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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Táto zmenená a doplnená smernica predstavuje dôležitú etapu v procese, ktorý v rokoch 1980 
– 1990 iniciovala Medzinárodná organizácia práce a ktorý znovu naštartovala a rozšírila  
Konferencia OSN pre životné prostredie a rozvoj.   

Ciele globálneho harmonizovaného systému klasifikácie a označovania chemických látok 
(anglické označenie GHS) zahŕňajú harmonizované kritériá pre klasifikáciu látok a zmesí 
podľa  fyzikálnej nebezpečnosti, nebezpečenstva pre zdravie ľudí alebo pre životné 
prostredie, a harmonizované prvky pre informovanie o týchto nebezpečenstvách zahŕňajúce 
ustanovenia v oblasti označovania a kariet bezpečnostných údajov.

Vaša spravodajkyňa víta túto iniciatívu: celosvetový prístup je v plnej miere v súlade s cieľom 
narastajúcej ochrany zdravia a životného prostredia a medzinárodným obchodovaním s 
výrobkami.

Návrh Komisie harmonizuje pravidlá klasifikácie, označovania a balenia látok a zmesí.
Zaväzuje podniky, aby sami klasifikovali svoje látky a zmesi a oznamovali ich klasifikácie.
Stanovuje harmonizovaný zoznam látok klasifikovaných na úrovni Spoločenstva v prílohe VI 
a nakoniec zavádza zoznam klasifikácie a označovania vytvorený zo všetkých oznámení 
a harmonizovaných klasifikácií uvedených vyššie.

Návrh by mal byť v súlade s nariadením REACH v otázke lehôt, ako aj s prístupom na 
základe tonáže alebo, pokiaľ ide o prílohy, najmä s prílohou VI.

Podľa návrhu Komisie je časť 3 prílohy VI záväzná. Táto časť smie obsahovať len 
klasifikácie, ktoré v súlade s REACH a článkom 38 návrhu nariadenia zostanú harmonizované 
na úrovni Spoločenstva, a síce: karcinogény, mutagény, látky toxické pre ľudskú reprodukciu 
(CMR) a látky s respiračnou senzibilizáciou, ako aj osobitné riadne odôvodnené prípady 
(článok 38 ods.2).
Navrhuje sa vytvoriť časť 4 prílohy VI, ktorá by obsahovala klasifikáciu a označovanie 
nebezpečných látok, pri ktorých sa už vykonala harmonizácia Spoločenstva prostredníctvom 
smernice 67/548/EHS pre iné kategórie nebezpečenstiev, ako sú vymedzené v článku 38 ods.
1, keďže tieto klasifikácie a označenia boli usporiadané, pričom sa zohľadnili kritériá 
klasifikácie a označovania v súlade s prílohou I.
Návrh Komisie zaviesť tieto klasifikácie v časti 3 prílohy VI rovnako ako klasifikácie, ktoré 
sa budú naďalej harmonizovať podľa článku 38 v súlade s postupmi uvedenými v článkoch 39 
a 40, predstavuje viacero ťažkostí:

— „preklad“ klasifikácií „príloha I k smernici 67/548/EHS“ v klasifikáciách „GHS“ nebol 
vopred dohodnutý;

— keďže platné kritériá pri mnohých látkach nekorešpondujú v plnej miere s kritériami GHS, 
je potrebné umožniť odchýlky od klasifikácie stanovenej v časti 3 prílohy VII;

— ustanovenie článku 4.6, ktoré požaduje „doplniť“ klasifikácie uvedené v časti 3 prílohy VI, 
sa môže uplatňovať len pri „čiastočných“ klasifikáciách, tak ako sú uvedené v článku 38;
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— keďže sa neplánuje revízia a aktualizácia týchto klasifikácií, tieto sa postupne stanú 
neaktuálne. Ak budú záväzné, nebude možné zohľadniť nové údaje, a to najmä údaje 
vytvorené na základe uplatňovania nariadenia REACH.

Túto časť 4 prílohy VI je teda potrebné považovať za nezáväzný referenčný nástroj, ktorý 
budú vo veľkej miere využívať výrobné odvetvie a orgány.
Takto „sa nestratí“ práca, ktorú desaťročia realizujú odborníci Komisie, členských štátov 
a výrobného odvetvia na vypracovanie prílohy I smernice 67/548/EHS a takisto bude možné 
v plnej miere uplatniť kritériá GHS.
Dodávatelia, ktorí použili odlišnú klasifikáciu a označovanie od tých, ktoré sú uvedené v časti 
4 prílohy VI, budú musieť podľa článku 49 predložiť príslušným orgánom dôkaz o tom, že 
uplatnili kritériá uvedené v častiach 2 až 5 prílohy I.
Nezáväzná príloha VI okrem jej časti 3 by mala takisto dvojitú výhodu v tom, že by sa 
zabránilo nejasnostiam, protirečeniam, nejednoznačnostiam, atď. v súvislosti so zoznamom 
klasifikácií a označení, ktorý je predmetom kapitoly 2 v tej istej hlave V a nebránilo by sa 
medzinárodnému obchodu.

Pokiaľ ide o informácie o konečnom výrobku, ktoré sú k dispozícii, vzhľadom nato, že 
Komisia sa rozhodla zahrnúť do návrhu aj povýrobnú fázu, je potrebné uprednostňovať 
kvalitu a primeranosť informácií pred ich kvantitou.  

Nakoniec, nakoľko ide o globálny systém, je takisto dôležité, aby budúce nariadenie nekládlo 
na európske podniky požiadavky, ktoré by sa nevzťahovali na medzinárodné konkurenčné 
podniky.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
ODÔVODNENIE 7

(7) Prínosy pre podniky sa budú tým vyššie, 
čím viac krajín na svete prijme kritéria GHS 
do svojich právnych predpisov. 
Spoločenstvo by malo byť na čele tohto 
procesu a nabádať ostatné krajiny, aby ho 

(7) Prínosy pre podniky sa budú tým vyššie, 
čím viac krajín na svete prijme kritéria GHS 
do svojich právnych predpisov. 
Spoločenstvo by malo byť na čele tohto 
procesu a nabádať ostatné krajiny, aby ho 
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nasledovali a tým zabezpečili pre výrobné 
odvetvie Spoločenstva konkurenčnú výhodu.

nasledovali, a tým zabezpečili pre výrobné 
odvetvie Spoločenstva, a najmä pre malé 
a stredné podniky (MSP), konkurenčnú 
výhodu.

Odôvodnenie

Počas internetovej konzultácie s Komisiou od 21. augusta do 21. októbra 2006 prišlo 370 
odpovedí od podnikov, z ktorých 45 % má menej ako 250 zamestnancov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
ODÔVODNENIE 19

(19) Na zabezpečenie informácií 
o nebezpečných látkach, ktoré sú obsiahnuté 
v zmesiach, by mali byť označené aj zmesi, 
kde to prichádza do úvahy, ak obsahujú 
aspoň jednu látku, ktorá je klasifikovaná ako 
nebezpečná, dokonca aj vtedy, ak samotná 
zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná.

(19) Na zabezpečenie informácií 
o nebezpečných látkach a ochrany pred 
nebezpečnými látkami, ktoré sú obsiahnuté 
v zmesiach, by mali byť označené aj zmesi, 
kde to prichádza do úvahy, ak obsahujú 
aspoň jednu látku, ktorá je klasifikovaná ako 
nebezpečná, dokonca aj vtedy, ak samotná 
zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná.

Odôvodnenie

 Cieľom klasifikácie, označovania a balenia nie je len poskytovanie informácií, ale aj ochrana 
zdravia spotrebiteľov a životného prostredia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
ODÔVODNENIE 21

(21) Kým klasifikácia akejkoľvek látky 
alebo zmesi sa môže vykonávať na základe 
dostupných informácií, takéto dostupné 
informácie, ktoré sa majú použiť na účely 
tohto nariadenia, by mali prednostne spĺňať 
príslušné ustanovenia nariadenia (ES) č. 
1907/2006, ustanovenia o preprave alebo 
medzinárodné zásady alebo postupy na 
overovanie informácií, aby sa zabezpečila 
kvalita a porovnateľnosť výsledkov a súlad 
s ostatnými požiadavkami na medzinárodnej 
úrovni alebo na úrovni Spoločenstva. To isté 
by malo platiť, ak sa dodávateľ rozhodne 
získavať nové informácie.

(21) Klasifikácia akejkoľvek látky alebo 
zmesi sa môže vykonávať na základe 
dostupných informácií, ktoré by sa mali
použiť na účely tohto nariadenia a mali by 
prednostne spĺňať príslušné ustanovenia 
nariadenia (ES) č. 1907/2006, ustanovenia 
o preprave alebo medzinárodné zásady alebo 
postupy na overovanie informácií, aby sa 
zabezpečila kvalita a porovnateľnosť 
výsledkov a súlad s ostatnými požiadavkami 
na medzinárodnej úrovni alebo na úrovni 
Spoločenstva. To isté by malo platiť, ak sa 
dodávateľ rozhodne získavať nové 
informácie.
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Odôvodnenie

Musí byť jasné, že pri klasifikácii látky či zmesi je možné brať do úvahy všetky príslušné 
dostupné informácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
ODÔVODNENIE 25

(25) Pokiaľ ide o fyzikálnu nebezpečnosť, 
vždy by sa mali vyžadovať nové informácie
s výnimkou prípadu, že údaje sú už k 
dispozícii alebo že v časti 2 je stanovená 
výnimka.

(25) Skúšky, ktorých cieľom je zistiť
fyzikálnu nebezpečnosť látky alebo zmesi, 
by sa mali vyžadovať vždy, s výnimkou 
prípadu, že potrebné spoľahlivé údaje sú už 
k dispozícii alebo že v časti 2 je stanovená 
výnimka

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
ODÔVODNENIE 44

(44) Zdroje orgánov by sa mali zamerať na 
látky, ktoré vyvolávajú najväčšie obavy. 
Malo by sa prijať ustanovenie, na základe 
ktorého sa príslušným orgánom alebo 
dodávateľom umožní predkladať agentúre 
návrhy na harmonizovanú klasifikáciu látok 
klasifikovaných pre karcinogenitu, 
mutagenitu zárodočných buniek alebo 
reprodukčnú toxicitu kategórií 1A alebo 1B, 
pre respiračnú senzibilizáciu alebo 
v súvislosti s inými účinkami v závislosti od 
konkrétneho prípadu. Agentúra by mala 
predložiť k návrhu svoje stanovisko, kým 
zúčastnené strany by mali mať možnosť sa 
k nemu vyjadriť. Komisia by mala prijať
rozhodnutie o konečnej klasifikácii.

(44) Zdroje orgánov by sa mali zamerať na 
látky, ktoré vyvolávajú najväčšie obavy, 
pokiaľ ide o zdravie a životné prostredie. 
Malo by sa prijať ustanovenie, na základe 
ktorého sa príslušným orgánom alebo 
dodávateľom umožní predkladať agentúre 
návrhy na harmonizovanú klasifikáciu látok 
klasifikovaných pre karcinogenitu, 
mutagenitu zárodočných buniek alebo 
reprodukčnú toxicitu kategórií 1A alebo 1B, 
pre respiračnú senzibilizáciu alebo 
v súvislosti s inými účinkami v závislosti od 
konkrétneho prípadu. Agentúra by mala 
predložiť k návrhu svoje stanovisko, kým 
zúčastnené strany by mali mať možnosť sa 
k nemu vyjadriť. Komisia by mala prijať 
rozhodnutie o konečnej klasifikácii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
ODÔVODNENIE 52A (nové)

(52a) S cieľom poskytnúť zákazníkom 
vhodné informácie, zabrániť 
neprimeraným opatreniam, ako sú 
napríklad obaly odolné proti otvoreniu 
deťmi, ktoré môžu byť 
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následkom neprimerane prísnej klasifikácie 
látok a zmesí, a vyhnúť sa duplicitným 
testom, by členské štáty mali zaviesť 
postup, ktorý pomôže všetkým 
dodávateľom, a najmä MSP, pokiaľ ide 
o niektoré osobitné skupiny výrobkov, 
stanoviť pre takéto látky a zmesi primeranú 
klasifikáciu, označovanie a balenie.

Odôvodnenie

Ak má informácie o látkach použitých vo výrobku (zmesi), ktoré poskytuje (poskytujú) 
dodávateľ (dodávatelia) k dispozícii len výrobca, bude sa pri stanovovaní klasifikácie zmesi 
opierať o hodnotenie informácií podľa postupu uvedeného v článku 9 ods. 4. To môže viesť k 
podhodnoteniu alebo (najmä) nadhodnoteniu nebezpečných vlastností zmesi.  Dostupnosť a 
uznanie postupu, v rámci ktorého by boli sprístupnené odborné poznatky, dodatočné 
informácie a údaje potrebné na hodnotenie zmesi, umožnia presnejšiu klasifikáciu a budú mať 
osobitný význam pre malé a stredné podniky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
ČLÁNOK 9 ODSEK 4 PODODSEK 2

Ak však uvedené informácie neumožňujú 
uplatnenie princípov extrapolácie, dodávateľ 
hodnotí dané informácie uplatnením inej 
metódy alebo metód, ktoré sú opísané v 
jednotlivých kapitolách častí 3 a 4 
v prílohe I.

Ak však uvedené informácie neumožňujú 
uplatnenie princípov extrapolácie a ak 
odborný posudok neodôvodňuje rozšírenie 
nad rámec princípov extrapolácie,
dodávateľ hodnotí dané informácie 
uplatnením inej metódy alebo metód, ktoré 
sú opísané v jednotlivých kapitolách častí 3 
a 4 v prílohe I.

Odôvodnenie

Cieľom návrhu je zosúladiť text so znením Globálneho harmonizovaného systému klasifikácie, 
balenia a označovania látok a zmesí OSN, pokiaľ ide o znalecký posudok („Fialová kniha“ čl. 
1.3.2.4.8): „Stratégia klasifikácie zmesí využíva odborné posúdenie v mnohých oblastiach, 
aby sa zabezpečilo, že platnú informáciu je možné použiť pre čo najväčší počet zmesí, aby tak 
prispievala k ochrane ľudského zdravia a životného prostredia.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
ČLÁNOK 9 ODSEK 4A (nový)

4a. V prípadoch, keď sa zriadilo centrum 
pre stanovovanie nebezpečnosti 
a klasifikácie pre osobitnú skupinu 
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výrobkov, ktoré zhromažďuje odborné 
poznatky v oblasti hodnotenia informácií a 
stanovovania závažnosti dôkazov, údaje z 
testov a princípy extrapolácie, pokiaľ ide 
o látky a zmesi v uvedenej skupine 
výrobkov, môže sa dodávateľ týchto látok a 
zmesí opierať o hodnotenie tohto centra 
s cieľom zistiť riziká súvisiace s látkami 
alebo zmesami.

Odôvodnenie

Ak má informácie o látkach použitých vo výrobku (zmesi), ktoré poskytuje (poskytujú) 
dodávateľ (dodávatelia) k dispozícii len výrobca, bude sa pri stanovovaní klasifikácie zmesi 
opierať o hodnotenie informácií podľa postupu uvedeného v článku 9 ods. 4. To môže viesť k 
podhodnoteniu alebo (najmä) nadhodnoteniu nebezpečných vlastností zmesi. Dostupnosť a 
uznanie postupu, v rámci ktorého by boli sprístupnené odborné poznatky, dodatočné 
informácie a údaje potrebné na hodnotenie zmesi, umožnia presnejšiu klasifikáciu a budú mať
osobitný význam pre malé a stredné podniky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
ČLÁNOK 12 PÍSMENO C)

c) ak sa vhodnými a spoľahlivými 
informáciami preukáže možný výskyt 
synergických alebo antagonistických 
pôsobení medzi látkami v zmesi, ktorej 
hodnotenie sa vykonalo na základe 
informácií týkajúcich sa látok v zmesi.

c) ak sa vhodnými a spoľahlivými 
informáciami preukáže možný výskyt 
synergických alebo antagonistických 
pôsobení medzi látkami v zmesi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
ČLÁNOK 17 ODSEK 1 ÚVODNÁ ČASŤ

1. Látka alebo zmes klasifikovaná ako 
nebezpečná je označená etiketou, ktorá 
obsahuje tieto prvky:

1. Látka alebo zmes klasifikovaná ako 
nebezpečná je na obale označená etiketou, 
ktorá obsahuje tieto prvky:

Odôvodnenie

Etiketa sa môže umiestniť len na obal. Označenie na obale týkajúce sa neutralizujúcej látky, 
ktorú treba použiť, je núdzovým bezpečnostným opatrením, rovnako ako uvedenie núdzového 
čísla (112.)
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
ČLÁNOK 31 ODSEK 1 PÍSMENO K)

k) látka chronicky nebezpečná pre vodné 
prostredie, kategória 1, 2, 3 a 4.

k) látka chronicky nebezpečná pre vodné 
prostredie, kategória 1 a 2.

Odôvodnenie

S piktogramom pre určité nebezpečenstvo sa nespájajú látky chronicky nebezpečné pre vodné 
prostredie, kategória 3 a 4. Ak by sa upozornenie o nebezpečenstve z obalu vynechalo, 
používatelia by o tomto nebezpečenstve nevedeli.  Ak by sa upozornenie o nebezpečenstve z 
obalu vynechalo, používatelia by o tomto nebezpečenstve nevedeli. Tento pozmeňujúci a 
doplňujúci návrh súvisí s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k článku 31 ods. 1a (nový).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
ČLÁNOK 31 ODSEK 1A (nový)

1a. Pri obaloch s objemom 125 ml alebo 
menej sa na etikete nemusia uvádzať 
bezpečnostné upozornenia, ak je látka 
alebo zmes klasifikovaná ako látka 
chronicky nebezpečná pre vodné prostredie, 
kategória 3 a 4.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh súvisí s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k 
článku 31 ods. 1 písm. k. S piktogramom pre určité nebezpečenstvo sa nespájajú látky 
chronicky nebezpečné pre vodné prostredie, kategória 3 a 4. Ak by sa upozornenie o 
nebezpečenstve z obalu vynechalo, používatelia by o tomto nebezpečenstve nevedeli. Ak by sa 
upozornenie o nebezpečenstve z obalu vynechalo, používatelia by o tomto nebezpečenstve 
nevedeli.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
ČLÁNOK 31 ODSEK 2A (nový)

2a. Etiketa nie je povinná v prípade balení 
na jednorazové použitie alebo jedno 
podanie, jednu porciu či jednotkovú dávku, 
ktoré sú uložené v obale označenom 
v súlade s týmto nariadením a ktoré sa 
vyberú iba na účely jednorazového použitia 
podľa návodu na použitie priloženého 
k baleniu.
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Odôvodnenie

Objasňuje situáciu týkajúcu sa zmesí dodávaných vo forme jednotlivých dávok, kde je výrobok 
(napr. tabletka) určený a) iba na jednorazové použitie, b) musí sa vybrať z vonkajšieho obalu 
tesne pred použitím a c) celý návod (a ďalšie označenia) sa nachádzajú na vonkajšom obale.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
ČLÁNOK 36 ODSEK 1 PODODSEK 1

1. Ak sa používa vnútorný aj vonkajší obal a 
na vonkajšom obale sa neuvádza piktogram
v súlade s pravidlami pre prepravu 
nebezpečného tovaru podľa nariadenia 
(EHS) č. 3922/91, smernice 94/55/ES, 
smernice 96/49/ES alebo 
smernice 2002/59/ES, musí byť v súlade 
s týmto nariadením označený vnútorný 
aj vonkajší obal;

1. Ak sa používa vnútorný aj vonkajší obal a 
na vonkajšom obale sa nachádza označenie 
v súlade s pravidlami pre prepravu 
nebezpečného tovaru podľa nariadenia 
(EHS) č. 3922/91, smernice 94/55/ES, 
smernice 96/49/ES alebo 
smernice 2002/59/ES a vnútorný obal je
označený v súlade s týmto nariadením.

Odôvodnenie

V súlade so smernicou o nebezpečných prípravkoch článok 11.6 písm. a).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
ČLÁNOK 37 ODSEK 2

2. Obaly vo forme nádob obsahujúce 
nebezpečnú látku alebo zmes, ktoré sú 
predávané alebo sprístupnené širokej 
verejnosti, nemajú ani tvar ani grafické 
dekorácie, ktoré by mohli priťahovať alebo 
vyvolať aktívnu zvedavosť u detí alebo by 
mohli spotrebiteľov uviesť do omylu, ani 
úpravu alebo označenie, aké sa používa pre 
potraviny, krmivo pre zvieratá, liečivé 
výrobky alebo kozmetické výrobky.

2. Obaly vo forme nádob obsahujúce 
nebezpečnú látku alebo zmes, ktoré sú 
predávané alebo sprístupnené širokej 
verejnosti, nemajú ani tvar ani grafické 
dekorácie, ktoré by mohli priťahovať alebo 
vyvolať aktívnu zvedavosť u detí alebo by 
mohli spotrebiteľov uviesť do omylu, ani 
úpravu alebo označenie, aké sa používa pre 
potraviny, krmivo pre zvieratá, liečivé 
výrobky alebo kozmetické výrobky.

Ak tieto nádoby spĺňajú požiadavky podľa 
oddielu 3.1.1 prílohy II, sú vybavené 
uzávermi zaistenými tak, aby ich nemohli 
otvoriť deti, v súlade s oddielmi 3.1.2, 3.1.3 
a 3.1.4.2 prílohy II.

Ak tieto nádoby spĺňajú požiadavky podľa 
oddielu 3.1.1 prílohy II, sú vybavené 
uzávermi zaistenými tak, aby ich nemohli 
otvoriť deti, v súlade s oddielmi 3.1.2, 3.1.3 
a 3.1.4.2 prílohy II, ak sa na zmes 
nevzťahujú osobitné ustanovenia týkajúce 
sa obalu podľa inej smernice alebo 
nariadenia EÚ, najmä nariadenia (ES) č. 
648/2004 a (ES) č. 907/2006. 
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Ak tieto nádoby spĺňajú požiadavky podľa 
oddielu 3.2.1 prílohy II, je na nich uvedené 
upozornenie na nebezpečnosť pri dotyku v 
súlade s oddielom 3.2.2 prílohy II.

Ak tieto nádoby spĺňajú požiadavky podľa 
oddielu 3.2.1 prílohy II, je na nich uvedené 
upozornenie na nebezpečnosť pri dotyku v 
súlade s oddielom 3.2.2 prílohy II, ak sa na 
zmes nevzťahujú osobitné ustanovenia 
týkajúce sa obalu podľa inej smernice 
alebo nariadenia EÚ, najmä nariadenia 
(ES) č. 648/2004 a (ES) č. 907/2006.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zabraňuje tomu, aby sa prekrývali ustanovenia 
uvedené v iných smerniciach alebo nariadeniach EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
ČLÁNOK 41 ODSEK 1 PODODSEK 1

1. Každý výrobca alebo dovozca alebo 
skupina výrobcov alebo dovozcov, ďalej len 
„oznamovatelia“, ktorí uvádzajú na trh látku, 
ktorá podlieha registrácii v súlade 
s nariadením (ES) č. 1907/2006, alebo látku, 
ktorá je klasifikovaná ako nebezpečná sama 
o sebe alebo v zmesi s koncentračnými 
limitmi presahujúcimi limity stanovené 
v smernici 1999/45/ES, alebo prípadne v 
tomto nariadení, čo má za následok 
klasifikáciu zmesi ako nebezpečnej, 
oznamujú agentúre tieto informácie na účely 
jej zaradenia do zoznamu podľa článku 43:

1. Každý výrobca alebo dovozca alebo 
skupina výrobcov alebo dovozcov, ďalej len 
„oznamovatelia“, ktorí v množstve 1 tony 
ročne uvádzajú na trh buď látku, ktorá je 
klasifikovaná ako nebezpečná a ktorá 
podlieha registrácii v súlade s nariadením 
(ES) č. 1907/2006, alebo viac ako jednu 
tonu tejto látky ročne, ktorá je klasifikovaná 
ako nebezpečná sama osebe alebo v zmesi s 
koncentračnými limitmi presahujúcimi 
limity stanovené v smernici 1999/45/ES, 
alebo prípadne v tomto nariadení, čo má za 
následok klasifikáciu zmesi ako 
nebezpečnej, oznamujú agentúre tieto 
informácie na účely jej zaradenia do 
zoznamu podľa článku 43:

Odôvodnenie

Povinnosť oznámiť agentúre k 1. decembru 2010 informácie pre zoznam klasifikácií by sa 
nemala týkať všetkých látok podliehajúcich registrácii a uvádzaných na trh, ale iba tých, 
ktoré sú klasifikované ako nebezpečné; a to vrátane v rámci REACH. V posledných dvoch 
uvedených prípadoch (látka klasifikovaná ako nebezpečná sama osebe alebo v zmesi...) je 
potrebné určiť medznú hodnotu (1 tona ročne). Ak by táto medzná hodnota neexistovala, 
viedlo by to k nedostatku právnej istoty a malo by to negatívny vplyv na činnosti v oblasti 
výskumu a rozvoja.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17



PE400.315v03-00 12/14 AD\712541SK.doc

SK

ČLÁNOK 45

1. Členské štáty ustanovujú orgán alebo 
orgány zodpovedné za príjem informácií 
od dodávateľov vrátane chemického 
zloženia zmesí uvádzaných na trh, ktoré sú 
klasifikované ako nebezpečné alebo sa 
považujú za nebezpečné na základe ich 
účinkov na zdravie alebo na základe ich 
fyzikálnych účinkov.

1. Členské štáty ustanovujú orgán alebo 
orgány zodpovedné za príjem informácií od 
dodávateľov o zmesiach uvádzaných na trh, 
ktoré sú klasifikované ako nebezpečné alebo 
sa považujú za nebezpečné na základe ich 
účinkov na zdravie alebo na základe ich 
fyzikálnych účinkov

1a. Informácie uvedené v odseku 1 sa 
poskytujú vo forme uvedenej v prílohe 
VIIa1 a musia byť dostatočné pre lekárske 
účely, aby sa mohli vypracovať preventívne 
a liečebné opatrenia, a to aj v naliehavom 
prípade.

2. Ustanovené orgány poskytujú všetky 
nevyhnutné záruky na zachovanie 
mlčanlivosti o získaných informáciách. 
Takéto informácie sa môžu použiť iba pri 
navrhovaní preventívnych a liečebných 
opatrení na základe požiadavky lekára, 
najmä v naliehavom prípade.

2. Ustanovené orgány poskytujú všetky 
nevyhnutné záruky na zachovanie 
mlčanlivosti o získaných informáciách. 
Takéto informácie sa môžu použiť iba na 
lekárske účely uvedené v odseku 2 a tieto 
informácie sa nesmú použiť na iné účely.

Tieto informácie sa nesmú použiť na iné 
účely.

3. Ustanovené orgány majú na výkon úloh, 
za ktoré zodpovedajú, k dispozícii všetky 
informácie požadované od dodávateľov 
zodpovedných za uvedenie na trh.

3. Ustanovené orgány majú na výkon úloh, 
za ktoré zodpovedajú, k dispozícii všetky 
informácie požadované od dodávateľov 
zodpovedných za uvedenie na trh.

3a. Členské štáty každoročne poskytnú 
údaje pre Európsku databázu nehôd, ktorá 
je vytvorená v rámci programu EHLASS 
(Európsky systém štatistiky úrazov 
v domácnostiach a vo voľnom čase), pokiaľ 
ide o počet nehôd a zmesi, ktorých sa týkali 
a v prípade ktorých boli určené úrady 
požiadané o lekárske informácie týkajúce 
sa liečby a liečebných opatrení.
____________________
1Základ prílohy VIIa tvoria požiadavky 
týkajúce sa poskytovaných informácií v rámci 
celkových požiadaviek EACCPT.
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Odôvodnenie

Keďže každý členský štát má odlišnú úpravu, pokiaľ ide o žiadosti o informácie a predpísanú 
formu, jednotný postup na úrovni Spoločenstva umožní zvýšiť transparentnosť a vyriešiť 
praktické aspekty realizácie.

Európske združenie toxikologických centier uverejnilo požiadavky v oblasti informácií, ktoré 
budú základom novej prílohy VIIa. Databáza nehôd, ktorú spravuje GR pre zdravie a ochranu 
spotrebiteľa, by bola vhodným prostriedkom pre vypracovanie prehľadu údajov 
zhromaždených určenými orgánmi, ktoré sa týkajú zmesí a nehôd, v súvislosti s ktorými 
orgány zasahujú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
ČLÁNOK 52 ODSEK 1

1. Ak má členský štát oprávnené dôvody sa 
domnievať, že látka alebo zmes, aj keď 
spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia, 
predstavuje riziko pre zdravie ľudí alebo pre 
životné prostredie z dôvodov klasifikácie, 
označenia alebo balenia, môže prijať vhodné 
predbežné opatrenia. Členský štát o tom 
bezodkladne informuje Komisiu, agentúru a 
ostatné členské štáty a uvádza dôvody, ktoré 
ho viedli k tomuto rozhodnutiu.

1. Ak v prípade sporu s dodávateľom má 
členský štát oprávnené dôvody sa 
domnievať, že látka alebo zmes, aj keď 
spĺňa alebo nespĺňa požiadavky podľa tohto 
nariadenia, predstavuje riziko pre zdravie 
ľudí alebo pre životné prostredie z dôvodov 
klasifikácie, označenia alebo balenia, môže 
prijať vhodné predbežné opatrenia. Členský 
štát o tom bezodkladne informuje Komisiu, 
agentúru a ostatné členské štáty a uvádza 
dôvody, ktoré ho viedli k tomuto 
rozhodnutiu.

Odôvodnenie

Je potrebné počítať s možnými spormi týkajúcimi sa výkladu požiadaviek tohto nariadenia, ku 
ktorým by mohlo dôjsť medzi dodávateľom a členským štátom; je potrebné vypracovať postup, 
ktorý by zabezpečil harmonizovanú klasifikáciu, v prípade ak dôjde k sporu.
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