which do not comply with GLP provide reliable 
results for the purposes of registration and evaluation.

Consequently, for reasons of cost-effectiveness GLP, an expensive obligation, should be 
confined to new tests on vertebrate animals.

Other information, for example physico-chemical data, could be produced more cheaply 
without falling below the requisite standard.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 89
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 ozna
čované ako “štúdie”, pre tú istú už v 
minulosti predloženú látku, pokiaľ doká
že preukázať, že látka, ktorú registruje, 
je rovnaká ako už registrovaná látka, 
látka je považovaná za tú istú, ak stupňa 
čistoty a charakteru nečistôt je podobný a 
nemení svoj profil toxicity. Nový
registrujúci predloží list prístupu od 
predchádzajúceho registrujúceho 
(registrujúcich), ktorým sa povoľuje pou
žitie týchto štúdií.
.

Odôvodnenie

This amendment will considerably improve the workability of the regulation. As the first 
registrant has to provide information on the purity of the substance (Annex IV.2.), it ensures 
that a substance does not have to be registered several times simply because its purity and the 
nature of impurities might vary without having a negative effect on the toxicity profile.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 90
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 ozna
čované ako “štúdie”, pre tú istú už v 
minulosti predloženú látku, pokiaľ doká
že preukázať, že látka, ktorú registruje, 
je rovnaká ako už registrovaná látka, 
vrátane stupňa čistoty a charakteru ne
čistôt, a predloží list prístupu od 
predchádzajúceho registrujúceho 
(registrujúcich).

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 91
Článok 13 odsek 2 úvodná časť

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 artikli, ak koncentrácia tejto látky 
v prípravku alebo artikli je menšia ako 
najnižšia hodnota zo všetkých 
nasledujúcich údajov:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 92
Článok 13 odsek 3 bod (d)

(d) posúdenie PBT a PvB. vypúšťa sa

Odôvodnenie

There is no need for a separate evaluation of PBT and vPvB substances. An evaluation of 
these properties is already required as part of the hazard assessment under paragraph 3(a) 
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1

and (c).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 93
Článok 13 odsek 4 pododsek 2

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

Posúdenie expozície a charakteristika 
ohrozenia sa týka všetkých určených 
použití alebo kategórií použitia a 
expozície výrobcu alebo dovozcu a ich 
výsledkom je rad opatrení na riadenie 
rizík a prevádzkových podmienok, 
ktoré zabezpečia primeranú kontrolu 
ohrození.

Odôvodnenie

Substance manufacturers are not able to carry out detailed individual evaluations for all 
conceivable conditions of use. This would also not be desirable for the following reasons: A 
too detailed description of the safe conditions of use restricts the necessary flexibility of 
substance use and relies on the extensive transfer of (possibly sensitive) application related 
know-how to the substance manufacturer. The concept of use and exposure categories is 
independent from individual uses. Therefore it makes the communication in the supply chain 
workable.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 94
Článok 13 odsek 5 bod (b)

(b) pri kozmetických výrobkoch v zmysle 
smernice Rady č. 76/768/EHS.1

vypúšťa sa

1 Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 169.

Odôvodnenie

This Directive is included in the list of exemptions specified in Article 2(1a) (new).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 95
Článok 17 odsek 1
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(1) Ak vyrobenie medziproduktu 
izolovaného na pracovisku alebo 
prepravovaného izolovaného medziproduktu 
plánujú v spoločenstve dvaja alebo viacerí
výrobcovia alebo jeho dovoz plánujú dvaja 
alebo viacerí dovozcovia, môžu pre účely 
registrácie vytvoriť konzorcium. Časti 
registrácie predloží jeden výrobca alebo 
dovozca, ktorý koná v mene ostatných 
výrobcov a/alebo dovozcov s ich súhlasom v 
súlade s druhým a tretím pododsekom.

(1) Ak vyrobenie medziproduktu 
izolovaného na pracovisku alebo 
prepravovaného izolovaného 
medziproduktu plánujú v spoločenstve 
dvaja alebo viacerí výrobcovia alebo 
jeho dovoz plánujú dvaja alebo viacerí
dovozcovia, môžu pre účely registrácie 
vytvoriť konzorcium pri plnom re
špektovaní pravidiel hospodárskej súťaže.
Časti registračnej dokumentácie musí potom 
predložiť výrobca alebo dovozca s účinnos
ťou pre ostatných výrobcov alebo dovozcov 
a s ich súhlasom v zmysle pododsekov 2 a 3.

Odôvodnenie

The formation of a consortium between two manufactories or importers of the same substance 
with the purpose of a registration, is an important step forward to a more effective and cost 
realistic chemical substance policy. The formation of such consortiums has to be however 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 96
Článok 17 odsek 2

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

2. Každý registrujúci, ktorý je členom 
konzorcia, uhradí zodpovedajúci 
podiel poplatku.

Odôvodnenie

Costs should be shared under a flexible system so as to encourage registrants to form 
consortia (cf. justification concerning Article 10(2)).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 97
KAPITOLA 6 názov

Prechodné ustanovenia vzťahujúce 
sa na fázové látky a ohlasované látky

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 98
NÁZOV IIa (nový)
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PRECHODNÉ USTANOVENIA VZ
ŤAHUJÚCE SA NA REGISTRÁCIU 

LÁTOK

Odôvodnenie

The new Title IIa means that uniform pre-registration for all substances will be achieved by a 
certain point. This will ensure greater planning certainty for manufacturers, processors, users 
and authorities. Owing to early cooperation and the easier formation of consortia (e.g. 
OSOR), fewer substances will disappear from the market. This will ease the burden on SMEs, 
in particular, and downstream users. The most important information about the properties of 
substances and exposure to them will be available after only five years.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 99
KAPITOLA I (nová)

ZÁSADY

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 100
Článok 20a (nový) názov

Článok 20a

Rozsah pôsobnosti prechodných ustanovení

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 101
Článok 21 odsek 2a (nový)

(2a) Článok 19 neplatí po dobu 9 rokov od 
nadobudnutia platnosti tohto nariadenia 
pre fázové látky vyrábané v Spoločenstve 
alebo dovážané v množstvách 10 ton alebo 
viac ročne na výrobcu alebo dovozcu 
prinajmenšom raz po nadobudnutí
platnosti tohto nariadenia.

Odôvodnenie

The text of the commission proposal remains with exception of the amendment above.

This amendment introduces an additional registration deadline for substances between 10 
and 100 tonnes 9 years after the entry into force. This spreads the workload for phase in 
substances more evenly in the transitional period both for enterprises and the Agency.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 102
Článok 22 odsek 1

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

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

Hodnotenie podľa nariadenia (EHS) č. 
793/93 alebo podľa iného, rovnocenného, 
medzinárodne uznaného postupu vykonané
pred nadobudnutím účinnosti tohto 
nariadenia sa pokladá za registráciu a 
hodnotenie na účely tejto. Agentúra pridelí
do jedného roka po nadobudnutí účinnosti 
tohto nariadenia registračné číslo.

Odôvodnenie

Such substances have already been evaluated under the new substances notification 
procedure or the Regulation concerning old substances. Those evaluations must be 
recognised. Re-submitting the documents would be unnecessary bureaucracy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 103
Kapitola - I (nová)

PREDREGISTRÁCIA

Odôvodnenie

These amendments introduce a single pre-registration deadline for all phase-in substances.
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.

These amendments will encourage the formation of consortia, and thereby save the lives of 
animals and reduce costs for enterprises.  They also facilitate the organisation within the 
Agency during the phase- in period.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 104
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Článok 22a (nový)

Povinnosť ohlasovať fázové látky do 
registra látok

1. Pokiaľ v tomto nariadení nie je uvedené
inak, musí každý výrobca alebo dovozca, 
ktorý vyrába alebo dováža fázové látky, či u
ž samostatné alebo v prípravkoch, v mno
žstve 1 tony alebo vyššom ročne, musí
agentúre najviac 18 mesiacov po 
nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia 
ohlásiť údaje uvedené v odseku 2 na zápis 
do registra látok 

2. Na formulári určenom agentúrou v 
súlade s článkom 108 sa ohlasujú
nasledujúce údaje:
a) meno a adresa výrobcu alebo dovozcu, 
meno kontaktnej osoby a meno akéhoko
ľvek zástupcu v súlade s článkom 22 písm. 
b) ods. 3;

b)vyhlásenie o tom, či bol daný súhlas na 
uverejnenie mena a adresy výrobcu, 
dovozcu alebo vymenovaného zástupcu v 
súlade s článkom 22 písm. b) ods. 2;

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

d) ročné výrobné množstvá uvedené v 
hmotnostných pásmach (> 1 tona, > 10 ton, 
> 100 ton, > 1000 ton);
e) uvedenie toxikologických a 
ekotoxikologických záverov, ku ktorým má
výrobca alebo dovozca k dispozícii 
relevantné štúdie vychádzajúce z jeho 
vlastných testov na stavovcoch,
f) vyhlásenie o tom, či sa látka využíva ako 
medziprodukt izolovaný na pracovisku 
alebo ako prepravovaný izolovaný
medziprodukt.
g) východzia informácia o použití a expozi
čných kategóriách, ako sa uvádza v prílohe 
IV časť 5;
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h) vyhlásenie o tom, či je výrobca alebo 
dovozca pripravený na spoluprácu v 
konzorciu v súlade s článkom 10.

3. Ak uplynula lehota uvedená v odseku 1 
môže agentúra v odôvodnených prípadoch 
povoliť neskoršie ohlásenie do registra 
látok v súlade s odsekom 2 na žiadosť
podanú v rámci obdobia neskoršieho 
ohlásenia v priebehu nasledujúcich šiestich 
mesiacov po uverejnení registra v súlade s 
článkom 22 písm. b) ods. 2. V prípade, ak 
agentúra zamietne neskoršie ohlásenie, je 
možné sa proti takémuto rozhodnutiu 
odvolať v súlade s ustanoveniami článkov 
87, 88 a 89.

4. Výrobcovia a dovozcovia, ktorí
nepredložia informácie vyžadované v 
zmysle odseku 1, sa nebudúmôcť
spoliehať na článok 21.
5. Agentúra pridelí ohláseniu do registra 
číslo (číslo predregistrácie) v súlade s 
článkom 22a a zaznamená aj dátum, kedy 
bolo agentúre doručené ohlásenie a
bezodkladne oznámi výrobcovi alebo 
dovozcovi číslo predregistrácie a dátum, 
kedy jeho ohlásenie obdržala.

Odôvodnenie

These amendments introduce a single pre-registration deadline for all phase-in substances.
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.

These amendments will encourage the formation of consortia, and thereby save the lives of 
animals and reduce costs for enterprises.  They also facilitate the organisation within the 
Agency during the phase- in period.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 105
Článok 22b (nový)

Register látok

1. Agentúra vedie register látok obsahujúci 
údaje uvedené v článku 22a.



PE 357.851v02-00 66/166 AD\580429SK.doc

SK

2. Bezodkladne po uplynutí ohlasovacej 
lehoty stanovenej v článku 22a ods. 1 
agentúra zverejní v registri látok všetky 
ohládené látky a uvedie pritom:

a) názov látky a prípadne skupinu látky, 
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 22a ods. 2 
písm. b);
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 22a ods. 1 písm. a), agentúra 
nezverejní totožnosť výrobcu alebo dovozcu 
v súlade s odsekom 2.
4. Agentúra uverejní informácie podľa 
odseku 2 o povolených neskorších 
ohláseniach do jedného mesiaca po 
uplynutí ohlasovacej lehoty podľa článku 
22a ods. 3.
5. Následný používatelia musia do jedného 
roka po uverejnení v registri látok 
informovať agentúru v súlade s článkom 
22b ods. 2 o existencii štúdií
vychádzajúcich z ich vlastných testov na 
stavovcoch na získanie toxikologických 
alebo ekotoxikologických záverov.
Agentúra doplní register látok a tento 
doplnok uverejní po 13 mesiacoch od 
uverejnenia registra.

Odôvodnenie

These amendments introduce a single pre-registration deadline for all phase-in substances.
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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. Downstream users will know which substances are supported by their 
suppliers. In case a substance has not been pre-registered by their suppliers within 18 
months, downstream users will be given the opportunity to either find a new supplier or to 
manufacture or import the substance themselves, and are given an additional 6 months to pre-
register those substances.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 106
Článok 23 odsek 1

(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.

Odôvodnenie

These amendments (and consequential listed below) ensure that mandatory sharing of data is 
extended to information derived from non-vertebrate animal tests. The aim of OSOR is to 
increase health and environmental protection, whilst ensuring best use of industries’
resources, by sharing, at a cost, all hazard data.

Part of OSOR package.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 107
Článok 23 odsek 3

(3) Všetky zhrnutia alebo veľké študijné
zhrnutia štúdií predložených v rámci 
registrácie najmenej za uplynulých 10 rokov 
môže Agentúra voľne sprístupniť ostatným 
registrujúcim alebo potenciálnym 
registrujúcim.

(3) Všetky zhrnutia alebo veľké študijné
zhrnutia štúdií predložených v rámci 
registrácie najmenej za uplynulých 15
rokov môže Agentúra voľne sprístupniť
ostatným registrujúcim alebo 
potenciálnym registrujúcim.

Odôvodnenie

Surrendering the data is a considerable encroachment on property rights. The period should 
therefore be extended to at least 15 years.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 108
Článok 23 odsek 4

(4) V súvislosti so skúškami, ktoré sa 
netýkajú stavovcov, platí táto hlava pre 
potenciálnych registrujúcich iba vtedy, ak 
predchádzajúci registrujúci vydali 
potvrdzujúce vyhlásenie pre účely bodu (x) 
článku 9(a).

(4) Každý potenciálny žiadateľ o registráciu 
môže vymenovať predstaviteľa tretej 
strany, aby sa zúčastňoval na fóre SIEF.
Meno predstaviteľa sa používa v databáze 
vytvorenej podľa tejto hlavy. Predstaviteľ
musí mať dostatočné skúsenosti 
s výkladom informácií o rizikovosti.

Odôvodnenie

Sets out the principle of one dataset per substance. Deletes paragraph 4 because it is now 
redundant (linked to amendment 77).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 109
Článok 23 odsek 4a (nový)

(4a) Každý následný používateľmôže 
vymenovať predstaviteľa tretej strany, aby 
sa zúčastňoval na SIEF.

Odôvodnenie

Sets out the principle of one dataset per substance. Deletes paragraph 4 because it is now 
redundant (linked to amendment 77).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 110
Článok 24 odsek 1

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

(1) Pred vykonaním skúšky na stavovcoch 
kvôli splneniu požiadaviek na informácie pre 
účely registrácie zistí každý potenciálny 
registrujúci od agentúru, či už bola na tú
istú látku predložená registrácia. Spolu 
s dopytom predloží agentúre všetky 
nasledujúce informácie:
a) svoju totožnosť;

b) určenie látky, ako to je uvedené
oddieloch 2.1 a 2.3 prílohy IV;



AD\580429SK.doc 69/166 PE 357.851v02-00

SK

c) ktoré požiadavky na informácie by si vy
žadovali nové štúdie na stavovcoch, ktoré
by vykonal tento registrujúci,.

Odôvodnenie

Maintains the obligation to share all animal data and extends it to give a right to registrants
to require other information to be shared.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 111
Článok 24 odsek 2

2. Potenciálny registrujúci preskúma 
databázu spomínanú v článku 73 ods. 2 písm. 
d) a zistí, či už nebola registrovaná rovnaká
látka.

(2) Každý potenciálny registrujúci môže 
predložiť zoznam požiadaviek na 
informácie, ktoré by si od neho vyžadovali 
vykonanie nových štúdií špecifikujúcich 
súbor informácií daných v odseku 1 písm. 
a) a b).

Odôvodnenie

Maintains the obligation to share all animal data and extends it to give a right to registrants 
to require other information to be shared.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 112
Článok 24 odsek 3

3. Potenciálny registrujúci predloží
Agentúre dopyt, či už nebola predložená
registrácia na rovnakú látku. Spolu s 
dopytom predloží Agentúre všetky 
nasledujúce informácie:

vypúšťa sa

a) svoju totožnosť;

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 tento registrujúci;

d) ktoré požiadavky na informácie by si vy
žadovali ďalšie nové štúdie, ktoré by 
vykonal tento registrujúci.

Odôvodnenie
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Maintains the obligation to share all animal data and extends it to give a right to registrants 
to require other information to be shared.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 113
Článok 24 odsek 5 pododsek 1

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 15 rokmi bola 
registrovaná rovnaká látka, Agentúra 
zistí, či predchádzajúci žiadateľ
o registráciu súhlasí so zverejnením svojho 
mena. V takom prípade agentúra 
bezodkladne oznámi potenciálnemu 
registrujúcemu názov a adresu 
predchádzajúceho registrujúceho 
(registrujúcich) a relevantné zhrnutia 
alebo prípadne veľké študijné zhrnutia 
štúdií zahŕňajúcich stavovce, ktoré už
predložili.

Odôvodnenie

The identity of the previous registrant is confidential information pursuant to Article 116.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 114
Článok 25 odsek 1

1. V prípade látok, ktoré boli zaregistrované
pred menej ako 10 rokmi, ako sa spomína v 
článku 24 ods. 5, potenciálny registrujúci po
žiada predchádzajúceho registrujúceho 
(registrujúcich) o informácie týkajúce sa skú
šok na stavovcoch, ktoré potrebuje pre 
vykonanie registrácie. Registrujúcich môže 
požiadať o akékoľvek informácie o skúškach 
nezahŕňajúcich stavovce, ku ktorým 
predchádzajúci registrujúci vydali 
potvrdzujúce vyhlásenie pre účely bodu (x) 
článku 9(a).

1. V prípade látok, ktoré boli zaregistrované
pred menej ako 15 rokmi, ako sa spomína v 
článku 24 ods. 5, potenciálny registrujúci po
žiada predchádzajúceho registrujúceho 
(registrujúcich) o informácie týkajúce sa skú
šok na stavovcoch, ktoré potrebuje pre 
vykonanie registrácie. Registrujúcich môže 
požiadať o akékoľvek informácie o skúškach 
nezahŕňajúcich stavovce, ku ktorým 
predchádzajúci registrujúci vydali 
potvrdzujúce vyhlásenie pre účely bodu (x) 
článku 9(a).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 115
Článok 25 odsek 5
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5. Predchádzajúci registrujúci musí (musia) 
do 1 mesiaca odo dňa získania informácií
spomínaných v odseku 4 informovať
potenciálneho registrujúceho a Agentúru o 
výdavkoch, ktoré mu vznikli v súvislosti s 
predmetnou štúdiou. Agentúra na žiadosť
potenciálneho registrujúceho rozhodne o 
tom, či mu sprístupní zhrnutia prípadne ve
ľké študijné zhrnutia predmetných štúdií
alebo ich výsledky na základe predloženia 
dôkazu, že predchádzajúcemu 
registrujúcemu (registrujúcim) uhradil 50% 
nákladov preukázaných predchádzajúcim 
registrujúcim (registrujúcimi).

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

Odôvodnenie

Costs should be shared fairly and proportionately on the basis of decisions taken by the 
Agency. This amendment is linked to the other amendments to the articles contained in Title 
III: Data sharing and avoidance of unnecessary testing.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 116
Článok 25 odsek 6

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

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

Odôvodnenie

Costs should be shared fairly and proportionately on the basis of decisions taken by the 
Agency. This amendment is linked to the other amendments to the articles contained in Title 
III: Data sharing and avoidance of unnecessary testing.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 117
Článok 25 odsek 6

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

6. Ak predchádzajúci registrujúci 
neinformuje (neinformujú) potenciálneho 
registrujúceho o nákladoch v termíne ur
čenom v odseku 5, Agentúra na 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) primeraný podiel nákladov, čo je 
vykonateľné na národných súdoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 118
Článok 26

Predregistračná povinnosť pre fázové látky vypúšťa sa
1. Aby bol prechodný režim ustanovený v 
článku 21 prospešný, každý potenciálny 
registrujúci fázovej látky predloží Agentúre 
nasledujúce informácie na formulári ur
čenom Agentúrou v súlade s článkom 
108:«
a) názov látky a prípadne skupinu látky, 
podľa možností aj s jej číslom EINECS a 
CAS;«
b) svoje meno a adresu a meno kontaktnej 
osoby;«
c) predpokladaný termín 
registrácie/hmotnostné pásmo;«
d) uvedenie fyzikálnochemických, 
toxikologických a ekotoxikologických 
záverov/vlastností, ku ktorým má k 
dispozícii relevantné štúdie alebo 
informácie pre účely registračných po
žiadaviek na informácie, ak existujú;«
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e) prehlásenie, či štúdie spomínané v bode 
d) zahŕňajú skúšky na stavovcoch, a ak nie, 
či pri registrácii zvažuje vydanie 
potvrdzujúceho vyhlásenia pre účely bodu 
(x) článku 9 (a).«
Potenciálny registrujúci môže obmedziť
informácie predkladané v zmysle prvého 
pododseku na tie závery/vlastnosti, ku 
ktorým sa vyžadovali skúšky.«
2. Informácie spomínané v odseku 1 sa 
predkladajú najneskôr 18 mesiacov pred:«
a) termínom stanoveným v článku 21 ods. 1 
pre fázové látky vyrábané alebo dovážané v 
množstvách 1000 ton alebo vyšších ro
čne,«
b) termínom stanoveným v článku 21 ods. 2 
pre fázové látky vyrábané alebo dovážané v 
množstvách 1 tona alebo vyšších ročne.«
3. Registrujúci, ktorí nepredložia 
informácie vyžadované v zmysle odseku 1, 
sa nebudú môcť spoliehať na článok 21.«
4. Výrobcovia 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.«
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 a
ž 4.K týmto údajom majú prístup aj príslu
šné orgány členských štátov.

Odôvodnenie«
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This Article is not necessary anymore as a consequence of the new Articles 22a to d 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 119
Článok 27 odsek 1

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

1. Všetci výrobcovia, dovozcovia a následní
používatelia, ktorí agentúre predložili 
informácie v súlade s článkom 26a a všetci 
registrujúci rovnakej fázovej látky sú ú
častníkmi fóra výmeny informácií o látke 
(SIEF) až do uplynutia lehoty danej v 
článku 21 ods. 3.

Odôvodnenie

Together with the amendments to articles 5(4) and 43a and the existing text of article 
111(2)(b), this amendment strongly encourages registrants to agree on the interpretation of 
hazard data with the aim of achieving one dataset per substance. this amendments also 
clarifies the duration of SIEF to ensure that the data is available to SMEs registering in low 
volumes.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 500
Článok 27 odsek 2a (nový)

(2a) Účastníci fóra Sief vyvinú všetko úsilie 
na osiahnutie dohody o výklade informácií, 
ktoré si vymieňajú. To sa vzťahuje predov
šetkým na prvky v článku 110 ods. 1 písm. 
c), d) a e).

Odôvodnenie

Together with the amendments to articles 5(4) and 43a and the existing text of article 
111(2)(b), this amendment strongly encourages registrants to agree on the interpretation of 
hazard data with the aim of achieving one dataset per substance. this amendments also 
clarifies the duration of SIEF to ensure that the data is available to SMEs registering in low 
volumes.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 121
Článok 27 odsek 2b (nový)



AD\580429SK.doc 75/166 PE 357.851v02-00

SK

(2b) Ak SIEF nemá k dispozícii informácie 
požadované v súvislosti s uplatňovaním 
prílohy V a VI, v rámci každého fóra SIEF 
sa vykoná iba jedna štúdia pod vedením 
jedného člena SIEF, ktorý koná v mene 
ostatných členov fóra.

Odôvodnenie

Article 27(2a) allows the use of a third party to represent potential registrants in a SIEF. This 
allows potential registrants to conceal their identity from other potential registrants. They 
will, however, still need to identify themselves to the Agency.

Part of OSOR package.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 122
Článok 27 odsek 2c (nový)

(2c) Ak SIEF nemá k dispozícii informácie 
požadované v súvislosti s uplatňovaním 
prílohy VII a VIII, vo všetkých návrhoch 
na ďalšie testovanie predložené na účely 
prílohy VII alebo VIII sa musí uviesť, 
ktorá spoločnosť vykoná jednotlivý test v 
prípade, ak je potrebný.

Odôvodnenie

Article 27(2a) allows the use of a third party to represent potential registrants in a SIEF. This 
allows potential registrants to conceal their identity from other potential registrants. They 
will, however, still need to identify themselves to the Agency.

Part of OSOR package.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 123
Článok 28 odsek 1
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1. Pred vykonaním skúšky na stavovcoch 
kvôli splneniu požiadaviek na informácie pre 
účely registrácie účastník fóra SIEF zistí, či 
nie je k dispozícii relevantná štúdia, 
preskúmaním databázy spomínanej v článku 
26 a komunikáciou v rámci svojho fóra 
SIEF. Ak je v rámci fóra SIEF k dispozícii 
relevantná štúdia, účastník tohto fóra, ktorý
by musel vykonať skúšku na stavovcoch, si 
do dvoch mesiacov od termínu stanoveného 
v článku 26 ods. 2 túto štúdiu vyžiada.  

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

Odôvodnenie

Follows from previous amendments, since Article 26 is to be deleted. The information will 
instead be contained in the substance register referred to in Article 22b.

Requests for existing studies involving animal experiments should not be subject to a time 
limit, since studies will be required either in order to compile core information within the 
meaning of Article 22c or else at the time of registration. Furthermore, it must be permissible 
to request studies at an earlier stage if, for example, the intention is to register earlier.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 124
Článok 28 odsek 1a (nový)

1a. Pred vykonaním skúšky nezahŕňajúcich 
stavovce kvôli splneniu požiadaviek na 
informácie pre účely registrácie účastník 
fóra SIEF môže zistiť, či nie je k dispozícii 
relevantná štúdia, preskúmaním databázy 
spomínanej v článku 26 a komunikáciou 
v rámci svojho fóra SIEF. Ak je v rámci 
fóra SIEF k dispozícii relevantná štúdia, ú
častník tohto fóra, ktorý by musel vykonať
skúšku na stavovcoch, si 2 túto štúdiu vy
žiada.

Odôvodnenie

This amendment creates the obligation to share non-animal data if it is requested. It also 
clarifies which SIEF participants should carry out the testing. Furthermore, it clarifies that 
SMEs registering in low volumes do not have to request and pay for data until their 
registration is imminent.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 125
Článok 28 odsek 1b (nový)

1b. Majiteľ štúdie do dvoch týždňov od 
žiadosti podanej v súlade s odsekom 1 alebo 
1a 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.

Odôvodnenie

This amendment creates the obligation to share non-animal data if it is requested. It also 
clarifies which SIEF participants should carry out the testing. Furthermore, it clarifies that 
SMEs registering in low volumes do not have to request and pay for data until their 
registration is imminent.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 126
Článok 28 odsek 2

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

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

Odôvodnenie

Amendment necessitated by the introduction of use and exposure categories, including 
linguistic simplification.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 127
Článok 28 odsek 2

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

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

Odôvodnenie

This amendment creates the obligation to share non-animal data if it is requested. It also 
clarifies which SIEF participants should carry out the testing. Furthermore, it clarifies that 
SMEs registering in low volumes do not have to request and pay for data until their 
registration is imminent.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 128
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 postupova
ť 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 ve
ľkého študijného zhrnutia druhému ú
častníkovi (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 2, odmietne predložiť druhému ú
častníkovi (účastníkom) buď dôkaz o 
nákladoch štúdie alebo štúdiu samotnú, 
zasiahne agentúra, aby zabezpečila 
poskytovanie údajov a primeranú a 
proporčnú úhradu.
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Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 129
Článok 28a (nový) názov

Spôsobilosť a právna ochrana

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 130
Článok 28 a (nový) odsek 1

1. Pokiaľ nie je ustanovené inak, agentúra 
je oprávnená rozhodovať v súlade s 
ustanoveniami tejto hlavy.

Odôvodnenie

For clarity, it should be expressly stated that the Agency is competent for the purposes of 
Title III as a whole.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 131
Článok 28a (nový) odsek 2

2. Proti rozhodnutiam agentúry podľa tejto 
hlavy sa môže podať odvolanie v súlade s 
ustanoveniami článkov 87, 88 a 89.

Odôvodnenie

Rather than listing cases as and where they arise, the right of appeal should be laid down in 
one place.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 132
Článok 28a (nový)
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1. V prípade viacerých registrujúcich jednej 
látky v množstve menej ako 10 ton, v 
súvislosti s ktorou sa podľa článku 43 
písm. a) vyžadujú dodatočné informácie 
stanovené v prílohe V, oznámi agentúra ka
ždému registrujúcemu totožnosť všetkých 
ďalších registrujúcich. Do [6] mesiacov 
musia registrujúci dosiahnuť dohodu o 
tom, kto z nich predloží tieto informácie v 
mene všetkých registrujúcich.

2. V prípade nedosiahnutia dohody 
agentúra menuje jedného z registrujúcich s 
najväčšími skúsenosťami so získavaním 
daných informácií, aby získal tieto 
informácie.
(3) Náklady na získanie týchto dodatočne 
požadovaných informácií sa rozdelia 
rovným dielom medzi všetkých 
registrujúcich, ak sa nedohodlo inak.

Odôvodnenie

In the case of substances for which there are multiple registrants, the cost of generating the 
further information should be shared equally among the registrants. The principle of ‘one 
substance one registration’ should be applied in order to further reduce the costs for low 
volume registrants and for SMEs in particular. The submission of one set of further 
information would also eliminate the need to agree on the interpretation of test information.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 133
Článok 29 odsek 1 pododsek 1a (nový)

To neplatí pre látky a prípravky, ktoré sa 
dali do obehu v množstvách do 1 kg ročne 
alebo vo forme jednorázovej dodávky pre 
vedecký výskum a vývoj.

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 134
Článok 29 odsek 3
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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, 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 pou
žívateľa alebo distributéra, poskytne 
kartu bezpečnostných údajov zostavenú
podľa prílohy Ia.

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 135
Článok 29 odsek 6 druhý pododsek

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

Ak sa posudzuje chemická bezpečnosť, 
príslušné expozičné scenáre alebo expozi
čné kategórie sú opísané v jednotlivých 
oddieloch karty bezpečnostných údajov
a/alebo sa musia poskytnúť v elektronickej 
forme.

Odôvodnenie

To incorporate annexes in safety data sheets to cover different exposure scenarios would run 
counter to the existing international requirements for the sheets. To have a plethora of 
annexes setting out different exposure scenarios would be unwieldy in practice and entail 
unacceptable expense, especially for SMEs, because a safety data sheet specifies both the use 
to which a substance is put and the risk management measures. Furthermore, safety data 
sheets have to conform to GHS requirements.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 136
Článok 29 odsek 6 pododsek 2

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

Ak sa posudzuje chemická bezpečnosť, príslu
šné expozičné scenáre alebo príslušné
kategórie použitia a expozície sa uvedú pod
ľa príslušných okruhov karty bezpe
čnostných údajov a/alebo sa sprístupnia v 
elektronickej forme.

Odôvodnenie

More precise version of the original Amendment 135 following the introduction of use and 
exposure categories.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 137
Článok 29 odsek 7

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

7. Následný používateľ použije pre ur
čené použitia alebo kategórie použitia a 
expozície vhodné informácie z karty 
bezpečnostných údajov, ktorá mu bola 
poskytnutá.

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 138
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. Pokiaľ nebola dodaná karta bezpe
čnostných údajov zodpovedajúca po
žiadavkám stanoveným v článku 29 ods. 6 
pred nadobudnutím účinnosti tohto 
nariadenia, 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:
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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 139
Článok 29 odsek 8a (nový)

(8a) Komisia organizuje vypracovanie 
technických usmernení stanovujúcich 
minimálne požiadavky na karty bezpe
čnostných údajov s cieľom zabezpečiť
poskytnutie jasných a primeraných 
informácií ohľadom ich optimálneho pou
žívania všetkými predchádzajúcimi a 
následnými účastníkmi dodávateľského re
ťazca.

Odôvodnenie

Safety data sheets (SDS) can be a good tool to communicate information up and down the 
supply chain for both substances and preparations. However, SDS will achieve their purpose 
only if they are completed adequately. Thus, the Commission should develop technical 
guidance that provide minimum requirements on the completion of SDS.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 140
Článok 30 názov

Povinnosť komunikovať informácie ďalej po 
dodávateľskom reťazci pri látkach a 
prípravkoch, pre ktoré sa nevyžaduje karta 
bezpečnostných údajov

Povinnosť komunikovať informácie ďalej 
po dodávateľskom reťazci pri látkach a 
prípravkoch, pre ktoré nie je predlo
žená karta bezpečnostných údajov

Odôvodnenie

Correction to the original Amendment 138.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 141
Článok 30 odsek 1
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1. Všetci účastníci dodávateľského reťazca 
samostatnej látky alebo látky v prípravku, 
ktorí nemusia predložiť kartu bezpe
čnostných údajov v zmysle článku 29, 
komunikujú ďalej po dodávateľskom reťazci 
priamemu následnému používateľovi alebo 
distributérovi tieto informácie:

(1) Všetci účastníci dodávateľského re
ťazca samostatnej látky alebo látky v 
prípravku, ktorí nepredložia kartu bezpe
čnostných údajov v zmysle článku 29, 
komunikujú ďalej po dodávateľskom re
ťazci priamemu následnému používate
ľovi alebo distributérovi tieto informácie:

Begründung

Die Vorschrift darf keine Anwendung finden, wenn – auch ohne nach Art. 29 hierzu 
verpflichtet zu sein – ein Sicherheitsdatenblatt übermittelt wird.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 142
Článok 30 odsek 1 písmeno a

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

vypúšťa sa

Begründung

Es ist nicht angemessen, dass für nicht als gefährlich eingestufte Stoffen in Zubereitungen die 
Registrierungsnummer im Sicherheitsdatenblatt aufgeführt werden muss, während für 
gefährliche Zubereitungen mit einem Sicherheitsdatenblatt nur die gefährlichen Inhaltsstoffe 
und nicht die ungefährlichen unter Angabe der Registriernummer übermittelt werden müssen.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 143
Článok 30 odsek 2, úvodná časť

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 elektronickou cestou 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:

Begründung

Statt der Angabe einzelner Verwendungen sollte es aureichen, Verwendung- und 
Expositionskategorien anzugeben, damit Abnehmer ihren Vorlieferanten keine Betriebs- und 
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Geschäftsgeheimnisse offenlegen müssen.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 144
Článok 31 a (nový), názov

Povinnosť komunikovať informácie o 
látkach v artikloch

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 145
Článok 31 a (nový)

31a. Následní používatelia, ktorí pridajú do 
artikla látku alebo prípravok, pre ktorý bola 
vypracovaná karta bezpečnostných údajov, 
a tí používatelia, ktorí tento artikel 
následne používajú alebo spracúvajú, 
postúpia kartu bezpečnostných údajov ka
ždému prijímateľovi daného výrobku 
respektíve jeho derivátov. Spotrebiteľ nie je 
prijímateľom.

Spotrebitelia sú oprávnení požadovať od 
výrobcu alebo dovozcu informácie o 
látkach prítomných v artikli, ktorý vyrobil 
alebo doviezol.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 146
Článok 34 ods. 1

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

1. Následný používateľ môže poskytnúť
informácie, aby pomohol pri príprave 
registrácie. Informácie je možné predložiť
priamo agentúre. Ustanovenia hlavy III 
týkajúce sa spoločného využívania údajov 
sa vzťahujú na následného používateľa 
mutatis mutandis.

Odôvodnenie
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Without having the possibility to report directly to the agency, downstream users’ right for 
data protection would be seriously jeopardised. Otherwise the data would be available to the 
supplier without the chance to control how this information is used.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 147
Článok 34 ods. 2

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

2. Každý následný používateľ má právo 
písomne zverejniť použitie, kategórie pou
žitia alebo expozície výrobcovi, dovozcovi a 
následnému používateľovi, ktorý mu látku 
dodal tak, aby išlo o určené použitie. 
Poskytne pritom dostatok informácií, ktoré
jeho dodávateľovi umožnia zohľadniť ich v 
dodávateľovom posudku chemickej bezpe
čnosti. 

Odôvodnenie

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

Amendment 148
Article 34, paragraph 3

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

(Nevzťahuje sa na anglickú verziu)

Justification
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More precise formulation of the original Amendment 141 for the benefit of SMEs. It should be 
required only to indicate use and exposure categories, not special uses. This is particularly 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 149
Článok 34 odsek 4

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

Následný používateľ samotnej látky 
alebo látky v prípravku vypracuje správu 
o chemickej bezpečnosti v súlade s 
prílohou XI pre každé použitie alebo 
kategóriu použitia a expozície vymykajúce 
sa
podmienkam opísaným v expozičnom 
scenári, alebo vo vymenovaných 
kategóriách použitia a expozície, ktoré mu 
boli oznámené v karte bezpečnostných 
údajov. Toto sa vzťahuje len na látky pou
žívané v množstve od 1 t/rok.

Begründung

Nachgeschaltete Anwender, insbesondere KMU sollten nicht für jede vom Vorlieferanten 
abweichende Einzelverwendung einen Stoffsicherheitsbericht erstellen müssen, sondern nur 
bei Abweichungen von den Verwendungs- und Expositionskategorien. Die Mengenschwelle ist 
erforderlich, da sonst die nachgeschalteten Anwender im Unterschied zu Herstellern / 
Importeuren selbst bei kleinsten Mengen einen eigenen Stoffsicherheitsbericht erarbeiten 
müssten.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 150
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 expozi
čnom scenári.

(1) Skôr než sa látka, ktorú účastník z 
predchádzajúcej časti dodávateľského 
reťazca zaregistroval v súlade s 
článkom 5 alebo 16, začne používať
(vypustenie), každý následný používate
ľ ohlási Agentúre informácie uvedené v 
odseku 2 tohto článku,
ak sa používa mimo expozičných scenárov 

alebo kategórií použitia a expozície 
uvedené týmto účastníkom na príslušnej 
karte bezpečnostných údajov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 151
Článok 35 odsek 2 písmeno e

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 152
Článok 35 odsek 2 písmeno f

(f) návrh na dodatočné skúšky na 
stavovcoch, ak to následný používateľ pova
žuje za potrebné na vypracovanie posudku 
o chemickej bezpečnosti.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 153
Článok 35 odsek 2 pododsek 1 a (nový)

Ak nie sú takéto údaje k dispozícii, uplat
ňuje sa postup podľa článku 25.

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 154
Hlava VI

HODNOTENIE LÁTOK HODNOTENIE

Odôvodnenie

The name of Title VI should reflect the fact that its provisions cover more than the 
substances’ evaluation.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 155

Článok 37 odsek -1 (nový)
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-1. Rozsah pôsobnosti tejto hlavy je 
obmedzený na látky, ktoré musia byť
registrované podľa hlavy II.

Odôvodnenie

The evaluation procedure is based on information obtained via registration (see, for instance, 
Article 44, which lays down a procedure for requesting further information and thus clearly 
only relates to registrants, while indicating that the title concerning evaluation applies only to 
substances for which registration is required). There is no point in evaluating substances that 
do not have to be registered. Polymers should be completely excluded from REACH and 
require their own specific regulation.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 156

Článok 37 odsek 1

Polyméry sú vyňaté z hodnotenia v zmysle 
tejto hlavy.

Polyméry sú vyňaté z hodnotenia. 

Odôvodnenie

The evaluation procedure is based on information obtained via registration (see, for instance, 
Article 44, which lays down a procedure for requesting further information and thus clearly 
only relates to registrants, while indicating that the Title concerning evaluation applies only 
to substances for which registration is required). There is no point in evaluating substances 
that do not have to be registered. Polymers should be completely excluded from REACH and 
require their own specific regulation.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 157

Článok 38, názov

Príslušný orgán Zodpovednosť agentúry za hodnotenie 
dokumentácie

Odôvodnenie

The European Chemicals Agency’s role in the evaluation phase should be strengthened. We 
propose that the Agency centralise the evaluation of testing proposals and dossiers. In 
addition to this, the Agency should be able to call on a European network of experts and 
evaluation institutes based in the Member States.

(SAGE proposal)
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 158

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. Agentúra je zodpovedná za hodnotenie 
návrhov na skúšky a registračnej 
dokumentácie.

Odôvodnenie

The European Chemicals Agency’s role in the evaluation phase should be strengthened. We 
propose that the Agency centralise the evaluation of testing proposals and dossiers. In 
addition to this, the Agency should be able to call on a European network of experts and 
evaluation institutes based in the Member States.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 159
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.

2. Agentúra sa pri tomto hodnotení
spolieha na expertov a orgány uvedené na 
zozname vypracovanom podľa článku 83.

Odôvodnenie

The European Chemicals Agency’s role in the evaluation phase should be strengthened. We 
propose that the Agency centralise the evaluation of testing proposals and dossiers. In 
addition to this, the Agency should be able to call on a European network of experts and 
evaluation institutes based in the Member States.

(SAGE proposal)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 160
Článok 39 odseky 1 a 2

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

1. Agentúra preskúma všetky návrhy na skú
šky predložené v registrácii alebo v správe 
následného používateľa na poskytnutie 
informácií o látke uvedených v prílohách VII 
a VIII.
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2. Na základe preskúmania v zmysle odseku 
1 navrhne príslušný orgán jedno z 
nasledujúcich rozhodnutí a toto rozhodnutie 
sa prijme v súlade s postupom ustanoveným 
v článkoch 48 a 49:

2. Na základe preskúmania v zmysle odseku 
1 navrhne agentúra jedno z nasledujúcich 
rozhodnutí a toto rozhodnutie sa prijme v 
súlade s postupom ustanoveným v článkoch 
48 a 49:

Odôvodnenie

See amendment to Article 38

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 161
Článok 40 odsek 1 úvodná časť a odsek 2

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

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

(2) Na základe preskúmania podľa ods. 1 mô
že príslušný orgán vypracovať návrh 
rozhodnutia, ktorým sa subjekt/y 
podliehajúci/e registračnej povinnosti 
vyzve/ú, aby predložil/i všetky informácie po
žadované na dosiahnutie súladu registrácie/í
s príslušnými informačnými požiadavkami;
toto rozhodnutie sa musí prijať podľa 
postupu v zmysle článkov 48 a 49.

(2) Na základe preskúmania podľa ods. 1 mô
že agentúra do dvanástich mesiacov od 
uverejnenia ročného plánu hodnotenia 
uvedeného v odseku 4 nižšie vypracovať
návrh rozhodnutia, ktorým sa subjekt/y 
podliehajúci/e registračnej povinnosti 
vyzve/ú, aby predložil/i všetky informácie po
žadované na dosiahnutie súladu registrácie/í
s príslušnými informačnými požiadavkami;
toto rozhodnutie sa musí prijať podľa 
článkov 48 a 49.

Odôvodnenie

See justification to Article 38.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 162
Článok 40 odsek 3a (nový)

3a. Agentúra ustanoví ročný hodnotiaci 
plán registračnej dokumentácie, predov
šetkým s ohľadom na hodnotenie jej 
celkovej kvality. Plán stanovuje predov
šetkým minimálne percento dokumentácie 
určenej na vyhodnotenie počas tohto 
obdobia. Plán sa uverejňuje na internetovej 
stránke agentúry.
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Odôvodnenie

It is important to ensure that a minimum number of dossiers are evaluated.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 163
Článok 40 odsek 3b (nový)

3b. Agentúra pripravuje výročnú správu o 
výsledkoch hodnotenia dokumentácie, 
ktoré vykonala. Správa obsahuje najmä
odporúčania registrujúcim  v záujme vylep
šenia kvality budúcich regstrácií. Správa sa 
uverejňuje na internetovej stránke 
agentúry.

Odôvodnenie

It is important to ensure that a minimum number of dossiers are evaluated.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 164
Článok 41 odsek 1

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

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

Odôvodnenie

Consistency with the amendments to Articles 38 and 40.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 165
Článok 41 odsek 2
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2. Po ukončení hodnotenia dokumentácie 
príslušný orgán využije informácie získané z 
tohto hodnotenia pre účely článku 43a  bis 
odsek 1, článku 56 odsek 3 a článku 66 
odsek 2 a získané informácie postúpi 
Komisii, agentúre a ostatným členským 
štátom. Príslušný orgán informuje Komisiu, 
agentúru, registrujúceho a príslušné orgány 
ostatných členských štátov o svojich 
záveroch ohľadom toho, či a ako sa získané
informácie majú použiť.

2. Po ukončení hodnotenia dokumentácie 
agentúra využije informácie získané z tohto 
hodnotenia pre účely článku 43a  bis odsek 
1, článku 56 odsek 3 a článku 66 odsek 2 a 
získané informácie postúpi Komisii a 
členským štátom. Agentúra informuje 
Komisiu, registrujúceho a členské štáty o 
svojich záveroch ohľadom toho, či a ako sa 
získané informácie majú použiť.

Odôvodnenie

Consistency with the amendments to Articles 38 and 40.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 166
Článok 42 odsek 1

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

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Consistency with the amendment to Article 38.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 167
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

Consistency with the amendment to Article 38.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 168
Článok 42 odsek 3 úvodná časť
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3. V prípade fázových látok príslušný orgán
pripraví návrhy rozhodnutí v súlade s 
článkom 39 odsek 2:

3. V prípade fázových látok agentúra
pripraví návrhy rozhodnutí v súlade s 
článkom 39 odsek 2:

Odôvodnenie

Consistency with the amendment to Article 38.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 169
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.

4. Zoznam registračnej dokumentácie 
hodnotenej v zmysle článku 39 je k 
dispozícii členským štátom.

Odôvodnenie

Consistency with the amendment to Article 38.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 170
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.

3. Zoznam registračnej dokumentácie 
hodnotenej v zmysle článku 40 je k 
dispozícii členským štátom.

Odôvodnenie

Consistency with the SAGE proposal (strengthening the Agency’s role in the evaluation 
phase) 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 171
Kapitola 2a (nová)
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SKRÍNING REGISTRAČNÝCH 
DOKUMENTÁCIÍ LÁTOK V MNOŽSTVE 

OD 1 DO 100 TON

Odôvodnenie

These amendments enable the Agency to identify substances between 10 and 100 tonnes for 
which no full Annex VI data set is available as well as  substances between 1 and 10 tonnes 
for which no full Annex V data set, including acute toxicity and biodegradation, is available 
and that could pose a high risk. The screening criteria cover dossiers with least hazard 
information, suspicion of CMR and PBT, widespread exposure, cumulative volumes, and 
problems identified in enforcement measures. In the interest of workability and 
proportionality, at least two of these criteria must be met for the substance to be selected.

Furthermore the Agency may suggest further screening criteria to the Commission that is 
empowered to include such criteria into a new Annex IIIa to this Regulation.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 172
Článok - 43a (nový)

Určenie látok na základe ďalších po
žiadaviek na informácie

1. Agentúra môže vykonať skríning v
šetkých registračných dokumentácií
týkajúcej sa látok, ktoré boli zaregistrované
pre množstvá do 100 ton, aby určila tie 
látky, ktoré môžu byť veľmi nebezpečné z
dôvodu toho, že spĺňajú najmenej dve z niž
šie uvedených kritérií:

a) látky s možnou vysokou expozíciou 
kvôli:
i) využívaniu zo strany spotrebiteľa; alebo

(ii) disperznému odbornému použitiu;
alebo

(iii) disperznému priemyselnému použitiu;
b) látky, pre ktoré boli predložené
minimálne informácie o ich vlastnostiach s 
ohľadom na ich pôsobenie na ľudské
zdravie alebo životné prostredie;
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c) látky, o ktorých existuje vedecký dôkaz, 
že pravdepodobne splnia kritériá
klasifikácie ako je karcinogénna, 
mutagénna alebo toxická pre rozmno
žovanie kategórie 1 alebo 2 alebo, že splnia 
kritériá z prílohy  XII a že budú dostupné
minimálne informácie o ich uvedenom 
nebezpečenstve;

d) látky, ktoré zaregistrovalo najmenej 20 
registrujúcich; pokiaľ registrujúci 
nedokázali, že nebezpečenstvo expozície 
neexistuje alebo že neexistuje nijaký
vedecký dôkaz o tom, že neexistuje žiadne 
nebezpečenstvo;

e) látky, o ktorých pri činnosti zameranej 
na uplatňovanie nariadenia a 
monitorovacích opatreniach v členských 
štátoch vzniklo podozrenie, že sú nebezpe
čné pre ľudské zdravie a životné prostredie.

2. Agentúra vyžaduje od registrujúcich , 
aby pre látky určené na základe skríningu 
predložili v súlade s článkami 11a a 12

a) do dvoch rokov údaje uvedené v prílohe 
VI pre látky od 10 do 100 ton ročne; a

b) do jedného roka údaje uvedené v prílohe 
V pre látky od 1 do 10 ton ročne.
3. Agentúra môže Komisii predložiť návrh 
ďalších skríningových kritérií. Komisia 
príjme rozhodnutie o zahrnutí ďalších 
kritérií do prílohy IIIA v súlade s postupom 
stanoveným v článku 130 ods. 3.

Odôvodnenie

These amendments enable the Agency to identify substances between 10 and 100 tonnes for 
which no full Annex VI data set is available as well as  substances between 1 and 10 tonnes 
for which no full Annex V data set, including acute toxicity and biodegradation, is available 
and that could pose a high risk. The screening criteria cover dossiers with least hazard 
information, suspicion of CMR and PBT, widespread exposure, cumulative volumes, and 
problems identified in enforcement measures. In the interest of workability and 
proportionality, at least two of these criteria must be met for the substance to be selected.

Furthermore the Agency may suggest further screening criteria to the Commission that is 
empowered to include such criteria into a new Annex IIIa to this Regulation.



AD\580429SK.doc 97/166 PE 357.851v02-00

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 173
Článok - 43aa (nový)

Poskytnutie ďalších informácií v prípade 
viacerých registrujúcich

1. Ak pre viacerých registrujúcich  existuje 
požiadavka na informácie o tej istej látke v 
súlade s článkom 43 aa ods. 2, agentúra 
informuje všetkých registrujúcich o toto
žnosti ostatných registrujúcich.
2. Všetci registrujúci, od ktorých sa vy
žaduje predloženie tých istých informácií, 
majú 3 mesiace na to, aby sa dohodli, ktorý
z nich zostaví tieto dodatočné informácie v 
mene všetkých registrujúcich. V prípade 
nedosiahnutia dohody, agentúra menuje 
jedného z registrujúcich, ktorý bude získava
ť informácie.

3. Náklady na zhromažďovanie týchto 
chýbajúcich informácií potrebných na 
splnenie požiadaviek príloh V alebo VI sa 
rozdelia rovným dielom medzi všetkých 
registrujúcich, ak sa nedohodlo inak.

Odôvodnenie

In case of multiple registrants only one data set will be generated and cost will be shared 
between all registrants of that substance.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 173
Článok 43a
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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.

Odôvodnenie

Consistency with the SAGE proposal (strengthening the Agency’s role in the evaluation 
phase)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 582
Článok 43a bis názov

Príslušný orgán Pracovný plán  Spoločenstva

Odôvodnenie

It is essential to have one single Community rolling plan, rather than a superposition of 
national rolling plans. The Agency should be responsible for developing this draft rolling 
plan, with due regard for the concerns of Member States.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 175
Článok 43a bis odsek 1 (úvodná časť) a pododsek 1a (nový)

1. Členský štát látku začlení do pracovného 
plánu s cieľom stať sa príslušným orgánom
pre účely článkov 44, 45 a 46, ak tento 
členský štát buď v dôsledku vyhodnotenia 
dokumentácie svojím 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:

1. Agentúra pripraví návrh pracovného 
plánu Spoločenstva pre účely článkov 44, 45 
a 46 na základe kritérií stanovených podľa 
článku 43a a ak, buď v dôsledku 
vyhodnotenia dokumentácie svojím príslu
šným orgánom spomínaným v článku 38 
alebo z iného relevantného zdroja, vrátane 
informácií z registračnej dokumentácie 
(dokumentácií), má dôvody na podozrenie, 
že látka predstavuje ohrozenie zdravia alebo 
životného prostredia, napríklad na základe 
nasledujúcich položiek:
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Agentúra predloží návrh pracovného plánu 
členským štátom do 31. decembru každého 
roku.

Odôvodnenie

It is essential to have one single Community rolling plan, rather than a superposition of 
national rolling plans. The Agency should be responsible for developing this draft rolling 
plan, with due regard for the concerns of Member States.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 176
Článok 43a bis odsek 1b (nový)

1b. Agentúra je zodpovedná za hodnotenie 
látok, uvedených v pracovnom pláne Spolo
čenstva. Agentúra sa pri uskutočňovaní
hodnotenia látok môže obrátiť na expertné
orgány na zozname vypracovanom v súlade 
s článkom 83, pričom si vyberá s ohľadom 
na požiadavky členských štátov v súlade s 
odsekom 1a.

Odôvodnenie

It is essential to have one single Community rolling plan, rather than a superposition of 
national rolling plans. The Agency should be responsible for developing this draft rolling 
plan, with due regard for the concerns of Member States.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 177
Článok 43a bis odsek 1a (nový)

1a. Členské štáty môžu každý rok do 31. 
decembra predložiť svoje pripomienky k 
obsahu návrhu plánu, odporučiť za
členenie nových látok do pracovného plánu 
a navrhnúť, aby sa zodpovednosť za 
hodnotenie preniesla na národné orgány.

Odôvodnenie

It is essential to have one single Community rolling plan, rather than a superposition of 
national rolling plans. The Agency should be responsible for developing this draft rolling 
plan, with due regard for the concerns of Member States.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 178
Článok 43a bis 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 ka
ždého roka.

2. Pracovný plán, ako sa spomína v 
odsekoch 1 a 1a, pokrýva obdobie troch 
rokov, každoročne sa aktualizuje a uvádza 
látky, ktoré budú hodnotené každý rok na 
úrovni Spoločenstva agentúrou, alebo v 
členských štátoch, ktoré o to požiadajú pod
ľa článku 43a bis ods. 1b. Agentúra 
predkladá pracovný plán Spoločenstva 
(vypustenie) členským štátom každý rok do 
28. februára.

Odôvodnenie

It is essential to have one single Community rolling plan, rather than a superposition of 
national rolling plans. The Agency should be responsible for developing this draft rolling 
plan, with due regard for the concerns of Member States.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 179
Článok 43a bis 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. V prípadoch, keď k pracovnému plánu 
Spoločenstva nie sú žiadne pripomienky, 
tak Agentúra prijme tento pracovný plán.
Inak agentúra pripraví nový návrh 
pracovného plánu, ktorý predloží členským 
štátom. Ak po uplynutí 30-dňového 
časového obdobia nie sú vznesené žiadne 
dodatočné pripomienky, potom agentúra 
plán prijme. Ak pretrvávajú rozdielne 
stanoviská a to najmä v prípade, keď
členské štáty navrhujú rozdielne orgány na 
hodnotenie tej istej látky, tak agentúra 
predloží pracovný plán Komisii, ktorá ho 
prijme v súlade s postupom uvedeným v 
článku 130 ods. 3.

Odôvodnenie

It is essential to have a single Community rolling plan rather than multiple national rolling 
plans. The Agency is entrusted with finalising this draft rolling plan, taking into account 
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Member States’ concerns.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 180
Článok 43a bis 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.
Ak výbor členských štátov do 60 dní od 
tohto postúpenia dospeje k jednomyseľnej 
dohode, predmetné členské štáty príslušne 
prijmú svoje definitívne pracovné plány.
Príslušným orgánom bude príslušný orgán 
toho členského štátu, ktorý látku začlenil 
do svojho definitívneho pracovného plánu.
Ak výbor 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.

Odôvodnenie

It is essential to have a single Community rolling plan rather than multiple national rolling 
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plans. The Agency is entrusted with finalising this draft rolling plan, taking into account 
Member States’ concerns.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 181
Článok 43a bis 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.

Odôvodnenie

It is essential to have a single Community rolling plan rather than multiple national rolling 
plans. The Agency is entrusted with finalising this draft rolling plan, taking into account 
Member States’ concerns.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 182
Článok 43a bis 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.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

It is essential to have a single Community rolling plan rather than multiple national rolling 
plans. The Agency is entrusted with finalising this draft rolling plan, taking into account 
Member States’ concerns.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 608
Článok 44 odseky 1 a 4

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. Rozhodnutie sa prijme v súlade s 
postupom uvedeným v článkoch 48 a 49..
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4. Keď príslušný orgán ukončí hodnotenie v 
zmysle odsekov 1, 2 a 3, informuje o tom 
Agentúru do 12 mesiacov odo dňa začatia 
vyhodnocovania látky. V prípade prekro
čenia tejto lehoty sa hodnotenie považuje za 
ukončené.

4. Keď agentúra ukončí hodnotenie v 
zmysle odsekov 1, 2 a 3, informuje o tom 
členské štáty do 12 mesiacov odo dňa za
čatia vyhodnocovania látky. V prípade 
prekročenia tejto lehoty sa hodnotenie pova
žuje za ukončené.

Odôvodnenie

Consistency with the SAGE proposal (strengthening the Agency’s role in the evaluation 
phase).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 184
Článok 45 odsek 1

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

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

Odôvodnenie

Linked to amendment of Article 38.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 185
Článok 45 odsek 2

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

2. Podľa potreby sa prijmú vykonávacie 
predpisy v súlade s postupom uvedeným v 
článku 130 ods. 3.

Odôvodnenie

Seeks at strengthening the Agency’s role in the evaluation of chemicals, while at the same 
time making the best possible use of the available resources, and especially of the expertise 
resources already present in the Member States.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 186
Článok 46 odseky 1 a 2

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

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

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

2. Po ukončení hodnotenia látky agentúra 
využije informácie získané z tohto 
hodnotenia pre účely článku 56 odsek 3 a 
článku 66 odsek 2 a získané informácie 
postúpi Komisii a členským štátom.
Agentúra informuje Komisiu, registrujúceho 
a členské štáty o svojich záveroch, či a ako 
sa získané informácie majú použiť.

Odôvodnenie

Consistency with the SAGE proposal (strengthening the Agency’s role in the evaluation 
phase).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 187
Článok 48 odseky 1, 2 a 3 a odsek 4 bod (a)

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

1. Agentúra oznámi registrujúcemu 
(registrujúcim) alebo následnému používate
ľovi (používateľom) každý návrh 
rozhodnutia v zmysle článku 39, 40 alebo 44 
do 44 a informuje ich o svojom práve na 
pripomienkovanie do 30 dní od 
nadobudnutia. Agentúra zohľadní všetky 
prijaté pripomienky a návrh rozhodnutia mô
že podľa nich zmeniť a doplniť.
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2. Ak registrujúci prestane látku vyrábať
alebo dovážať, informuje príslušný orgán o 
tejto skutočnosti s tým dôsledkom, že jeho 
registrácia už viac nebude platiť a v súvislosti 
s látkou už nemožno žiadať o ďalšie 
informácie, pokiaľ nepredloží novú
registráciu.

2. Ak registrujúci prestane 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 nemožno žiadať o ďalšie 
informácie, pokiaľ nepredloží novú
registráciu.

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 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 ďal
šie informácie, pokiaľ nepredloží novú
registráciu

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

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

Odôvodnenie

Consistency with the SAGE proposal (strengthening the Agency’s role in the evaluation 
phase).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 188
Článok 49 odsek 1

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

(1) Agentúra rozošle členským štátom svoje 
rozhodnutie založené, v prípade potreby, na 
hodnotení príslušného inštitútu v súlade s 
článkom 39, 40 alebo 44 dní spolu so v
šetkými pripomienkami od registrujúceho 
alebo následného používateľa, pričom 
uvedie, ako boli zohľadnené tieto 
pripomienky.

Odôvodnenie

Linked to amendment of Article 38.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 189
Článok 49 odsek 2

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

2. Do 30 dní od rozoslania môžu členské
štáty navrhnúť agentúre zmeny a doplnky 
návrhu rozhodnutia s kópiou pre príslušný
orgán.

Odôvodnenie

Consistency with the SAGE proposal (strengthening the Agency’s role in the evaluation 
phase).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 190
Článok 49 odseky 3 a 4

3. Ak Agentúra do 30 dní nedostane žiadne 
návrhy ani sama nepredkladá žiadny návrh, 
rozhodnutie prijme vo verzii oznámenej pod
ľa odseku 1

3. Ak Agentúra do 30 dní nedostane žiadne 
návrhy, rozhodnutie prijme vo verzii 
oznámenej podľa odseku 1

4. Ak Agentúra dostane návrh na zmenu 
alebo doplnenie, návrh rozhodnutia môže 
upraviť. Agentúra postúpi návrh rozhodnutia 
spolu so všetkými navrhovanými zmenami a 
doplneniami výboru členských štátov do 15 
dní od ukončenia 30-dňovej lehoty 
spomínanej v odseku 2. Agentúra postupuje 
rovnako, ak predložila návrh na zmenu a 
doplnenie v súlade s odsekom 2.

4. Ak Agentúra dostane návrh na zmenu 
alebo doplnenie, návrh rozhodnutia môže 
upraviť. Agentúra postúpi návrh rozhodnutia 
spolu so všetkými navrhovanými zmenami a 
doplneniami výboru členských štátov do 15 
dní od ukončenia 30-dňovej lehoty 
spomínanej v odseku 2.

Odôvodnenie

Consistency with the SAGE proposal (strengthening the Agency’s role in the evaluation 
phase).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 191
Článok 50 odsek 1
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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.

Agentúra vytvorí kritériá zdieľania 
nákladov na základe transparentnosti a 
proporcionality.

Odôvodnenie

If proportionate costs are to be determined, the Agency must establish fair criteria. This 
amendment is linked to the other amendments to articles in Title VI: Evaluation of 
substances.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 192
Článok 51

Povinnosť členských štátov podávať
Agentúre správy

Uverejňovanie informácií o hodnoteniach

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

Každý rok k 28. februáru agentúra zverejní
na svojej webovej stránke správu o pokroku 
dosiahnutom v minulom kalendárnom roku v 
oblasti plnenia jej uložených povinností ulo
žených v spojitosti s preskúmaním návrhov 
na skúšky.

Odôvodnenie

Consistency with the SAGE proposal (the role of the European Agency).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 193
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, aby boli 
látky vzbudzujúce veľké znepokojenie 
nahradené vhodnými alternatívnymi látkami 
respektíve technológiami, ak existujú, pri
čom sa zabezpečí riadne fungovanie 
vnútorného trhu.

Odôvodnenie

In the authorisation phase, public health and environmental protection objectives take 
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precedence over internal market rules. Furthermore, a clearer link should be established with 
the principle of substitution.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 194
Článok 53 odsek 1 body (a) a (b)

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 spôsobom rovnajúcim sa 
umiestneniu na trh, 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 kategórie pou
žitia a expozície vzťahujúce sa na 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 spôsobom 
rovnajúcim sa umiestneniu na trh, bolo 
povolené v súlade s článkami 57 až 61; alebo

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

(b) použitie (použitia) alebo kategórie pou
žitia a expozície vzťahujúce sa na 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 spôsobom 
rovnajúcim sa umiestneniu na trh, nebolo 
vyňaté spod samotnej požiadavky schválenia 
v prílohe XIII v súlade s článkom 55 odsek 
2; alebo

Odôvodnenie

The authorisation of a substance does not pertain to its manufacture. The amendment is 
intended for the purpose of clarification, since otherwise manufacture would become 
impossible if the manufacturer could not then, for example, store the substance without 
authorisation.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 195
Článok 53 odsek 1 bod (e)
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(e) v prípadoch, kedy sa látka umiestňuje na 
trh, nebolo schválenie pre dané použitie 
udelené jeho priamemu následnému pou
žívateľovi..

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 196
Článok 53 odsek 2

2. Následný používateľ môže používať látku 
spĺňajúcu kritériá uvedené v odseku 1 pod 
podmienkou, že používanie je v súlade s 
podmienkami schválenia udeleného ú
častníkovi smerom nahor po jeho dodávate
ľskom reťazci pre dané použitie.

2. Následný používateľ môže používať látku 
spĺňajúcu kritériá uvedené v odseku 1 pod 
podmienkou, že používanie je v súlade s 
podmienkami schválenia udeleného ú
častníkovi smerom nahor po jeho dodávate
ľskom reťazci pre dané použitie alebo 
kategóriu použitia a expozície.

Odôvodnenie

Amendment necessitated by the introduction of use and exposure categories. The same 
applies to Articles 55(1)(c)(ii), 55(1)(d), 58(4), 58(5) and 58(6).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 197
Článok 53 odsek 5 body (a), (b), (c), (d), (e) a (f)

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

vypúšťa sa

(b) použitia v biocídnych výrobkoch v 
zmysle smernice č. 98/8/ES,
(c) použitia v medicínskych výrobkoch na 
humánne alebo veterinárne použitie v 
zmysle predmetu nariadenia (EHS) č. 
2309/93, smernice č. 2001/82/ES a 
smernice č. 2001/83/EC,
(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,
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Odôvodnenie

See Article 2. The above substances should not be covered by REACH.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 198
Článok 53 odsek 5 bod (ia) (nový)

(ia) látky, ktoré nemusia byť registrované

Odôvodnenie

The authorisation procedure should apply to registered substances only. Substances excluded 
from registration should therefore also be exempted from the authorisation requirement.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 199
Článok 53 odsek 7 úvodná časť

(7) Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na použitie 
látok, ak sú prítomné v prípravkoch: :

(7) Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na použitie 
látok, ak sú prítomné v prípravkoch alebo v 
artikloch:

Odôvodnenie

Concentration limits should also be included for substances in articles. The proposal’s 
discrimination against substances in articles is not justified by toxicological and eco-
toxicological criteria. Furthermore, unlike substances in preparations, exposure to substances 
in articles requires an extraction medium and thus exposure is further limited. This 
amendment is in line with current EC legislation on articles.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 200
Článok 53 odsek 7a (nový)

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

Odôvodnenie

The proposed additional eighth paragraph of Article 53 makes it clear that decisions already 
taken by the Council and Parliament under Directive 76/769/EEC, or those to be taken in the 
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future by the Commission under the procedure laid down in Article 130 of the Treaty 
(comitology), should not be discussed again. Whether and how far substances already subject 
to legal regulation should be removed from the scope of those provisions should not be left to 
the judgement of the Commission.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 201
Článok 54 body (a), (b) a (c

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,

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,

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 h
ľadiska reprodukcie kategórie 1 alebo 2 v 
zmysle smernice č. 67/548/EHS,

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 202
Článok 54 bod (f)
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(f) látky, ako napríklad látky s 
vlastnosťami narúšajúcimi 
endokrinný systém, alebo látky s 
perzistentnými, bioakumulatívnymi a 
jedovatými vlastnosťami, alebo s ve
ľmi perzistentnými a veľmi 
bioakumulatívnymi vlastnosťami, 
ktoré nespĺňajú kritériá z bodov d) a 
e) a ktoré sú určené ako látky 
spôsobujúce závažné a nezvratné ú
činky 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.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 203
Článok 54a (nový)

Posúdenie látok uvedených v prílohe XIII

1. Európska komisia požiada najskôr šesť
rokov po nadobudnutí účinnosti tohto 
nariadenia Vedecký výbor pre ohrozenie 
zdravia a životného prostredia (SCHER), 
aby poskytol stanovisko, či je potrebné
doplniť do článku 54 tohto nariadenia a 
jeho príslušných príloh ďalšie vedecké
kritériá a aby poskytol usmernenie k týmto 
kritériám.
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2. Na základe stanoviska výboru SCHER 
a so zreteľom  na článok 251 Zmluvy môže 
Komisia predložiť Európskemu parlamentu 
a Rade návrh na zmenu a doplnenie 
kategórií zahrnutých do zoznamu v článku 
54 tak, aby sa vzťahovali na ostatné látky, 
ktoré predstavujú rovnaké ohrozenie, pokia
ľ sa ich vlastnosti:

a) môžu stanoviť podľa jasných vedeckých 
kritérií s použitím medzinárodne 
uznávaných skúšobných metód a;

b) zistí sa o nich, že majú vážne a nezvratné
nepriaznivé účinky na ľudské zdravie alebo 
životné prostredie.

Odôvodnenie

This amendment ensures both legal certainty and that the restrictions of the authorisation 
process focus on substances that have a proven adverse effect on human health or the 
environment when examined against clearly established scientific criteria validated at 
international level, such as the OECD.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 204
Článok 55 odsek 1

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

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

Odôvodnenie

Only registered substances can undergo an authorisation procedure. Unregistered substances 
in any case may not be produced or imported. This addition aids clarity.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 205
Článok 55 odsek 1 bod (e)
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(e) použitia alebo kategórie vyňaté spod po
žiadavky schválenia, ak existujú, a 
podmienky tohto vyňatia.

(e) použitia alebo kategóriepoužitia alebo 
expozície vyňaté spod požiadavky 
schválenia, ak existujú, a podmienky tohto vy
ňatia

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 206
Článok 55 odsek 2 úvodná časť

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

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 207
Článok 55 odsek 4 bod (b)

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

(b) o použitiach, alebo kategóriách použitia 
a expozície, ktoré by mali byť vyňaté spod 
požiadavky schválenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 208
Článok 56 odsek 7

7. Ak do 30 dní od postúpenia výbor 
členských štátov dospeje k jednomyseľnej 
dohode o určení, Agentúra môže danú látku 
zahrnúť do svojich odporúčaní v zmysle 
článku 55 ods. 3. Ak výbor členských štátov 
nedospeje k jednomyseľnej dohode, do 30 
dní od postúpenia zaujme stanovisko.
Agentúra toto stanovisko odovzdá Komisii 
vrátane informácie o každom menšinovom 
názore vo výbore.

7. Ak do 30 dní od postúpenia výbor 
členských štátov dospeje k jednomyseľnej 
dohode o určení, agentúra môže danú látku 
zahrnúť do svojich odporúčaní v zmysle 
článku 55 ods. 3. Dotknutý registrujúci má
možnosť vopred vyjadriť svoj postoj. Ak 
výbor členských štátov nedospeje k 
jednomyseľnej dohode, do 30 dní od 
postúpenia zaujme stanovisko. Dotknutý
registrujúci má možnosť vyjadriť svoj 
postoj pred tým , ako bude pripravené
stanovisko. Agentúra toto stanovisko 
odovzdá Komisii vrátane informácie o ka
ždom menšinovom názore vo výbore 
a o stanoviskách zaujatých danými 
registrujúcimi a, ak tieto stanoviská neboli 
zapracované do stanoviska, tak dôvody, 
ktoré k tomu viedli.
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Odôvodnenie

The Agency’s opinion precedes a possible comitology procedure and therefore prejudices the 
position of the registrants concerned. It is therefore necessary to allow the registrants 
concerned to be heard before the opinion is drafted.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 209
Článok 57 odsek 2

2. Schválenie sa udelí, ak ohrozenie 
ľudského zdravia alebo životného 
prostredia používaním látky, ktoré
vyplývajú z prirodzených vlastností
uvedených v prílohe XIII, je primerane 
kontrolované v súlade s prílohou I časť 6 
a zdokumentované v žiadateľovej správe 
o chemickej bezpečnosti.

2. Schválenie sa udelí, ak:

Komisia neberie do úvahy:

a) ohrozenia ľudského zdravia a 
životného prostredia z emisií látky z in
štalácií, pre ktoré bolo udelené povolenie v 
súlade so smernicou Rady č. 96/61/ES;

a) ohrozenie ľudského zdravia alebo 
životného prostredia z použitia látky 
vyplývajúce z prirodzených vlastností
uvedených v prílohe XIII, ktoré je 
primerane kontrolované v súlade s prílohou 
I bod 6 na základe určení obsiahnutých v 
správe o chemickej bezpečnosti, ktorú
predkladá žiadateľ

b) ohrozenie vodného prostredia alebo 
prostredníctvom vodného prostredia z 
únikov látky z bodového zdroja, ktoré sa 
riadi požiadavkami predregistrácie 
spomínanej v článku 11 odsek 3 a v 
právnych predpisoch prijatých v zmysle 
článku 16 smernice Európskeho 
parlamentu a Rady č. 2000/60/E;,

b) ak boli prijaté potrebné opatrenia na 
minimalzáciu expozície a to buď

c) ohrozenia ľudského zdravia 
vyplývajúce z používania látky v lekárskom 
nástroji, ktoré sa riadi smernicou Rady č. 
90/385/EHS , smernicou Rady č. 93/42/EHS  
alebo smernicou Európskeho parlamentu a 
Rady č. 98/79/ES.

c) z dôvodu neexistencie vhodných 
alternatívnych náhradných látok alebo 
technológií, alebo
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d) ak sa ukáže, že sociálno-ekonomické
výhody prevyšujú aktuálne ohrozenie 
ľudského zdravia alebo životného 
prostredia vyplývajúce z použitia látky.

Odôvodnenie

It is appropriate to encourage the substitution of substances of very high concern specified in 
Annex XIII. These substances should only be authorised as an exception and under specific 
conditions. It is not sufficient for their use to be ‘adequately controlled’.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 210
Článok 57 odsek 3

3. Ak sa schválenie nemôže udeliť podľa 
odseku 2, schválenie možno udeliť, ak sa 
preukáže, že socioekonomické prínosy pre 
spoločnosť plynúce z používania látky 
prevyšujú ohrozenie ľudského zdravia 
alebo životného prostredia a ak neexistujú
vhodné alternatívne látky alebo 
technológie. Toto rozhodnutie sa prijme po 
zvážení všetkých nasledujúcich prvkov:

vypúšťa sa

(a) rizík, ktoré predstavuje používanie 
látky,;
(b) socioekonomických prínosov 
vyplývajúcich z jej používania a 
socioekonomických dôsledkov zamietnutia 
jej schválenia, ako ich preukáže žiadateľ
alebo iné zainteresované strany,
(c) analýzy alternatív, ktoré žiadateľ predlo
žil v zmysle článku 59 odsek 5 a príspevkov 
akejkoľvek tretej strany predložených v 
zmysle článku 61 odsek 2,
(d) dostupných informácií o zdravotných 
alebo environmentálnych rizikách každej 
alternatívnej látky alebo technológie.

Odôvodnenie

It is appropriate to encourage the substitution of substances of very high concern specified in 
Annex XIII. These substances should only be authorised as an exception and under specific 
conditions. It is not sufficient for their use to be ‘adequately controlled’.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 211
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 sú podmienené aj povinným 
predložením plánov sledovania a 
substitúcie. Schválenia sú časovo 
obmedzené, s maximálnym trvaním sedem 
rokov, avšak môžu byť predĺžené v súlade s 
ustanoveniami článku 58.

Odôvodnenie

Substitution and innovation should be encouraged. In addition, authorisations must be 
subject to time limits (a maximum of five years).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 212
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,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 213
Článok 58 odsek 3 pododsek 2

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(vypustenie)  
ohrozenie ľudského zdravia alebo životného 
prostredia, môže Komisia schválenie 
pozastaviť až do vykonania revízie, pričom 
berie do úvahy proporcionalitu.

Odôvodnenie

No criteria exist for the definition of a ‘serious and immediate’ risk. It is therefore up to the 
Commission to decide, on the basis of criteria, whether or not to suspend authorisation 
during the review. This amendment is linked to the other amendments to the articles under 
Title VII: Authorisation.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 214
Článok 59 odsek 3
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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 kategórií 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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 215
Článok 59 odsek 4 bod (c)

(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;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 216
Článok 60 odsek 1

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

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 217
Článok 60 odsek 2

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

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



AD\580429SK.doc 119/166 PE 357.851v02-00

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 218
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 kategórií 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 
kategóriami použitia a expozície látky, ako 
je opísané v žiadosti, ak sa žiadosť podáva 
podľa článku 59 ods. 5.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 219
Článok 62

Povinnosti držiteľov schválení Povinnosť informovať o látkach 
podliehajúcich schváleniu

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

Všetky látky a prípravky spĺňajúce 
podmienky stanovené v článku 54 sa ozna
čia a priloží sa k nim karta bezpečnostných 
údajov. Štítok obsahuje:

a) názov látky;

b) osvedčenie o zapísaní látky do prílohy 
XIII a

c) každé osobitné použitie, na ktoré bola 
látka schválená.

Odôvodnenie

Hazardous substances and preparations must be labelled so as to provide information to 
users.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 220
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, prípravok alebo artikel, pre ktoré sa 
v prílohe XVI uvádza obmedzenie, sa 
nevyrába, neumiestňuje na trh ani nepoužíva, 
pokiaľ nespĺňa podmienky daného 
obmedzenia. To sa nevzťahuje na výrobu, 
umiestňovanie na trh alebo používanie látky 
vo vedeckom výskume a vývoji alebo vo 
výskume a vývoji orientovanom na výrobok 
a proces v množstvách nepresahujúcich 1 
tonu ročne.

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, prípravok alebo artikel, pre ktoré sa 
v prílohe XVII uvádza obmedzenie, sa 
nevyrába, neumiestňuje na trh ani nepoužíva, 
pokiaľ nespĺňa podmienky daného 
obmedzenia. To sa nevzťahuje na výrobu, 
umiestňovanie na trh alebo používanie látky 
pre výskum na laboratórnej úrovni alebo na 
používanie látky ako referenčného štandardu.

Odôvodnenie

The provisions should not only apply to substances on their own, in preparations or in 
articles. As under current law (Directive 76/769/EEC), it should also be possible to regulate 
dangerous preparations and articles directly. The amendment serves the purpose of 
clarification, so that such preparations and articles can also be regulated without 
consideration of their individual components and taking as a basis, instead, the hazardous 
effect as a whole.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 221
Článok 66 odsek 1
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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.

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.

1. Ak sa Komisia domnieva, že výroba, 
umiestňovanie na trh alebo používanie látky, 
prípravku alebo artiklu 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 spĺ
ňajúcej požiadavky z prílohy XIV. Pred 
kompiláciou dokumentácie dá agentúra 
dotknutým registrujúcim možnosť vyjadriť
ich stanovisko. Ak dokumentácia preukáže, 
že je potrebná akcia na úrovni celého spolo
čenstva 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 
stanoviská dotknutých registrujúcich a ka
ždé 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.

Odôvodnenie

The dossier prepares the ground for a restriction decision, and thus prejudices the position of 
the registrants concerned. It is therefore necessary to allow the registrants concerned to be 
heard before the dossier is drafted and, when the dossier is being drafted, to take account of 
the information provided by the registrants concerned.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 222
Článok 66 odsek 2 pododsek 1
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1. 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.

1. Ak sa členský štát domnieva, že výroba, 
umiestňovanie na trh alebo používanie látky, 
prípravku alebo artiklu 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.

Odôvodnenie

The provisions should not only apply to substances on their own, in preparations or in 
articles. As under current law (Directive 76/769/EEC), it should also be possible to regulate 
dangerous preparations and articles directly. The amendment serves the purpose of 
clarification, so that such preparations and articles can also be regulated without 
consideration of their individual components and taking as a basis, instead, the hazardous 
effect as a whole.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 223
Článok 66 odsek 2a (nový)

(2a) Agentúra informuje na svojej webovej 
stránke ihneď /bez meškania o zámere 
členského štátu alebo Komisie 
inicializovaní obmedzovacieho procesu 
a informuje tých, ktorí požiadali o 
registráciu danej látky.

Odôvodnenie

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 owing to the different deadlines applied to the 
tonnage level.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 224
Článok 69 odsek 1a (nový)
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1a. Pred uverejnením stanovísk poskytne 
agentúra dotknutým registrujúcim možnos
ť na vypočutie.

Odôvodnenie

The committees’ opinions may prejudice the position of the registrants concerned. It is 
therefore necessary to give them the opportunity to express their views, so that they can be 
taken into account in the subsequent comitology procedure.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 225
Článok 69 odsek 2

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

2. Agentúra bez omeškania zverejní posudky
týchto dvoch výborov na svojej webovej 
stránke pri zachovaní dôvernosti podľa 
článku 116.

Odôvodnenie

Article 116 also applies here.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 226
Článok 69 odsek 3

3. Agentúra poskytne Komisii na požiadanie 
všetky dokumenty a dôkazy, ktoré jej boli 
predložené alebo ktoré brala do úvahy.

3. Agentúra poskytne Komisii na požiadanie 
všetky dokumenty a dôkazy, ktoré jej boli 
predložené alebo ktoré brala do úvahy.
Postúpi takisto prehlásenia obdržané od 
dotknutých registrujúcich.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 227
Článok 72 odsek 1 body (c), (d), (e) a (g)

(c) výbor pre posudzovanie rizík, ktorý je 
zodpovedný za vypracovanie posudku 
Agentúry na žiadosti o schválenie, návrhy 
obmedzení a všetky ďalšie otázky 
vyplývajúce z uplatňovania tohto nariadenia 
v súvislosti s ohrozeniami ľudského zdravia 
alebo životného prostredia, 

(c) výbor pre posudzovanie rizík, ktorý je 
zodpovedný za vypracovanie posudku 
agentúry na ohodnotenia, žiadosti o 
schválenie, návrhy obmedzení a všetky ďalšie 
otázky vyplývajúce z uplatňovania tohto 
nariadenia v súvislosti s ohrozeniami 
ľudského zdravia alebo životného prostredia, 
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(d) výbor pre socioekonomickú analýzu, 
ktorý je zodpovedný za vypracovanie 
posudku Agentúry na žiadosti o schválenie, 
návrhy obmedzení a všetky ďalšie otázky 
vyplývajúce z uplatňovania tohto nariadenia 
vrátane socioekonomickej analýzy účinkov 
možnej legislatívnej akcie týkajúcej sa 
chemických látok;

(d) výbor pre socioekonomickú analýzu, 
ktorý je zodpovedný za vypracovanie 
posudku agentúry na ohodnotenia, žiadosti 
o schválenie, návrhy obmedzení a všetky ďal
šie otázky vyplývajúce z uplatňovania tohto 
nariadenia vrátane socioekonomickej analýzy 
účinkov možnej legislatívnej akcie týkajúcej 
sa chemických látok;

(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 všetkých rozporných 
posudkov medzi členskými štátmi o 
návrhoch rozhodnutí predkladaných 
agentúrou 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 schva
ľovaciemu postupu v zmysle hlavy VII;

(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 a registráciu 
hodnotení ako aj za prípravu usmernení, údr
žbu databázy a poskytovanie informácií;

Odôvodnenie

Consistency with the SAGE proposal (strengthening the Agency’s role in the evaluation 
phase).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 228
Článok 73 odsek 1

(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 nariadenie, agentúra prijíma 
právne záväzné rozhodnutia.
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Odôvodnenie

This addition serves to clarify the Agency’s role as a decision-taking body, as described in the 
Commission Communication ‘The operating framework for the European Regulatory 
Agencies’ (COM(2002)0718 final).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 229
Článok 73 odsek 2 bod (ca) (nový)

(ca) vykonáva úlohy, ktoré sú mu pridelené
v hlave VI,

Odôvodnenie

Consistency with the SAGE proposal (strengthening the Agency’s role in the evaluation 
phase).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 230
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 a 
praktické 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 bezpe
čnosti a pomôcť priemyslu pri dosahovaní
dohody o zdieľaní nákladov podľa hlavy 
III;

Odôvodnenie

This amendment creates an obligation for the Agency to create guidance to help industry in 
reaching agreement on sharing the costs of data.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 231
Článok 73 odsek 2 bod (ia) (nový)



PE 357.851v02-00 126/166 AD\580429SK.doc

SK

(ia) vytvoriť a spravovať centrá excelencie 
špecializujúce sa na informovanie o 
nebezpečenstvách. Poskytnúť
centralizovanéý a koordinované zdroje 
informácií o bezpečnom použití
chemických látok a prípravkov. Uľahčiť
zdieľania znalostí o optimálnych postupoch 
v oblasti informovania o nebezpečenstvách;

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 232
Článok 73 odsek 4 bod (f)

(f) vytvára postup elektronickej výmeny 
informácií;

(f) poskytuje technické a vedecké
usmernenie a nástroje, vrátane na to ur
čeného poradenského miesta a webovej 
stránky, pre uplatňovanie tohto nariadenia, 
predovšetkým za účelom pomôcť priemyslu 
a najmä malým a stredne veľkým 
podnikom (MSP) pri tvorbe správ o 
chemickej bezpečnosti,

Odôvodnenie

Replaces the relevant part of amendment 74 of the draft report. Specific measures to assist 
SMEs should be put in place.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 233
Článok 73 odsek 4 bod (ga) (nový)

(ga) v spolupráci s Komisiou podporuje 
vzájomné uznávanie výsledkov testov medzi 
EÚ a tretími krajinami, vykonávaných 
uplatňujúc toto nariadenie a v súlade 
s ním;

Odôvodnenie

Addition to amendment 74 in the draft report. With a view to make use of all the information 
available on chemicals, including from third countries, and therefore avoid unnecessary tests, 
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mutual recognition of test results should be promoted.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 234
Článok 74 bod d

d) štruktúru poplatkov Agentúry. d) štruktúru poplatkov agentúry na základe 
transparentnosti a proporcionality.

Odôvodnenie

The fee structure should be established on the basis of criteria intended to ensure a 
distribution that is fair, transparent and, above all, proportionate to costs, given that it is an 
important instrument for the funding of REACH. This amendment should be read in 
conjunction with the other amendments tabled to the articles contained in Title IX: The 
Agency.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 235
Článok 75 odsek 1

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

(1) Predstavenstvo tvoria štyria zástupcoiav 
členských štátov nominovaných Komisiou 
a desiati zástupcovia nominovaní Radou po 
konzultácii s Európskym parlamentom, 
z ktorých sú štyria vybraní rovnocenne na 
základe ich skúseností z účasti v zdru
ženiach zastupujúcich spotrebiteľov, 
priemysel a malé a stredne veľké podniky.

Odôvodnenie

The membership of the Management Board needs to be carefully balanced (cf. recital 74 of 
the REACH proposal). It is essential to involve all the institutions: hence the insertion of 
consultation of the EP. Equally, it is important to ensure the permanent presence of members 
chosen, on an equal basis, from consumers’ associations, (large-scale) industry and SMEs - 
in other words, all the participants in the chemicals sector. This amendment should be read in 
conjunction with the other amendments tabled to the articles contained in Title IX: The 
Agency.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 236
Článok 79 odsek 2 bod (ja) (nový)

(ja) prijímanie návrhu a konečného 
pracovného plánu hodnotenia látok a jeho 
aktualizácie v súlade s hlavou VI, ak nie sú
žiadne návrhy na zmenu a doplnenie.
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Odôvodnenie

Linked to amendment of Article 38.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 237
Článok 81 odsek 4 pododsek 4

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. Zúčastnené strany sa tiež môžu zú
častniť zasadnutí ako pozorovatelia.

Odôvodnenie

The industry needs to be represented at the committee’s meetings by more than guests alone.
Representatives of the industry and/or SMEs should have observer status. This amendment 
should be read in conjunction with the other amendments tabled to the articles contained in 
Title IX: The Agency.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 238
Článok 82 odsek 1 pododsek 4

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 jeho zástupca a 
zástupcovia Komisie majú právo zúčastňovať
sa všetkých zasadnutí fóra a jeho pracovných 
skupín. Zúčastnené strany sa tiež môžu zú
častniť zasadnutí ako pozorovatelia.

Odôvodnenie

The industry needs to be represented at the committee’s meetings by more than guests alone.
Representatives of the industry and/or SMEs should have observer status. This amendment 
should be read in conjunction with the other amendments tabled to the articles contained in 
Title IX: The Agency.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 239
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.

Odôvodnenie

The experts should be scientifically and politically independent. A procedure should be 
established for identifying independent experts. This amendment should be read in 
conjunction with the other amendments tabled to articles contained in Title IX: The Agency.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 240
Článok 83 odsek 2a (nový)

2a. Na návrh výkonného riaditeľa by malo 
predstavenstvo zostaviť a uverejniť zoznam 
kompetentných orgánov menovaných 
členským štátom, ktoré jednotlivo alebo ako 
súčasť sieťovej práce môžu pomáhať
agentúre pri vykonávaní jej úloh, hlavne 
tých, ktoré jej boli udelené hlavou VI.
Agentúra môže určité úlohy prideliť týmto 
orgánom, hlavne hodnotenie návrhov na 
skúšky, dokumentácie a látok.

Odôvodnenie

It is appropriate to draw up a list of bodies appointed by the Member States to assist the 
Agency in the performance of its tasks. See the amendment to Article 38.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 241
Článok 83 odsek 3
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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 členskými orgánmi 
z verejného zoznamu uvedeného v odseku 
2a, 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 dotknutým orgánom, medzi agentúrou a 
predmetnou osobou, prípadne medzi 
agentúrou a zamestnávateľom predmetnej 
osoby.

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.

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

Odôvodnenie

It is appropriate to draw up a list of bodies appointed by the Member States to assist the 
Agency in the performance of its tasks. See the amendment to Article 38.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 242
Článok 85 odsek 1

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

1. Odvolaciu radu tvorí predseda, ktorý je 
sudcom a dvaja ďalší členovia.

Odôvodnenie

In view of the tasks performed by the Board of Appeal, it must be chaired by a judge. This 
amendment should be read in conjunction with the other amendments tabled to articles 
contained in Title IX: The Agency.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 243
Článok 85 odsek 3
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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 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. Jeden z členov musí by
ť spôsobilý byť sudcom.

Odôvodnenie

In view of the tasks of the Board of Appeal, one member should be eligible for a post as a 
judge.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 244
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.

Odôvodnenie

There must be a basic principle that the right of appeal applies to every decision taken by the 
Agency.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 245
Článok 109 bod b

(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 bu
ď samostatne alebo v prípravkoch prevy
šujúcich limity koncentrácie stanovené v 
smernici č. 1999/45/ES, čo vedie ku 
klasifikácii tohto prípravku ako nebezpe
čného.

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 
v množstvách prevyšujúcich 100 kg na 
výrobcu alebo dovozcu buď samostatne 
alebo v prípravkoch prevyšujúcich limity 
koncentrácie z dôvodu ich škodlivých ú
činkov na zdravie a životné stanovené v 
smernici č. 1999/45/ES, čo vedie ku 
klasifikácii tohto prípravku ako nebezpe
čného.
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Odôvodnenie

A minimum quantity needs to be established, to avoid minute quantities being reported.
Directive 1999/45/EC does not lay down concentration thresholds for Phys-Chem effects.
This amendment should be taken in conjunction with the other amendments tabled to the 
articles of Title X: Classification and Labelling Inventory.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 246
Článok 114 odsek 1

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

(1) Členské štáty každé 2 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 obsahovať
údaje o vykonaných sledovacích a 
kontrolných opatreniach, zistených poru
šeniach a postihoch, ako aj o všetkých 
problémoch pri uplatňovaní tejto vyhlášky.

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

Prvá správa sa však predloží po jednom roku 
od nadobudnutia platnosti tohto nariadenia.

Odôvodnenie

If the Regulation is to be implemented uniformly, the Member States must report at much 
shorter intervals. This is the only way that deficiencies can be corrected at an early stage.
There should also be minimum requirements for the content of reports, to ensure their quality.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 247
Článok 114 odsek 2

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

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

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

Prvá správa sa však predloží po dvoch 
rokoch od ohlasovacieho dňa požadovaného 
v zmysle článku 131 ods. 2

Odôvodnenie

If the Regulation is to be implemented uniformly, the Agency also must report at much shorter 
intervals. This is the only way that deficiencies can be corrected at an early stage.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 248
Článok 114 odsek 3

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

3. Komisia každé 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 šesť rokov od 
ohlasovacieho dňa požadovaného v zmysle 
článku 131 ods. 2.

Odôvodnenie

Since the Regulation is intended to establish uniformity, ten-yearly reporting periods are too 
long. CEFIC considers that a system of annual reporting should be introduced.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 249
Článok 115a (nový)

115a. Osobitné ustanovenia týkajúce 
sa informácií pre verejnosť:
V záujme pomôcť spotrebiteľom pri bezpe
čnom a optimálnom používaní látok 
a prípravkov poskytne výrobca informácie 
o ohrození prostredníctvom označenia na 
obale každej jednej položky umiestnenej na 
trh na predaj spotrebiteľom. Toto ozna
čenie musí určovať nebezpečenstvo spojené
s látkou, prípravkom alebo výrobkom, 
poskytnúť odporúčania  ohľadom jeho pou
žitia a špecifikovať situácie, v ktorých by 
látka, prípravok alebo výrobok nemali byť
použité. Naviac, označenie by malo byť
v prípade potreby doplnené využitím 
ostatných prostriedkov komunikácie, ako 
sú internetové stránky v záujme poskytnutia 
detailnejších informácií o bezpečnosti 
a používanú látok alebo prípravkov.
Smernice č. 1999/45/ES a č. 1967/548/EHS 
sa musia zodpovedajúcim spôsobom zmeni
ť a doplniť.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 250
Článok 116 odsek 1

(1) Nasledujúce informácie sa nepokladajú za 
dôverné:

(1) Nasledujúce informácie sa nepokladajú za 
dôverné, pokiaľ nebude v konkrétnom 
prípade výrobcom alebo dovozcom 
uplatnený 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 251
Článok 116 odsek 1

Nasledujúce informácie sa nepokladajú za 
dôverné:

Nasledujúce informácie sa nepokladajú za 
dôverné, pokiaľ výrobca alebo dovozca 
nezvolí inak a pokiaľ tomu neodporuje 
verejný záujem:

Odôvodnenie

It must be permissible in individual cases to classify certain information as confidential.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 252
Článok 116 odsek 1 bod (a)

(a) obchodný názov (názvy) látky; vypúšťa sa

Odôvodnenie

The trade name of a substance could constitute sensitive information where other market 
players were concerned, since it might enable market dealings between manufacturers and 
customers to be deduced. This information should be classed as confidential under paragraph 
2.



AD\580429SK.doc 135/166 PE 357.851v02-00

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 253
Článok 116 odsek 1 bod (b)

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

(b) názov v nomenklatúre IUPAC pre 
nebezpečné látky v zmysle smernice č. 
67/548/EHS, pokiaľ sa neuplatňujú iné
ustanovenia uvedené v prílohe Ia tohto 
nariadenia alebo v článku 15 smernice 
1999/45/EG;

Odôvodnenie

Consistency with the requirements of the safety data sheet and existing rules on classification 
and labelling.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 254
Článok 116 odsek 1 bod (c)

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

(c) prípadný názov látky, ako sa uvádza 
v Einecs, pokiaľ ide o nebezpečnú látku v 
zmysle smernice 67/548/EWG; pokiaľ sa 
nepoužijú iné ustanovenia uvedené v 
prílohe Ia tohto nariadenia alebo v článku 
15 smernice 1999/45/EG;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 255
Článok 116 odsek 1 bod (i)

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

vypúšťa sa

Odôvodnenie

The safety data sheet often contains information intended only for the direct customer, such 
as detailed indications regarding use. These indications must absolutely be treated as 
confidential under Article 116(2).
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 256
Článok 116 odsek 2 úvodná časť

2. Nasledujúce informácie sa považujú za 
dôverné, a to aj vtedy, ak sa nevykoná
prehlásenie v súlade s článkom 115 ods. 2

2. Nasledujúce informácie sa považujú za 
dôverné:

Odôvodnenie

The information under points (b) and (c) of the Commission proposal must be ‘non-
confidential’ to enable the necessary studies on the spread of these substances to be carried 
out, estimates to be made of the quantities distributed and potential exposures to be 
anticipated.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 257
Článok 116 odsek 2 bod (-a) (nový)

(-a) meno a adresa registrujúceho a 
akéhokoľvek iného prihlasovateľa;

Odôvodnenie

Manufacturers, importers, and downstream users will almost invariably make a declaration 
under Article 115(2). The amendment proposed would avoid that expenditure of effort.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 258
Článok 116 odsek 2 bod (c)

(c) presná tonáž vyrábanej alebo na trh 
umiestňovanej látky alebo prípravku;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

The information under point (c) of the Commission proposal must be ‘non-confidential’ to 
enable the necessary studies on the spread of these substances to be carried out, estimates to 
be made of the quantities distributed and potential exposures to be anticipated.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 259
Článok 116 odsek 3
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3. Všetky ďalšie informácie budú dostupné
v súlade s článkom 115.

3. Všetky ďalšie informácie budú dostupné
v súlade s článkom 115, okrem informácií, 
ktoré sa uchovávajú v tajnosti podľa 
článku 7 ods.9 a informácií zozbieranými 
pre dané druhy izolovaných 
medziproduktov (článok 47).

Odôvodnenie

Registration information on product- and process-orientated research and development must 
also be equated with mandatory confidential information under Article 116(2) and may not be 
made accessible as a result of a decision taken in an isolated instance. Intermediates should 
likewise not be made public, because competitors can easily identify them.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 260
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 inštitúcií tretej krajiny 
alebo medzinárodnej vládnej organizácii 
v súlade s dohodou uzavretou medzi spolo
čenstvom 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

Odôvodnenie

In order to prevent the fraudulent use of information, it should be clearly established that 
Article 117 (cooperation) only concerns national and international government bodies. This 
amendment should be taken in conjunction with the other amendments tabled to the articles of 
Title XI: Information.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 261
Článok 120
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Príslušné orgány členských štátov informujú
širokú verejnosť o rizikách vyplývajúcich 
z látok, ak sa to požaduje za nutné pre 
ochranu ľudského zdravia alebo životného 
prostredia.

V súlade s usmerneniami, ktoré vypracuje 
agentúra, 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

Guidelines should be drawn up to ensure uniformity in the way the Member States’ national 
authorities inform the public.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 262
Článok 122

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

Členské štáty vedú systém úradnej evidencie 
a vykonávajú iné činnosti, ako si to vyžiadajú
okolnosti v súlade s usmerneniami, ktoré
vypracuje agentúra.

Odôvodnenie

To enable REACH to be implemented consistently, the Agency’s position must be 
strengthened; to that end, the Agency should be entitled to require Member States to carry out 
particular checks and activities.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 263
Článok 122 pododsek 1a (nový)

Agentúra je oprávnená členskými štátmi 
iniciovať kontroly a činnosti a vypracováva 
usmernenia pre harmonizáciu a efektívnos
ť kontrolného systému.

Odôvodnenie

The management of the REACH system calls for the harmonised implementation of its 
provisions throughout the common market and on an effective system of controls. The Agency 
should therefore be in a position to call on the Member States to carry out controls or 
activities. This amendment should be taken in conjunction with the other amendments tabled 
to the articles of Title XIII: Enforcement.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 264
Článok 123 odsek 1
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1Členské štáty vytvoria predpisy o pokutách 
vzťahujúcich sa na porušenie ustanovení
tohto nariadenia a podniknú všetky opatrenia 
potrebné na zabezpečenie ich výkonu.
Ustanovené pokuty musia byť účinné, 
primerané a odrádzajúce. Členské štáty tieto 
ustanovenia oznámia Komisii najneskôr 
osemnásť mesiacov od nadobudnutia 
platnosti tohto nariadenia a bez omeškania jej 
oznámia všetky následné zmeny týchto 
ustanovení.

1. Členské štáty vytvoria na základe súboru 
smerníc vypracovaných agentúrou 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 Komisii 
a agentúre najneskôr osemnásť mesiacov od 
nadobudnutia platnosti tohto nariadenia a bez 
omeškania jej oznámia všetky následné
zmeny týchto ustanovení.

Odôvodnenie

To leave the system of penalties to the Member States’ discretion alone would lead to the 
existence of differing penalties within the Union. If the objectives of REACH are to be 
attained, there must be a harmonised system of penalties and harmonised implementation.
This amendment should be taken in conjunction with the other amendments tabled to the 
articles of Title XIII: Enforcement.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 265
Článok 125

Členské štáty nezakážu, neobmedzia alebo 
nezdržia výrobu, dovoz, uvedenie na trh 
alebo použitie látky samotnej, v prípravku 
alebo v artikli, na ktorú sa vzťahuje toto 
nariadenie, a ktorá je v súlade s po
žiadavkami tohto nariadenia, a kde je to 
vhodné, aj so zákonmi spoločenstva prijatými 
na uplatňovanie tohto nariadenia.

Členské štáty nezakážu, neobmedzia alebo 
nezdržia výrobu, dovoz, uvedenie na trh 
alebo použitie látky samotnej, prípravku 
alebo artiklu, na ktorú sa vzťahuje toto 
nariadenie, a ktorá je v súlade s po
žiadavkami tohto nariadenia, a kde je to 
vhodné, aj so zákonmi spoločenstva prijatými 
na uplatňovanie tohto nariadenia.

Odôvodnenie

The Regulation’s provisions should not apply only to substances, either alone or in 
preparations or articles. As under existing law (Directive 76/769/EEC) it must also be 
possible to regulate dangerous preparations and articles directly. This amendment serves to 
clarify that Article 125 applies to such cases too.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 266
Článok 126 odsek 1
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1. Keď členský štát má oprávnené dôvody sa 
domnievať, že látka samotná, v prípravku 
alebo vo artikli, predstavuje riziko pre ľudské
zdravie alebo životné prostredie, napriek 
tomu, že spĺňa požiadavky tohto nariadenia, 
môže prijať vhodné predbežné opatrenia.
Členský štát o tom okamžite informuje 
Komisiu, Agentúru a ďalšie členské štáty, pri
čom uvedie dôvody svojho rozhodnutia 
a predloží vedecké alebo technické
informácie, z ktorých predbežné opatrenie 
vychádza 

1. Keď členský štát má oprávnené dôvody sa 
domnievať, že látka samotná, prípravok 
alebo artikel, predstavuje riziko pre ľudské
zdravie alebo životné prostredie, napriek 
tomu, že spĺňa požiadavky tohto nariadenia, 
môže prijať vhodné predbežné opatrenia.
Členský štát o tom okamžite informuje 
Komisiu, Agentúru a ďalšie členské štáty, pri
čom uvedie dôvody svojho rozhodnutia 
a predloží vedecké alebo technické
informácie, z ktorých predbežné opatrenie 
vychádza.

Odôvodnenie

The Regulation’s provisions should not apply only to substances, either alone or in 
preparations or articles. As under existing law (Directive 76/769/EEC) it must also be 
possible to regulate dangerous preparations and articles directly. This amendment serves to 
clarify that Article 125 applies to such cases too.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 267
Článok 132a (nový)

Medziposúdenie dopadov ex post

(1) Päť rokov po nadobudnutí účinnosti 
tohto nariadenia Komisia bez dotknutia 
ustanovení článku 133 vykoná
medziposúdenie dopadov ex post tohto 
nariadenia. Posúdenie vplyvov je analýzou 
stavu uplatňovania tohto nariadenia, 
porovnáva dosiahnuté výsledky 
s pôvodnými očakávaniami a hodnotí
dopad tohto nariadenia na fungovanie 
vnútorného trhu a na hospodársku súťaž v 
rámci neho.
(2) Komisia predloží ex post posúdenie 
dopadov Európskemu parlamentu a Rade 
najneskôr pri [šiestom výročí nadobudnutia 
platnosti tohto nariadenia]. Komisia uvedie 
návrhy na zmenu a doplnenie tohto 
nariadenia, ktoré sa javia ako  potrebné na 
základe ex post posúdenia dopadov.

Odôvodnenie

Considering the importance of the regulatory system REACH sets up, it is necessary to 
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evaluate the results achieved in the first years of implementation in order to check whether 
the initial targets can be met, and if not, to make the necessary adjustments.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 268
Článok 134 odsek 1

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

Smernice č. 76/769/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

Duplication of rules should be avoided. The amendments to the previous articles make it 
possible to dispense with the above directives and regulations.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 269
Článok 135

Článok 14 smernice 199/45/ES sa vypúšťa. Článok 14 smernice 199/45/ES sa vypúšťa.  
Smernica 1999/45/ES musí byť zmenená
a doplnená tak, aby boli spotrebiteľom 
poskytované informácie potrebné na 
prijatie vhodných opatrení pre bezpečné
používanie látok a prípravkov.

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 270
Článok 135c (nový) názov

Zmena a doplnenie smernice 89/106/EHS

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 271
Článok 135c (nový) odsek 1
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Čl. 1 odsek 1 smernice 88/106/EHS sa dopĺ
ňa nasledovne:
Na stavebné výrobky sa nevzťahujú po
žiadavky tejto smernice s ohľadom na 
hygienu, zdravie a životné prostredie, pokia
ľ k tomu existujú záväzky v nariadení (ES) 
č. xxx [REACH-nariadenie].

Odôvodnenie

To clarify the fact that REACH takes priority and avoid duplication.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 272
Článok 135 d (nový) názov

Zmena a doplnenie smernice 2000/53/ES

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 273
Článok 135c (nový) odsek 1

Článok 4 ods. 2 a príloha II smernice 
2000/53/ES sa vypúšťajú.

Odôvodnenie

Annex XVI of the REACH Regulation lays down uniform rules on restrictions. Different 
restrictions in different texts should be avoided.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 274
Príloha I bod 0.2.
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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 množstvách 1 
tona a viac za rok. Zohľadňuje použitie látky 
samostatne (vrátane všetkých veľkých zne
čistení a prísad), v prípravku alebo v artikli.
Posúdenie zohľadňuje všetky fázy životnosti 
(vrátane odpadovej fázy, pričom nie je 
dotknutý článok 2 ods. 1 písm. d) tohto 
nariadenia) látky, ako sú uvedené v ur
čených použitiach. Posúdenie chemickej 
bezpečnosti je založené na porovnaní mo
žných nepriaznivých účinkov látky so 
známou alebo primerane predpokladateľnou 
expozíciou človeka a/alebo životného 
prostredia danej látke.

Odôvodnenie

First Part: see amendment on Article 13.

Second Part: see amendment on Article 2, Paragraph 1 (e).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 275
Príloha I bod 0.6.

0.6 Hlavným prvkom časti správy o 
chemickej bezpečnosti týkajúcej sa expozície 
jen opis výrobcovho alebo dovozcovho 
expozičného scenára (scenárov) a expozičný
scenár (scenáre) odporúčané výrobcom alebo 
dovozcom pre určené použitie (použitia).
Expozičné scenáre obsahujú opis opatrení na 
riadenie rizík, ktoré výrobca alebo dovozca 
uplatňuje a odporúča uplatňovať aj 
následným používateľom. Ak sa látka umiest
ňuje na trh, tieto expozičné scenáre vrátane 
opatrení na riadenie rizika sa zhrnú v prílohe 
ku karte bezpečnostných údajov v súlade 
s prílohou IA

0.6 Hlavným prvkom časti správy o 
chemickej bezpečnosti týkajúcej sa expozície 
jen opis výrobcových alebo dovozcových 
kategórií použitia a expozície, alebo expozi
čného scenára (scenárov) a kategórií pou
žitia a expozície alebo expozičný scenár 
(scenáre) odporúčané výrobcom alebo 
dovozcom pre určené použitie (použitia).
Kategórie použitia a expozície obsahujú v
šeobecný opis opatrení na riadenie rizík, pri
čom expozičné scenáre obsahujú konkrétny 
a detailný opis opatrení na riadenie rizík, 
ktoré výrobca alebo dovozca uplatňuje a 
odporúča uplatňovať aj následným používate
ľom. Ak sa látka umiestňuje na trh, tieto 
expozičné scenáre vrátane opatrení na 
riadenie rizika sa zhrnú v prílohe ku karte 
bezpečnostných údajov v súlade s prílohou 
IA.

Odôvodnenie
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Amendment following on from the introduction of use and exposure categories. Both should 
be permissible: a risk description of individual exposure scenarios with detailed description 
of conditions of use and risk management measures, and a general risk description for each 
relevant use and exposure category.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 276
Príloha I bod 0.7.

0.7. Stupeň podrobnosti vyžadovaný pri 
opise expozičného scenára sa značne líši od 
prípadu k prípadu v závislosti od použitia 
látky, jej nebezpečných vlastností a množstva 
informácií, ktoré má výrobca alebo dovozca 
k dispozícii. Expozičné scenáre expozície 
môžu opisovať vhodné opatrenia na 
riadenie rizík pre niekoľko konkrétnych 
použití látky. Jeden expozičný scenár môže 
preto pokrývať široké škály použití.

0.7 Detailný opis vyžadovaný pri opise 
expozičného scenára sa značne líši od 
prípadu k prípadu v závislosti od použitia 
látky, jej nebezpečných vlastností a množstva 
informácií, ktoré má výrobca alebo dovozca 
k dispozícii. Kategórie použitia a expozície 
poskytujú štruktúru a opis pre všeobecné
podmienky použitia a expozície, ktoré sa 
môžu uplatňovať na viacero použití.

Odôvodnenie

A clear distinction needs to be drawn between an exposure scenario, which constitutes a 
detailed description of the risk management measures and conditions of use, and use and 
exposure categories which cover a broad spectrum of uses or applications.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 277
Príloha I bod 0.8.
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0.8. Proces, ktorým výrobca alebo dovozca 
prechádza pri vykonávaní posúdenia 
chemickej bezpečnosti a tvorbe správ o 
chemickej bezpečnosti, môže byť iteračný.
Iterácie môžu na jednej strane brať do úvahy 
tvorbu a revíziu expozičného scenára 
(scenárov), čo môže zahŕňať tvorbu, 
aplikáciu alebo odporúčanie opatrení na 
riadenie rizík, a na druhej strane potrebu 
vytvárať ďalšie informácie. Cieľom 
vytvárania ďalších informácií je vyvinúť
presnejšiu charakteristiku rizika na základe 
podrobnejšieho posúdenia ohrozenia alebo 
posúdenia expozície. To umožní
komunikovať v karte bezpečnostných 
údajov vhodné informácie smerom nadol v 
dodávateľskom reťazci.

0.8. Proces, ktorým výrobca alebo dovozca 
prechádza pri vykonávaní posúdenia 
chemickej bezpečnosti a tvorbe správ o 
chemickej bezpečnosti, môže byť iteračný.
Iterácie môžu na jednej strane brať do úvahy 
tvorbu a revíziu kategórií použitia 
a expozície alebo expozičného scenára 
(scenárov), čo môže zahŕňať tvorbu, 
aplikáciu alebo odporúčanie opatrení na
riadenie rizík, a na druhej strane potrebu 
vytvárať ďalšie informácie.

Odôvodnenie

Amendment following on from the introduction of use and exposure categories.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 278
Príloha I bod 0.12.

0.12. Časť A správy o chemickej bezpečnosti 
obsahuje vyhlásenie, že výrobca alebo 
dovozca uskutočňuje opatrenia na riadenie 
rizík uvedené v relevantných expozičných 
scenároch pre vlastné použitie (použitia) 
výrobcu alebo dovozcu a že expozičné
scenáre pre určené použitia sú v karte bezpe
čnostných údajov oznámené všetkým 
známym používateľom následne v dodávate
ľskom reťazci.

0.12. Časť A správy o chemickej bezpečnosti 
obsahuje vyhlásenie, že výrobca alebo 
dovozca uskutočňuje opatrenia na riadenie 
rizík uvedené v relevantných kategóriach 
použitia a expozície alebo expozičných 
scenároch pre vlastné použitie (použitia) 
výrobcu alebo dovozcu a že kategórie pou
žitia a expozície alebo pre určené použitia sú
v karte bezpečnostných údajov oznámené v
šetkým známym používateľom následne v 
dodávateľskom reťazci.

Odôvodnenie

Amendment following on from the introduction of use and exposure categories. In the 
substance safety report, reference should in principle be made to the use and exposure 
categories. In the safety data sheet, only the use and exposure categories should be stated.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 279
Príloha I bod 1.4.1.
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1.4.1. Na základe výsledkov z krokov 1 až 3 
sa pre látku stanoví odvodená úroveň
(úrovne) bez účinku, ktorá zohľadňuje 
pravdepodobnú cestu (cesty), trvanie a 
frekvenciu expozície. Jedna úroveň DNEL 
môže byť postačujúca, ak je to zdôvodnené
expozičným scenárom (scenármi). Ak sa v
šak vezmú do úvahy dostupné údaje a expozi
čný scenár (scenáre) v časti 5 správy o 
chemickej bezpečnosti, môže byť potrebné ur
čiť rôzne úrovne DNEL pre každú
relevantnú ľudskú populáciu (napr. 
pracovníkov, spotrebiteľov a ľudí
podrobených expozícii nepriame cez 
prostredie) a prípadne aj pre isté
subpopulácie (napr. deti, tehotné) a pre 
rôzne cesty expozície. Uvedie sa plné
zdôvodnenie, ktoré okrem iného špecifikuje 
výber použitých údajov, cestu expozície 
(orálne, dermálne, inhalačne) ako aj trvanie a 
frekvenciu expozície vplyvom látky, na ktorú
sa vzťahuje daná úroveň DNEL. Ak je 
pravdepodobné, že sa vyskytne viac ako 
jedna cesta expozície, vtedy sa úroveň
DNEL stanovuje pre každú cestu expozície a 
kombinovane pre expozíciu všetkými 
cestami. Pri stanovovaní úrovne DNEL sa 
okrem iného berú do úvahy tieto faktory:

1.4.1. Na základe výsledkov z krokov 1 až 3 
sa pre látku pre príslušnú kategóriu použitia 
a expozície stanoví odvodená úroveň
(úrovne) bez účinku, ktorá zohľadňuje 
pravdepodobnú cestu (cesty), trvanie a 
frekvenciu expozície. Jedna úroveň DNEL 
môže byť postačujúca, ak je to zdôvodnené
expozičným scenárom (scenármi). Ak sa v
šak vezmú do úvahy dostupné údaje a 
kategória použitia a expozície alebo expozi
čný scenár (scenáre) v časti 5 správy o 
chemickej bezpečnosti, môže byť potrebné ur
čiť rôzne úrovne DNEL pre každú
relevantnú ľudskú populáciu (napr. 
pracovníkov, spotrebiteľov a ľudí
podrobených expozícii nepriame cez 
prostredie) a prípadne aj pre isté
subpopulácie (napr. deti, tehotné) a pre 
rôzne cesty expozície. Uvedie sa 
zdôvodnenie, ktoré okrem iného špecifikuje 
výber použitých údajov, cestu expozície 
(orálne, dermálne, inhalačne) ako aj trvanie a 
frekvenciu expozície vplyvom látky, na ktorú
sa vzťahuje daná úroveň DNEL. Ak je 
prítomná viac ako jedna cesta expozície, 
vtedy sa úroveň DNEL stanovuje pre každú
cestu expozície a kombinovane pre expozíciu 
všetkými cestami. Pri stanovovaní úrovne 
DNEL sa okrem iného berú do úvahy tieto 
faktory:

Odôvodnenie

Amendment following on from the introduction of use and exposure categories. It needs to be 
made clear that a DNEL must be established for each intended use and exposure category, 
irrespective of likelihood.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 280
Príloha I bod 3.3.1.
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3.3.1. Na základe dostupných údajov sa 
stanoví koncentrácia Pnec pre každú zložku 
životného prostredia. Koncentrácia Pnec sa 
môže vypočítať aplikovaním správneho 
hodnotiaceho faktora na hodnoty účinku 
(napr. LC50 alebo NOEC) odvodené zo skú
šok na organizmoch. Hodnotiaci faktor 
vyjadruje rozdiel medzi hodnotami účinkov 
odvodených pre obmedzené množstvo 
druhov z laboratórnych skúšok a hodnotou 
Pnec pre danú zložku životného prostredia

3.3.1. Na základe dostupných údajov sa 
stanoví koncentrácia Pnec pre každú príslu
šnú kategóriu použitia a expozície 
jednotlivej environmentálnej sféry.
Koncentrácia Pnec sa môže vypočítať
aplikovaním správneho hodnotiaceho faktora 
na hodnoty účinku (napr. LC50 alebo 
NOEC) odvodené zo skúšok na 
organizmoch. Hodnotiaci faktor vyjadruje 
rozdiel medzi hodnotami účinkov 
odvodených pre obmedzené množstvo 
druhov z laboratórnych skúšok a hodnotou 
Pnec pre danú zložku životného prostredia.

Odôvodnenie

Amendment following on from the introduction of use and exposure categories.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 281
Príloha I 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 mno
žstvách 1 tona alebo viac za rok, a 
identifikáciu pravdepodobných foriem 
expozície ľudí alebo životného prostredia 
vplyvom danej látky

Odôvodnenie

See amendment on Article 13.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 282
Príloha I bod 5.1.

5.1. Krok 1: Vyhotovenie expozičných 
scenárov

5.1. Krok 1: Vytvorenie kategórií pou
žitia a expozície alebo expozičných scenárov
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5.1.1.Pre výrobu v spoločenstve, vlastné pou
žitie výrobcom a dovozcom a pre všetky ur
čené 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 byť tak 
rozsiahle alebo konkrétne, ako je potrebné.
Expozičný scenár sa bude uvádzať pod príslu
šným záhlavím v správe o chemickej bezpe
čnosti a bude zhrnutý v prílohe ku karte 
bezpečnostných údajov pomocou stručného 
nadpisu uvádzajúceho stručný všeobecný
opis použitia. Expozičný scenár obsahuje 
v prípade potreby predovšetkým opis:

5.1.1. Pre výrobu v spoločenstve, vlastné
použitie výrobcom a dovozcom a pre všetky 
určené použitia sa vytvoria kategórie pou
žitia alebo expozície alebo expozičné
scenáre. Kategórie použitia a expozície 
opisujú všeobecné podmienky použitia, 
opatrenia a inštrukcie na ochranuľudí a
životného prostredia, ktoré sú
zodpovedajúce na splnenie predpísaných 
DNELs a PNEC Expozičný scenár je opis 
špecifických podmienok udávajúci , ako sa 
látka vyrába alebo používa počas svojej 
životnosti a ako výrobca alebo dovozca 
kontroluje, alebo odporúča následným pou
žívateľom kontrolovať, expozíciu osôb alebo 
životného prostredia. prostredníctvom 
špecifických ochranných opatrení. Expozi
čný scenár sa bude uvádzať pod príslušným 
záhlavím v správe o chemickej bezpečnosti.
Expozičný scenár obsahuje v prípade potreby 
predovšetkým opis:

Odôvodnenie

Amendment following on from the introduction of use and exposure categories. In principle 
only use and exposure categories should be established. The general measures for the 
protection of humans and the environment for these categories should be set out and 
communicated to customers in the safety data sheet. Exposure scenarios set out specific 
conditions of use and measures. (Translator’s note: Last sentence of justification refers to 
Amendment 829, not applicable to EN)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 283
Príloha I bod 5.1.2.

neuplatňuje sa na anglický text

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 284
Príloha I bod 5.2.

5.2. Krok 2: Odhad expozície 5.2. Krok 2: Odhad alebo stanovenie 
expozície
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5.2.1. Expozícia sa odhaduje pre každý
vypracovaný expozičný scenár a uvádza sa 
pod príslušným záhlavím správy o chemickej 
bezpečnosti a v prípade potreby a v súlade s 
článkom 29 sa zhrnie v prílohe ku karte 
bezpečnostných údajov. Odhad expozície 
obsahuje tri prvky: (1) odhad expozície, 
(2) chemický rozpad a pochody a (3) odhad 
úrovní expozície.

5.2.1. Expozícia sa odhaduje alebo 
stanovuje pre každú kategóriu použitia 
alebo expozície alebo každý jeden 
vypracovaný expozičný scenár a uvádza sa 
pod príslušným záhlavím správy o chemickej 
bezpečnosti. Stanovenie odhadu expozície
obsahuje tri prvky: (1) stanovenie alebo 
odhad emisií, (2) chemický rozpad a 
pochody a (3) stanovenie alebo odhad 
úrovní expozície.

Odôvodnenie

The specific establishment of exposures / emissions should be included and should take 
precedence over estimates. Exposure estimation models should only be used where no 
concrete measurement data are available (reality takes precedence over uncertain model 
observations).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 285
Príloha I bod 5.2.2. a 5.2.4.

5.2.2. . Pri odhade expozície sa berú do 
úvahy emisie počas všetkých relevantných 
častí životného cyklu látky, pričom sa 
vychádza z predpokladu, že sa uplatňujú
opatrenia na riadenie rizika opísané v scenári 
expozície.

5.2.2. Pri stanovení alebo odhade emisií sa 
berú do úvahy emisie počas všetkých 
relevantných častí životného cyklu látky, pri
čom sa vychádza z predpokladu, že sa uplat
ňujú opatrenia na riadenie rizika opísané v 
kategóriach použitia a expozície alebo v 
scenári expozície.

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. Úrovne expozície sa stanovujú alebo 
odhadujú pre všetky ľudské populácie 
(pracovníkov, spotrebiteľov a osôb 
vystavených možnej expozícii 
prostredníctvom životného prostredia) a zlo
žky životného prostredia, kde je expozícia 
danej látky zamýšľaná na základe určených 
spôsobov použitia a je pravdepodobná pri 
správnom použití. Treba uviesť každú
relevantnú cestu expozície ľudí (inhalačne, 
orálne, dermálne alebo kombinovane cez v
šetky cesty expozície). Pri týchto odhadoch 
treba prihliadnuť aj na priestorové a časové
obmeny modelu expozície. Pri odhade 
expozície treba konkrétne prihliadať na:

Odôvodnenie
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Amendment following on from the introduction of use and exposure categories. Where 
concrete figures for exposures or emissions are available, they should be used and given clear 
precedence over estimations. Estimations (derived from models) should only be used when no 
concrete measurement data are available.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 286
Príloha I bod 5.2.4

- možné cesty expozície a potenciálnu 
absorpciu u ľudí,

- cesty expozície a potenciálnu absorpciu 
ľudí,

- možné cesty do životného prostredia, 
rozptýlenie v prostredí a rozklad a/alebo 
transformáciu (pozri aj časť 3 krok 1)

- cesty do životného prostredia, rozptýlenie v 
prostredí a rozklad a/alebo transformáciu 
(pozri aj časť 3 krok 1

Odôvodnenie

Amendment following on from the introduction of use and exposure categories. Where 
concrete figures for exposures or emissions are available, they should be used and given clear 
precedence over estimations. Estimations (derived from models) should only be used when no 
concrete measurement data are available.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 287
Príloha I bod 5.2.5.

5.2.5. Ak sú k dispozícii adekvátne namerané
reprezentatívne údaje o expozícii, pri 
vyhotovovaní posúdenia expozície sa im 
venuje osobitná pozornosť. Pre odhad 
úrovní expozícií možno použiť vhodné
modely. Možno prihliadnuť aj na 
Monitorovacie údaje látok s analogickým 
použitím a modelmi expozície alebo s 
analogickými vlastnosťami.

5.2.5. Ak sú k dispozícii adekvátne namerané
reprezentatívne údaje o expozícii, pri 
vyhotovovaní posúdenia expozície sú
nadradené. Pre odhad úrovní expozícií mo
žno použiť vhodné modely. Prihliada sa aj na 
monitorovacie údaje látok s analogickým 
použitím a modelmi expozície alebo s 
analogickými vlastnosťami.

Odôvodnenie

Amendment following on from the introduction of use and exposure categories. Where 
concrete figures for exposures or emissions are available, they should be used and given clear 
precedence over estimations. Estimations (derived from models) should only be used when no 
concrete measurement data are available.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 288
Príloha I bod 6.1. a 6.2.
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6.1. Charakterizácia ohrozenia sa vykoná pre 
každý expozičný scenár a uvedie sa pod 
príslušným záhlavím správy o chemickej 
bezpečnosti.

6.1. Charakterizácia ohrozenia sa vykoná pre 
každú jednu kategóriu použitia a expozície 
a každý expozičný scenár a uvedie sa pod 
príslušným záhlavím správy o chemickej 
bezpečnosti.

6.2. Charakterizácia ohrozenia zohľadňuje 
ľudské populácie (exponované ako 
pracovníci, spotrebitelia alebo nepriamo 
prostredníctvom životného prostredia a v 
prípade potreby aj ich kombinácií) a zložky 
životného prostredia, kde je známa alebo 
rozumne predpokladaná expozícia danej 
látke, pričom sa vychádza z predpokladu, že 
sa uplatňujú opatrenia na riadenie rizika 
opísané v scenári expozície v 
predchádzajúcej časti. Okrem toho sa 
preskúma celkové ohrozenie životného 
prostredia spôsobené danou látkou 
integrovaním výsledkov pre všetky príslušné
zložky a všetky príslušné emisné/únikové
zdroje látky.

6.2. Charakterizácia ohrozenia zohľadňuje 
ľudské populácie (exponované ako 
pracovníci, spotrebitelia alebo nepriamo 
prostredníctvom životného prostredia a v 
prípade potreby aj ich kombinácií) a zložky 
životného prostredia, kde je expozícia danej 
látky zamýšľaná na základe určených 
spôsobov použitia a je za predpokladu 
správneho použitia pravdepodobná, pričom 
sa vychádza z predpokladu, že sa uplatňujú
opatrenia na riadenie rizika opísané v scenári 
expozície v predchádzajúcej časti. Okrem 
toho sa preskúma celkové ohrozenie 
životného prostredia spôsobené danou látkou 
integrovaním výsledkov pre všetky príslušné
zložky a všetky príslušné emisné/únikové
zdroje látky.

Odôvodnenie

Amendment following on from the introduction of use and exposure categories. Furthermore 
the risk characterisation should relate only to actually intended exposures which are likely on 
the basis of the identified use supported by the manufacturer or downstream user, given 
proper use.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 289
Príloha I bod 6.4. úvodná veta a hyphen 1

6.4. V každom expozičnom scenári sa 
expozícia ľudí a životného prostredia pova
žuje za primerane kontrolovanú, ak:

6.4 V každej kategórii použitia a expozície a 
v každom expozičnom scenári sa expozícia 
ľudí a životného prostredia považuje za 
primerane kontrolovanú, ak:

- úrovne expozície odhadnuté v časti 6.2 
neprevyšujú príslušnú úroveň Dnel alebo 
Pnec, ako boli určené v častiach 1 resp. 3a;

- úrovne expozície stanovené alebo 
odhadnuté v časti 6.2 neprevyšujú príslušnú
úroveň Dnel alebo Pnec, ako boli určené v 
častiach 1 resp. 3a;

Odôvodnenie

Amendment following on from the introduction of use and exposure categories. Furthermore 
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the risk characterisation should relate only to actually intended exposures which are likely on 
the basis of the identified use supported by the manufacturer or downstream user, given 
proper use.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 290
Príloha I bod 6.5 prvý pododsek.

6.5. Pri humánnych účinkoch a zložkách 
životného prostredia, pre ktoré nebolo mo
žné stanoviť hodnoty Dnel alebo Pnec, sa 
vykoná kvalitatívne posúdenie 
pravdepodobnosti zabránenia účinkom pri 
uplatňovaní expozičného scenára.

Pri humánnych účinkoch a zložkách 
životného prostredia, pre ktoré nebolo mo
žné stanoviť hodnoty Dnel alebo Pnec, sa 
vykoná kvalitatívne posúdenie 
pravdepodobnosti zabránenia účinkom pri 
uplatňovaní opatrení na riadenie rizika.

Odôvodnenie

Amendment following on from the introduction of use and exposure categories. Furthermore 
the risk characterisation should relate only to actually intended exposures which are likely on 
the basis of the use stated and supported by the manufacturer or downstream user, on the 
assumption of proper use.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 291
Príloha I bod 7, 5.1. názov

5.1. [Názov 1 expozičného scenára] 5.1. [Názov 1 kategórie použitia 
a expozície alebo expozičného scenára ] 

Odôvodnenie

Amendment following on from the introduction of use and exposure categories..

This amendment also affects the titles of sub-points 5.2.1., 8.2., 8.3.1,. 6.1 and 6.2 .

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 292
Príloha Ia bod 1.2.

Uveďte spôsoby použitia látky alebo 
prípravku, ak sú známe. Ak sú možné
viaceré spôsoby použitia, treba uviesť len 
najdôležitejší alebo najbežnejší spôsob. Sem 
patrí aj stručný opis, o čo vlastne ide, napr. 
spomaľovač horenia, antioxidant, atď.

Uveďte zamýšľané spôsoby použitia látky 
alebo prípravku v súlade s jej kategóriami 
použitia a expozície (určené spôsoby pou
žitia). Naviac môžu byť uvedené špecifické
spôsoby použitia
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Ak sa vyžaduje správa o chemickej bezpe
čnosti, karta bezpečnostných údajov má
obsahovať informácie o všetkých určených 
použitiach, ktoré sú relevantné pre príjemcu 
karty bezpečnostných údajov. Tieto 
informácie musia byť v súlade s určenými 
použitiami a expozičnými scenármi 
uvedenými v prílohe ku karte bezpe
čnostných údajov.

Ak sa vyžaduje správa o chemickej bezpe
čnosti pre látku alebo pre konkrétnu zložku 
prípravku, karta bezpečnostných údajov má
obsahovať informácie o všetkých určených 
použitiach, ktoré sú relevantné pre príjemcu 
karty bezpečnostných údajov. Tieto 
informácie musia byť v súlade s určenými 
použitiami uvedenými v správe o chemickej 
bezpečnosti.

Odôvodnenie

Amendment following on from the introduction of use and exposure categories. The 
indication in the safety data report of all relevant use and exposure categories is mandatory, 
whereas the additional indication of specific uses is optional. It is important to note that with 
a view to the consistency of the safety data sheet, further adjustments are required.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 293
Príloha Ia bod 3

3. Uvedené informácie umožňujú príjemcovi 
ľahko určiť nebezpečnosť zložiek prípravku.
Nebezpečnosť samotného prípravku sa 
uvádza pod záhlavím 3.

3. Uvedené informácie umožňujú príjemcovi 
ľahko určiť nebezpečnosť zložiek prípravku, 
ktoré sú relevantné pre posúdenie rizika 
a rizikové opatrenia. Relevantné zložky sú
tie, pre ktoré sa musia prijať opatrenia 
špecifické pre jednu látku bez ohľadu na 
ich kategórie použitia a expozície. Nebezpe
čnosť samotného prípravku sa uvádza pod 
záhlavím 3.

Odôvodnenie

In order for preparations to be used safely, it is not necessary for all components to be 
disclosed. Only those components for which specific measures have to be taken need to be 
indicated. Many safety measures, e.g. those for corrosive or inflammable preparations (such 
as the wearing of protective goggles, or fire protection measures) are not determined on a 
substance-specific basis.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 294
Príloha Ia bod 3.2.

3.2. Pre prípravky, ktoré sú podľa smernice 
č. 1999/45/ES klasifikované ako nebezpečné, 
treba uviesť nasledujúce látky spolu s ich 
koncentráciou alebo rozsahom koncentrácie:

3.2. Pre prípravky, ktoré sú podľa smernice 
č. 1999/45/ES klasifikované ako nebezpečné, 
treba uviesť príslušné látky spolu s ich
koncentráciou alebo rozsahom koncentrácie:
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Odôvodnenie

In order for preparations to be used safely, it is not necessary for all components to be 
disclosed. Only those components for which specific measures have to be taken need to be 
indicated. Many safety measures, e.g. those for corrosive or inflammable preparations (such 
as the wearing of protective goggles, or fire protection measures) are not determined on a 
substance-specific basis.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 295
Príloha Ia bod 3.3.

3.3. Pre prípravok, ktorý nie je podľa 
smernice č. 1999/45/ES klasifikovaný ako 
nebezpečný, treba uviesť nasledujúce látky 
spolu s ich koncentráciou alebo rozsahom 
koncentrácie, ak ich jednotlivá koncentrácia 
je ≥ 1% hmotnostných neplynných 
prípravkov a ≥ 0,2% hmotnostných plynných 
prípravkov:

3.3. Pre prípravok, ktorý nie je podľa 
smernice č. 1999/45/ES klasifikovaný ako 
nebezpečný, treba uviesť príslušné látky 
spolu s ich koncentráciou alebo rozsahom 
koncentrácie, ak ich jednotlivá koncentrácia 
je ≥ 1% hmotnostných neplynných 
prípravkov a ≥ 0,2% hmotnostných plynných 
prípravkov:

Odôvodnenie

In order for preparations to be used safely, it is not necessary for all components to be 
disclosed. Only those components for which specific measures have to be taken need to be 
indicated. Many safety measures, e.g. those for corrosive or inflammable preparations (such 
as the wearing of protective goggles, or fire protection measures) are not determined on a 
substance-specific basis.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 296
Príloha Ia bod 8.1.

Špecifikujte aktuálne platné špecifické
kontrolné parametre, vrátane hodnôt limitov 
pracovnej expozície a/alebo hodnoty 
biologických limitov. Uvádzajú sa tie 
hodnoty, ktoré platia v členskom štáte kde 
sa daná látka alebo prípravok uvádza na 
trh. Uveďte informácie aj o platných 
monitorovacích postupoch.

Špecifikujte aktuálne platné špecifické
kontrolné parametre, vrátane hodnôt limitov 
pracovnej expozície a/alebo hodnoty 
biologických limitov.

Ak sa vyžaduje správa o chemickej bezpe
čnosti, treba uviesť príslušné hodnoty DNEL 
a PNEC pre danú látku pre scenáre 
expozície uvedené v prílohe ku karte bezpe
čnostných údajov.

Ak sa vyžaduje správa o chemickej bezpe
čnosti, treba uviesť príslušné hodnoty DNEL 
a PNEC pre danú látku a pre príslušné látky 
v prípravku pre každú jednu kategóriu pou
žitia a expozície.
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V prípade prípravkov je prínosné uviesť
hodnoty pre podstatné zložky, ktoré sa majú
uvádzať v karte bezpečnostných údajov pod
ľa záhlavia 3.

Hraničné hodnoty látok v prípravkoch 
a látok v artikloch týkajúce sa výrobku sa 
takisto uvádzajú, ak sú relevantné pre 
ochranu ľudí a životného prostredia, 
najmä pre ochranu spotrebiteľov.

Odôvodnenie

Amendment following on from the introduction of use and exposure categories. For all 
relevant use and exposure categories, the safety data sheet must also indicate the appropriate 
DNEL and PNEC values. If no DNEL or PNEC values have been derived, existing limit 
values should be given. It is important to note that, with a view to the consistency of the safety 
data sheet, further adjustments are required.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 297
Príloha II dodatočné látky / skupiny

č. EINECS názov/skupina č. CAS
Vzácne plyny
Látky vyskytujúce sa obvykle v potravinách ako 
kyselina citrónová, cukor, oleje, mastné kyseliny 
atď.
Technické plyny ako vodík, metán, kyslík, bioplyn
Anorganické látky s širokým rozšírením alebo 
dostatočnými znalosťami o ich rizikách, napr. 
chlorid sodný, sóda, uhličitan draselný, oxid 
vápenatý, zlato, striebro, hliník, horčík, silikáty, 
sklo, frita

265-995-8 celulózaa 65996-61-4

Odôvodnenie

The list of noble gases is incomplete; the same is true for the group of foodstuff ingredients 
and inorganic substances. With regard to industrial gases, a registration obligation seems 
disproportionate in the light of current knowledge. Cellulose: see Amendment to Article 3 
(14) a (new). The Commission is called upon to complete these groups of substances within a 
year and to include further specific substances in the annex.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 298
Príloha II tabuľka EINECS číslo - názov/skupina - CAS číslo (nové riadky)

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
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231-172-7 Xenón Xe 7440-63-3
200-812-7 Metán CH4 78-82-8

Odôvodnenie

Noble gases cannot fall under Annex III, paragraph 8 as they are not considered dangerous 
within the meaning of Directive 67/548/EEC and because they are already regulated by the 
current regulations applicable to transport (ADR Regulations).

Methane should be included in Annex II because it is the main component of natural gas, 
which is already included in Annex III to the Regulation.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 299
Príloha II č. EINECS - názov/skupina - č. CAS (nový riadok)

265-995-8 Celulózová buničina 65996-61-4

Odôvodnenie

Annex II already contains many naturally occurring substances including multi component 
ones.

Cellulose and starch are made up from the same monomeric saccharide, glucose. Glucose 
and starch are already included in Annex II. Therefore, cellulose pulp should also be added 
to the list of Annex II. Natural polysaccharide cellulose is the main component of higher plant 
cell walls and is the most abundant organic compounds on earth. Approximately 50 % of all 
biomass materials is cellulose. Cellulose is not classified as hazardous to human health or to 
the environment.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 300
Príloha II č. EINECS - názov/skupina - č. CAS (nový riadok)

231-096-4    Železo  7439-89-6

Odôvodnenie

There is no evidence that iron presents risks to human health or the environment. Iron is a 
high tonnage material, thus it is likely to undergo considerable testing under REACH, with 
the consequent use of a large number of laboratory animals. The cost of testing and 
registration of iron would significantly outweigh any potential benefits.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 301
Príloha III odsek 8
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(8) nerasty, rudy alebo iné látky vyskytujúce 
sa v prírode, ak nie sú pri výrobe chemicky 
modifikované, ak nespĺňajú kritériá
klasifikácie ako nebezpečné v zmysle 
smernice č. 67/584;

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

Odôvodnenie

Natural and synthesised natural substances should be treated the same, as it is impossible 
chemically and physically to distinguish between them. It makes no difference – particularly 
not for protecting health or the environment, whether for example sodium chloride (cooking 
salt) comes from natural sources or has been manufactured through a chemical process.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 302
Príloha III bod 8

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

8. nerasty, rudy alebo iné látky vyskytujúce 
sa v prírode; vrátane botanicky odvodených 
látok uvedených v článku 3.

Odôvodnenie

Organic and inorganic substances should be treated equally in the registration process.
Potential risk arising from minerals, ores or other natural substances can be addressed with 
other Community-legislation or at other stages of REACH.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 303
Príloha III bod 9

9. zemný plyn, ropa, uhlie. 9. zemný plyn, koksárenský plyn, 
vysokopecný plyn, základný plyn 
z kyslíkových pecí, ropa, uhlie, koks.

Odôvodnenie

The process gases are produced and used within closed systems. Coke is a product which 
results from de-gasifying coal. In this process benzene, toluene, xylene , tar and other 
materials are extracted from coal and hence coke has fewer intrinsic hazardous properties.
The specified gases are produced as by-products in coke ovens and integrated steel mills.
They are used, like natural gas, oil and coal, to produce energy and heat.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 304
Príloha III bod 9

9. zemný plyn, ropa, uhlie. 9. zemný plyn, koksárenský plyn, 
vysokopecný plyn, základný plyn 
z kyslíkových pecí, ropa, uhlie a koks.

Odôvodnenie

The process gases are produced and used within closed systems. All transport is by pipeline 
and the gases are never encountered by the general public.

Coke is a product arising from the degasification of coal. Thanks to the removal of other 
substances, coke holds fewer inherent risks and should therefore be exempted from the 
registration requirement.

The specified gases are used for energy and heat production, and should therefore – like 
natural energy sources – be exempted from the registration requirement.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 305
Príloha III bod 9

9. zemný plyn, ropa, uhlie. 9. zemný plyn, LPG, ropa, uhlie.

Odôvodnenie

LPG should be included in Annex III to the REACH Regulation in view of its natural origins, 
its similarities with other natural products listed in Annex III, and its known effects as regards 
safety, health and the environment.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 306
Príloha III bod 9

9. zemný plyn, ropa, uhlie. 9. zemný plyn, ropa, uhlie a koks;

Odôvodnenie

All naturally occurring substances even if covered by Directive 67/548 should be exempted as 
those substances do not constitute a priority, because their inclusion would drastically 
increase the number of substances subject to registration. They were also exempted from the 
EINECS reporting criteria.

Coke is a product which results from de-gasifying coal and therefore coke has fewer intrinsic 
hazardous properties and should therefore be exempted from registration.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 307
Príloha III bod 9a (nový)

9a) Nečistoty, ak nie sú samostatne dová
žané alebo umiestňované na trh;

Odôvodnenie

All naturally occurring substances even if covered by Directive 67/548 should be exempted as 
those substances do not constitute a priority, because their inclusion would drastically 
increase the number of substances subject to registration. They were also exempted from the 
EINECS reporting criteria.
Coke is a product which results from de-gasifying coal and therefore coke has fewer intrinsic 
hazardous properties and should therefore be exempted from registration.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 308
Príloha III bod 9b (nový)

9b) Homogénne a heterogénne zliatiny;

Odôvodnenie

All naturally occurring substances even if covered by Directive 67/548 should be exempted as 
those substances do not constitute a priority, because their inclusion would drastically 
increase the number of substances subject to registration. They were also exempted from the 
EINECS reporting criteria.

Coke is a product which results from de-gasifying coal and therefore coke has fewer intrinsic 
hazardous properties and should therefore be exempted from registration.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 309
Príloha III bod 9c (nový)

9c) Zámerné zmesy vyrobené zmiešaním 
alebo zliatím zložiek. Zložky takýchto 
zámerných zmesí by sa mali oznamovať
oddelene. Ak však medzi zložkami 
dochádza k chemickej reakcii, ktorá je 
neplánovaná vo vzťahu k určenému 
spôsobu použitia a neposilňuje technickú
povahu výrobku, potom by mali byť pova
žované za vedľajšie produkty a nemalo by 
sa o nich informovať.
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Odôvodnenie

All naturally occurring substances even if covered by Directive 67/548 should be exempted as 
those substances do not constitute a priority, because their inclusion would drastically 
increase the number of substances subject to registration. They were also exempted from the 
EINECS reporting criteria.

Coke is a product which results from de-gasifying coal and therefore coke has fewer intrinsic 
hazardous properties and should therefore be exempted from registration.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 310
Príloha III bod 9d (nový)

9d) Anorganické katalyzátory

Odôvodnenie

All naturally occurring substances even if covered by Directive 67/548 should be exempted as 
those substances do not constitute a priority, because their inclusion would drastically 
increase the number of substances subject to registration. They were also exempted from the 
EINECS reporting criteria.

Coke is a product which results from de-gasifying coal and therefore coke has fewer intrinsic 
hazardous properties and should therefore be exempted from registration.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 311
Príloha IIIa (nová)

Zoznam potenciálnych látok PBT a vPvB

Pre nasledujúce fázové látky sa predkladá
registrácia 3 roky po nadobudnutí ú
činnosti:

[bude doplnené]

Odôvodnenie

This Annex provides legal certainty as to which PBT and vPvB substances will have to be 
registered at an early stage. An Annex is necessary as otherwise registrants might be in 
breach of the regulation because they missed the registration deadline. This could be the case 
if they find out at a later stage - after having generated information - that their substance is a 
PBT or vPvB substance. (amendment linked to amendment 20 on article 21, paragraph 1 (c).)
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 312
Príloha IIIb (nová)

Ďalšie kritéria skríningu látok od 1 do 10 
ton a od 10 do 100 ton

Odôvodnenie

Follows amendment on Article 43 aa 5 (new). This annex should be completed by the 
Commission later after proposals by the Agency.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 313
Príloha IV usmerňujúce poznámky

Prílohy IV až IX uvádzajú informácie, ktoré
sa predkladajú pre účely registrácie a 
hodnotenie v súlade s článkami 9, 11 a 12, 
39, 40 a 44. Štandardné požiadavky na najni
žšiu tonáž sa uvádzajú v prílohe V a pri ka
ždom dosiahnutí novej úrovne tonáže sa 
musia pridať požiadavky z príslušnej prílohy.
Požiadavky na presné informácie sa pri ka
ždej registrácii líšia podľa tonáže, použitia a 
expozície. Prílohy preto treba brať ako celok 
a v spojitosti s celkovými registračnými po
žiadavkami, hodnotením a povinnosťou 
zabezpečiť starostlivosť

Prílohy IV až VI , IX uvádzajú informácie, 
ktoré sa predkladajú pre účely registrácie a 
hodnotenie v súlade s článkami 9, 12, 40 a 
44. Štandardné požiadavky pre všetky látky 
> 1t/a sa uvádzajú v prílohe V. Pri udaní
kategórií expozície a použitia s 
opakovanými popr. dlhodobými 
expozíciami pre človeka a životné
prostredie v registrácii podľa prílohy IXa 
sa musia zohľadniť dodatočné údaje / 
informácie podľa VI,  podľa príslušných 
kategórií. Údaje v zásade nie sú potrebné, 
keď nie sú dosiahnuté určité limitné
kritériá v príslušných kategóriách expozície 
a použitia alebo obsahy v prípravkoch a 
výrobkoch (ako napr. hranice označenia 
látok v prípravkoch). Iba v odôvodnených 
jednotlivých prípadoch (napr. ako dôsledok 
hodnotenia) sa musia hlásiť údaje pod 
týmito limitnými kritériami.

Odôvodnenie

The requirement to provide information according to threshold amounts and regardless of 
risk under Annex IV in conjunction with Annexes V-VIII will lead to many unnecessary 
experiments on animals and expensive data cemeteries.  It is important to ensure that only 
data is collected that is really necessary for risk assessment.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 314
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Príloha IV krok 1

Registrujúci zistí všetky dostupné existujúce 
údaje o skúškach registrovanej látky. Ak je 
to prakticky možné, registrácie by mali 
predkladať konzorciá v súlade s článkom 10 
alebo 17. Umožní to zdieľanie informácií o 
skúškach, čo zabráni zbytočnému skúšaniu a 
zníži náklady. Registrujúci by mal takisto 
zistiť aj všetky iné dostupné informácie o 
látke Medzi ne patria alternatívne údaje 
(napríklad z (Q)SAR, krížové porovnanie z 
iných látok, skúšky in vitro, epidemiologické
údaje), ktoré môžu pomôcť určiť prítomnosť
alebo neprítomnosť nebezpečných vlastností
látky a ktoré môžu v istých prípadoch 
nahradiť výsledky pokusov na zvieratách.
Okrem toho je potrebné zhromaždiť
informácie o expozícii, použití a opatrení
na riadenie rizika v súlade s článkom 9 a 
prílohou V. Po zohľadnení všetkých týchto 
informácií sa registrujúce bude môcť určiť
potrebu vytvorenia ďalších informácií.

Registrujúci zistí všetky dostupné
informácie relevantné pre jeho  posúdenie 
rizika registrovanej látky. Ak je to prakticky 
možné, registrácie by mali predkladať
konzorciá v súlade s článkom 10 alebo 17.
Umožní to zdieľanie informácií o skúškach, 
čo zabráni zbytočnému skúšaniu a zníži 
náklady. Preto pred určením prirodzených 
údajov potrebných na posúdenie rizika 
musia byť získané alebo určené príslušné
informácie vzťahujúce sa na určené
spôsoby použitia a existujúce a odporúčané
opatrenia na riadenie rizika. Registrujúci 
takisto zistí aj všetky iné dostupné informácie 
o látke vzťahujúce sa na určené spôsoby 
použitia, pričom berie do úvahy existujúce 
a odporúčané opatrenia na riadenie rizík.
Medzi ne patria alternatívne údaje (napríklad 
z (Q)SAR, krížové porovnanie z iných látok, 
skúšky in vitro, epidemiologické údaje), 
ktoré môžu pomôcť určiť prítomnosť alebo 
neprítomnosť nebezpečných vlastností látky a 
ktoré môžu v istých prípadoch nahradiť
výsledky pokusov na zvieratách. Po zoh
ľadnení všetkých týchto informácií sa 
registrujúce bude môcť určiť potrebu 
vytvorenia ďalších informácií.

Odôvodnenie

Clarification in the interest of SMEs. The wording about ‘identified uses’ follows on purely 
and simply from the indication of use and exposure categories. This is of particular 
importance to SMEs, since it serves to simplify the use of the system and preserve industrial 
and business secrets.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 315
Príloha IV krok 2
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Registrujúci určí, aké informácie sú potrebné
na registráciu. Najprv sa podľa tonáže určí
príslušná príloha alebo prílohy, podľa 
ktorých sa bude postupovať. V týchto 
prílohách sa uvádzajú štandardné po
žiadavky na informácie, posudzujú sa však v 
spojitosti s prílohou IX, čo umožňuje 
odchýlku od štandardného prístupu, ak sa 
dá odôvodniť. V tejto fáze je potrebné zváži
ť najmä informácie o expozícii, použití
a opatreniach na riadenie rizika s cieľom ur
čiť potrebnosť informácií o látke.

Registrujúci určí, aké informácie sú potrebné
na registráciu. Príloha V stanovuje 
štandardné požiadavky na informácie.
Príloha IXa ukazuje, ktoré doplňujúce 
informácie podľa prílohy VI sú vyžadované
pre každú jednu kategóriu. V princípe sa 
údaje/informácie nevyžadujú pod úrovňou 
konkrétnych limitujúcich kritérií pre každú
jednu kategóriu použitia a expozície alebo 
obsahu v prípravkoch a výrobkoch (pozri 
článok 13 a napríklad limit na označovanie 
pre látky v prípravkoch)
Informácie o určených spôsoboch použitia 
a existujúcich alebo odporučených 
opatreniach na riadenie rizika určia
potrebu informácií o látke.

Odôvodnenie

Clarification in the interest of SMEs. The wording ‘identified uses’ includes by definition the 
information on use and exposure categories.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 316
Príloha IV krok 4

V niektorých prípadoch nebude potrebné
vypracovávať nové údaje. Ak sa však zistí, 
že nejaké informácie chýbajú, ktoré treba 
doplniť, vypracujú sa nové údaje (prílohy V 
a VI) alebo sa navrhne stratégia skúšok 
(prílohy VII a VIII) v závislosti od tonáže.
Nové skúšky na stavovcoch sa vykonajú
alebo navrhnú jedine ako posledná možnosť, 
keď sa vyčerpali všetky ostatné zdroje 
údajov.

V niektorých prípadoch nebude potrebné
vypracovávať nové údaje. Ak sa však zistí, 
že nejaké informácie chýbajú, ktoré treba 
doplniť, vypracujú sa nové údaje (prílohy V, 
VI a IXa). Nové skúšky na stavovcoch sa 
vykonajú alebo navrhnú jedine ako posledná
možnosť, keď sa vyčerpali všetky ostatné
zdroje údajov
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Predpisy uvedené v prílohách V až IX môžu 
v niektorých prípadoch vyžadovať vykonanie 
istých skúšok pred štandardnými po
žiadavkami alebo popri nich

Registrujúci musí overiť, skôr než vykoná
skúšky na zvieratách, či sa potrebné údaje 
nedajú získať z iných zdrojov, pomocou 
platných alternatívnych metód k pokusom 
na zvieratách, pomocou QSAR, 
extrapoláciou údajov k iným látkam, na 
základe existujúcich skúseností, z 
epidemiologických údajov atď. Ďalej musí
overiť, či by uvedené účely použitia neumo
žnili prijatie opatrení na zníženie expozície, 
aby nebolo nutné zhromažďovať údaje 
predovšetkým zo skúšok na zvieratách. Vzh
ľadom na to musí najprv posúdiť
existujúce opatrenia na riadenie rizík s oh
ľadom na príslušné expozičné kategórie a 
preveriť, či sú možné ďalšie opatrenia na 
riadenie rizík. Skôr než vykoná skúšky, 
musí registrujúci zozbierať všetky ostatné
existujúce informácie, ktoré by mohli toto 
testovanie nahradiť. Nové pokusy na 
stavovcoch by mali byť vykonané
ako posledná možnosť, keď sú v
šetky ostatné zdroje údajov vy
čerpané. Pokiaľ je na základe expozičnej 
kategórie podľa prílohy IXa nejaký údaj 
stanovený ako záväzný, je možné ho 
ignorovať, ak jeho zistenie nie je technicky 
možné alebo je z vedeckého hľadiska zbyto
čné. Registrujúci musí v týchto prípadoch 
dodať v registrácii vierohodné
odôvodnenie.

Odôvodnenie

The requirements concerning information and testing should therefore be tailored to the 
actual exposure situation and not according to quantities.  Therefore firstly minimum data 
under Annex V are required.  Further  tests under Annex VI are only required, under 
legislation on  protecting health, consumers and animals, if they are also really necessary 
under Annex IXa to evaluate safe use on the basis of actual exposure.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 317
Príloha IV bod 5

5. Usmernenie o bezpečnom používaní, 
ktoré sa týka:

vypúšťa sa
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Tieto informácie musia byť v súlade 
s informáciami z karty bezpečnostných 
údajov, ak sa táto karta vyžaduje v zmysle 
článku 29 tohto nariadenia.

5.1. Opatrenia na poskytnutie prvej pomoci 
(záhlavie 4 karty bezpečnostných údajov)
5.2. Protipožiarne opatrenia (záhlavie 5 
karty bezpečnostných údajov)

5.3. Opatrenia pri náhodnom úniku látky 
(záhlavie 6 karty bezpečnostných údajov)

5.4. Manipulácia a skladovanie (záhlavie 7 
karty bezpečnostných údajov)

5.5. Dopravné informácie (záhlavie 14 
karty bezpečnostných údajov)

Ak sa nevyžaduje správa o chemickej bezpe
čnosti, vyžadujú sa nasledujúce doplňujúce 
informácie:

5.6. Kontrola expozície/osobná ochrana 
(záhlavie 8 karty bezpečnostných údajov8)
5.7. Stabilita a reaktivita (záhlavie 10 karty 
bezpečnostných údajov)

5.8. Opatrenia v súvislosti so zneškodnením 

5.8.1. Opatrenia v súvislosti so zne
škodnením (záhlavie 13 karty bezpe
čnostných údajov)

5.8.2. Informácie o recyklácii a spôsoboch 
zneškodnenia pre priemysel

5.8.3. Informácie o recyklácii a spôsoboch 
zneškodnenia pre verejnosť

Odôvodnenie

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 100 tonnes for which the information 
set out in Annex V or VI  should be generated.

The old point 5 of Annex IV of the Commission proposal is moved to a new Annex Ic, as it 
contains information on risk management for substances which are not classified as 
dangerous, by following the structure of the safety data sheet of Annex Ic.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 318
Príloha IV bod 5a (nový)

5. Informácie o kategóriách použitia a 
expozície

5.1. Kategórie použitia:
a) priemyselné použitie

b) odborné použitie

c) spotrebiteľské použitie
5.1.2. Upresnenie používania každej 
kategórie:

a) použitie v uzavtvorenom systéme

b) použitie, ktorého výsledkom je včlenenie 
do základnej formy

c) nedisperzné použitie

d) disperzné použitie

5.2. Kategórie expozície
5.2.1. Expozícia osôb:

a) orálna

b) dermálna

c) inhalatívna
5.2.2. Expozícia životného prostredia:

a) vodná

b) vzdušná
c) pozemná

5.3. Trvanie expozície

a) náhodná

b) príležitostná/krátkodobá
c) nepretržitá/častá

Odôvodnenie

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 100 tonnes for which the information 
set out in Annex V or VI  should be generated.
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The old point 5 of Annex IV of the Commission proposal is moved to a new Annex Ic, as it 
contains information on risk management for substances which are not classified as 
dangerous, by following the structure of the safety data sheet of Annex Ic.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 319
Príloha V úvod prvý odsek

Stĺpec 1 tejto prílohy stanovuje štandardné
informácie vyžadované pre všetky látky 
vyrábané alebo dovážané v množstvách 1 
tony alebo vyšších ročne v súlade s článkom 
11 ods. 1 písm. a)

Stĺpec 1 tejto prílohy stanovuje štandardné
informácie pre látky vyrábané alebo dová
žané v množstve 1 tony alebo vyššom ročne.

Informácie uvedené v stĺpci 1 sú
vyžadované pre všetky látky vyrábané
alebo dovážané v množstvách 10 ton
alebo vyšších ročne v súlade s článkom 11 
ods. 1 písm. b)
Pre látky v množstvách od 1 do 10 ton sa 
musia všetky dostupné údaje o 
vlastnostiach látky predkladať v registra
čnej dokumentácii, ktoré obsahuje ako 
minimálne informácie o fyzikálno-
chemických vlastnostiach v súlade s 
článkom 11 ods. 1 písm a).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 320
Príloha V bod 5.1. stĺpec 2 špecifické pravidlá pre prevzatie zo stĺpca 1 (nové)

- Tenzia pary
- Rozpustnosť vo vode

- Koeficient delenia n-oktylalkohol/voda

- Bod vzplanutia

- Horľavosť
- Výbušnosť

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 321
Príloha V bod 5.2. stĺpec 2 vysvetlenie (nový riadok)

- Bod varu
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- Relatívna hustota

- Povrchové napätie
- Teplota samovznietenia

Oxidačné vlastnosti

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 322
Príloha V bod 5.6. a bod 5.14.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Both points are deleted, including their descriptive parts, since testing surface tension is 
generally meaningless for evaluation and risk reduction measures.  A general test of 
granulometry seems disproportionate.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 323
Príloha V bod 6.5 (nový), ľavý stĺpec

6.5. Akútna toxicita
Štúdia sa vypracuje pre jeden spôsob, 
najlepšie orálny, pokiaľ registrujúci 
nepovažuje za vhodnejší iný spôsob.
Údaje o plynoch a prchavých kvapalinách 
(tlak pary 10-2 Pa pri 20°°C) by sa mali 
týkať inhaltívneho spôsobu (6.5.2).
Údaje o látkach iných než sú plyny v mno
žstvách 100 ton a vyšších ročne na výrobcu 
alebo dovozcu spomenuté v 6.5.1 a 6.5.3 by 
sa mali týkať najmenj dvoch spôsobov 
expozície, z ktorých jedným bude ústny 
spôsob expozície. Výber druhého spôsobu 
expozície bude závisieť od povahy látky a 
pravdepodobného spôsobu expozície osôb.
Ak existuje len jeden spôsob expozície, je 
potrebné poskytnúť údaje týkajúce sa len 
tohto jedného spôsobu.
6.5.1. orálne
6.5.2. inhalatívne

6.5.3. dermálne
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Odôvodnenie

The Commission proposal requires information on acute toxicity only for substances in 
quantities of 10 tonnes or more per year. Information on acute toxicity for one exposure 
route, however, should also be required for selected priority substances in the tonnage range 
of 1 to 10 tonnes, which will be identified in the screening that the Agency will perform as set 
out in Articles 43 aa. For non-priority substances only information that is already available 
is required to be submitted. Thereby, this more flexible system achieves overall a better 
balance between information needs and cost efficiency than the Commission proposal.  
(amendment linked to compromise  amendment 2 on Art. 5(2))

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 324
Príloha V bod 6.5 (nový) pravý stĺpec

6.5. Štúdia (štúdie) sa nemusí(nemusia) 
vykonávať, ak:
dávka nemôže byť presná vzhľadom na jej 
chemické alebo fyzikálne vlastnosti; alebo

ak ide o leptavú látku; alebo
ak je látka horľavá pri izbovej teplote 
vzduchu.

Vhodný druhý spôsob sa vyberie na základe 
nasledujúceho:

6.5.2. Skúšky prostredníctvom inhalácie sú
vhodné ak:

1. je pravdepodobná expozícia osôb 
prostredníctvom inhalácie; a

2. je splnená niektorá z týchto podmienok:
látka má tlak pary vyšší ako 10-2 Pa 
πρι 20 °C; alebo

2. je splnená niektorá z týchto podmienok:
látka má tlak pary vyšší ako 10-2 Pa 
πρι 20 °C; alebo
látka sa použije spôsobom, pri ktorom 
dochádza k vytváraniu aerosolu, čiastočiek 
alebo kvapôčok veľkosti, ktorú je možno 
vdýchnuť (> 1% na w/w základe čiastočiek 
MMAD < 100 μm)
6.5.3. Skúšky prostredníctvom dermálnej 
expozície sú vhodné ak:
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1. je pravdepodobný kontakt s kožou počas 
jej výroby alebo používania; a

2. fyzikálno-chemické vlastností naznačujú
značnú mieru absorpcie kožou; a
3. je splnená niektorá z týchto podmienok:

- toxicita je zaznamenaná počas skúšok na 
akútnu orálnu toxicitu v malých dávkach;
alebo
- sú v rámci štúdií podráždenia pokožky 
a/alebo očí zaznamenané systémové vplyvy
alebo iné známky absorpcie; alebo
- ak zo skúšiek in vitro vyplýva značná
dermálna absorpcia; alebo
- sa u štrukturálno príbuzných látok zistí
značná akútna dermálna toxicita alebo 
prienik kožou.
Skúšky kožnou cestou nie sú vhodné, ak je 
malá pravdepodobnosť absorpcie látky ko
žou, čo vyplýva z molekulárnej hmotnosti 
(MH > 800 alebo priemer molekuly> 15 Å) 
a nízka rozpustnosť v tukoch (log Kow pod -
1 alebo nad 4).

Odôvodnenie

The Commission proposal requires information on acute toxicity only for substances in 
quantities of 10 tonnes or more per year. Information on acute toxicity for one exposure 
route, however, should also be required for selected priority substances in the tonnage range 
of 1 to 10 tonnes, which will be identified in the screening that the Agency will perform as set 
out in Articles 43 aa. For non-priority substances only information that is already available 
is required to be submitted. Thereby, this more flexible system achieves overall a better 
balance between information needs and cost efficiency than the Commission proposal.  
(amendment linked to compromise  amendment 2 on Art. 5(2))

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 325
Príloha V bod 7.1.1. ľavý stĺpec

7.1.1. Krátkodobé skúšanie toxicity na 
dafniách (perloočkách) 

7.1.1. Krátkodobé skúšanie toxicity na 
dafniách (perloočkách) alebo rybách

Odôvodnenie

Undertakings should be free to submit existing short-term toxicity tests on fish instead of 
toxicity on daphnia
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 326
Príloha V bod 7.2. (nový) ľavý stĺpec

7.2. Rozpad

7.2.1. Biotické látky
7.2.1.1. Ľahká biologická rozložiteľnosť

Odôvodnenie

The Commission proposal requires information on biodegradation only for substances in 
quantities of 10 tonnes or more per year. Such information should also be required for 
selected priority substances in the tonnage range of 1 to 10 tonnes, which will be identified in 
the screening that the Agency will perform as set out in Articles 43 aa. For non-priority 
substances only information that is already available is required to be submitted. (amendment 
linked to compromise amendment 2)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 327
Príloha V bod 7.2. (nový) pravý stĺpec

7.2. Registrujúci navrhne vykonanie simula
čných štúdií (príloha VII, 7.2.1.2 až
7.2.1.4) ak posúdenie chemickej bezpe
čnosti podľa prílohy I naznačuje potrebu 
ďalšieho skúmania rozložiteľnosti látky.
Výber vhodnej skúšky (skúšok) závisí od 
výsledkov posudzovania bezpečnosti.

7.2.1.1. Výskum sa nemusí robiť, ak ide o 
anorganickú látku.

Odôvodnenie

The Commission proposal requires information on biodegradation only for substances in 
quantities of 10 tonnes or more per year. Such information should also be required for 
selected priority substances in the tonnage range of 1 to 10 tonnes, which will be identified in 
the screening that the Agency will perform as set out in Articles 43 aa. For non-priority 
substances only information that is already available is required to be submitted. (amendment 
linked to compromise amendment 2)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 328
Príloha VI úvod prvý odsek
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Stĺpec 1 tejto prílohy stanovuje štandardné
informácie vyžadované pre všetky látky 
vyrábané alebo dovážané v množstvách 10 
ton alebo vyšších ročne v súlade s článkom 
11 ods. 1 písm. b)

Stĺpec 1 tejto prílohy stanovuje štandardné
informácie vyžadované pre všetky látky 
vyrábané alebo dovážané v mno
žstvách 10 ton alebo vyšších ročne.

Informácie uvedené v stĺpci 1 sú vy
žadované pre všetky látky vyrábané alebo 
dovážané v množstvách 100 ton alebo vyš
ších ročne v súlade s článkom 11 ods. 1 
písm. c).

Pre látky v množstvách 10 až 100 ton sú
informácie uvedené v prílohe V a všetky 
ďalšie dostupné informácie o vlastnostiach 
látky vyžadované na predloženie v registra
čnej dokumentácii v súlade s článkom 11 
ods. 1 písm. b).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 329
Príloha IX bod 1.5. bod 3

(3) konštantného modelu zmeny potencie 
vlastností v celej kategórii.

(3) konštantného modelu zmeny potencie 
vlastností v celej kategórii a spoločného 
mechanizmu činnosti.

Odôvodnenie

It seeks to substantiate the Grouping of substances and read-across approach allowing 
registration per group of substances and thereby significantly decreasing the number of 
dossiers submitted for registration. The amendment introduces a fourth criteria allowing for 
the grouping of substances with the same toxicity profiles. The amendment also provides for 
the obligation for the Commission to issue a detailed methodology.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 330
Príloha IX bod 1.5. pododsek 3a (nový)
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Závery pre klasifikáciu a označenie 
a posúdenie rizika látok, ktoré sú
komplexné a majú variabilné zloženie, mô
žu byť určené z údajov o ich dôležitých zlo
žkách za použitia ich najvyšších 
koncentrácií v látke. Agentúra po 
konzultáciach so zúčastnenými stranami 
a ostatnými zainteresovanými stranami 
vydá detailnú a vedecky odôvodnenú
metodológiu na zoskupenie látok do dvoch 
rokov od prijatia tejto legislatívy.

Odôvodnenie

It seeks to substantiate the Grouping of substances and read-across approach allowing 
registration per group of substances and thereby significantly decreasing the number of 
dossiers submitted for registration. The amendment introduces a fourth criteria allowing for
the grouping of substances with the same toxicity profiles. The amendment also provides for 
the obligation for the Commission to issue a detailed methodology.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 331
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 v mno
žstvách 1 tony alebo viac za rok následne v 
dodávateľskom reťazci. Posúdenie zohľad
ňuje použitie látky samostatne, v prípravku 
alebo v artikli.

Odôvodnenie

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.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 332
Príloha IX bod 3 prvý odsek

Skúšanie v súlade s prílohami VII a VIII mo
žno vynechať na základe expozičného 
scenára (scenárov), ktorý bol vypracovaný v 
správe o chemickej bezpečnosti.

Skúšanie v súlade s prílohami VI až VIII mo
žno vynechať na základe expozičného 
scenára (scenárov), ktorý bol vypracovaný v 
správe o chemickej bezpečnosti.

Odôvodnenie

The aim of REACH is not to generate scientific information on all substances – regardless of 
actual risk – but to focus on information that is needed to adequately control the risks from 
the use of substances.

Therefore also for substances between 10 and 100 tonnes, the generation of information shall 
not be required, if the exposure of humans or the environment is insignificant.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 333
Príloha IX bod 3 odsek 2a (nový)

Skúšanie v súlade s prílohou V možno 
vynechať, ak je expozícia nevýznamná a je 
poskytnuté adekvátne odôvodnenie 
a dokumentácia.

Odôvodnenie

Also for substances below 10 tonnes selected as priority substances by the Agency’s 
screening, the generation of information shall not be required, if the exposure of humans or 
the environment is insignificant.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 334
Príloha IX bod 3

Skúšanie v súlade s prílohami VII a VIII mo
žno vynechať na základe expozičného 
scenára (scenárov), ktorý bol vypracovaný v 
správe o chemickej bezpečnosti.

Skúšanie v súlade s prílohami VI až VIII mo
žno vynechať na základe expozičného 
scenára (scenárov) alebo kategórií použitia 
a expozície, ktoré boli vypracované v správe 
o chemickej bezpečnosti.

Odôvodnenie

The aim of REACH is not to generate scientific information on all substances – regardless of 
actual risk – but to focus on information that is needed to adequately control the risks from 
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the use of substances.

Therefore also for substances between 10 and 100 tonnes, the generation of information shall 
not be required, if the exposure of humans or the environment is insignificant.

Also for substances below 10 tonnes selected as priority substances by the Agency’s 
screening, the generation of information shall not be required, if the exposure of humans or 
the environment is insignificant. (amendment linked to compromise amendment 2)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 335
Príloha IX body 3.1., 3.2. a 3.3. (nové)

3.1. Skúšanie v súlade s prílohami VI až
VIII možno vynechať na základe expozi
čného scenára (scenárov) alebo kategórií
použitia a expozície, ktoré boli vypracované
v správe o chemickej bezpečnosti.
3.2. Vynechanie 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 %.

iv) konečný používatelia používajú látku v 
koncentráciách nepresahujúcich 0,1 %,
v) látka sa používa pri výrobe výrobkov pre 
konečných spotrebiteľov:

a) počas výrobného procesu sa úplne 
rozpustí; alebo

b) látka je trvalo súčasťou zložky výrobku 
alebo je inak úplne obsiahnutá vo výrobku.

3.3 Vo všetkých ďalších prípadoch treba 
doložiť dostatočné zdôvodnenie a spo
ľahlivú dokumentáciu, ktorá zahŕňa:
i) rozličné druhy environmentálnych 
jednotiek;

ii) expozíciu skupín obyvateľstva;
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iii) opatrenia na riadenie rizík;

iv) spôsoby expozície
v) trvanie a frekvencia expozície

vi) ochranu života zvierat.
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