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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

The aim of a common chemicals policy within the single European market is not a subject of 
dispute.

This aim has to be achieved in a practicable and cost-effective way so as to safeguard 
competitiveness, innovation potential, and legal certainty on the one hand and, secondly, to 
protect health and the environment.

The problems entailed in the Commission proposal lie chiefly in its economic implications: the 
proposal is too bureaucratic, elaborate, and costly.

It is becoming clear that the quantity-based approach for which the Commission has opted will 
need to be abandoned in favour of an altogether different approach, namely, to mention some 
specific examples, OSOR (one substance – one registration), a risk-based approach combined 
as and where appropriate with a quantity-based approach (instead of rigid data requirements 
corresponding to quantity thresholds, the scope of testing requirements would be determined 
according to exposure), or prioritisation according to exposure categories, in the light of the 
potential risk.

Given the increasingly likely prospect of sweeping change, it would probably not be sensible 
for each of the committees consulted to embark on exhaustive discussion of the above points.
The new approaches, incidentally, will in turn raise new questions – not least of a legal nature 
– that will need to be considered in due course.

The Committee on Legal Affairs therefore wishes to comment only on those areas falling 
especially within its remit.

Legal aspects

The Committee approves of the choice of legal basis, Article 95 TEC, and legal instrument, a 
regulation.

Chemicals are traded across borders and can cause transboundary contamination. The goals 
laid down cannot be attained by the Member States on their own. The subsidiarity principle 
will consequently not be undermined.

The very substantial economic considerations affecting not just the chemical industry, but the 
European economy as a whole (competitive disadvantages for all products manufactured using 
chemicals) are significant – not least from the legal point of view – to the extent that they can 
involve infringement of the proportionality principle.

This applies especially when, because of stringent requirements, small volumes become 
inordinately expensive and hence to all intents and purposes impossible to produce.

Particular attention must be focused on legislative clarity and the protection of intellectual 
property.
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The new approaches being discussed may help to deal with the objections – including the legal 
misgivings – on precisely these points.

Individual matters

1) Relationship to other Community acts

The Committee is proposing that all areas already covered by other European legislation be 
removed from the scope of REACH, as defined in Article 2, so as to avert duplicate regulation 
and competition difficulties.

2) Downstream users

The Commission proposal significantly affects downstream users as well. When users are 
involved in a manufacturer’s registration procedure, they may be compelled to disclose 
formulae and trade secrets. If they wished to avoid doing so, they would have to register the 
substance themselves. The huge costs entailed go beyond acceptable limits.

3) Position of the Agency

The position of the Agency should be strengthened so as to enable the regulation to be 
implemented consistently.

4) Legal remedies

To protect legal rights, every Agency decision must be open to challenge by the party 
concerned.

5) Animal testing

The Committee welcomes the fact that the number of animal experiments is to be reduced by 
sharing test data. On the other hand, the disclosure of data relating to tests on vertebrate 
animals constitutes a considerable encroachment on proprietary rights. The time-frame 
applying to disclosure should be lengthened to 15 years.

6) Data protection/protection of know-how

When dealing with the data to be generated, it is necessary to weigh the need for transparency 
regarding dangerous substances against data protection and proprietary rights. It must be 
ensured that confidential data will not be published or passed on and business and trade secrets 
will be protected.

In addition, a registrant must be allowed to class particular information as confidential if its 
publication would damage him economically and would not serve the public interest.

The progress of discussions in the Commission, Council, and Parliament now needs to be 
followed carefully so as to ensure that the three institutions together will be able in the end to 
determine and implement the best possible approach. A further review may be required in due 
course.
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1 Ú. v. C,... s.....

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy

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

Text navrhnutý Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

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

ca) Látky, prípravky alebo ich časti, ktoré
sú odpadom, ako je definované v smernici 
Rady 91/156/EHS z 18. marca 19911 pozme
ňujúcej a doplňujúcej smernicu 
75/442/EHS o odpadoch, alebo ktoré sú
druhotnými surovinami, získanými z 
odpadu na regeneráciu alebo ako zdroj 
energie, ako v článku 3 ods. 1 písm. b) v 
smernici Rady 91/156/EHS z 18.marca 
1991
1Ú. v. ES L 78, 26.3.1991, s. 32

Odôvodnenie

Sektorová legislatíva o odpadoch je z hľadiska ľudského zdravia a ochrany životného 
prostredia v súlade s ustanoveniami REACH. Navyše, odpad je vyňatý z povolení a 
obmedzení, ale nie z registrácie. Registrácia odpadu neslúži žiadnemu cieľu a mala by byť
vylúčené z rozsahu REACH. Tým istým spôsobom sú už podľa smernice 91/156/EHS 
regulované druhotné suroviny.

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

2a. Tieto nariadenia neplatia pre látky pou
žívané:
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a) v liekoch na humánne alebo veterinárne 
použitie v zmysle nariadenia Rady (EHS) č. 
2309/93, nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č.726/2004 a 
smerníc Európskeho parlamentu a Rady 
2001/82/ES a 2001/83/ES;

b) v potravinách v zmysle nariadenia 
Komisie (ES) č. 1788/2002 vrátane 
potravinárskych prídavných látok v zmysle 
smernice Rady č. 89/107/EHS a chuťových 
prísad, ako je definované rozhodnutím 
Komisie 1999/217/ES, a ako potraviny v 
súlade s nariadením (ES) č. 1788/2002;

c) v krmivách v zmysle nariadenia (ES) č. 
1831/2003 Európskeho parlamentu a Rady 
vrátane prídavných látok v krmivách v 
zmysle smernice Rady č. 70/524/EHS;

d) v krmivách v zmysle smernice 
Rady82/471/EHS;
e) v medicínskych zariadeniach;

f) v materiáloch, ktoré prichádzajú do styku 
s potravinami, v zmysle smernice Rady 
89/109/EHS;

g) v prípravkoch na ochranu rastlín v 
zmysle smernice Rady č. 91/414/EHS;

h) v biocídnych výrobkoch v zmysle 
smernice  Rady 98/8/ES;

i) v kozmetických výrobkoch chránených 
smernicou Rady 76/768/EHS;
j) v medicínskych zariadeniach krytých 
smernicou Rady 93/42/EHS a smernicou 
98/79/ES Európskeho parlamentu a Rady;

k) v materiáloch, ktoré prichádzajú do 
kontaktu s potravinami, v rozsahu 
nariadenia (ES) č. 1935/2004.

Odôvodnenie
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Uvedené výnimky by sa mali vzťahovať nielen k hlave II, ale k celému nariadeniu. Okrem toho 
látky by mali byť chránené len v takej miere, ako sú plánované pre konkrétny zámer.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Článok 3 bod 2

2. Prípravok znamená zmes alebo roztok zlo
žený z dvoch alebo viacerých látok;

2. Prípravok znamená zmes alebo roztok zlo
žený z dvoch alebo viacerých látok; kovové
zliatiny sú špeciálne typy prípravkov, ktoré
je potrebné hodnotiť na základe ich 
vlastných špecifických vnútorných 
vlastností;

Odôvodnenie

Kovové zliatiny sa v súčasnej legislatíve EÚ považujú za „prípravky”. Jednotlivé látky sú v
šak zmiešané spolu tak, že vytvárajú zliatinu s novou kryštalickou štruktúrou, z ktorej nemôžu 
byť oddelené mechanickým spôsobom a ktorá má vlastnosti celkom odlišné od pôvodných 
látok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Článok 3 bod 2a (nový)

2a. Kovová zliatina znamená kovový
materiál, homogénny v makroskopickom 
meradle, pozostávajúci z dvoch alebo 
viacerých prvkov skombinovaných tak, že 
nemôžu byť mechanickým spôsobom 
jednoducho oddelené;

Odôvodnenie

OSN prevzala definíciu kovových zliatin v rámci kontextu s Celosvetovo harmonizovaným 
systémom klasifikácie a označovania chemikálií (GHS) v decembri 2002 a publikovaným v 
marci 2003. Úvod tejto definície v REACH bude harmonizovať definície a požiadavky pre 
smernice o nebezpečných prípravkoch (1999/45/ES), GHS a REACH.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
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Článok 3 bod 25

25. Identifikované použitie znamená použitie 
látky samotnej alebo v prípravku alebo pou
žitie prípravku, ktoré je zamýšľané členom 
dodávateľského reťazca, vrátane jeho 
vlastného použitia, alebo ktoré mu 
písomnou formou oznámil najbližší
nadväzujúci užívateľ a ktoré je zahrnuté v 
karte bezpečnostných údajov poskytnutej 
priamo zainteresovanému užívateľovi;

25. Identifikované použitie znamená použitie 
látky vyjadrené na základe vlastných 
chemických vlastností látky samotnej alebo 
v prípravku alebo použitie prípravku, ktoré je
zamýšľané členom dodávateľského reťazca, 
alebo ktoré mu písomnou formou oznámil 
najbližší nadväzujúci užívateľ a ktoré je 
zahrnuté v karte bezpečnostných údajov 
poskytnutej priamo zainteresovanému u
žívateľovi;

Odôvodnenie

Definícia identifikovaného použitia by nemala zahŕňať ‘vlastné použitie’ pretože záväzok 
oznámenia špecifického použitia má často za následok odhalenie technickej stratégie a jej 
nenáležité vystavovanie konkurencii. Táto prekážka je prekonaná prostredníctvom údajov o 
vnútorných vlastnostiach. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh súvisí s inými pozme
ňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi v článkov hlavy I: Všeobecné otázky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Článok 4 odsek 1
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1. Ustanovenia tejto hlavy neplatia, pokiaľ
sa látka používa:
a) v medicínskych výrobkoch na humánne 
alebo veterinárne použitie v zmysle 
predmetu nariadenia (EHS) č. 2309/93, 
smernice Európskeho parlamentu
a Rady č. 2001/82/ES a smernice 
Európskeho parlamentu a Rady č. 
2001/83/ES;
b) v potravinárskych prídavných látkach v 
potravinách v zmysle smernice Rady č. 
89/107/EHS;
c) ako chuťová prísada v potravinách v 
zmysle rozhodnutia Komisie č. 
1999/217/ES;
d) ako prídavná látka v krmivách v zmysle 
smernice Rady č. 70/524/EHS;
e) vo výžive zvierat v zmysle smernice Rady 
č. 82/471/EHS.

vypúšťa sa

Begründung

Konsequenz aus dem Pozmeňujúci a doplňujúci návrh zu Článok 2 Odsek III.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Článok 9 bod a) xa) (nový)

xa) certifikát, že registrujúci je vlastníkom 
pôvodných štúdií, z ktorých sú odvodené
zhrnutia podľa čl. 9 písm. a) bod vi), alebo 
vlastní písomný súhlas vlastníka pôvodných 
štúdií odvolávať sa na ne;

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je potrebný, aby zabezpečil vlastníkovi právo na 
testované údaje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh8
Článok 10 odsek 1 pododsek 1 a pododsek 1a (nový)
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Keď látku zamýšľajú v Spoločenstve vyrábať
dvaja alebo viacerý výrobcovia a/alebo dová
žať dvaja alebo viacerí dovozcovia, môžu 
vytvoriť konzorcium na účely registrácie.
Časti registrácie predkladá jeden výrobca 
alebo dovozca so súhlasom ostatných, v 
mene ostatných výrobcov a/alebo dovozcov 
v súlade s druhým, tretím a štvrtým 
pododsekom.

Keď látku zamýšľajú v Spoločenstve vyrábať
dvaja alebo viacerý výrobcovia a/alebo dová
žať dvaja alebo viacerí dovozcovia, môžu 
vytvoriť konzorcium na účely registrácie.
Zdieľanie údajov je povinné tak s ohľadom 
na údaje z testov vykonaných na 
stavovcoch, ako aj z testov požadovaných 
na účely registrácie.

Vytváranie verejných konzorcií a zmie
šaných verejno/súkromných konzorcií bude 
podporované aj s ohľadom na zaistenie 
prístupu malých a stredných podnikov a ich 
združení.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh pramení z potreby zjednodušiť registračný proces, 
predovšetkým tak, aby sa znížili a racionalizovali náklady znášané malými a strednými 
podnikmi, a hľadať a zaistiť prístup konzorcií malých a stredných podnikov a združení malých 
a stredných podnikov, v neposlednom rade s cieľom predísť akémukoľvek zneužívaniu 
dominantného postavenia. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh súvisí s inými pozme
ňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi k článkom hlavy II: Registrácia látok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh9
Článok 10 odsek 1 pododsek 4

Člen konzorcia sa môže sám rozhodnúť, či 
predloží informácie stanovené v čl. 9 písm. a) 
bod v) a písm. b) samostatne alebo či jeden
výrobca alebo dovozca predloží tieto 
informácie v mene ostatných.

Člen konzorcia sa môže sám rozhodnúť, či 
predloží informácie stanovené v čl. 9 písm. a) 
bod v) a písm. b) samostatne alebo či jeden
výrobca alebo dovozca predloží tieto 
informácie, úplné alebo ich časť, v mene 
ostatných.  

Odôvodnenie

Potreba pružných pravidiel vzniká najmä pri vytváraní správy o bezpečnosti látky, ktoré umo
žnia členom konzorcia predložiť časti správy o bezpečnosti látky spoločne alebo každému 
členovi predložiť jeho časť samostatne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh10
Článok 10 odsek 1 pododsek 4a (nový)
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Komisia vypracuje usmernenia o zhode so 
zákonom o konkurencii, aby podporila účas
ť výrobcov a dovozcov v konzorciách.

Odôvodnenie

Usmernenia sú nevyhnutné preto, aby uľahčili alebo dovolili vytváranie konzorcií výrobcov 
a dovozcov, ako aj prácu takýchto konzorcií. Takéto usmernenia sú nevyhnutné aj ako stimul 
na vytváranie konzorcií, pretože inak nastane stav značnej právnej neistoty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Článok 10 odsek 2

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

2. Každý registrujúci, ktorý je členom 
konzorcia, uhradí primeranú časť registra
čného poplatku.

Begründung

Eine Kostenteilung sollte einem flexiblem System folgen um die Bildung von Konsortien zu 
fördern.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Článok 12 odsek 4 pododsek 1

4. Ak už bola látka zaregistrovaná, nový
registrujúci má právo odkazovať na správy o 
štúdiách a testoch (ďalej „štúdie”), ktoré boli 
predložené predtým pre tú istú látku za 
predpokladu, že je schopný preukázať, že 
látka, ktorú práve registruje, je rovnaká ako 
už zaregistrovaná, vrátane stupňa čistoty a 
druhu nečistôt, a že je schopný predložiť
prístupový list od predchádzajúceho 
registrujúceho/ predchádzajúcich 
registrujúcich povoľujúci používanie štúdií.

4. Ak už bola látka zaregistrovaná, nový
registrujúci má právo odkazovať na správy o 
štúdiách a testoch (ďalej „štúdie”), ktoré boli 
predložené predtým pre tú istú látku za 
predpokladu, že je schopný preukázať, že 
látka, ktorú práve registruje, je rovnaká ako 
už zaregistrovaná, vrátane stupňa čistoty a 
druhu nečistôt, a že predloží prístupový list 
od predchádzajúceho registrujúceho/ 
predchádzajúcich registrujúcich.

Odôvodnenie

Musí byť zaručený prístup k výsledkom testov, ktoré sa nevykonávali na zvieratách, tak ako je 
už zabezpečené pre testy na zvieratách. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh súvisí s 
ostatnými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi k článkom hlavy II: Registrácia látok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
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Článok 17 odsek 2

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

2. Každý registrujúci, ktorý je členom 
konzorcia, uhradí primeranú časť poplatku.

Begründung

Eine Kostenteilung sollte einem flexiblem System folgen um die Bildung von Konsortien zu 
fördern (vergleiche Begründung zu Článok 10 II).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Článok 23 odsek 1

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

Begründung

Diese Streichung dient der Klarstellung.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
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.

Begründung

Die Überlassung der Daten stellt einen erheblichen Eingriff in die Eigentumsrechte dar. Die 
Frist sollte daher auf mindestens 15 Jahre verlängert werden.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Článok 24 odsek 3 písmeno a
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a) svoju totožnosť, a) svoju totožnosť s ohľadom na článok 
115 a 116;

Begründung

Dient dem stärkeren Schutz der Geschäftsgeheimnisse der Betroffenen.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
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 registrujúci súhlasí so 
zverejnením svojej totožnosti. Ak áno, 
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.

Begründung

Die Identität des früheren Registrierungspflichtigen stellt eine vertrauliche Information nach 
Článok 116 dar.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
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).
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Článok 25 odsek 2

2. Potenciálni a predchádzajúci registrujúci 
tej istej látky podniknú všetky primerané
kroky na dosiahnutie dohody o zdieľaní a 
sprístupnení štúdií zahŕňajúcich akýkoľvek
druh skúšky. Túto dohodu môže nahradiť
postúpenie veci rozhodcovskej komisii a
prijatie rozhodcovského rozhodnutia.

2. Potenciálni a predchádzajúci registrujúci 
tej istej látky podniknú všetky primerané
kroky na dosiahnutie dohody o zdieľaní a 
sprístupnení štúdií zahŕňajúcich akýkoľvek
druh skúšky na stavovcoch. Túto dohodu 
môže nahradiť postúpenie veci 
rozhodcovskej komisii a
prijatie rozhodcovského rozhodnutia.

Begründung

Dient der Klarstellung, dass nur die gemeinsame Nutuzung von Daten mit Wirbeltieren 
geregelt wird.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Článok 25 odsek 5

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

Begründung

Eine flexiblere Kostenregelung ist angezeigt.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Článok 25 odsek 6
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6. Ak predchádzajúci registrujúci 
neinformuje (neinformujú) potenciálneho
registrujúceho o nákladoch v termíne ur
čenom v odseku 5, Agentúra na požiadanie 
rozhodne o tom, či potenciálnemu 
registrujúcemu sprístupní zhrnutia prípadne 
veľké študijné zhrnutia predmetných štúdií, 
ako o ne žiadal. Predchádzajúci registrujúci 
si od potenciálneho registrujúceho nárokuje 
(nárokujú) 50% nákladov, čo je
vykonateľné na národných súdoch.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Článok 25 odsek 8

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

8. Čakacie obdobie na registráciu podľa 
článku 19 ods. 1 pre nového registrujúceho 
sa predlžuje o obdobie, ktoré zodpovedá
času, ktorý bol potrebný na vykonanie 
príslušných štúdií a potrebného 
vyhodnotenia, ak o to predchádzajúci 
registrujúci požiada.

Begründung

Dieser Zeitraum muss dem tatsächlichen Zeitaufwand für die Durchführung der Versuche und 
die Erfassung der einschlägigen Daten entsprechen.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Článok 46 odsek 2
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2. Hneď ako je ukončené hodnotenie látky, 
zodpovedné orgány použijú informácie 
získané z hodnotenia na účely podľa čl. 56 
ods. 3 a čl. 66 ods. 2 a postúpia získané
informácie Komisii, agentúre a ostatným 
členským štátom. Zodpovedné orgány 
informujú Komisiu, agentúru, registrujúcich a 
príslušné orgány členských štátov o svojich 
záveroch, či a ako použiť získané informácie.

 

2. Hneď ako je ukončené hodnotenie látky, 
zodpovedné orgány použijú informácie 
získané z hodnotenia na účely podľa čl. 56 
ods. 3 a čl. 66 ods. 2 a postúpia získané
informácie Komisii, agentúre a ostatným 
členským štátom. Zodpovedné orgány 
informujú Komisiu, agentúru, registrujúcich a 
príslušné orgány členských štátov o svojich 
záveroch, či a ako použiť získané informácie.
Pred návrhom záverov o informácii 
získaných v procese hodnotenia by mali ma
ť dotknutí registrujúci možnosť vyjadriť
svoj názor. Agentúra zohľadní tento názor 
vo svojich záveroch.

Odôvodnenie

Závery, ktoré uzatvárajú hodnotiaci proces, budú mať pravdepodobne veľký vplyv na 
výrobcov a dovozcov, dokonca aj keď neobsahujú žiadne špecifické obmedzenia alebo schva
ľovacie opatrenia, napr. požiadavka prispôsobiť údaje v karte bezpečnostných údajov. S oh
ľadom na možné negatívne vplyvy je nevyhnutné umožniť registrujúcim, aby boli vypočutí
pred návrhom záverov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Článok 49 odsek 8

8. Odvolanie proti rozhodnutiu agentúry pod
ľa odsekov 3 a 6 môže byť vznesené v 
súlade s článkami 87, 88 a 89.

8. Odvolanie proti rozhodnutiu agentúry mô
že byť vznesené v súlade s článkami 87, 88 a 
89.

Odôvodnenie

Odvolanie v zhode s článkami 87 až 89 by nemalo brániť rozhodnutiam podľa jednotlivých 
odsekov, ale malo by byť vo všetkých prípadoch prijateľné. Tento pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh by mal byť chápaný v spojení s ostatnými pozmeňujúcimi návrhmi k článkom hlavy VI, 
Hodnotenie látky.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Článok 53 odsek 5
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5. Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na nasledujúce 
použitia látok:
a) použitia vo výrobkoch na ochranu 
rastlín v zmysle smernice č. 91/414/EHS,
b) použitia v biocídnych výrobkoch v zmysle 
smernice č. 98/8/ES,
c) použitia v medicínskych výrobkoch na 
humánne alebo veterinárne použitie v
zmysle predmetu nariadenia (EHS) 
č.2309/93, smernice č. 2001/82/ES a
smernice č .2001/83/EC,
d) použitia ako potravinárske prídavné
látky v zmysle smernice č.89/107/EHS,
e) použitia ako prídavné látky v 
krmivách pre zvieratá v zmysle 
smernice č. 
70/524/EHS,
f) použitia ako chuťové prísady v zmysle 
rozhodnutia č. 1999/217/ES,
g) použitia ako izolované medziprodukty na 
pracovisku alebo prepravované
izolované medziprodukty,
h) použitia ako motorové palivo, na ktoré sa 
vzťahuje smernica Európskeho
parlamentu a Rady č. 98/70/ES,
i) použitia ako palivo v mobilných alebo 
pevných spaľovacích závodoch pre
výrobky z minerálnych olejov a použitie ako 
palivo v uzatvorených systémoch.

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

a) použitia ako izolované medziprodukty na 
pracovisku alebo prepravované
izolované medziprodukty,
b) použitia ako motorové palivo, na ktoré
sa vzťahuje smernica Európskeho
parlamentu a Rady č. 98/70/ES,
c) použitia ako palivo v mobilných alebo 
pevných spaľovacích závodoch pre
výrobky z minerálnych olejov a použitie ako 
palivo v uzatvorených systémoch.

Begründung

Die Begründung ergibt sich aus dem Pozmeňujúci a doplňujúci návrh zu Článok 2 Odsek 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Článok 53 odsek 5 bod g)

g) používajú ako na mieste izolovaný
medziprodukt alebo ako dopravovaný
izolovaný medziprodukt;

g) používajú ako na mieste izolovaný
medziprodukt alebo ako dopravovaný
izolovaný medziprodukt, dokonca aj v 
prípade vyrobených/dovezených množstiev 
presahujúcich 1000 ton za rok;

Odôvodnenie
Špecifikuje, že platí aj pre dopravované izolované medziprodukty v množstvách presahujúcich 
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1000 ton za rok. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh súvisí s článkami hlavy VII: Schva
ľovanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Článok 53 odsek 6

6.  V prípade látok, ktoré sú podrobené  
autorizácii len preto, že spĺňajú kritériá
uvedené v čl. 54 písm. a), b) a c) alebo 
preto, že sú identifikované v súlade s čl. 54 
písm. f) len pre ich riziko na ľudské zdravie, 
odseky 1a 2 tohto článku sa neaplikujú na 
toto použitie:

6. V prípade látok, ktoré sú podrobené  
autorizácii len preto, že spĺňajú kritériá
uvedené v čl. 54písm. a), b) a c) len pre ich 
riziko na ľudské zdravie, odseky 1a 2 tohto 
článku sa neaplikujú na toto použitie:

a) použitia v kozmetických prípravkoch v 
rozsahu smernice 76/768/EHS;

a) použitia v kozmetických prípravkoch v 
rozsahu smernice 76/768/EHS;

b) použitia v kontakte s potravinami v 
rozsahu smernice 89/109/EHS.  

Odôvodnenie
Na definíciu endokrinných rozkladných vlastností neexistujú žiadne kritériá. Doplnkové
kritériá k ustanoveným v čl. 54 písm. d) a e) musia byť identifikované na základe vedeckého 
dôkazu tak, aby neumožnili svojvoľné rozhodnutia. V dodatku k tomu by mali byť látky už
príslušne regulované a náležite integrované vertikálnymi nariadeniami  vyňaté zo smerníc 
REACH.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Článok 53 odsek 7 bod a)

a) pre látky zmienené v čl. 54 písm. d), e) a 
f) pod koncentračným limitom 0,1 %;

a) pre látky zmienené v čl. 54písm. d) a e)  
pod koncentračným limitom 0,1 %;

Odôvodnenie
Doplnkové kritériá ku kritériám ustanoveným v čl. 54 písm. d) a e) musia byť identifikované
na základe vedeckého dôkazu tak, aby neumožnili svojvoľné rozhodnutia. Tento pozmeňujúci 
a doplňujúci návrh súvisí s ostatnými pozmeňujúcimi  a doplňujúcimi návrhmi k článkom 
hlavy VII: Schvaľovanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Článok 53 odsek 7a (nový)
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7a. Odsek 1 sa nepoužije, keď sa látka pou
žíva samotná, v prípravku alebo vo 
výrobku, ktorý zodpovedá podmienkam a 
obmedzeniam ustanoveným v prílohe XVI 
alebo prílohe XVII.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh objasňuje, že rozhodnutia už prijaté Radou ministrov 
EÚ a Európskym parlamentom na základe smernice 76/769/EHS alebo rozhodnutia prijaté v 
budúcnosti Komisiou podľa postupu opísanom v článku 130 – prerokovávanie vo výbore  - by 
nemali byť predmetom na ďalšiu diskusiu. Nemalo by zostať na uvážení Komisie rozhodnúť, či 
a akým spôsobom sú vyňaté látky a použitia už regulované. Tento pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh súvisí s ostatnými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi k článkom hlavy VII: Schva
ľovanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Článok 56 odsek 7

7. Ak počas 30 dní od odporúčania Výbor 
členského štátu dosiahne jednomyseľnú
dohodu o identifikácii, agentúra môže zaradi
ť látku do svojich odporúčaní pod čl. 55 ods. 
3. Ak Výbor členského štátu neuspeje v 
dosiahnutí jednomyseľnej dohody, môže prija
ť vyjadrenie počas 30 dní od odporúčania.
Agentúra odošle Komisii vyjadrenie vrátane 
akéhokoľvek menšinového názoru vo 
výbore.

7. Ak počas 30 dní od odporúčania Výbor 
členského štátu dosiahne jednomyseľnú
dohodu o identifikácii, agentúra môže zaradi
ť látku do svojich odporúčaní pod čl. 55 ods. 
3. Dotknutým registrujúcim musí byť
vopred poskytnutá príležitosť vyjadriť ich 
názory. Ak Výbor členského štátu neuspeje v 
dosiahnutí jednomyseľnej dohody, môže prija
ť vyjadrenie počas 30 dní od odporúčania.
Dotknutým registrujúcim musí byť vopred 
poskytnutá príležitosť vyjadriť ich názory
predtým, než je vypracovaný posudok.
Agentúra odošle Komisii vyjadrenie vrátane 
akéhokoľvek menšinového názoru vo výbore 
a názorov dotknutých registrujúcich a prí
čin, ak je to primerané, prečo tieto názory 
nie sú reflektované vo vyjadrení.

Odôvodnenie

Názor agentúry môže mať za určitých okolností miesto v procese komisie a tým vytvoriť zaťa
žujúce opatrenie pre dotknutých registrujúcich. Preto je nevyhnutné, aby mali dotknutí
registrujúci právo byť vypočutí predtým, ako je názor navrhnutý.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Článok 66 odsek 1

1. Ak Komisia zváži, že výrobok uvedený na 
trh alebo používaný ako samotná látka, v 
prípravku alebo tovare predstavuje riziko pre 
ľudské zdravie alebo životné prostredie, že 
nie je primerane kontrolovaná a potrebuje by
ť určená na úrovni Spoločenstva, požiada 
agentúru, aby pripravila spis, ktorý
zodpovedá požiadavkám  prílohy XIV. Ak 
spis preukáže, že konanie na úrovni Spolo
čenstva je nevyhnutné, nad rámec akýchko
ľvek už prijatých opatrení, agentúra navrhne 
obmedzenia, aby iniciovala obmedzujúci 
proces.

1. Ak Komisia zváži, že výrobok uvedený na 
trh alebo používaný ako samotná látka, v 
prípravku alebo tovare predstavuje riziko pre 
ľudské zdravie alebo životné prostredie, že 
nie je primerane kontrolovaná a potrebuje by
ť určená na úrovni Spoločenstva, požiada 
agentúru, aby pripravila spis, ktorý
zodpovedá požiadavkám  prílohy XIV.
Predtým ako je spis pripravený, agentúra 
poskytne dotknutým registrujúcim možnosť
vyjadriť ich názor. Ak spis preukáže, že 
konanie na úrovni Spoločenstva je 
nevyhnutné, nad rámec akýchkoľvek už
prijatých opatrení, agentúra navrhne 
obmedzenia, aby iniciovala obmedzujúci 
proces.

Agentúra predkladá každému členskému 
štátu spis, správu o chemickej bezpečnosti 
alebo posudok o riziku, ktoré jej boli predlo
žené podľa tohto nariadenia. Oznamuje aj 
akýkoľvek zodpovedajúci posudok o riziku 
podaný treťou osobou na účely ďalších 
nariadení alebo smerníc Spoločenstva.
Ostatné orgány, ako napríklad agentúry, 
ustanovené na tento účel podľa zákonov 
Spoločenstva a uskutočňujúce podobnú
úlohu, poskytnú na požiadanie informácie 
agentúre.

Agentúra predkladá každému členskému 
štátu spis, správu o chemickej bezpečnosti 
alebo posudok o riziku, ktoré jej boli predlo
žené podľa tohto nariadenia. Oznamuje aj 
názor dotknutých registrujúcich a akýko
ľvek zodpovedajúci posudok o riziku podaný
treťou osobou na účely ďalších nariadení
alebo smerníc Spoločenstva. Ostatné orgány, 
ako napríklad agentúry, ustanovené na tento
účel podľa zákonov Spoločenstva a uskutoč
ňujúce podobnú úlohu, poskytnú na po
žiadanie informácie agentúre.

Odôvodnenie

Spis obsahuje obmedzujúci návrh a je tak zaťažujúcim opatrením pre dotknutých 
registrujúcich. Preto je nevyhnutné pred vypracovaním návrhu umožniť dotknutým 
registrujúcim právo konzultovať a vziať do úvahy, pri vypracovávaní návrhu, stanoviská
dotknutých registrujúcich.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Článok 69 odsek 1a (nový)
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1a.Pred publikovaním názoru agentúra 
poskytne dotknutým registrujúcim právo 
vyjadriť ich názory.  

Odôvodnenie

Názor komisie môže predstavovať zaťažujúce opatrenie pre dotknutých registrujúcich. Preto 
je nevyhnutné poskytnúť dotknutým registrujúcim možnosť vyjadriť ich názory s nádejou, že sa 
následne odrazia v postupe prerokovávania vo výbore.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Článok 69 odsek 3

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

3. Agentúra poskytne Komisii na požiadanie 
všetky predložené dokumenty a dôkazy alebo 
všetky dokumenty a dôkazy, ktoré vzala do 
úvahy. Predloží tiež názory dotknutých 
registrujúcich.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Článok 73 odsek 2 bod e

e) verejne sprístupní informácie o tom, 
ktoré látky sa hodnotia a boli vyhodnotené
do 90 dní od prijatia informácie v Agentúre 
v súlade s článkom 116 ods. 1,

vypúšťa sa

Begründung

Die Publikation einer begonnenen Stoffbewertung könnte leicht zu einer öffentlichen 
Negativbewertung oder Vorverurteilung eines Stoffes und damit dessen Hersteller oder 
Importeur führen.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Článok 75 odsek 1

1. Rada riaditeľov sa skladá zo šiestich 
zástupcov členských štátov nominovaných 
Radou a šiestich zástupcov nominovaných 
Komisiou, ako aj z troch jednotlivcov zo 
zainteresovaných strán nominovaných 
komisiou bez hlasovacích práv. 

1. Rada riaditeľov sa skladá zo štyroch 
zástupcov nominovaných Komisiou a  
desiatich členov nominovaných Radou po 
konzultácii s Európskym parlamentom;
štyria z nich musia byť vybratí rovnakou 
mierou na základe ich skúseností v zdru
ženiach zastupujúcich spotrebiteľov, 
priemysel a malé a stredné podniky.
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Odôvodnenie

Zloženie Rady riaditeľov by malo byť starostlivo vyvážené. Je to požadované bodom 
odôvodnenia 74 návrhu REACH. Je nevyhnutné zabezpečiť zastúpenie všetkých inštitúcií, teda

konzultácie  Európskeho parlamentu, a tak isto zabezpečiť trvalú prítomnosť členov 
vybraných rovnakou mierou spomedzi združení zastupujúcich spotrebiteľov, priemysel (veľké

firmy) a malé a stredné podniky, t. j. všetkých reprezentantov chemického sektora.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Článok 83 odsek 2 pododsek 1

2.Členské štáty odovzdávajú agentúre mená
expertov s preukázateľnými skúsenosťami v 
hodnotení preskúmania chemického rizika 
a/alebo socioekonomických analýz alebo 
iných významných vedeckých expertíz, ktoré
by mohli byť dostupné, aby slúžili pracovným 
skupinám vo výboroch, spolu s indikáciou 
ich kvalifikácií a špecifických oblastí
expertízy.

2. Členské štáty odovzdávajú agentúre mená
nezávislých expertov s preukázateľnými 
skúsenosťami v hodnotení preskúmania 
chemického rizika a/alebo 
socioekonomických analýz alebo iných 
významných vedeckých expertíz, ktoré by 
mohli byť dostupné, aby slúžili pracovným 
skupinám vo výboroch, spolu s indikáciou 
ich kvalifikácií a špecifických oblastí
expertízy.

Odôvodnenie

Experti by mali byť vedecky a politicky nezávislí. Na identifikáciu nezávislých expertov by mal 
byť ustanovený postup. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh by mal byť chápaný v spojení s 
ostatnými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi zahrnutými v článkoch hlavy IX: Agentúra.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Článok 85 odsek 3

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 vykonávať činnosť sudcu.

Begründung

In Anbetracht des Aufgabenbereichs der Widerspruchskammer sollte ein Mitglied die 
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Befähigung zum Richteramt haben.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Článok 87 odsek 1

1. Voči rozhodnutiu agentúry môže byť
podané odvolanie na základe článku 7, 
článku 18, tretieho pododseku článku 25 
odsek 4, prvého pododseku článku 28 odsek 
2, článku 49, článku 115 odsek 4 alebo 
článku 116.

1. Voči rozhodnutiam, záverom a 
stanoviskám agentúry môže byť podané
odvolanie.

Odôvodnenie
Voči každému rozhodnutiu musí existovať korektné odvolanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
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 každých päť rokov predlo
žia Komisii správu o pôsobení tohto
nariadenia na svojom území, vrátane častí o 
hodnotení a vynútiteľnosti, a to formou
určenou v článku 108.

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

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Článok 114 odsek 2

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

2. Agentúra každých päť rokov 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 tri roky od 
ohlasovacieho dňa požadovaného
v zmysle článku 131 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Článok 116 odsek 1 úvodná časť
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1. Nasledujúce informácie sa nepokladajú za 
dôverné:

1. Nasledujúce informácie sa nepokladajú za 
dôverné, pokiaľ výrobca alebo dovozca 
nerozhodol opačne a pokiaľ tomu nebránia 
dôvody verejného záujmu.

Begründung

In Einzelfällen muss es möglich sein, bestimmt Informationen als vertraulich einzustufen.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Článok 116 odsek 1 bod j

j) analytické metódy, ak sú požadované pod
ľa prílohy VII alebo VIII, tie ktoré umo
žnia zistiť nebezpečnú látku, ak sa dostane 
do životného prostredia, ako aj určiť
priamu expozíciu ľudí;

Odôvodnenie

Malo by byť vytvorené nariadenie umožňujúce predkladať výnimky z pravidla o verejnom 
prístupe podľa analýzy jednotlivých prípadov a dôvodov výrobcu/dovozcu. Analytické metódy 
sú dôverné informácie a pre širokú verejnosť nemajú význam. Tento pozmeňujúci a dopl
ňujúci návrh súvisí s ostatnými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi k článkom hlavy IX:
Informácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Článok 116 odsek 1 písmeno a

a) obchodný názov (názvy) látky, vypúšťa sa

Begründung

Die Handelsbezeichnung des Stoffes kann gegenüber anderen Marktteilnehmern eine sensible 
Information sein, da Marktbeziehungen zwischen Herstellern und Abnehmern nachvollziehbar 
werden köönten. Diese Information ist nach Odsek 2 als vertraulich einzustufen.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Článok 116 odsek 1 písmeno f

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

vypúšťa sa
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Begründung

Auch diese Werte sollten ohne Abwägung für Wettbewerber nicht zugänglich sein. Ihre 
Offenlegung ist nach geltendem Recht nicht vorgesehen.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Článok 116 odsek 1 písmeno i

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

i) povinne predpísané informácie 
nachádzajúce sa v karte bezpe
čnostných údajov;

Begründung

Die Angaben im Sicherheitsdatenblatt enthalten häufig zusätzliche Informationen, die nur für 
den direkten Kunden bestimmt sind, z.B. detaillierte Verwendungsangaben.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
Článok 116 odsek 2, písmeno -a (nové)

(-a) totožnosť a adresa registrujúceho, ako 
aj ohlasujúceho.

Begründung

Hersteller, Importeure und nachgeschaltete Anwender werden  in aller Regel eine Erklärung 
nach Článok 115 Odsek 2 abgegeben. Mit der vorgeschlagenen Änderung wird dieser
Aufwand vermieden.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
Článok 116 odsek 2 bod da) (nový)

da) analytické metódy, ak sú požadované
podľa prílohy VII alebo VIII, ktoré umo
žnia zistiť nebezpečné látky vypúšťané do
prostredia, ako aj určiť priamu expozíciu 
ľudí;

Odôvodnenie
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Analytické metódy by mali byť považované za dôverné a nemali by sa týkať širokej verejnosti.
Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh súvisí s ostatnými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi 
návrhmi k článkom hlavy IX: Informácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
Článok 116 odsek 3

3. Všetky ďalšie informácie budú dostupné v 
súlade s článkom 115.

3. Všetky ďalšie informácie okrem tých, 
ktoré sa podľa článku 7 odsek 9 pokladajú
za dôverné a ktoré boli získané pre určité
druhy izolovaných medziproduktoch v
článku 47, budú dostupné v súlade s 
článkom 115.

Begründung

Die Registrierungsinformationen über produkt- und verfahrensbezogene Forschung und 
Entwicklung müssen ebenfalls als zwingende vertrauliche Informationen denen nach Článok 
116 Odsek 2 gleichgestellt werden, zu denen nicht durch Einzelfallentscheidung Zugang 
gewährt werden darf. Ebenso sind Zwischenprodukte von der Veröffentlichung 
auszuschließen, denn sie sind leicht von der Konkurrenz identifizierbar.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
Článok 120

Príslušné orgány členských štátov informujú
širokú verejnosť o rizikách vyplývajúcich z 
látok, ak sa to požaduje za nutné pre ochranu 
ľudského zdravia alebo životného prostredia.

Príslušné orgány členských štátov informujú
podľa usmernení, ktoré poskytne agentúra, 
širokú verejnosť o rizikách vyplývajúcich z 
látok, ak sa to požaduje za nutné pre ochranu 
ľudského zdravia alebo životného prostredia.

Begründung

Es soll eine einheitliche Information der Öffentlichkeit in den Mitgliedstaaten erreicht 
werden.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
Článok 122

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

Členské štáty vedú systém úradnej evidencia 
a vykonávajú iné činnosti, ako si to vyžiadajú
okolnosti, podľa usmernení, ktoré poskytne 
agentúra.
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Begründung

Um eine einheitliche Durchsetzung von REACH zu erreichen, muss die Stellung der Agentur 
gestärkt werden, indem sie von den Mitgliedstaaten gewissen Kontrollen und Tätigkeiten 
verlangen kann.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
Článok 123 odsek 1

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

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

Begründung

Es soll ein einheitliches System von Sanktionen und eine einheitliche Durchsetzung der 
Bestimmungen bestehen.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52
Príloha II, nový riadok

EINECS č.    Meno/Skupina         CAS č. EINECS č.    Meno/Skupina         CAS č. 

231-096-4       Železo                     7439-89-
6

Odôvodnenie

Železo sa používa tisíce rokov bez akýchkoľvek dôkazov o tom, že by predstavovalo riziko pre 
ľudské zdravie alebo životné prostredie. Pretože železo sa používa vo mnohotonových mno
žstvách, je pravdepodobné, že by podliehalo testovaniu podľa REACH s následným použitím 
veľkého množstva laboratórnych zvierat. Náklady na testovanie a registráciu železa by 
významne presiahli akýkoľvek prípadný úžitok.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
Príloha III odsek 8

8. Minerály, rudy a látky vyskytujúce sa 
v prírode, ak nie sú chemicky modifikované
počas spracovávania, okrem prípadov, keď
spĺňajú kritériá klasifikácie ako nebezpečné
podľa smernice 67/548;

8. Minerály, rudy a látky vyskytujúce sa v 
prírode a materiály získané z nich 
mineralogickými postupmi (ako je 
definované v smernici rady 2003/96/ES) 
alebo fyzikálnymi transformačnými 
procesmi;

Odôvodnenie

Zaobchádzanie s rudami je výlučne záležitosťou odborníkov a nikdy sa s ním nestretne široká
verejnosť. Možné riziká sú už pokryté smernicou IPPC a pracovnoprávnou legislatívou.
Mineralogické a fyzikálne transformačné postupy minerálov a rúd nemenia chemické zloženie 
týchto materiálov. Materiály získané týmito postupmi, ako sú keramické taveniny a ostatné
materiály na báze minerálov, sú tiež vyňaté z registrácie. Výraz „chemicky modifikovaný” nie 
je definovaný a teda vedie k právnej neistote.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54
Príloha III odsek 9

9. Zemný plyn, ropa, uhlie. 9. Zemný plyn, koksárenský plyn, 
vysokopecný plyn, základný kyslíkatý
vysokopecný plyn, ropa, uhlie, koks.

Odôvodnenie

Spracovateľské plyny sa vyrábajú a používajú v uzatvorených systémoch. Akýkoľvek transport 
sa uskutočňuje v potrubiach a široká verejnosť sa s nimi nikdy nestretne. Koks  vzniká odply
ňovaním uhlia. Pri tomto postupe sa z uhlia extrahujú benzén, toluén a ostatné materiály.
Koks  je v skutočnosti len málo nebezpečný a mal by byť preto vyňatý z registrácie.
Špecifikované plyny sa vyrábajú ako vedľajšie produkty v koksárňach a v oceliarňach. Pou
žívajú sa na výrobu energie a tepla. Malo by sa s nimi zaobchádzať rovnako ako s prírodnými 
zdrojmi energie a vyňať ich z registrácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55
Odôvodnenie 8
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(8) Zodpovednosť za riadenie rizík látok 
by mali niesť podniky, ktoré vyrábajú, dová
žajú, umiestňujú na trh alebo využívajú tieto 
látky.

(8) Zodpovednosť za riadenie rizík látok 
by mali niesť podniky, ktoré vyrábajú, dová
žajú, umiestňujú na trh alebo využívajú tieto 
látky. Malé a stredné podniky by mali 
predstavovať podniky, ktoré sú stanovené v 
odporúčaní č. 2003/361/ES zo 6. mája 
2003.

Justification

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56
Odôvodnenie 8a (nové)

8a. Zo súčasnej zákonnej zodpovednosti je 
zrejmé, že každý výrobca, dovozca alebo 
nadväzujúci užívateľ, ktorý vykonáva alebo 
plánuje vykonať aktivity s látkami alebo 
postupmi alebo s tovarmi obsahujúcimi 
takéto látky alebo postupy – zahrňujúc ich 
výrobu, dovoz alebo použitie – a ktorý vie 
alebo by mal byť schopný predvídať, že 
jeho aktivity môžu mať škodlivý vplyv na 
ľudské zdravie alebo na životné prostredie, 
by mal vynaložiť všetko úsilie, ktoré sa dá
od neho očakávať, aby zabránil, obmedzil 
alebo napravil takéto účinky.

Odôvodnenie
Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh obracia pozornosť na povinnosť byť opatrný pre časť
výrobcov, dovozcov a používateľov.
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