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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY 110-253 ČASŤ I (dôvodnenia a hlava I)

Návrh správy (PE 353.529v02-00)
Predkladá Guido Sacconi
Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o registrácii, posúdení, autorizácii a 
obmedzení chemikálií (REACH), ktorý zriaďuje Európsku chemickú agentúru a pozmeňuje a 
dopĺňa smernicu 1999/45/ES a nariadenie (ES) č. …/… o ťažko odbúrateľných organických 
znečisťujúcich látkach

Návrh nariadenia (KOM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Návrh legislatívneho uznesenia

Text navrhnutý Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Jonas Sjöstedt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 110
Právny základ

so zreteľom na Zmluvu o založení 
Európskeho spoločenstva, a najmä jej článok 
95,

so zreteľom na Zmluvu o založení 
Európskeho spoločenstva, a najmä jej článok 
95 a vo vzťahu k hlave VII o povoľovaní a 
hlave VIII o obmedzeniach jej článok 
175(1),

Or. en
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Justification

The Regulation is based on Article 95 which concerns the internal market. The primary 
objective of the titles on authorisation and restriction of the Regulation is to protect the 
environment; therefore the appropriate legal base for them is Article 175(1) of the Treaty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dorette Corbey

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 111
Odôvodnenie 1

(1) Voľný pohyb látok, samotných, v 
prípravkoch a vo výrobkoch, je podstatným 
aspektom vnútorného trhu a významne 
prispieva k zdraviu a pohode spotrebiteľov a 
pracovníkov, a k ich sociálnym a 
hospodárskym záujmom, ako aj ku 
konkurencieschopnosti chemického 
priemyslu.

(1) Voľný pohyb látok, samotných, v 
preparátoch a vo výrobkoch, je podstatným 
aspektom vnútorného trhu a jasný a silný 
systém regulácie, hodnotenia a 
povolovania, založený na vylúčení 
nebezpečných látok nahradením 
bezpečnými alternatívami môže významne 
prispieť k zdraviu a pohode spotrebiteľov a 
pracovníkov, a k ich sociálnym a 
hospodárskym záujmom, ako aj ku 
konkurencieschopnosti chemického 
priemyslu.

Or. en

Justification

Just by itself the internal market will not improve human health and the environment. For that 
a strong policy is needed to phase out the most dangerous substances as soon as possible and 
replace them with safe alternatives.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Jonas Sjöstedt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 112
Odôvodnenie 3a (nové)

(3a) Pre niektoré časti nariadenia je však 
hlavným cieľom zaistenie vysokej úrovne
ochrany životného prostredia a právnym 
východiskom článok 175 (1).

Or. en
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Justification

Article 175(1), which concerns environmental protection, is added as a legal base and this 
needs to be reflected also in the recitals.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud 
Breyer, Frédérique Ries a Chris Davies

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 113
Odôvodnenie 4

(4) Pre zachovanie integrity vnútorného trhu 
a zaistenie vysokej úrovne ochrany ľudského 
zdravia, najmä zdravia pracovníkov, a 
životného prostredia, je nevyhnutné zaistiť, 
aby látky vyrobené v Spoločenstve boli v 
súlade s právom Spoločenstva, i ak sa 
vyvážajú.

(4) Pre zachovanie integrity vnútorného trhu 
a zaistenie vysokej úrovne ochrany ľudského 
zdravia, najmä zdravia pracovníkov a iných 
zraniteľných obyvateľov, a životného 
prostredia, je nevyhnutné zaistiť, aby látky 
vyrobené v Spoločenstve boli v súlade s 
právom Spoločenstva, i ak sa vyvážajú

Or. en

Justification

The European Parliament considered that ´protecting the health of children against 
environment-related diseases is an essential investment with a view to ensuring adequate 
human and economic development´ (Paulsen Report on European Environment and Health 
Strategy) and asked for specific restrictions on chemicals for high-risk sections of the 
population (Ries report on European Environment and Health Action Plan). REACH should 
be seen as a special opportunity to protect the health not just of workers but also of those who 
are most vulnerable to chemical exposure. (Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer)

On 23 February 2005, the European Parliament adopted a resolution on the European 
Environment and Health Action Plan 2004-2010 (A6-0008/2005) in which it called "on the 
Commission to ensure that all risk assessments that will be undertaken should specifically 
address the risks for foetuses, infants and children, where there is potential exposure of these 
particularly vulnerable groups". (Frédérique Ries, Chris Davies)
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dorette Corbey

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 114
Odôvodnenie 4

(4) Pre zachovanie integrity vnútorného trhu 
a zaistenie vysokej úrovne ochrany ľudského 
zdravia, najmä zdravia pracovníkov, a 
životného prostredia, je nevyhnutné zaistiť, 
aby látky vyrobené v Spoločenstve boli v 
súlade s právom Spoločenstva, i ak sa 
vyvážajú.

(4) Pre zachovanie integrity vnútorného trhu 
a zaistenie vysokej úrovne ochrany ľudského 
zdravia, najmä zdravia pracovníkov, a 
životného prostredia, je nevyhnutné zaistiť, 
aby všetky látky, ktoré sú vyrobené alebo 
uvedené na trh v Spoločenstve, boli v 
súlade s právom Spoločenstva, i ak sú 
vyvážané.

Or. en

Justification

REACH must apply to all substances, regardless of their place of production, to ensure the 
protection of human health, the environment and workers as well as a level playing field for 
industry.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Frédérique Ries a Chris Davies

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 115
Odôvodnenie 5

(5) Vyhodnotenie fungovania štyroch 
hlavných právnych nástrojov, ktoré upravujú 
chemikálie v rámci Spoločenstva (smernica 
Rady č. 67/548/EEC z 27. júna 1967 o 
aproximácií zákonov, podzákonných 
predpisov a administratívnych opatrení 
vzťahujúcich sa ku klasifikácií, baleniu a 
označovaniu nebezpečných látok, smernica 
Rady č. 88/379/EEC zo 7. júna 1988 o 
aproximácií zákonov, podzákonných 
predpisov a administratívnych opatrení 
členských štátov vzťahujúcich sa ku 
klasifikácií, baleniu a označovaniu 
nebezpečných prípravkov (medzičasom 
nahradená nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady č. 1999/45/ES z 31. mája 
1999 o aproximácií zákonov, podzákonných 
predpisov a administratívnych opatrení 
členských štátov vzťahujúcich sa ku 

(5) Vyhodnotenie fungovania štyroch 
hlavných právnych nástrojov, ktoré upravujú 
chemikálie v rámci Spoločenstva (smernica 
Rady č. 67/548/EEC z 27. júna 1967 o 
aproximácií zákonov, podzákonných 
predpisov a administratívnych opatrení 
vzťahujúcich sa ku klasifikácií, baleniu a 
označovaniu nebezpečných látok, smernica 
Rady č. 88/379/EEC zo 7. júna 1988 o 
aproximácií zákonov, podzákonných 
predpisov a administratívnych opatrení 
členských štátov vzťahujúcich sa ku 
klasifikácií, baleniu a označovaniu 
nebezpečných prípravkov (medzičasom 
nahradená nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady č. 1999/45/ES z 31. mája 
1999 o aproximácií zákonov, podzákonných 
predpisov a administratívnych opatrení 
členských štátov vzťahujúcich sa ku 
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klasifikácií, baleniu a označovaniu 
nebezpečných prípravkov), nariadenie Rady 
(EHS) č. 793/93 z 23. marca 1993 o 
hodnotení a kontrole rizík existujúcich látok 
a smernica Rady č. 76/769/EHS z 27. júla 
1976 o aproximácií zákonov, podzákonných 
predpisov a administratívnych opatrení 
členských štátov vzťahujúcich sa k 
obmedzeniam predaja a používania 
niektorých nebezpečných látok a 
prípravkov) identifikovalo niekoľko 
problémov vo fungovaní legislatívy 
Spoločenstva o chemikáliách, čo viedlo v 
členských štátoch k disparitám medzi 
zákonmi, podázkonnými predpismi a 
administratívnymi opatreniami, ktoré priamo 
ovplyvňujú fungovanie vnútorného trhu v 
tejto oblasti.

klasifikácií, baleniu a označovaniu 
nebezpečných prípravkov), nariadenie Rady 
(EHS) č. 793/93 z 23. marca 1993 o 
hodnotení a kontrole rizík existujúcich látok 
a smernica Rady č. 76/769/EHS z 27. júla 
1976 o aproximácií zákonov, podzákonných 
predpisov a administratívnych opatrení 
členských štátov vzťahujúcich sa k 
obmedzeniam predaja a používania 
niektorých nebezpečných látok a 
prípravkov) identifikovalo niekoľko 
problémov vo fungovaní legislatívy 
Spoločenstva o chemikáliách, čo viedlo v 
členských štátoch k disparitám medzi 
zákonmi, podázkonnými predpismi a
administratívnymi opatreniami, ktoré priamo 
ovplyvňujú fungovanie vnútorného trhu v 
tejto oblasti, ako aj zlyhanie preventívnej 
ochrany verejného zdravia a životného 
prostredia.

Or. en

Justification

There should be a recognition that REACH is filling the gaps in knowledge related to the 
protection of public health and the environment.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Alessandro Foglietta, Adriana Poli 
Bortone, Cristiana Muscardini a Sergio Berlato

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 116
Odôvodnenie 6a (nové)

(6a) Chemické látky vyrobené v tretích 
krajinách a dovezené do Európskej únie v 
podstate nie sú podrobené existujúcej 
legislatíve Spoločenstva o ochrane zdravia 
a životného prostredia a je nevyhnutné 
urobiť všetko pre to, aby sa výrazne zvýšila 
európska výroba a zaistila vysoká úroveň 
ochrany. 

Or. it
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Justification

Existing EU rules set far stricter parameters for European producers of chemical substances 
than for producers outside the Community. The risk to health and the environment of having 
differing regulations for European and non-European products should be considered. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dorette Corbey

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 117
Odôvodnenie 7 a (nové)

(7a) cieľom nového systému, ktorý má toto 
nariadenie zaviesť, je prioritne sa 
vysporiadať s najnebezpečnejšími látkami. 
Usporiadanie priorít by malo byť založené 
na očakávanom riziku, ktoré dané látka 
predstavuje pre ľudské zdravie a životné 
prostredie, úrovni a dĺžke vystavenia jej 
účinkom. Hodnotenie nebezpečenstva a 
rizika musí tiež zohľadňovať dopad látok 
na vývoj plodu a zdravie žien a detí.

Or. en

Justification

It should be very clear that with REACH the most dangerous substances should be dealt with 
first with the aim of replacing them with safer alternatives.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Alessandro Foglietta, Adriana Poli 
Bortone, Cristiana Muscardini a Sergio Berlato

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 118
Odôvodnenie 8a (nové)

(8a) Riadenie rizík plynúcich z chemických 
látok by sa malo rovnako zaoberať 
chemickými látkami vyrobenými v 
Európskej únii, ako aj dovezenými látkami 
vyrobenými v tretích krajinách, aby sa 
zabránilo tomu, že by neeurópska výroba 
bola vo výhode a rástla, pretože na 
európskych výrobcov bude uvalená značná 
záťaž. 
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Or. it

Justification

There is a risk that the REACH system, in the form proposed by the Commission, will favour 
the importation of certain articles, substances and preparations that are not subject to the 
rules with which the equivalent products manufactured in the European Union have to 
comply. The less comprehensive controls required on imported products makes them cheaper, 
allows a wider range of raw materials to be used and provides no guarantee as to the 
protection of health and the environment.

Current EU rules set parameters that are far stricter for European producers of chemical 
substances. Importers of articles into the European Union should be subject to the same rules 
that apply to European producers.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anja Weisgerber

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 119
Odôvodnenie 10

(10) Ustanovenia o posudzovaní riešia ďalší 
postup po registrácií, a to kontrolou toho, že 
registrácie sú v súlade s požiadavkami tohto 
nariadenia, a umožnením získania väčšieho 
množstva informácií o vlastnostiach 
chemických látok. Členské štáty by takéto 
látky mali posúdiť, ak majú dôvody na 
podozrenie, že takéto látky predstavujú 
riziko pre zdravie alebo životné prostredie, 
po tom, čo ich zahrnuli do svojich 
priebežných plánov.

(10) Ustanovenia o posudzovaní riešia ďalší 
postup po registrácií, a to kontrolou toho, že 
registrácie sú v súlade s požiadavkami tohto 
nariadenia, a umožnením získania väčšieho 
množstva informácií o vlastnostiach 
chemických látok. Agentúra by takéto látky 
mala posúdiť, ak má dôvody na podozrenie, 
že takéto látky predstavujú riziko pre zdravie 
alebo životné prostredie. 

Or. de

Justification

Related to the amendment proposed to Article 38.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dorette Corbey

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 120
Odôvodnenie 12
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(12) Ustanovenia o autorizácii umožňujú 
Komisii povoliť uvedenie na trh a 
používanie veľmi vysoko rizikových látok 
za predpokladu, že riziko spojené s ich 
používaním je náležitým spôsobom 
kontrolované alebo ich použitie môže byť 
oprávnené zo sociálno-ekonomických 
dôvodov.

(12) Ustanovenia o autorizácii umožňujú 
Komisii povoliť uvedenie na trh a 
používanie veľmi vysoko rizikových látok 
na istú dobu, za predpokladu, že nie sú k 
dispozícii bezpečnejšie alternatívy, ak ich 
použitie môže byť oprávnené zo sociálno-
ekonomických dôvodov a pokiaľ riziko 
spojené s ich používaním je náležitým 
spôsobom kontrolované.

Or. en

Justification

It is important to stress that authorisation is only a temporary aspect.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Dan Jørgensen, Åsa Westlund a Riitta 
Myller

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 121
Odôvodnenie 12

(12) Ustanovenia o autorizácii umožňujú 
Komisii povoliť uvedenie na trh a 
používanie veľmi vysoko rizikových látok 
za predpokladu, že riziko spojené s ich 
používaním je náležitým spôsobom 
kontrolované alebo ich použitie môže byť 
oprávnené zo sociálno-ekonomických 
dôvodov..

(12) Ustanovenia o autorizácii umožňujú 
Komisii povoliť uvedenie na trh a 
používanie veľmi vysoko rizikových látok 
za predpokladu, že nie sú dostupné žiadne 
alternatívy alebo technológie a ich použitie 
môže byť oprávnené zo sociálno-
ekonomických dôvodov.

Or. en

Justification

This recital should reassert the objective of the authorisation procedure. Authorisation will 
only be capable of providing the high level of protection required if it replaces substances of 
very high concern with suitable alternative substances or technologies wherever this is 
possible.  Maintaining the notion of ‘adequate control’ will support continued use and release 
of substances of very high concern to the environment, irrespective of the socio-economic 
necessity deriving from their use and irrespective of whether safer alternatives are available.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, 
Miroslav Mikolášik, Françoise Grossetête, Péter Olajos, Bogusław Sonik, Antonios 
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Trakatellis, Renate Sommer a Erna Hennicot-Schoepges

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 122
Odôvodnenie 16

(16) Skúsenosti ukázali, že je neprimerané 
žiadať od členských štátov, aby vyhodnotili 
riziká všetkých chemických látok. Táto 
zodpovednosť by teda mala byť na prvom 
mieste daná podnikom, ktoré látky vyrábajú 
alebo dovážajú, to však len v prípade, že tak 
činia v množstvách presahujúcich istú 
úroveň, aby boli schopné uniesť záťaž s tým 
spojenú. Tieto podniky by mali prijať 
potrebné opatrenia riadenia rizík v súlade s 
ich vyhodnotením rizika ich látok.

(16) Skúsenosti ukázali, že je neprimerané 
žiadať od členských štátov, aby vyhodnotili 
riziká všetkých chemických látok. Táto 
zodpovednosť by teda mala byť na prvom 
mieste daná podnikom, ktoré látky vyrábajú 
alebo dovážajú, to však len v prípade, že tak 
činia v množstvách presahujúcich istú 
úroveň, aby boli schopné uniesť záťaž s tým 
spojenú. Tieto podniky by mali prijať 
potrebné opatrenia riadenia rizík v súlade s 
ich vyhodnotením rizík ich látok. Tieto 
podniky by mali spôsobom náležitým pre 
koncového používateľa informovať o 
bezpečnom používaní ich látok a 
prípravkov, založenom na vyhodnotení 
rizika.

Or. en

Justification

Communication to the end user of necessary information and advice to enable them to safely 
use and manage their risk safely and effectively is essential.

Linked to amendments to recitals 41, 41a, 42 and 43.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Johannes Blokland

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 123
Odôvodnenie 16

(16) Skúsenosti ukázali, že je neprimerané 
žiadať od členských štátov, aby vyhodnotili 
riziká všetkých chemických látok. Táto 
zodpovednosť by teda mala byť na prvom 
mieste daná podnikom, ktoré látky vyrábajú 
alebo dovážajú, to však len v prípade, že tak 
činia v množstvách presahujúcich istú 
úroveň, aby boli schopné uniesť záťaž s tým 
spojenú. Tieto podniky by mali prijať 

(16) Skúsenosti ukázali, že je neprimerané 
žiadať od členských štátov, aby vyhodnotili 
riziká všetkých chemických látok. Táto 
zodpovednosť by teda mala byť na prvom 
mieste daná podnikom, ktoré látky vyrábajú 
alebo dovážajú, to však len v prípade veľmi 
vysoko rizikových látok alebo v prípade, že 
tak činia v množstvách presahujúcich istú 
úroveň, aby boli schopné uniesť záťaž s tým 
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potrebné opatrenia riadenia rizík v súlade s 
ich vyhodnotením rizika ich látok.

spojenú. Tieto podniky by mali prijať 
potrebné opatrenia riadenia rizík v súlade s 
ich vyhodnotením rizika ich látok.

Or. nl

Justification

In the case of substances of very high concern, the risks must be assessed even where the 
volume is less than 1 tonne per year. Even in small quantities, these substances may cause 
considerable damage to the environment and health (Blokland priority package).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Johannes Blokland

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 124
Odôvodnenie 19

(19) Vedecký výskum a výoj sa normálne 
odohráva v množstvách menších než 1 tona 
za rok, nie je potrebné vyňať takýto výskum 
a vývoj z pôsobnosti tohto predpisu, pretože 
látky v týchto množstvách nemusia byť 
zaregistrované. Avšak za účelom podpory 
inovácií by mal byť výskum produktov a 
výskum a rozvoj orientovaný na procesy 
vyňatý z povinnosti registrácie na isté 
časové obdobie, v ktorom daná látka ešte 
nemá byť umiestnená na trh dostupný 
neobmedzenému počtu zákazníkov, pretože 
jej aplikácia v prípravkoch alebo výrobkoch 
si ešte vyžaduje ďalší výskum a vývoj, ktoré 
podstúpi obmedzený okruh známych 
zákazníkov.  

(19) Vedecký výskum a výoj sa normálne 
odohráva v množstvách menších než 1 tona 
za rok, nie je potrebné v prípade vysoko 
rizikových látok, rizikových látok a nízko 
rizikových látok vyňať takýto výskum a 
vývoj z pôsobnosti tohto predpisu, pretože 
tieto látky v týchto množstvách nemusia byť 
zaregistrované. Veľmi vysoko rizikové látky 
je však nutné vyňať, pretože tieto látky 
musia byť zaregistrované. Avšak za 
účelom podpory inovácií by mal byť 
výskum produktov a výskum a rozvoj 
orientovaný na procesy vyňatý z povinnosti 
registrácie na isté časové obdobie, v ktorom 
daná látka ešte nemá byť umiestnená na trh 
dostupný neobmedzenému počtu 
zákazníkov, pretože jej aplikácia v 
prípravkoch alebo výrobkoch si ešte 
vyžaduje ďalší výskum a vývoj, ktoré 
podstúpi obmedzený okruh známych 
zákazníkov. 

Or. nl

Justification

In the case of substances of very high concern, the risks must be assessed even where the 
volume is less than 1 tonne per year. Even in small quantities, these substances may cause 
considerable damage to the environment and health. As these substances do fall under 
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REACH, exemptions must be applied for in respect of scientific research and scientific 
development using them (Blokland priority package).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anja Weisgerber

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 125
Odôvodnenie 19 a (nové)

(19a) Inkorporácia látok do výrobných 
procesov vo veľkom meradle a modifikácia 
technických postupov sú komplexné 
procesy. Takto sa o látkach získavajú 
dôležité poznatky, čo by sa malo pri 
zostavovaní registračných dokumentov 
zohľadniť, napríklad vo vzťahu k použitiu 
danej látky. V prípade mnohých látok je 
možné registračnú zložku zostaviť len ak sa 
vezmú do úvahy takéto informácie. 
Z dôvodu podpory inovácií by preto malo 
byť určené prechodné obdobie vo vzťahu 
k registrácii nových látok.

Or. de

Justification

Related to the introduction of a new Article 19a.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Satu Hassi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 126
Odôvodnenie 20

(20) Keďže výrobcovia a dovozcovia 
výrobkov by tiež mali zodpovedať za svoje
produkty, je vhodné uložiť povinnosť 
registrácie látok, ktoré sa majú z výrobkov 
uvoľňovať. V prípade, že látky 
pravdepodobne budú uvoľnené z výrobkov 
v dostatočne vysokých množstvách a tak, 
aby to malo negatívny dopad na ľudské 
zdravie alebo životné prostredie, mala by o 
tom byť vyrozumená agentúra a má mať 

(20) Keďže výrobcovia a dovozcovia 
výrobkov by tiež mali zodpovedať za svoje 
produkty, je vhodné uložiť povinnosť 
registrácie nebezpečných látok vo 
výrobkoch.
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právomoc vyžadovať zaregistrovanie.

Or. en

Justification

Articles represent a primary source of exposure to chemicals. The use of hazardous 
substances in articles should be subject to the registration requirements.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Carl Schlyter, Caroline Lucas a Hiltrud 
Breyer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 127
Odôvodnenie 20

(20) Keďže výrobcovia a dovozcovia 
výrobkov by tiež mali zodpovedať za svoje 
produkty, je vhodné uložiť povinnosť 
registrácie látok, ktoré sa majú z výrobkov 
uvoľňovať. V prípade, že látky 
pravdepodobne budú uvoľnené z výrobkov 
v dostatočne vysokých množstvách a tak, 
aby to malo negatívny dopad na ľudské 
zdravie alebo životné prostredie, mala by o 
tom byť vyrozumená agentúra a má mať 
právomoc vyžadovať zaregistrovanie.

(20) Keďže výrobcovia a dovozcovia 
výrobkov by tiež mali zodpovedať za svoje 
produkty, je vhodné uložiť povinnosť 
registrácie látok vo výrobkoch.

Or. en

Justification

Articles represent a primary source of exposure to chemicals. The use of substances in 
articles should be subject to the registration requirements

Linked to the amendments to Articles 5 and 6 by the same Members.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dorette Corbey

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 128
Odôvodnenie 20

(20) Keďže výrobcovia a dovozcovia 
výrobkov by tiež mali zodpovedať za svoje 
produkty, je vhodné uložiť povinnosť 

(20) Keďže výrobcovia a dovozcovia 
výrobkov by tiež mali zodpovedať za svoje 
produkty, je vhodné uložiť povinnosť 
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registrácie látok, ktoré sa majú z výrobkov 
uvoľňovať. V prípade, že látky 
pravdepodobne budú uvoľnené z výrobkov v 
dostatočne vysokých množstvách a tak, aby 
to malo negatívny dopad na ľudské zdravie 
alebo životné prostredie, mala by o tom byť 
vyrozumená agentúra a má mať právomoc 
vyžadovať zaregistrovanie.

registrácie látok vo výrobkoch. V prípade, že 
látky pravdepodobne budú uvoľnené z 
výrobkov v dostatočne vysokých 
množstvách alebo po dlhšiu dobu a tak, aby 
to malo negatívny dopad na ľudské zdravie 
alebo životné prostredie, mala by o tom byť 
vyrozumená agentúra a má mať právomoc 
vyžadovať zaregistrovanie.

Or. en

Justification

Intended or unintended release cannot be controlled before but only after registration. In 
addition to exposure to high doses it is also necessary to look at relatively low exposure over 
a longer period of time.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Johannes Blokland

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 129
Odôvodnenie 24

(24) Požiadavky na zhromažďovanie 
informácií o látkach sa musia riadiť podľa 
objemu výroby alebo dovozu látky, pretože 
ukazujú možné vystavenie človeka a 
životného prostredia pôsobeniu tejto látky a 
musia byť podrobne popísané. 

(24) Požiadavky na zhromažďovanie 
informácií o látkach sa musia riadiť podľa 
objemu výroby alebo dovozu látky a stupňa 
jej nebezpečnosti, pretože, na základe 
údajov o používaní a hrozbách, tieto
ukazujú možné vystavenie človeka a 
životného prostredia pôsobeniu tejto látky a 
s týmto vystavením spojené hrozby a musia 
byť podrobne popísané. 

Or. nl

Justification

Volume is one of the aspects which gives an indication of the likelihood of exposure of man 
and the environment to a particular substance. A better picture of this exposure can be 
obtained by combining the degree of concern with the volume. On the basis of data on use 
and hazard, the likelihood of exposure of man and the environment can be assessed more 
effectively. If the degree of concern is used, the highest-risk substances can be tackled first 
(Blokland priority package).
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Christofer Fjellner

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 130
Odôvodnenie 24

Požiadavky na zhromažďovanie informácií o 
látkach sa musia riadiť podľa objemu výroby
alebo dovozu látky, pretože ukazujú možné 
vystavenie človeka a životného prostredia 
pôsobeniu tejto látky a musia byť podrobne 
popísané.

.

Požiadavky na zhromažďovanie informácií o 
látkach sa musia riadiť podľa objemu výroby 
alebo dovozu látky, pretože ukazujú možné 
vystavenie človeka a životného prostredia 
pôsobeniu tejto látky a musia byť podrobne 
popísané.

Ak existujú vyhodnotenia rizík, založené na 
praktickom používaní príslušnej látky, mali 
by sa zohľadniť. 

Or. sv

Justification

It is important to take account of the experience actually gained over the hundreds of years 
that certain chemicals have been used.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Carl Schlyter, Caroline Lucas a Hiltrud 
Breyer. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 131
Odôvodnenie 24 a (nové)

(24a) Pre látky vo veľmi nízkych tonážach 
je vhodná oznamovacia povinnosť, aby 
bolo známe, aké látky sa v súčasnosti 
vyrábajú a čo je o nich známe.

Or. en

Justification

A simple notification requirement for substances between 10 kg and 1 tonne per year should 
be added to REACH so as to finally have an understanding of the total quantities of existing 
substances that are actually being produced and the knowledge available on them. Under 
REACH in its current form, we would only know about c. 30 000 substances that are 
produced in quantities above 1 tonne.

However, EINECS lists more than 100 000 existing substances.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Guido Sacconi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 132
Odôvodnenie 26 a (nové)

(26a) Vo svetle zvláštnych okolností pre 
malé a stredné podniky by mali členské 
štáty prijať opatrenia na poskytnutie 
zvláštnej – a to v prípade potreby i 
finančnej – pomoci pre takéto podniky za 
testy nevyhnutné na zozbieranie informácií 
požadovaných týmto nariadením. 

Or. it

Justification

The possibility should be envisaged of Member States providing SMEs with special 
assistance, including financial assistance if necessary.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Carl Schlyter, Caroline Lucas a Hiltrud 
Breyer. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 133
Odôvodnenie 31

(31) Za účelom poskytnutia 
zharmonizovaného, jednoduchého systému 
by mali byť všetky registrácie postúpené 
agentúre. Na zaistenie konzistentného 
prístupu a efektívneho používania zdrojov 
by mala vykonať kontrolu úplnosti pri 
všetkých registráciách a prijať 
zodpovednosť za akékoľvek konečné 
zamietnutia registrácií. 

(31) Za účelom poskytnutia 
zharmonizovaného, jednoduchého systému 
by mali byť všetky registrácie postúpené 
agentúre. Na zaistenie toho, že podania sú 
konzistentné, úplne a kvalitné, by sa mal 
pred postúpením agentúre uskutočniť 
nezávislý audit. Agentúra by mala prijať 
zodpovednosť za akékoľvek konečné 
zamietnutia registrácií.

Or. en

Justification

There is currently no mandatory evaluation of the quality and content of the registration 
dossiers, as the Agency will only check for completeness (Article 18(2)). Given that a recent 
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evaluation by competent authorities of Member States found that only 31% of safety data 
sheets were fully accurate, it is vital that an independent audit is performed prior to the 
submission to ease the task of the Agency.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Chris Davies

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 134
Odôvodnenie 33 a (nové)

(33a) Zdieľanie a/alebo spoločné 
poskytovanie informácií z testov na 
stavovcoch a iných informácií, ktoré môžu 
predísť testovaniu na zvieratách, by malo 
byť povinné na zaistenie toho, aby sa 
neuskutočňovali duplicitné testy na 
zvieratách. 

Or. en

Justification

It should be obligatory to share data from animal tests and other information that may 
prevent animal testing in order to meet the information requirements under this Regulation, to 
ensure that duplication of tests does not take place. This ensures consistency with Article 
24(5) second subparagraph (for non-phase-in substances), and the statement that 'data 
sharing will be obligatory' with respect to animal testing on page 10 of the Explanatory 
Memorandum.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Caroline Lucas, Carl Schlyter a Hiltrud 
Breyer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 135
Odôvodnenie 34 a (nové)

(34a) Za účelom podpory testovania, ktoré 
sa nevykonáva na zvieratách, by Komisia, 
členské štáty a priemysel mali prideliť viac 
prostriedkov na vývoj, overovanie a 
uznávanie testov, ktoré sa nevykonávajú na 
zvieratách. Časť poplatkov odvedených 
agentúre by sa mala použiť na tento účel.

Or. en
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Justification

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Erna 
Hennicot-Schoepges

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 136
Odôvodnenie 34 a (nové)

(34a) V súlade s cieľom podpory 
testovania, ktoré sa nevykonáva na 
zvieratách, by Komisia, členské štáty a 
priemysel mali zvýšiť prostriedky a snahu o 
urýchlenie vývoja a overenia takýchto 
alternatívnych metód. 

Or. de

Justification

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Chris Davies

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 137
Odôvodnenie 37 a (nové)

(37a) Aby sa posilnila 
konkurencieschopnosť priemyslu 
Spoločenstva a aby sa zaistilo, že toto 
nariadenie sa bude aplikovať čo 
najefektívnejšie, je na mieste učiniť 
opatrenia na zdieľanie údajov medzi 
registrantami, na báze primeranej 
kompenzácie. 

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Chris Davies

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 138
Odôvodnenie 39 a (nové)

(39a) V prípade, že registrant a/alebo 
účastník SIEF nezaplatia svoj podiel na 
nákladoch štúdie zahŕňajúcej testy na 
stavovcoch alebo inej štúdie, ktorá môže 
predísť testovaniu na zvieratách, nemali by 
byť schopní zaregistrovať svoju chemickú 
látku. 

Or. en

Justification

In order to ensure compliance with the obligation to share data from animal tests and to 
prevent duplicate testing, (a) potential registrant(s) and/or participant(s) in a SIEF must not 
be allowed not to pay their share of the cost and subsequently to carry out duplicate animal 
tests.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Chris Davies

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 139
Odôvodnenie 40 a (nové)

(40a) V prípade, že  vlastník štúdie 
zahŕňajúcej testovanie na stavovcoch alebo 
inej štúdie, ktorá môže predísť testovaniu 
na zvieratách, nesprístupní túto štúdiu 
agentúre a/alebo registrantom, nemal by 
byť schopný svoju chemickú látku 
zaregistrovať. 

Or. en

Justification

In order to ensure compliance with the obligation to share data from animal tests and to 
prevent duplicate testing, it must not be possible for the owner of a study involving tests on 
vertebrate animals to withhold that study from other participant(s) in a SIEF in order to gain 
a competitive advantage.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Caroline Lucas, Carl Schlyter a Hiltrud 
Breyer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 140
Odôvodnenie 40 a (nové)

(40a) V prípade, že majiteľ (-lia) 
neposkytne agentúre a/alebo iným 
prípadným registrantom údaje získané z 
testov na stavovcoch alebo iné údaje, ktoré 
môžu zabrániť testom na zvieratách, stráca 
následne svoje právo na registráciu 
príslušnej látky.

Or. en

Justification

Mandatory sharing of vertebrate animal test data should be linked to penalties. In case of 
refusal to share data to avoid duplicate animal testing, Registrants and/or potential 
registrants refusing to share a study that could prevent animal testing with the Agency and/or 
other registrants should not be authorised to register the substance concerned.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, 
Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, Péter Olajos, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, 

Renate Sommer a Erna Hennicot-Schoepges

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 141
Odôvodnenie 41

(41) Súčasťou zodpovednosti za riadenie 
rizík pri látkach je podávanie informácií o 
týchto látkach iným odborníkom; je to tiež 
nevyhnutné pre to, aby títo splnili svoje 
povinnosti. 

(41) Súčasťou zodpovednosti za riadenie 
rizík pri látkach je podávanie informácií o 
týchto látkach iným odborníkom a laikom, a 
to čo najvhodnejším spôsobom; je to tiež 
nevyhnutné pre to, aby títo splnili svoje 
povinnosti pri riadení rizík a náležitom 
používaní látok a prípravkov.

Or. en

Justification

An appropriate and consistent communication system based on risk will provide consumers 
with the necessary information and advice to enable them to manage their risk safely and 
effectively when using a substance or preparation containing chemicals.
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Linked to amendments to Recitals 16, 42 and 43.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Frédérique Ries

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 142
Odôvodnenie 41

(41) Súčasťou zodpovednosti za riadenie 
rizík pri látkach je podávanie informácií o 
týchto látkach iným odborníkom; je to tiež 
nevyhnutné pre to, aby títo splnili svoje 
povinnosti 

(41) Súčasťou zodpovednosti za riadenie 
rizík pri látkach je podávanie informácií o 
týchto látkach iným odborníkom a laikom, a 
to čo najvhodnejším možným spôsobom; je 
to tiež nevyhnutné pre to, aby títo odborníci 
splnili svoje povinnosti vo vzťahu k 
používaniu chemických látok a prípravkov 
a riadenia a eliminácie rizík.

Or. fr

Justification

An appropriate and cohesive system of communication, focusing on risks and dangers, will 
provide consumers with the information and advice they need to manage the risks associated 
with a substance or preparation completely safely and efficiently.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Guido Sacconi, Chris Davies a Jonas 
Sjöstedt 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 143
Odôvodnenie 41 a (nové)

(41a) Vytvorenie vhodného zrozumiteľného 
komunikačného systému, odvodeného od 
rizika, poskytne zákazníkom informácie a 
rady, vďaka ktorým dokážu bezpečne a 
účinne zvládnuť riziká, vyplývajúce z 
používania chemických látok, prípravkov a 
z nich odvodených výrobkov. Mala by sa 
tiež zvážiť možnosť poskytovať doplnkové 
informácie na internetových stránkach a 
reagovať tak na právo zákazníkov, aby boli 
informovaní o výrobkoch, ktoré používajú. 

Or. en
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Justification

Slightly revised formulation of amendment 9 in draft report.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, 
Miroslav Mikolášik, Péter Olajos, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer a 

Erna Hennicot-Schoepges

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 144
Odôvodnenie 41 a (nové)

(41a) Informovanie o rizikách je životne 
dôležitou súčasťou procesu podávania 
informácií a rád verejnosti o tom, ako môžu 
riadiť prípadné riziká a tak danú látku 
alebo prípravok používať bezpečne a 
efektívne. Informovanie o rizikách 
vyžaduje, aby výrobca rozumel 
informačným potrebám užívateľov, a aby 
následne poskytol tieto informácie, rady či 
pomoc a tak podporil bezpečné používanie 
príslušnej látky koncovým užívateľom. Mal 
by byť vyvinutý relevantný informačný 
systém založený na rizikách, zahŕňajúci i 
doplnkové informácie, napríklad na 
internetových stránkach alebo vo 
vzdelávacích kampaniach, aby sa naplnilo 
právo spotrebiteľov vedieť o látkach a 
prípravkoch, ktoré používajú. To zvýši 
bezpečnosť používania a látok a prípravkov 
a dôveru v ne. Taký systém bude pre 
organizácie spotrebiteľov hodnotný v tom, 
že prostrednítvom REACH stanoví rámec 
na zaoberanie sa skutočnými záujmami 
spotrebiteľov, a pre priemysel v tom, že 
vybuduje dôveru zákazníkov v používanie 
látok a prípravkov obsahujúcich 
chemikálie.

Or. en

Justification

An appropriate and consistent communication system based on risk will provide consumers 
with the necessary information and advice to enable them to manage their risk safely and 
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effectively when using a substance or preparation containing chemicals.

Linked to amendments to Recitals 69 and 70 and Article 73-2i a.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, 
Miroslav Mikolášik, Péter Olajos, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer a 

Erna Hennicot-Schoepges

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 145
Odôvodnenie 42

(42) Keďže existujúca karta bezpečnostných 
údajov sa už používa ako komunikačný 
nástrok v rámci dodávateľského reťazca 
látok a prípravkov, je na mieste ďalej ju 
rozvinúť a učiniť ju integrálnou súčasťou 
systému, ktorý toto nariadenie zavádza. 

(42) Keďže existujúca karta bezpečnostných 
údajov sa už používa ako komunikačný 
nástrok v rámci dodávateľského reťazca 
látok a prípravkov, je na mieste ďalej ju 
rozvinúť a učiniť ju integrálnou súčasťou 
systému, ktorý toto nariadenie zavádza. Mali 
by sa však zvážiť metódy podávania 
informácií o rizikách a bezpečnom 
používaní látok a prípravkov spotrebiteľom.

Or. en

Justification

Linked to the amendments to Recitals 16, 41 and 43.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, 
Miroslav Mikolášik, Péter Olajos, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer a 

Erna Hennicot-Schoepges

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 146
Odôvodnenie 43

(43) Za účelom zavedenia reťazca 
zodpovednosti by mali byť následní 
užívatelia zodpovední za vyhodnocovanie 
rizík plynúcich z ich používania látok, ak 
toto používanie nespadá pod kartu 
bezpečnostných údajov, ktorú obdržali od 
svojich dodávateľov, s výnimkou prípadov, 
keď príslušný  následný užívateľ prijme 
opatrenia poskytujúce väčšiu ochranu, než 
aké odporúča jeho dodávateľ, alebo keď jeho 
dodávateľ nemal povinnosť tieto riziká 

(43) Za účelom zavedenia reťazca 
zodpovednosti by mali byť následní 
užívatelia zodpovední za vyhodnocovanie 
rizík plynúcich z ich používania látok, ak 
toto používanie nespadá pod kartu 
bezpečnostných údajov, ktorú obdržali od 
svojich dodávateľov, s výnimkou prípadov, 
keď príslušný  následný užívateľ prijme 
opatrenia poskytujúce väčšiu ochranu, než 
aké odporúča jeho dodávateľ, alebo keď jeho 
dodávateľ nemal povinnosť tieto riziká 
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vyhodnotiť alebo poskutnúť mu informácie 
o týchto rizikách; z toho istého dôvodu by 
mali následní užívatelia riadiť riziká plynúce 
z ich používania látok. 

vyhodnotiť alebo poskutnúť mu informácie 
o týchto rizikách; z toho istého dôvodu by 
mali následní užívatelia riadiť riziká plynúce 
z ich používania látok a cez reťazec 
dodávateľov poskytovať informácie o ich 
bezpečnom používaní až k poslednému 
užívateľovi – spotrebiteľovi.

Or. en

Justification

Linked to the amendments to Recitals 16, 41 and 42.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú John Bowis, Ria Oomen-Ruijten

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 147
Odôvodnenie 44

(44) Požiadavky na to, aby následní 
užívatelia podstúpili hodnotenie chemickej 
bezpečnosti, by mali byť detailne popísané, 
aby títo mohli svoje povinnosti splniť.  

(44) Požiadavky na to, aby následní 
užívatelia podstúpili hodnotenie chemickej 
bezpečnosti, by mali byť detailne popísané, 
aby títo mohli svoje povinnosti splniť. 
Následný užívateľ podá užívateľovi látky 
alebo prípravku na danom mieste 
dodávateľského reťazca/životného cyklu 
správu o rizikách, na ktoré hodnotenie 
chemickej bezpečnosti poukázalo, čo 
najefektívnejšími a najrelevantnejšími 
možnými prostriedkami a spotrebiteľom 
poskytne radu o bezpečnom používaní. 

Or. en

Justification

To ensure that the most appropriate means are used (labelling, websites, Safety Data Sheet, 
etc) to communicate risks at the most appropriate time, e.g. at the time of production, 
distribution, use or disposal.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Chris Davies

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 148
Odôvodnenie 47

(47)  Aby sa splnili náročnejšie informačné 
požiadavky vo vzťahu k niektorým látkam, 
bolo by na testovanie potrebné použiť 
významné množstvo zvierat, ak by tieto 
informačné požiadavky boli automaticky 
aplikované. S testovaním môžu byť spojené 
významné náklady na podniky. Je preto 
potrebné zaistiť, aby bolo generovanie 
takýchto informácií pripravené na mieru 
skutočných informačných potrieb; za týmto 
účelom by hodnotenie malo od členských 
štátoch požadovať, aby pripravili 
rozhodnutia a od agentúry, aby rozhodla o 
programoch testovania navrhnutých 
výrobcami a dovozcami pre také látky. 
Členský štát, v ktorom sa odohráva výroba 
alebo v ktorom sídli dovozca, by mal byť 
zodpovedný za vyhodnotenie návrhov na 
testovanie. 

(47)  Aby sa splnili informačné požiadavky z 
príloh V až VIII, bolo by na testovanie 
potrebné použiť významné množstvo 
zvierat, ak by tieto informačné požiadavky
boli automaticky aplikované. S testovaním 
môžu byť spojené významné náklady na 
podniky. Je preto potrebné zaistiť, aby bolo 
generovanie takýchto informácií pripravené 
na mieru skutočných informačných potrieb; 
za týmto účelom by hodnotenie malo od 
členských štátoch požadovať, aby pripravili 
rozhodnutia a od agentúry, aby rozhodla o 
programoch testovania navrhnutých 
výrobcami a dovozcami. Členský štát, v 
ktorom sa odohráva výroba alebo v ktorom 
sídli dovozca, by mal byť zodpovedný za 
vyhodnotenie návrhov na testovanie. 

Or. en

Justification

In order to prevent animal testing and save costs for industry, and as data from animal tests 
should only be provided if necessary for the safety assessment of a substance, testing 
proposals involving tests on vertebrate animals to fulfil the information requirements in 
Annexes V to VIII in respect of all substances should be evaluated.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Chris Davies

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 149
Odôvodnenie 47 a (nové)

(47a) Za účelom predchádzania testovania 
na zvieratách by mal byť každý návrh 
testov, ktoré zahrňujú testy na stavovcoch a 
ktoré majú za cieľ získať informácie 
požadované týmto nariadením, počas 90-
dňovej lehoty otvorený pripomienkam od 
zúčastnených strán. Pripomienky získané 
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počas tejto lehoty by mali zodpovedné 
orgány zohľadniť pri preverovaní návrhov 
testov a pri tvorbe rozhodnutia.

Or. en

Justification

Experience from the United States High Production Volume Chemicals Programme has 
shown that such a procedure makes a significant contribution to preventing animal testing.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Caroline Lucas, Carl Schlyter a Hiltrud 
Breyer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 150
Odôvodnenie 47 a (nové)

(47a) Za účelom predchádzania testovania 
na zvieratách a ušetrenia nákladov by sa 
mala dotknutým stranám poskytnúť 90-
dňová lehota, počas ktorej by vyjadrili svoje 
pripomienky k návrhom testov, ktoré 
zahrňujú testy na stavovcoch. Pripomienky 
získané počas tejto lehoty by mali 
zohľadniť zodpovedné orgány.

Or. en

Justification

The High Production Volume (HPV) chemicals programme in the United States has proven 
the positive effect a stakeholder commenting period can have towards preventing animal tests 
and saving costs.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Caroline Lucas, Carl Schlyter a Hiltrud 
Breyer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 151
Odôvodnenie 47 b (nové)

(47b) Za účelom predchádzania testovania 
na zvieratách a ušetrenia nákladov by mali 
zodpovedné orgány pri posudzovaní 
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návrhov testov, ktoré zahrňujú testy na 
stavovcoch, podstúpiť konzultácie s 
Európskym centrom pre overovanie 
alternatívnych metód (ECVAM).

Or. en

Justification

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Chris Davies

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 152
Odôvodnenie 47 b (nové)

(47b) Za účelom predchádzania testovania 
na zvieratách by mali zodpovedné orgány 
podstúpiť konzultácie s Európskym 
centrom pre overovanie alternatívnych 
metód (ECVAM) pri tvorbe rozhodnutia o 
návrhu testov, ktoré zahrňujú testy na 
stavovcoch, podanom registrantom (-ami).

Or. en

Justification

In view of ongoing developments in the field of alternative test methods, the competent 
authorities should consult experts with up-to-date knowledge, experience and information on 
alternative tests.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anja Weisgerber

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 153
Odôvodnenie  49

(49) Agentúra by tiež mala dostať 
oprávnenie vyžadovať dodatočné informácie 
od výrobcov, dovozcov alebo následných 
užívateľov, súvisiace s látkami, u ktorých sa 
predpokladá, že predstavujú riziko pre 
zdravie alebo životné prostredie, vrátane 

(49) Agentúra by tiež mala dostať 
oprávnenie vyžadovať dodatočné informácie 
od výrobcov, dovozcov alebo následných 
užívateľov, súvisiace s látkami, u ktorých sa 
predpokladá, že predstavujú riziko pre 
zdravie alebo životné prostredie, vrátane 
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dôvodu ich prítomnosti na vnútornom trhu 
vo veľkom objeme, podľa posúdení 
kompetentných orgánov členských štátov. 
Členské štáty by mali k tomuto účelu 
plánovať a poskytovať zdroje 
prostredníctvom priebežných plánov. Ak 
riziko použitia izolovaných medziproduktov 
na mieste zodpovedá riziku použitia látok, 
ktoré podliehajú schvaľovaniu, členské štáty 
by mali mať rovnaké právo požadovať 
dodatočné informácie, ak je to odôvodnené.

dôvodu ich prítomnosti na vnútornom trhu 
vo veľkom objeme, podľa vlastných 
posúdení. Agentúra by mala k tomuto účelu 
plánovať a poskytovať zdroje. Ak riziko 
použitia izolovaných medziproduktov na 
mieste zodpovedá riziku použitia látok, ktoré 
podliehajú schvaľovaniu, členské štáty by 
mali mať rovnaké právo požadovať 
dodatočné informácie, ak je to odôvodnené.

Or. de

Justification

Related to the amendment to Article 38.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris 
Davies a Carl Schlyter

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 154
Odôvodnenie 50

(50) Vzájomná dohoda medzi orgánmi 
jednotlivých členských štátov o 
predbežných rozhodnutiach poskytuje 
východisko efektívneho systému, ktorý 
rešpektuje princíp decentralizácie a súčasne 
udržiava vnútorný trh. Ak jeden alebo viac 
členských štátov alebo Agentúra nesúhlasia 
s predbežným rozhodnutím, malo by sa o 
ňom rozhodovať v rámci centralizovaného
postupu. Agentúra by mala prijať 
rozhodnutia, ktoré vyplývajú z využitia 
uvedených postupov.

(50) Dohoda v rámci Výboru členských 
štátov Agentúry o predbežných 
rozhodnutiach poskytuje východisko 
efektívneho systému, ktorý rešpektuje 
princíp decentralizácie a súčasne udržiava 
vnútorný trh. Ak jeden alebo viac členských 
štátov alebo Agentúra nesúhlasia s 
predbežným rozhodnutím, malo by sa o ňom 
rozhodovať v rámci centralizovaného
postupu. Agentúra by mala prijať 
rozhodnutia, ktoré vyplývajú z využitia 
uvedených postupov.

Or. en

Justification

Revised formulation of amendment 11 of draft report.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dorette Corbey

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 155
Odôvodnenie 52

(52) Kvôli zabezpečeniu dostatočného 
stupňa ochrany ľudského zdravia a 
životného prostredia sa s veľmi vysoko 
rizikovými látkami musí zaobchádzať s 
mimoriadnou opatrnosťou, preto sa od 
podnikov, ktoré tieto látky používajú, 
vyžaduje, aby povoľujúcemu orgánu 
dokázali, že náležitým spôsobom regulujú 
hroziace riziko. Ak sa tak nestane, použitie 
chemikálie môže byť napriek tomu 
autorizované, ak podnik dokáže, že 
spoločenské výhody z používania látky 
prevažujú nad rizikami súvisiacimi s jej 
použitím a neexistujú žiadne vhodné 
alternatívne látky alebo technológie. 
Povoľujúci orgán v rámci procesu 
autorizácie na základe žiadosti podniku 
overí, či sú splnené uvedené požiadavky. 
Pretože autorizácie by mali zabezpečiť 
vysokú úroveň ochrany na vnútornom trhu, 
je vhodné, aby povoľujúcim orgánom bola 
Komisia. 

(52) Kvôli zabezpečeniu dostatočného 
stupňa ochrany ľudského zdravia a 
životného prostredia by veľmi vysoko 
rizikové látky mali byť nahradené látkami, 
ktoré nepredstavujú riziko pre ľudské 
zdravie a životné prostredie. Ak sa tak 
nestane, veľmi vysoko rizikové látky môžu 
byť autorizované len na obmedzenú dobu 
nepresahujúcu 3 roky, ak podnik dokáže, že 
spoločenské výhody z používania látky 
prevažujú nad rizikami súvisiacimi s jej 
použitím a neexistujú žiadne vhodné 
alternatívne látky alebo technológie. 
Povoľujúci orgán v rámci procesu 
autorizácie na základe žiadosti podniku 
overí, či sú splnené uvedené požiadavky. 
Pretože autorizácie by mali zabezpečiť 
vysokú úroveň ochrany na vnútornom trhu, 
je vhodné, aby povoľujúcim orgánom bola 
Komisia. 

Or. en

Justification

 In order to encourage substitution, rules should be clear to companies and users.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Frédérique Ries, Chris Davies

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 156
Odôvodnenie 52

(52) Kvôli zabezpečeniu dostatočného 
stupňa ochrany ľudského zdravia a 
životného prostredia sa s veľmi vysoko 
rizikovými látkami musí zaobchádzať s 
mimoriadnou opatrnosťou, preto sa od 
podnikov, ktoré tieto látky používajú, 
vyžaduje, aby povoľujúcemu orgánu 

(52) Kvôli zabezpečeniu dostatočného 
stupňa ochrany ľudského zdravia, a to najmä 
zdravia zraniteľného obyvateľstva, a 
životného prostredia sa s veľmi vysoko 
rizikovými látkami musí zaobchádzať s 
mimoriadnou opatrnosťou a mali by byť 
autorizované, len ak podnik dokáže, že 
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dokázali, že náležitým spôsobom regulujú 
hroziace riziko. Ak sa tak nestane, použitie 
chemikálie môže byť napriek tomu 
autorizované, ak podnik dokáže, že 
spoločenské výhody z používania látky 
prevažujú nad rizikami súvisiacimi s jej 
použitím a neexistujú žiadne vhodné 
alternatívne látky alebo technológie. 
Povoľujúci orgán v rámci procesu 
autorizácie na základe žiadosti podniku 
overí, či sú splnené uvedené požiadavky. 
Pretože autorizácie by mali zabezpečiť 
vysokú úroveň ochrany na vnútornom trhu, 
je vhodné, aby povoľujúcim orgánom bola 
Komisia. 

spoločenské výhody z používania látky 
prevažujú nad rizikami súvisiacimi s jej 
použitím a neexistujú žiadne vhodné 
alternatívne látky alebo technológie. 
Povoľujúci orgán v rámci procesu 
autorizácie na základe žiadosti podniku 
overí, či sú splnené uvedené požiadavky. 
Pretože autorizácie by mali zabezpečiť 
vysokú úroveň ochrany na vnútornom trhu, 
je vhodné, aby povoľujúcim orgánom bola 
Komisia. 

Or. en

Justification

Specific attention needs to be paid to vulnerable populations in authorisation. Furthermore, 
the authorisation procedure will only provide the high level of protection required if it 
replaces substances of very high concern with safer alternative substances or technologies 
wherever possible.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Carl Schlyter, Caroline Lucas a Hiltrud 
Breyer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 157
Odôvodnenie 52

(52) Kvôli zabezpečeniu dostatočného 
stupňa ochrany ľudského zdravia a 
životného prostredia sa s veľmi vysoko 
rizikovými látkami musí zaobchádzať s 
mimoriadnou opatrnosťou, preto sa od 
podnikov, ktoré tieto látky používajú, 
vyžaduje, aby povoľujúcemu orgánu 
dokázali, že náležitým spôsobom regulujú 
hroziace riziko. Ak sa tak nestane, použitie 
chemikálie môže byť napriek tomu 
autorizované, ak podnik dokáže, že 
spoločenské výhody z používania látky 
prevažujú nad rizikami súvisiacimi s jej 

(52) Kvôli zabezpečeniu dostatočného 
stupňa ochrany ľudského zdravia, a to najmä 
zdravia zraniteľného obyvateľstva, a 
životného prostredia by veľmi vysoko 
rizikové látky mali by byť autorizované len 
ak podnik dokáže, že spoločenské výhody z 
používania látky významne prevažujú nad
rizikami súvisiacimi s jej použitím a 
neexistujú žiadne vhodné alternatívne látky 
alebo technológie. Povoľujúci orgán v rámci 
procesu autorizácie na základe žiadosti 
podniku overí, či sú splnené uvedené 
požiadavky. Pretože autorizácie by mali 
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použitím a neexistujú žiadne vhodné 
alternatívne látky alebo technológie. 
Povoľujúci orgán v rámci procesu 
autorizácie na základe žiadosti podniku 
overí, či sú splnené uvedené požiadavky. 
Pretože autorizácie by mali zabezpečiť 
vysokú úroveň ochrany na vnútornom trhu, 
je vhodné, aby povoľujúcim orgánom bola 
Komisia.. 

zabezpečiť vysokú úroveň ochrany na 
vnútornom trhu, je vhodné, aby povoľujúcim 
orgánom bola Komisia.

Or. en

Justification

Specific attention needs to be paid to vulnerable populations in authorisation. 

The authorisation requirement will only provide the high level of protection required if it 
replaces substances of very high concern with safer alternative substances or technologies 
wherever possible. This is in line with similar Community legislation (e.g. biocides, 
hazardous substances in electrical and electronic equipment, workers’ health legislation). To 
retain the alternative aim of 'adequate control' of risks is to endorse continued use and 
release of substances of very high concern even when safer alternatives are available.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Dan Jørgensen, Åsa Westlund a Riitta 
Myller

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 158
Odôvodnenie 52

(52) Kvôli zabezpečeniu dostatočného 
stupňa ochrany ľudského zdravia a 
životného prostredia sa s veľmi vysoko 
rizikovými látkami musí zaobchádzať s 
mimoriadnou opatrnosťou, preto sa od 
podnikov, ktoré tieto látky používajú, 
vyžaduje, aby povoľujúcemu orgánu 
dokázali, že náležitým spôsobom regulujú 
hroziace riziko. Ak sa tak nestane, použitie 
chemikálie môže byť napriek tomu 
povolené, ak podnik dokáže, že spoločenské 
výhody z používania látky prevažujú nad 
rizikami súvisiacimi s jej použitím a 
neexistujú žiadne vhodné alternatívne látky 
alebo technológie. Povoľujúci orgán v rámci 
procesu autorizácie na základe žiadosti 
podniku overí, či sú splnené uvedené 

(52) Kvôli zabezpečeniu dostatočného 
stupňa ochrany ľudského zdravia, a to 
najmä zdravia zraniteľného obyvateľstva, a 
životného prostredia sa s veľmi vysoko 
rizikovými látkami musí zaobchádzať s 
mimoriadnou opatrnosťou, preto sa od 
podnikov, ktoré tieto látky používajú, 
vyžaduje, aby povoľujúcemu orgánu 
dokázali, že náležitým spôsobom regulujú 
hroziace riziko. Ak sa tak nestane, použitie 
chemikálie môže byť napriek tomu 
povolené, ak podnik dokáže, že spoločenské 
výhody z používania látky prevažujú nad 
rizikami súvisiacimi s jej použitím a 
neexistujú žiadne vhodné alternatívne látky 
alebo technológie. Povoľujúci orgán v rámci 
procesu autorizácie na základe žiadosti 
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požiadavky. Pretože autorizácie by mali 
zabezpečiť vysokú úroveň ochrany na 
vnútornom trhu, je vhodné, aby povoľujúcim 
orgánom bola Komisia.

podniku overí, či sú splnené uvedené 
požiadavky. Pretože autorizácie by mali 
zabezpečiť vysokú úroveň ochrany na 
vnútornom trhu, je vhodné, aby povoľujúcim 
orgánom bola Komisia.

Or. en

Justification

The European Parliament has previously considered that ´protecting the health of children 
against environment-related diseases is an essential investment with a view to ensuring 
adequate human and economic development´, (Report on European Environment and Health 
Strategy A5-0193/2004 Marit Paulsen).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dorette Corbey

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 159
Odôvodnenie 53 a (nové)

(53a) Základou podmienkou pre 
autorizáciu nebezpečnej látky je, že 
neexistuje bezpečnejšia alternatíva. 
Autorizácia by mala byť časovo obmedzená 
a bude slúžiť ako podnet na vývoj 
bezpečnejších alternatív a rýchly rozvoj 
inovácií.

Or. en

Justification

REACH should boost continuous  environmental  innovation by developing safer alternatives.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dorette Corbey

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 160
Odôvodnenie 61 a (nové)

(61a) Toto nariadenie by malo prispieť k 
predchádzaniu chorôb z povolania 
spojených s vystavením chemikáliám a ich 
používaním. Európska únia by mala 
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investovať do detoxikačných metód na 
liečenie chorôb z povolania spojených s 
chemikáliami. 

Or. en

Justification

REACH will have to lead to better protection of workers.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, 
Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, Péter Olajos, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, 

Renate Sommer a Erna Hennicot-Schoepges 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 161
Odôvodnenie 69

(69) Agentúra by mala hrať ústrednú úlohu 
pri zaisťovaní toho, aby zákony o 
chemikáliách a rozhodovacie procesy a za 
nimi stojaci vedecký základ boli pre všetky 
zúčastnené strany a pre verejnosť 
dôveryhodné. Je preto podstatné, aby orgány 
Spoločenstva, členské štáty, verejnosť a 
dotknuté strany agentúre dôverovali. Za 
týmto účelom je životne dôležité zaistiť jej 
nezávislosť, vysokú úroveň vedeckých, 
technických a regulačných schopností, 
transparantnosť a efektívnosť. 

(69) Agentúra by mala hrať ústrednú úlohu 
pri zaisťovaní toho, aby zákony o 
chemikáliách a rozhodovacie procesy a za 
nimi stojaci vedecký základ boli pre všetky 
zúčastnené strany a pre verejnosť 
dôveryhodné, za účelom toho, aby 
verejnosť a všetky dotknuté strany mali 
dôveru v bezpečnosť chemických látok a 
prípravkov, ktoré používajú. Mala by tiež 
hrať ústrednú úlohu pri koordinácii 
informovania o REACH a jeho
implementácii a o rizikách. Je preto 
podstatné, aby orgány Spoločenstva, členské 
štáty, verejnosť a dotknuté strany agentúre 
dôverovali. Za týmto účelom je životne 
dôležité zaistiť jej nezávislosť, vysokú 
úroveň vedeckých, technických a 
regulačných schopností, dobré 
komunikačné schopnosti, transparantnosť a 
efektívnosť. 

Or. en

Justification

Linked to amendments to Recitals 41a  and 70 and Article 73-2i a (new).
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Frédérique Ries

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 162
Odôvodnenie 69

(69) Agentúra by mala hrať ústrednú úlohu 
pri zaisťovaní toho, aby zákony o 
chemikáliách a rozhodovacie procesy a za 
nimi stojaci vedecký základ boli pre všetky 
zúčastnené strany a pre verejnosť 
dôveryhodné. Je preto podstatné, aby orgány 
Spoločenstva, členské štáty, verejnosť a 
dotknuté strany agentúre dôverovali. Za 
týmto účelom je životne dôležité zaistiť jej 
nezávislosť, vysokú úroveň vedeckých, 
technických a regulačných schopností, 
transparantnosť a efektívnosť.

(69) Agentúra by mala hrať ústrednú úlohu 
pri zaisťovaní toho, aby zákony o 
chemikáliách a rozhodovacie procesy a za 
nimi stojaci vedecký základ boli pre všetky 
zúčastnené strany a pre verejnosť 
dôveryhodné, za účelom toho, aby 
verejnosť a všetky dotknuté strany mali 
dôveru v bezpečnosť chemických látok a 
prípravkov, ktoré používajú. Mala by tiež 
hrať ústrednú úlohu pri koordinácii 
informovania o REACH a jeho 
implementácii a o rizikách.. Je preto 
podstatné, aby orgány Spoločenstva, členské 
štáty, verejnosť a dotknuté strany agentúre 
dôverovali. Za týmto účelom je životne 
dôležité zaistiť jej nezávislosť, vysokú 
úroveň vedeckých, technických a 
regulačných schopností, dobré 
komunikačné schopnosti, transparantnosť a 
efektívnosť. 

Or. fr

Justification

An appropriate and cohesive system of communication, focusing on the objectiveness and 
scientific relevance of the information provided, will provide consumers with the information 
and advice they need to manage the risks associated with a substance or preparation 
completely safely and efficiently.

Linked to the amendment to Recital 41.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Frédérique Ries

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 163
Odôvodnenie 70

(70) Štruktúra agentúry by mala byť vhodná 
pre úlohy, ktoré má plniť. Skúsenosti s 

(70) Štruktúra agentúry by mala byť vhodná 
pre úlohy, ktoré má plniť. Skúsenosti s 
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podobnými agentúrami Spoločenstva 
pokytujú v tejto veci istý návod, ale
štruktúra agentúry by mala byť adaptovaná 
na špecifické potreby tohto nariadenia. 

podobnými agentúrami Spoločenstva 
pokytujú v tejto veci istý návod, ale 
štruktúra agentúry by mala byť adaptovaná 
na špecifické potreby tohto nariadenia.

S ohľadom na to by malo byť v rámci 
agentúry zriadené centrum excelentnosti, 
ktoré by sa špecializovalo na informovanie 
o rizikách a hrozbách spojených s istými 
látkami a prípravkami. 

Or. fr

Justification

It is important to provide for the creation within the Agency of a centre specialised in 
communication of the risks and dangers associated with a substance or preparation.

Linked to the amendments to Recitals 41 and 69. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, 
Miroslav Mikolášik, Françoise Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Péter Olajos, Bogusław Sonik, 

Antonios Trakatellis, Renate Sommer a Erna Hennicot-Schoepges

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 164
Odôvodnenie 70

(70) Štruktúra agentúry by mala byť vhodná 
pre úlohy, ktoré má plniť. Skúsenosti s 
podobnými agentúrami Spoločenstva 
pokytujú v tejto veci istý návod, ale 
štruktúra agentúry by mala byť adaptovaná 
na špecifické potreby tohto nariadenia.

(70) Štruktúra agentúry by mala byť vhodná 
pre úlohy, ktoré má plniť. Skúsenosti s 
podobnými agentúrami Spoločenstva 
pokytujú v tejto veci istý návod, ale 
štruktúra agentúry by mala byť adaptovaná 
na špecifické potreby tohto nariadenia. V 
tomto prípade by to malo zahŕňať 
vytvorenie centra excelentnosti pre 
informovanie o rizikách v rámci agentúry. 

Or. en

Justification

Linked to amendments to Recitals 41a and 69 and Article 73-2i a.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Chris Davies

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 165
Odôvodnenie 73

(73) Správna rada by mala mať potrebné 
právomoci na vytvorenie rozpočtu, kontrolu 
jeho plnenia, určenie štruktúry a výšky 
poplatkov, stanovenie interných pravidiel, 
prijatie finančného nariadenia a menovanie 
výkonného riaditeľa.  

(73) Správna rada by mala mať potrebné 
právomoci na vytvorenie rozpočtu, kontrolu 
jeho plnenia, určenie štruktúry a výšky 
poplatkov, stanovenie interných pravidiel, 
prijatie finančného nariadenia a menovanie 
výkonného riaditeľa.V súlade s cieľom 
podpory metód testovania, ktoré sa 
nevykonáva na zvieratách, by mala byť na 
vývoj metód testovania, ktoré sa 
nevykonáva na zvieratách, určená časť 
poplatkov. 

Or. en

Justification

In order to achieve the objective of this Regulation to promote non-animal testing, it is 
necessary to make available more resources for the development of non-animal test methods 
that can be used to meet the information requirements of this Regulation.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 166
Odôvodnenie 73

(73) Správna rada by mala mať potrebné 
právomoci na vytvorenie rozpočtu, kontrolu 
jeho plnenia, určenie štruktúry a výšky 
poplatkov, stanovenie interných pravidiel, 
prijatie finančného nariadenia a menovanie 
výkonného riaditeľa.

(73) Správna rada by mala mať potrebné 
právomoci na vytvorenie rozpočtu, kontrolu 
jeho plnenia, určenie štruktúry a výšky 
poplatkov, stanovenie interných pravidiel, 
prijatie finančného nariadenia a menovanie 
výkonného riaditeľa. V súlade s cieľom 
podpory metód testovania, ktoré sa 
nevykonáva na zvieratách, by mali byť na 
vývoj alternatívnych metód poskytnuté 
náležité prostriedky z výskumného 
rámcového programu. 

Or. de
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Justification

In order to promote non- animal test methods, appropriate funding should be provided under 
the Seventh Research Framework Programme for the development of alternative methods that 
may be used in order to meet the information requirements laid down in this regulation.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Chris Davies

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 167
Odôvodnenie 77 a (nové)

(77a) Za účelom podpory testovania, ktoré 
sa nevykonáva na zvieratách, by agentúra
mala mať mandát vyvinúť a zaviesť 
politiku pre vývoj, overenie a právne 
uznanie metód testovania, ktoré sa 
nevykonáva na zvieratách, a zaistiť ich 
používanie v inteligentnom potupnom 
hodnotení rizík, aby splnila požiadavky 
tohto nariadenia. Za týmto účelom by 
súčasťou agentúry mal byť výbor pre 
alternatívne metódy testovania, zložený z 
odborníkov z Európskeho centra pre 
overovanie alternatívnych metód 
(ECVAM), organizácií na ochranu zvierat 
a iných relevantných osôb, aby sa zaistio čo 
najširšie možné spektrum príslušných 
vedeckých a technických poznatkov 
dostupných v rámci Spoločenstva. 

Or. en

Justification

The objective of this Regulation to promote non-animal testing should be included in the 
mandate and work of the Agency to ensure its effective implementation. Therefore a 
Committee should be established in the Agency consisting of relevant experts to carry out the 
tasks related to the development of alternative test methods and their application.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Carl Schlyter, Caroline Lucas a Hiltrud 
Breyer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 168
Odôvodnenie 89
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(89) Prostriedky by mali byť sústredené na 
najviac rizikové látky. Látka by preto mala 
byť pridaná do prílohy I smernice 
č. 67/548/EHS len vtedy, ak spĺňa kritériá 
pre klasifikáciu ako karcinogénna látka, 
mutagénna látka alebo toxická látka pre 
reprodukčné kategórie 1, 2 alebo 3, alebo 
ako látka dráždiaca dýchanie (respiratory 
sensitizer). Príslušnou úpravou by malo 
byť kompetentným autoritám umožnené 
podať agentúre návrhy. Agentúra by mala k 
návrhom vyjadriť svoj názor, pričom 
dotknuté strany by mali mať možnosť 
vyjadriť sa. Následne by mala Komisia 
prijať rozhodnutie. 

(89) Aby mali členské štáty možnosť podať 
návrhy na harmonizovanú klasifikáciu istej 
látky do prílohy 1 smernice č.  67/548/EHS 
alebo do prílohy I smernice č. 1999/45/ES, 
mali by pripraviť dokumenty v súlade s 
detailnými požiadavkami. Tieto dokumenty 
by mali potvrdiť oprávnenosť konania na 
úrovni celého Spoločenstva. Agentúra by 
mala k návrhom vyjadriť svoj názor, pričom 
dotknuté strany by mali mať možnosť 
vyjadriť sa. Následne by mala Komisia 
prijať rozhodnutie.

Or. en

Justification

Restricting harmonised classification to CMR substances and to respiratory sensitisers is far 
too limited. There are many more highly relevant impacts on human health and the 
environment. Classification has proven to be very controversial, too controversial to be left to 
industry alone. Harmonised classification allows for solving conflicts without recourse to 
courts, and therefore saves resources.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Frédérique Ries a Chris Davies

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 169
Odôvodnenie 89

(89) Prostriedky by mali byť sústredené na 
najviac rizikové átky. Látka by preto mala 
byť pridaná do prílohy I smernice 
č. 67/548/EHS len vtedy, ak spĺňa kritériá 
pre klasifikáciu ako karcinogénna látka, 
mutagénna látka alebo toxická látka pre 
reprodukčné kategórie 1, 2 alebo 3, alebo
ako látka dráždiaca dýchanie (respiratory 
sensitizer). Príslušnou úpravou by malo byť 
kompetentným autoritám umožnené podať 
agentúre návrhy. Agentúra by mala k 
návrhom vyjadriť svoj názor, pričom 
dotknuté strany by mali mať možnosť 

(89) Prostriedky by mali byť sústredené na 
najviac rizikové chemické látky. Chemická 
látka by preto mala byť pridaná do prílohy I 
smernice č. 67/548/EHS vtedy, ak spĺňa 
kritériá pre klasifikáciu ako karcinogénna 
látka, mutagénna látka alebo toxická látka 
pre reprodukčné kategórie 1, 2 alebo 3, ako 
látka dráždiaca dýchanie (respiratory 
sensitizer), alebo ak je významnými 
vedeckými štúdiami označená za hrozbu 
ľudského zdravia a životného prostredia.
Príslušnou úpravou by malo byť 
kompetentným autoritám umožnené podať 
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vyjadriť sa. Následne by Komisia mala 
prijať rozhodnutie. 

agentúre návrhy. Agentúra by mala k 
návrhom vyjadriť svoj názor, pričom 
dotknuté strany by mali mať možnosť 
vyjadriť sa. Následne by mala Komisia 
prijať rozhodnutie. 

Or. en

Justification

Many health endpoints have not at this present time been fully identified or do not have 
scientific protocols to test for non-standard effect, for example many neuro-developmental 
disorders.  There should always be the possibility to add a substance if it is considered to be a 
threat to human health.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dorette Corbey

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 170
Odôvodnenie 90 a (nové)

(90a) REACH by mal umožniť občanom, 
pracovníkom a spotrebiteľom veriť, že 
akýkoľvek výrobok uvedený na trh v rámci 
Spoločenstva je bezpečný a že neexistuje 
riziko, že by boli vystavení chemikáliám v 
množstvách alebo zmesiach, ktoré 
predstavujú riziko pre ich zdravie alebo pre 
životné prostredie. 

Or. en

Justification

Products on sale should be safe for consumers. That is the guarantee REACH has to give.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Frederika Brepoels, Anja Weisgerber

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 171
Odôvodnenie 91

(91) Občania Spoločenstva by mali mať 
prístup k informáciám o chemikáliách, 
ktorým môžu byť vystavení, aby mali 
možnosť učiniť informované rozhodnutia o 
používaní chemikálií. Transparentným 

(91) Občania Spoločenstva by mali mať 
prístup k informáciám o chemikáliách, 
ktorým môžu byť vystavení, aby mali 
možnosť učiniť informované rozhodnutia o 
používaní chemikálií. Transparentným 
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spôsobom, ako toho dosiahnuť, je poskytnúť 
im slobodný a jednoduchý prístup k 
základným údajom, ktoré nemajú dôverný 
charakter a ktoré sú v databázi agentúry, 
vrátane stručných profilov nebezpečných 
vlastností, požiadavkov na označovanie a 
relevantnej legislatívy Spoločenstva vrátane 
opatrení na ich autorizované používanie a 
riadenie rizík. 

spôsobom, ako toho dosiahnuť, je poskytnúť 
im, v ich vlastnom jazyku (pod 
podmienkou, že ide o oficiálny jazyk EÚ),
slobodný a jednoduchý prístup k základným 
údajom, ktoré nemajú dôverný charakter a 
ktoré sú v databázi agentúry, vrátane 
stručných profilov nebezpečných vlastností, 
požiadavkov na označovanie a relevantnej 
legislatívy Spoločenstva vrátane opatrení na 
ich autorizované používanie a riadenie rizík. 

Or. nl

Justification

The aims of REACH include protecting human health and the environment. It is enormously 
important that members of the public should be able to obtain information about chemicals in 
a language comprehensible to them.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Anne Ferreira a Marie-Noëlle Lienemann

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 172
Odôvodnenie 91

(91) Občania Spoločenstva by mali mať 
prístup k informáciám o chemikáliách, 
ktorým môžu byť vystavení, aby mali 
možnosť učiniť informované rozhodnutia o 
používaní chemikálií. Transparentným 
spôsobom, ako toho dosiahnuť, je poskytnúť 
im slobodný a jednoduchý prístup k 
základným údajom, ktoré nemajú dôverný 
charakter a ktoré sú v databázi agentúry, 
vrátane stručných profilov nebezpečných 
vlastností, požiadavkov na označovanie a 
relevantnej legislatívy Spoločenstva vrátane 
opatrení na ich autorizované používanie a 
riadenie rizík.

(91) Občania Spoločenstva by mali mať 
prístup k informáciám o chemikáliách, 
ktorým môžu byť vystavení, aby mali 
možnosť učiniť informované rozhodnutia o 
používaní chemikálií. Transparentným 
spôsobom, ako toho dosiahnuť, je poskytnúť 
im slobodný a jednoduchý prístup k 
základným údajom, ktoré nemajú dôverný 
charakter a ktoré sú v databázi agentúry, 
vrátane stručných profilov nebezpečných 
vlastností, požiadavkov na označovanie a 
relevantnej legislatívy Spoločenstva vrátane 
opatrení na ich autorizované používanie a 
riadenie rizík. 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 EHK OSN o 
prístupe k informáciám, účasti verejnosti 



AM\565896SK.doc 40/93 PE 357.816v01-00

External translation

SK

na rozhodovacom procese a prístupe 
k spravodlivosti v záležitostiach životného 
prostredia („Aarhuský dohovor“), ktorého 
je Európske spoločenstvo stranou.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Guido Sacconi a Chris Davies

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 173
Odôvodnenie 100 a (nové)

(100a) Odpad, ako je definovaný v smernici 
č. 75/442/EHS a jej zmenách a 
doplneniach, nie je látkou, prípravkom ani 
produktom v zmysle článku 3 tohto 
nariadenia. 

Or. xm

Justification

Makes it clear that waste does not fall within the scope of the REACH Regulation. (Guido 
Sacconi)

Waste, by definition, is excluded from REACH because it is neither a substance nor a 
preparation. (Chris Davies)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, 
Christofer Fjellner, Anders Wijkman a Miroslav Ouzký

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 174
Odôvodnenie 104 a (nové)

(104a) Z dôvodou spracovateľnosti by mal 
byť spod pôsobnosti tohto nariadenia 
vyňatý odpad 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, opätovným získavaním prispieva k 
cieľu EÚ – trvalo udržateľnému rozvoju. 
REACH by nemal zavádzať požiadavky, 
ktoré by potenciálne mohli brzdiť 
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recykláciu alebo znovuzískavanie a tým 
zvyšovať potrebu používania 
neobnoviteľných zdrojov.

Or. en

Justification

Including waste or secondary raw materials in the scope of REACH would impose 
disproportionate requirements on recycling or recovery without bringing any additional 
benefit to human health or the environment.  In addition, waste and materials used for 
secondary raw materials should be excluded from REACH because they are adequately 
regulated by, and would be contrary to the environmental objectives of, EC waste legislation.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Liam Aylward

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 175
Hlava I kapitola 1 článok 1 odsek 1

(1) Toto nariadenie určuje podmienky pre 
látky v zmysle článku 3(1). Tieto podmienky 
platia pre výrobu, dovoz, uvedenie na trh 
alebo používanie takýchto látok samotných, 
obsiahnutých v prípravkoch alebo vo 
výrobkoch, ak je tak stanovené. 

(1) Toto nariadenie určuje podmienky pre 
látky v zmysle článku 3(1). Tieto podmienky 
platia pre dovoz a umiestňovanie na trh 
akýchto látok samotných alebo obsiahnutých 
v prípravkoch, ak je tak stanovené, alebo vo 
výrobkoch, ak fungovanie výrobku 
vyžaduje vylučovanie príslušnej látky. 
Okrem výnimiek podľa článku 6 neplatia 
tieto podmienky pre výrobky definované v 
článku 3(3).

Or. en

Justification

More appropriate and enforceable legislation for substances manufactured but not placed on 
the market (solely exported, internal R&D, certain intermediates): the administrative burden 
for registration should be avoided to ensure the competitiveness of EU industry. Substances 
manufactured and used are controlled under appropriate Health, Safety and Environmental 
Legislation, e.g. Chemical Agents for manufacturing / and IPPC Legislation. Necessary 
information for worker and environmental protection is therefore available in-house and 
ready for inspection by authorities on request.

Articles are not covered by REACH because REACH focuses on substances. However, in 
order to avoid confusion, articles as such should be expressly outside the scope of REACH, 
except for Article 6. Articles (as manufactured products) are already extensively and 
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exhaustively covered by other EU legislation (such as the General Product Safety Directive, 
the Product Liability Directive and workers’ protection legislation. In addition, substances 
that are placed on the EU market for purposes of being incorporated or included in articles 
would of course remain under the scope of REACH.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Dorette Corbey + Anne Ferreira a Marie-
Noëlle Lienemann

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 176
Hlava I kapitola 1 článok 1 odsek 2 

2. Cieľom tohto nariadenia je zaistiť 
slobodný pohyb takýchto látok na 
vnútornom trhu. 

2. Cieľom tohto nariadenia je zaistiť 
slobodný pohyb takýchto látok na 
vnútornom trhu v súlade s povinnosťou 
starostlivosti.

Or. xm

Justification

In view of the considerable number of chemicals and uses which will not be covered by 
REACH provisions -including an estimated 70,000 substances produced at less than 1 tonne 
per annum - a general principle of Duty of care is needed to define the responsibility of 
industry for the safe handling and use of ALL chemicals. It is intended to apply to all 
substances (irrespective of production volume), implying that industry is expected not just to 
meet the specific obligations under REACH, but also to fulfil the basic social, economic and 
environmental responsibilities of entrepreneurship.  These specific provisions will also ensure 
legal certainty for companies to fulfil their duty of care. Linked to amendment on Recital 20. 
(Corbey)

Linked to the reintroduction of the duty of care. The REACH system does not cover all 
chemical substances. Around 70 000 substances are potentially excluded from the scope of 
the Regulation (being of a quantity of under 1 tonne). It follows that the overriding need to 
protect human health and the environment dictates that a general duty of care be imposed on 
manufacturers of chemical products and their downstream users, with this involving proving 
safety of use. (Ferreira and others)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Dan Jørgensen, Åsa Westlund a Riitta 
Myller

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 177
Hlava I kapitola 1 článok 1 odsek 3
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3. Toto nariadenie je založené na princípe, 
že výrobcovia, dovozcovia a následní 
užívatelia zabezpečia, aby výroba, 
umiestnenie na trh, dovoz a používanie 
takýchto látok nemalo nepriaznivý dopad 
na zdravie ľudí alebo životné prostredie. 
Jeho ustanovenia sú podložené zásadou 
opatrnosti.

3. Výrobcovia, dovozcovia a následní
užívatelia zabezpečia, aby látky nemali 
nepriaznivý vplyv na ľudské zdravie alebo 
na životné prostredie tým, že poskytnú 
potrebné informácie a opatrenia, v 
jednotlivých prípadoch, vo vzťahu k výrobe, 
dovozu, uvádzaniu na trh alebo používaniu 
látok, samotných, obsiahnutých v 
prípravkoch alebo vo výrobkoch. Takéto 
opatrenia majú byť založené na zásade 
opatrnosti a pri výbere látok na výrobu a 
používanie by si mali výrobcovia a následní
užívatelia vybrať najbezečnejšiu dostupnú 
látku.
Záväzky podľa odseku 1 platia v tom 
rozsahu, pokiaľ nebudú považované za 
nerozumné, ak sa porovná prínos zásahu 
pre zdravie a životné prostredie a náklady 
zásahu.
Výrobcovia, dovozcovia a následní
užívatelia majú povinnosť viesť také 
záznamy o svojich chemikáliách, aké sú vo 
vzťahu k ich povinnosti starostlivosti 
potrebné. Takéto záznamy sa musia 
udržiavať a sprístupňovať transparentným 
spôsobom dovtedy, dokým sa daná látka 
vyrába, dováža, uvádza na trh alebo 
používa. 

Or. en

Justification

REACH deals only with some chemicals and some uses. Therefore it is considered important 
to place a general duty of care on all chemical manufacturers and users. This would just 
codify the voluntary commitments of the chemicals industry (e.g. responsible care 
programme).

The statement in Article 1(3) of the REACH proposal could have been made already in 
relation to the existing chemicals legislation, but REACH also introduces new elements that 
represent a shift of responsibility to the industry, in particular the requirements about data 
for existing chemicals, chemical safety reports, authorisation and the classification and 
labelling inventory. Article 1(3) is therefore correct as a statement, but it is not a duty of care 
obligation that adds anything to the other requirements in REACH.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dorette Corbey

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 178
Hlava I kapitola 1 článok 1 odsek 3

3. Toto nariadenie je založené na princípe, 
že výrobcovia, dovozcovia a následní 
užívatelia zabezpečia, aby výroba, uvedenie 
na trh, dovoz a používanie takýchto látok 
nemali nepriaznivý dopad na zdravie ľudí 
alebo životné prostredie. Jeho ustanovenia 
sú podložené zásadou opatrnosti.

3. Výrobcovia, dovozcovia a následní
užívatelia látky v jej základnej forme alebo 
ako súčasti prípravku alebo výrobku sú 
povinní vyrábať, dovážať alebo používať 
túto látku alebo uvádzať ju na trh takým 
spôsobom, aby zaistili, že za rozumne 
predvídateľných podmienok nespôsobí 
žiadne poškodenie zdravia ľudí alebo 
životného prostredia. 

Or. en

Justification

It is a requirement and not a principle. Each and every company should be responsible for the 
products produced and placed on the market. Since in the present regulation risks are only 
determined for 10 000 out of the 100 000 phase-in substances, there should be a principle to 
ensure that sufficient care is taken to assess the risks of the other substances.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, 
Miroslav Mikolášik, Françoise Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Bogusław 
Sonik, Antonios Trakatellis, María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, 

Renate Sommer a Erna Hennicot-Schoepges

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 179
Hlava I kapitola 1 článok 1 odsek 3

3. Toto nariadenie je založené na princípe, 
že výrobcovia, dovozcovia a následní 
užívatelia zabezpečia, aby výroba, 
umiestnenie na trh, dovoz a používanie 
takýchto látok nemali nepriaznivý dopad na 
zdravie ľudí alebo životné prostredie. Jeho 
ustanovenia sú podložené zásadou 
opatrnosti.

3. Toto nariadenie je založené na princípe, 
že výrobcovia, dovozcovia a následní
užívatelia zabezpečia, aby výroba, 
umiestnenie na trh, dovoz a používanie 
takýchto látok nemali za normálnych alebo 
rozumne predvídateľných podmienok 
používania nepriaznivý dopad na zdravie 
ľudí alebo životné prostredie. Jeho 
ustanovenia sú podložené zásadou 
opatrnosti.

Or. en



AM\565896SK.doc 45/93 PE 357.816v01-00

External translation

SK

Justification

It is consistent with the definition of 'safe product' as defined in the General Product Safety 
Directive (2001/95/EC) and is necessary to define the framework and the limits to which the 
subject of this Regulation applies.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Jonas Sjöstedt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 180
Hlava I kapitola 1 článok 1 odsek 3 a (nový)

3a. Cieľom tohoto nariadenia je vyššia 
úroveň ochrany a je založené na zásadách 
preventívnych opatrení, odvracania 
ohrozenia životného prostredia 
predovšetkým pri zdroji, a na zásade 
“znečisťovateľ platí”. 

Or. en

Justification

This text is similar to that found in the Treaty establishing the European Community, Article 
174.2 of which lays down the basic principles of environmental legislation. REACH is an 
important part of this legislation.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Ria Oomen-Ruijten, Guido Sacconi, Chris 
Davies, Carl Schlyter, María Sornosa Martínez a María Isabel Salinas García

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 181
Hlava I kapitola 1 článok 1 odsek 3 a a 3 b (nový)

3a. Každý výrobca, dovozca a následný
užívateľ vykonávajúci alebo plánujúci 
vykonať činnosti zahŕňajúce istú látku, 
prípravok alebo výrobok obsahujúci takúto 
látku alebo prípravok, vrátane ich výroby, 
dovozu alebo aplikácie, ktorý vie alebo 
mohol rozumne predvídať, že tieto činnosti 
môžu mať nepriaznivý dopad na zdravie 
ľudí alebo životné prostredie, je povinný 
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vyvinúť všetku snahu, ktorú od neho 
možno rozumne požadovať, aby takýmto 
účinkom predišiel, obmedzil ich alebo ich 
napravil.   
3b. Každý výrobca, dovozca a následný
užívateľ, ktorý pri vykonávaní svojej 
profesie alebo pri podnikaní poskytne 
výrobcovi, dovozcovi alebo následnému
užívateľovi látku alebo prípravok alebo 
výrobok obsahujúci takúto látku alebo 
prípravok, by mal, pokiaľ to možno 
rozumne požadovať, zabezpečiť adekvátne 
poskytovanie a výmenu informácií, vrátane 
prípadnej technickej pomoci, rozumne 
potrebné na predchádanie, obmedzenie 
alebo nápravu nepriaznivých účinkov na 
zdravie ľudí alebo životné prostredie.

Or. en

Justification

Introduces the principle of duty of care.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Anne Ferreira a Marie-Noëlle Lienemann

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 182
Hlava I kapitola 1 článok 1 odsek 3 a (nový)

3a. Každý výrobca, dovozca a následný
užívateľje povinný použiť informácie, ktoré 
má k dispozícii, alebo o ktorých sa dá 
rozumne predpokladať, že by ich mal mať 
k dispozícií, na naplnenie záväzkov podľa 
predchádzajúcich ustanovení. Vyššie 
spomínaná výmena a poskytovanie 
informácií musí za každých okolností 
zahŕňať nasledujúce prvky: 
(i) informácie požadované týmto 
nariadením; 
(ii) popis minimálnych potrebných opatrení 
na predídenie alebo obmedzenie škodlivých 
účinkov rozumne predvídateľných činností 
zahŕňajúcich látku, prípravok alebo 
výrobok obsahujúci látku alebo prípravok 
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na zdravie ľudí a životné prostredie.
(iii) každý výrobca, dovozca a následný 
užívateľ je povinný viesť aktualizované 
záznamy obsahujúce informácie podľa 
odseku 1, vrátane názvu, pod ktorým sú 
tieto látky alebo prípravky alebo výrobky 
obsahujúce tieto látky či prípravky 
predávané, chemickú identitu týchto látok, 
zloženie prípravkov a, ak je to potrebné, 
správy o chemickej bezpečnosti a 
akékoľvek iné informácie požadované
týmto nariadením.
Každý výrobca, dovozca a následný užívateľ
musí na žiadosť príslušného úradu 
členského štátu, v ktorom má sídlo, 
umožniť tomuto úradu prístup k záznamom 
podľa pododseku (iii) tohto článku.

Or. fr

Justification

The adequate keeping of registers by the companies involved in the production and placing on 
the market of chemical substances is an essential to implementation and verification of 
compliance with the requirements of the REACH System. This clause simply makes public the 
requirements on good practice and does not entail any additional cost to the industry.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Anne Ferreira a Marie-Noëlle Lienemann

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 183
Hlava I kapitola 1 článok 1 odsek 3 b (nový)

3b. Povinnosti vyplývajúce z tohto 
nariadenia a dopadajúce na výrobcov, 
dovozcov a následných užívateľov sú 
sústredené okolo oprávnenj dôvery 
užívateľov v adekvátne informácie, 
založené na vedeckých poznatkoch 
najnovších v čase, keď boli látka, prípravok 
alebo výrobok uvedené na trh, a 
rozšírených pozdĺž celého reťazca 
dodávateľov.
Na základe toho výrobcovia, dovozcoviaa 
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následní užívatelia učinia potrebné kroky, 
aby zabránili výrobe, dovozu, uvedeniu na 
trh látok škodlivých pre ľudské zdravie 
alebo životné prostredie alebo ich použitiu v 
prípravkoch alebo výrobkoch. Výber látok 
pre výrobu alebo používanie u výrobcov 
alebo následných užívateľov bude založený 
na najbezpečnejšej dostupnej možnosti 
berúc do úvahy náklady a požadovaný 
výkon.

Or. fr

Justification

Insofar as the REACH proposal does not cover all chemical substances (e.g. substances of 
under 1 tonne per year), the precautionary principle applies - both to compensate for the lack 
of information and to provide for measures to reduce risk. The precautionary principle 
ensures that the chemical substances manufacturers produce and make available basic safety 
information on all the chemical substances used, regardless of whether they are registered or 
not. This amendment would consolidate the voluntary undertakings by the chemical industry.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Carl Schlyter, Caroline Lucas a Hiltrud 
Breyer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 184
Hlava I kapitola 1 článok 1 odsek 3 a (nový)

3a. Výrobcovia, dovozcovia a následní 
používatelia zaistia, aby boli získavané 
potrebné informácie a prijaté potrebné 
opatrenia na predídenie poškodenia zdravia 
ľudí alebo životného prostredia v dôsledku 
výroby, dovozu, umiestnenia na trh alebo 
používania látok samotných, obsiahnutých 
v prípravkoch alebo výrobkoch, pri 
rozumne predvídateľnom používaní a 
podmienkach. 
3b. Výrobcovia, dovozcovia a následní 
používatelia sú povinní viesť záznamy, 
ktoré sú potrebné na splnenie požiadavkov 
odseku 3a. Tieto záznamy na požiadanie 
sprístupnia príslušným orgánom a 
agentúre. 
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Or. en

Justification

REACH does not deal with all chemicals. Up to 70 000 chemicals are potentially excluded 
from REACH (those below 1 tonne). It is important for the protection of human health and the 
environment to place a general duty of care on chemical manufacturers and downstream 
users to document safe use. This had been foreseen in the White Paper and  in  the draft 
submitted to the internet consultation, and was supported by Council and Parliament. 
However, in REACH, the duty of care has been downgraded from a legal obligation to an 
unenforceable principle. This amendment seeks to restore the legally binding provision.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú María Sornosa Martínez, María Isabel 
Salinas García a Inés Ayala Sender

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 185
Hlava I kapitola 1 článok 1 odsek 3 a (nový)

(3a) Implementácia a uplatňovanie tohto 
nariadenia nesmie v žiadnom prípade 
zahŕňať zvýšenie byrokratickej a 
administratívnej záťaže malých a stredných 
podnikov.

Or. es

Justification

The increase in red tape for SMEs arising from implementation of the Regulation must be 
kept to a minimum.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú María Sornosa Martínez, María Isabel 
Salinas García a Inés Ayala Sender

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 186
Hlava I kapitola 1 článok 1 odsek 3 b (nový)

(3b) Pri implementácii tohto nariadenia 
ustanoví Európska únia mechanizmy na 
poskytovanie pomoci a podpory malým a 
stredným podnikom. 
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Or. es

Justification

In order to facilitate implementation of the provisions of this Regulation, and given its 
complexity, mechanisms need to be envisaged for aid and support to SMEs to enable its 
application in practice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dorette Corbey

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 187
Hlava I kapitola 1 článok 1 a (nový)

článok 1 a (nový)
Povinnosť starostlivosti 

1. Každý výrobca, dovozca a následný
užívateľ vykonávajúci alebo plánujúci 
vykonať činnosti zahŕňajúce látku, 
prípravok alebo výrobok obsahujúci takúto 
látku alebo prípravok, vrátane ich výroby, 
dovozu alebo aplikácie, ktorý vie alebo 
mohol rozumne predvídať, že tieto činnosti 
môžu mať nepriaznivé účinky na zdravie 
ľudí alebo životné prostredie, je povinný 
učiniť všetky potrebné opatrenia na to, aby 
predišiel poškodeniu zdravia a životného 
prostredia. 
2. Každý výrobca, dovozca a následný
užívateľ, ktorý poskytne výrobcovi, 
dovozcovi alebo následnému užívateľovi 
látku alebo prípravok alebo výrobok 
obsahujúci takú látku alebo prípravok, 
zaistí adekvátne poskytovanie a výmenu 
informácií, vrátane prípadnej technickej 
pomoci, na zabránenie poškodenia zdravia 
a životného prostredia. 
3. Udržiavanie záznamov:
(a) Každý výrobca, dovozca a následný
užívateľ je povinný použiť informácie, 
ktoré má k dispozícii, alebo o ktorých sa dá 
rozumne predpokladať, že by ich mal mať 
k dispozícií, na splnenie informačných 
povinností podľa odseku 2. Z tohto 
hľadiska poskytovanie a výmena 
informácií podľa odstavca 2 bude vždy 
zahŕňať nasledujúce údaje: 
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(i) údaje rozumne potrebné na umožnenie 
splnenia povinností podľa tohto 
nariadenia;
(ii) popis minimálnych opatrení 
považovaných za nevyhnutné na predídenie 
alebo obmedzenie nepriaznivých dopadov 
rozumne predvídateľných činností 
zahŕňajúcich látku, prípravok alebo 
výrobok obsahujúci látku alebo prípravok 
na zdravie ľudí a životné prostredie. 
(b) Každý výrobca, dovozca a následný
užívateľ povedie  aktualizované záznamy 
obsahujúce informácie podľa odseku 1, 
vrátane obchodných názvov látok, 
prípravkov alebo výrobkov obsahujúcich 
takéto látky či prípravky, chemickej identity 
týchto látok, zloženia prípravkov a prípadne 
správy o chemickej bezpečnosti a 
akékoľvek iné informácie potrebné na
splnenie povinností podľa tohto 
nariadenia. 
(c) Každý výrobca, dovozca a následný
užívateľ je povinný na žiadosť príslušného 
úradu členského štátu, v ktorom sa 
nachádza, umožniť tomuto úradu prístup k 
záznamom podľa odseku 2 tohto článku. 

Or. en

Justification

In view of the considerable number of chemicals and uses which will not be covered by 
REACH provisions - including an estimated 70 000 substances produced at less than 1 tonne 
per annum - a general principle of duty of care is needed to define the responsibility of 
industry for the safe handling and use of ALL chemicals. It is intended to apply to all 
substances (irrespective of production volume), implying that industry is expected not just to 
meet the specific obligations under REACH, but also to fulfil the basic social, economic and 
environmental responsibilities of entrepreneurship.  These specific provisions will also ensure 
legal certainty for companies to fulfil their duty of care.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Liam Aylward

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 188
Hlava I kapitola 1 článok 2 odsek 1 bod (c)

1. Toto nariadenie sa nevzťahuje na : 1. Toto nariadenie sa nevzťahuje na:

(c) neizolované medziprodukty (c) medziprodukty 

Or. en

Justification

All intermediates should be exempt from the scope of REACH. Intermediates are 
manufactured for industrial use only and there is specific legislation dealing with the
environmental and public and worker health aspects of their manufacture and control: 

• Council Directive 98/24/EC of 7 April 1998 on the protection of the health and safety 
of workers from the risks related to chemical agents at work (fourteenth individual
Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC); 

• Directive 96/82/EC on the control of major accident hazards involving dangerous 
substances;

• International/EC regulations concerning the transport of dangerous goods.

Linked to amendments to Articles 14, 15, 16 and 18 by the same Member.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dorette Corbey

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 189
Hlava I kapitola 1 článok 2 odsek 1 bod (c a) a (c b) (nové)

(ca) odpad, ako je definovaný v smernici č.
75/442/EHS a č.  91/689/EHS
(cb) potraviny a krmivo, ako sú definované 
v nariadení (ES) č. 178/2002

Or. en

Justification

Much waste is important raw material for several industries. The inclusion of waste in 
REACH could represent a serious threat to the recycling sector.
Food and feed should also be excluded from REACH as their safety is already ensured by 
existing Community legislation.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Alessandro Foglietta, Adriana Poli 
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Bortone, Cristiana Muscardini a Sergio Berlato

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 190
Hlava I kapitola 1 článok 2 odsek 1 bod (c a) (nový)

(ca) látky používané pri výskume a vývoji 
orientovanom na výrobky a procesy na 
všetkých úrovniach reťazca dodávateľov.

Or. en

Justification

Producers and importers are currently not required to register substances used for R&D.
This should be extended to include downstream users of substances. 
Scientific research and development should be totally excluded from REACH throughout the 
proposal and at all levels of the supply chain in the interests of promoting innovation 
throughout Europe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Alessandro Foglietta, Adriana Poli 
Bortone, Cristiana Muscardini a Sergio Berlato

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 191
Hlava I kapitola 1 článok 2 odsek 1 bod (c b) (nový)

(cb) látky používané samotné alebo v 
prípravkoch alebo vo výrobkoch a ktorých 
aspekty životného prostredia a ľudského 
zdravia sú pokryté legislatívou uvedenou v 
prílohe Ic;

Or. en

Justification

In order to reduce the burden of double procedures and double reporting, the scope of 
REACH has to be clearly separated from regulatory areas that are already sufficiently and 
adequately covered by specific Community legislation. Only the uses and impacts on human 
health and the environment that are adequately covered by the other Community legislation 
should be exempt from the overall scope of REACH.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Philippe Busquin + Ria Oomen-Ruijten, 
Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Péter Olajos, Antonios Trakatellis, Renate Sommer a 
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Erna Hennicot-Schoepges

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 192
Hlava I kapitola 1 článok 2 odsek 1 bod (c a) (nový)

(ca) odpad určený na recykláciu, ako je 
definovaný v smernici č. 91/156/EHS, 
príloha IIB

Or. en

Justification

Waste is already controlled and managed under other EU and international waste legislation. 
The inclusion in costly testing and registration processes of waste intended for recycling 
could represent a serious threat to the recycling sector and act as a deterrent to the import 
and use of, for example, steel scrap. It is hence in conflict with the Commission's commitment 
to sustainable development and best use of resources.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, 
Christofer Fjellner, Anders Wijkman, Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, 
Elisabeth Jeggle, Miroslav Ouzký + Horst Schnellhardt + Alessandro Foglietta, Adriana Poli 
Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato  + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido 

Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis a 
Miroslav Mikolášik

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 193
Hlava I kapitola 1 článok 2 odsek 1 bod (c a) (nový)

(ca) látky, prípravky alebo výrobky, ktoré sú 
odpadom, ako je definovaný v smernici 
Rady č. 91/156/EHS z 18. marca 19911

meniacej a doplňujúcej smernicu 
75/442/EHS o odpade, alebo ktoré sú 
druhotnými surovinami získavanými z 
odpadu pri ďalšom spracovávaní alebo 
ktoré sú zdrojom energie, ako podľa článku 
3 1 (b) smernice Rady č. 91/156/EHS z 18. 
marca 1991.
1Ú. v. ES L 78, 26.3.1991, s. 32

Or. xm

Justification

Including waste or secondary raw materials in the scope of REACH would put 
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disproportionate requirements on recycling or recovery without bringing any additional 
benefit to human health or the environment.  In addition, waste and materials used for 
secondary raw materials should be excluded from REACH because they are adequately 
regulated by, and would be contrary to the environmental objectives of, EC waste legislation. 
(Sonik and others)

Waste and materials used as secondary raw materials or as a source of energy in recovery 
operations as defined in the Waste Framework Directive or according to European Standards 
should be excluded from the scope of REACH because they are adequately covered by the 
community legislation on waste.

Furthermore, the risks to human health and the environment from the recovery processes as 
defined in Annex IIA from the Waste Framework Directive are adequately controlled under 
Council Directive 1996/61 on Integrated Pollution Prevention and Control that requires 
those installations to obtain an operating permit. Directive 91/156/EEC introduces the 
concept of “secondary raw materials extracted from waste. (Foglietta and others +  
Schnellhardt)

Avoids dual legislation on the same area and discouraging recycling and recovery. The 
sectoral legislation on waste is in keeping with the provisions of REACH in terms of human 
health and environmental protection. Moreover, waste is exempted from authorisation and 
restrictions, but not from registration. The registration of waste serves no purpose, and it 
should be exclude from the scope of REACH. In the same way, secondary raw materials are 
already regulated by Directive 91/156/EEC. This amendment is linked to the other 
amendments to Articles under Title I: General Issues (Vernola and others)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, 
Christofer Fjellner, Anders Wijkman a Miroslav Ouzký

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 194
Hlava I kapitola 1 článok 2 odsek 1 bod (c a) (nový)

(ca) látky, ktoré zostávajú v prípravkoch a 
výrobkoch vyrobených z recyklovaných 
prípravkov či výrobkov.

Or. en

Justification

Imposing the REACH requirements on recycled paper would jeopardise the EC’s efforts to 
increase paper recycling.  In addition, substances remaining in recycled paper (after being 
recycled) originate from virgin paper production and conversion. Hence these substances 
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have already been subject to the REACH requirements during the first production/converting 
operation and have been assessed for use in paper production and conversion. It would 
create an unnecessary workload to analyse, register, assess and notify these substances again 
for a virtually similar use.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Dagmar Roth-Behrendt a Anne 
Laperrouze 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 195
Hlava I kapitola 1 článok 2 odsek 1 bod (c a) (nový)

(ca) látky, prípravky alebo výrobky, ktoré sú 
odpadom, ako je definovaný v smernici č. 
75/442/EHS. 

Or. xm

Justification

Waste should be excluded from the scope of REACH as it is already covered by specific 
pieces of Community legislation. This does not, however, remove the requirement for a 
manufacturer or importer of a substance to consider the waste stage in the chemical safety 
assessment (see Amendment 4 on Annex I, paragraph 0.2). (Dagmar Roth-Behrendt)

Avoids dual legislation. The sectoral legislation on waste is in keeping with the provisions of 
REACH in terms of human health and environmental protection. Moreover, waste is exempted 
from authorisation and restrictions, but not from registration. The registration of waste serves 
no purpose, and it should come within the scope of REACH. (Anne Laperrouze)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 196
Hlava I kapitola 1 článok 2 odsek 1 bod (c a) (nový) a (c b) (nový)

(ca) látky, ktoré majú byť klasifikované ako 
odpad v zmysle smernice Rady č. 
75/442/EHS;
(cb) látky vyrobené alebo dovezené v 
množstvách menších než 10 ton za rok na 
výrobcu alebo dovozcu. 

Or. de
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Justification

1. Duplication of provisions should be avoided.  The specific regulation on waste is 
commensurate with the REACH provisions in respect of the protection of human health and 
the environment. Waste should therefore be excluded from the whole of the REACH system.

2. Substances in quantities below a threshold of 10 tonnes per year may be completely 
excluded from the scope of the REACH requirements. This will alleviate the burden on SMEs 
and focus rules on substantial flow volumes.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Horst Schnellhardt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 197
Hlava I kapitola 1 článok 2 odsek 1 bod (c a) (nový)

(ca) prirodzene sa vyskytujúce suroviny, 
ktoré nie sú verejne dostupné na trhu a 
ktoré sa používajú len v odborných 
aplikáciách v zariadeniach, ktoré spadajú 
pod smernicu č. 96/61/ES;

Or. de

Justification

Organic and anorganic primary raw materials contain, in their natural form, CMR 
substances. These highly variable materials are solely used for professional applications in 
the production of substances or preparations. Furthermore, rules on the installations 
concerned are laid down in the legislation on integrated pollution prevention and control 
(Directive 96/61/EC) together with the relevant EU legislation in the fields of health and 
safety at work and the environment. Reservations about the use of natural primary raw 
materials are therefore adequately taken into account in existing legislation.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dagmar Roth-Behrendt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 198
Hlava I kapitola 1 článok 2 odsek 1 bod (c a) (nový)

(ca) železničná, cestná, vnútrozemská 
lodná, námorná alebo leteká preprava látok 
a prípravkov. 

Or. en
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Justification

There is already a significant amount of transport legislation and this should not be 
duplicated by REACH. It was never the aim of REACH to change any rules in the transport 
sector - accordingly it should be excluded for reasons of clarity.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Robert Sturdy

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 199
Hlava I kapitola 1 článok 2 odsek 1 bod (c a) (nový)

(ca) odpad určený ku konečnému uloženiu, 
ako je definovaný v smernici č. 
91/156/EHS, príloha IIA 

Or. en

Justification

Inclusion of secondary raw materials in the scope of REACH would discourage recycling of 
some metal alloys. REACH should make it clear that materials defined as waste should be 
outside of the scope of REACH. This would also ensure that there would not be a duplication 
of effort on waste legislation.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Anja 
Weisgerber

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 200
Hlava I kapitola 1 článok 2 odsek 1, body (c a), (c b), (c c) and (c d) (nové)

(ca) potraviny alebo krmivo podľa 
nariadenia (ES) č. 178/2002;
(cb) potravinové prísady podľa 
89/107/EHS;
(cc) aromatické prísady podľa smernice č. 
88/388/EHS;
(cd) krmné prísady podľa nariadenia (ES) 
č. 1831/2003.

Or. de

Justification

By incorporating this exemption from the scope of REACH, it is possible to dispense with all 
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of the various exemptions in the chapters on registration and authorisation.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Holger Krahmer a Jorgo Chatzimarkakis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 201
Hlava I kapitola 1 článok 2 odsek 1 bod (c a) (nový) 

(ca) Látky používané v reakcii na 
nepredvídané problémy, ktoré by viedli k 
zníženiu kvality alebo zasteveniu výroby, 
pod podmienkou, že: 
(i) z dôvodu naliehavosti nie je možné látku 
najprv zaregistrovať, a 
(ii) ak je pravdepodobné opakovanie 
použitia danej látky, uskutoční sa následná 
registrácia, a
(iii) toto nepredvídané použitie rešpektuje 
existujúcu legislatívu o bezpečnosti 
pracovníkov. 

Or. en

Justification

Unforeseen problems with process chemicals may require immediate reactions so as to avoid 
suboptimal or even a halt to production ('trouble-shooting'). The concept of prior registration 
for substance uses can only be respected under the assumption that all possible problems and 
the required responses are foreseeable. This is not the case. An exemption for 'trouble-
shooting' is therefore required, which, however, should be kept within strict boundaries so as 
not to become a loophole in the REACH system. The three cumulative conditions set will 
ensure this.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, 
Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Antonios Trakatellis, 

Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido 
Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav 

Mikolášik a Anne Laperrouze

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 202
Hlava I kapitola 1 článok 2 odsek 1 a (nový) 
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(1a) Toto nariadenie sa nevzťahuje na 
prípady, kedy je látka použitá:
- v liečivách na humánne alebo veterinárne 
použitie spadajúcich pod nariadenie Rady 
(EHS) č. 2309/931, nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004, 
smernicu Európskeho parlamentu a Rady 
č. 2001/82/ES2 a smernicu Európskeho 
parlamentu a Rady č. 2001/83/ES3;
- v potravinách spadajúcich pod nariadenie 
č. 178/2002/ES a smernicu Rady č. 
88/388/EHS z 22. júna 1988 o aproximácií 
zákonov členských štátov vzťahujúcich sa 
na aromatické prísady určené na použitie v 
potravinách a na zdrojové materiály pre ich 
výrobu, vrátane potravinových prísad 
spadajúcich pod smernicu Rady č. 
89/107/EHS a aromatických prísad 
spadajúcich pod rozhodnutie Komisie č. 
1999/217/ES. 
- v krmivávch spadajúcich pod nariadenie 
Rady č. 1831/2003, vrátane prísad 
spadajúcich pod smernicu Rady č. 
70/524/EHS
- vo živočíšnej výžive spadajúcej pod 
smernicu Rady č. 82/471/EHS4
- v lekárskych prístrojoch
- v materiáloch v styku s potravinami, 
spadajúcich pod smernicu Rady č. 
89/109/EHS
- v prípravkoch na ochranu rastlín, 
spadajúcich smernicu Rady č. 91/414/EHS
- v biocídnych výrobkoch spadajúcich pod 
smernicu Rady č. 98/8/ES
1 Ú. v. ES L 214, 24.8.1993, s.1.
2 Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 1.
3 Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 67.
4 Ú. v. ES L 213, 21.7.1982, s. 8.

Or. xm
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Justification

For reasons of simplification and consolidation, one provision should list all the exemptions 
from the scope. These exemptions are mostly spread in the text (see Articles 4, 8 and 53) and 
partly closely linked to exempted provisions (for example, a foodstuff is a preparation made 
of food ingredients and food additives. Food additives are exempted from Registration, but 
not food ingredients or processing aids. There is no reason to apply different rules to them).

Linked to amendments to Articles 4, 8 and 53-5. (Oomen-Ruijten and others + Anne 
Laperrouze)

Substances already regulated by the respective, and duly integrated, vertical regulations 
should be excluded from the scope of the REACH Directive. This amendment is linked to the 
other amendments to Articles under Title I: General Issues (Vernola and others)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Martin Callanan 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 203
Hlava I kapitola 1 článok 2 odsek 1 a, 1 b, 1 c (nové)

1a. Ustanovenia hláv II, III, V a VI sa 
nevzťahujú na prípady, kedy je látka 
vyrobená alebo dovezená za účelom 
použitia v nasledujúcich finálnych 
výrobkoch, alebo kedy je látka v nich 
použitá: 
(a) liečivá na humánne alebo veterinárne 
použitie spadajúce pod nariadenie (ES) č. 
726/2004, smernicu č. 2001/82/ES a 
smernicu č. 2001/83/ES;
(b) potraviny, ako sú definované v 
nariadení (ES) č. 178/2002, vrátane:
(i) potravinových prísadách v potravinách 
spadajúcich pod smernicu č. 89/107/EHS;
(ii) aromatických prídavkoch v potravinách 
spadajúcich pod rozhodnutie Komisie č. 
1999/217/ES;
(c) živočíšne krmivá; vrátane

(i) prísad v krmivách spadajúcich pod 
nariadenie (ES) č. No 1831/2003 o 
prídavkoch určených na použitie v 
živočíšnej výžive; a
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(ii) živočíšnej výživy spadajúcej pod 
smernicu č. 82/471/EHS;
(d) materiály v styku s potravinami 
spadajúce pod nariadenie (ES) č. 
2004/1935;
(e) kozmetické výrobky spadajúce pod 
smernicu č. 76/768/EHS;
(f) lekárske prístroje spadajúce pod 
smernice č. 90/358/EHS, 93/42/EHS alebo 
98/79/ES;
(g) prípravky na ochranu rastlín spadajúce 
pod smernicu č. 91/414/EHS;
(h) biocídne výrobky spadajúce pod 
smernicu č. 98/8/ES;
1b. Ustanovenia hlavy VII sa nevzťahujú 
na použitie látok podľa odstavca 2a (nový) 
a, navyše, na nasledovné použitie:
(a) použitie ako medziproduktov 
izolovaných na mieste alebo 
prepravovaných izolovaných 
medziproduktov;
(b) použitie ako motorové palivo spadajúce 
pod smernicu č. 98/70/ES;
(c) použitie ako palivo v mobilných alebo 
fixných zariadeniach na spaľovanie 
výrobkov z minerálnych olejov a použitie 
ako palivo v uzatvorených systémoch. 
1c. Ustanovenia hláv IV a X sa nevzťahujú 
na prípravky pod písmanami (a) až (f) 
odstavca 2a ani na látky obsiahnuté v 
týchto prípravkoch. 

Or. en

Justification

A number of substances which are already regulated under other Community legislation are 
given exemptions from various requirements of REACH.  For example, cosmetic products, 
food contact materials, biocidal and plant protection products, and medical devices are 
already regulated in specific Community legislation and therefore should be exempted from 
the obligation to register.  At present, exemptions to various requirements are scattered 
throughout the text, and in particular:
• in Title II, Chapter 1, Article 4, paragraph 1
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• in Title VII, Chapter 1, Article 53, paragraphs 5 and 6.
As a result, the scope of the exemptions is difficult to determine and is sometimes unclear.  
The proposed amendment, suggested by the Committee on Industry, Research and Energy, 
pulls all the exemptions together in one place, under a new Title I, Chapter I, Article 2.  This 
consolidation and clarification:
• avoids unnecessary administration by ensuring that REACH does not duplicate existing 

legislation;
• improves workability by making it easier for a manufacturer or importer to determine 

what is covered and avoids possible confusion and errors. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dagmar Roth-Behrendt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 204
Hlava I kapitola 1 článok 2 odsek 1 a, 1 b (nové)

1a. Ustanovenia hláv tohto nariadenia o 
registrácií, hodnotení, zdieľaní údajov, 
informáciách v reťazci dodávateľov, 
následných užívateľoch a autorizácií sa 
nevzťahujú na prípady, kedy je látka 
použitá v alebo ako: 
(a) liečivá pre humánne alebo veterinárne 
použitie spadajúce pod nariadenie (EHS) č. 
2309/93, smernicu Európskeho parlamentu 
a Rady č. 2001/82/ES a smernicu 
Európskeho parlamentu a Rady č. 
2001/83/ES;
(b) potraviny spadajúce pod nariadenie 
(ES) č. 178/2002, vrátane prípadov, kedy je 
látka použitá v:
- potravinových prísadách v potravinách, 
spadajúcich pod smernicu Rady č. 
89/107/EHS, a v
- aromatických prísadách v potravinách, 
spadajúcich pod rozhodnutie Komisie č. 
1999/217/ES;
(c) krmivá, vrátane: 
- prísad v krmivách, spadajúcich pod 
smernicu (ES) č. 1831/2003 o prísadách 
určených na použitie v živočíšnej výžive; a
- živočíšnej výživy spadajúcej pod smernicu 
č. 82/471/ES;
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(d) prípravky na ochranu rastlín spadajúce 
pod smernicu č. 91/414/EHS;
(e) biocídne výrobky spadajúce pod 
smernicu č. 98/8/ES;
(f) lekárske prístroje spadajúce pod 
smernice č. 90/358/EHS, 93/42/EHS alebo 
98/79/ES;
(g) materiály v styku s potravinami 
spadajúce pod nariadenie  č. 2004/1935/ES.
1b. Toto nariadenie nemá vplyv na 
legislatívu Spoločenstva o pracoviskách.

Or. en

Justification

All exemptions from the scope of the Regulation should be collected in Article 2 so that 
enterprises which will not have to apply REACH do not have to study the whole proposal but 
will quickly be able to decide whether they have any obligations. 

In order to avoid duplication of work for enterprises and authorities, all those substances 
used in products governed by specific Community legislation (such as pesticides,  medical 
devices and food contact materials) should be exempt from the scope of the titles on 
Registration, Evaluation, Authorisation, Information in the supply chain and Downstream 
user obligations . 

Instead of reference to some of the individual relevant directives on workplace legislation, it 
is appropriate to ensure with a general reference that all existing legislation in this field 
prevails.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 205
Hlava I kapitola 1 článok 2 odsek 2 

2. Toto nariadenie nemá vplyv na: vypustený
(a) smernicu Rady č. 89/391/EHS;
(b) smernicu č. 90/394/EHS;
(c) smernicu Rady č. 98/24/ES;
(d) legislatívu Spoločenstva o železničnej, 
cestnej, vnútrozemskej lodnej, námornej a 
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leteckej preprave nebezpečných látok a 
nebezpečných látok obsiahnutých v 
prípravkoch.

Or. de

Justification

Intended to ensure that provisions in two areas (health and safety at work and transport law) 
are not to be applied in parallel. The proposal for a regulation requires that provisions are 
simultaneously applied to the same matter.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dagmar Roth-Behrendt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 206
Hlava I kapitola 1 článok 2 odsek 2 (d)

(d) legislatívu Spoločenstva o železničnej, 
cestnej, vnútrozemskej lodnej, námornej a 
leteckej preprave nebezpečných látok a 
nebezpečných látok obsiahnutých v 
prípravkoch.

vypustený

Or. en

Justification

Consequence of amendment to Article 2, paragraph 1, point (ca) new.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Jonas Sjöstedt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 207
Hlava I kapitola 1 článok 2 odsek 2 bod (d) a (nový) 

(da) legislatívu Spoločenstva o životnom 
prostredí.

Or. en

Justification

REACH does not aim to harmonise the provisions concerning the protection of workers (see 
points (a), (b) and (c)) and Community legislation on the transportation of dangerous 
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substances. REACH provides information on substances that will support the operation of 
worker protection and transport legislation, which operate unchanged. The same is true for 
environmental legislation which should therefore be added. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, 
Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Antonios Trakatellis, 

Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges a Anne Laperrouze

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 208
Hlava I kapitola 1 článok 2 odsek 2 a (nový) 

2a. Iné látky než tie vyňaté spod pôsobnosti 
tohto nariadenia podľa článku 2, sú vyňaté 
spod pôsobnosti hláv II, VI, VII a VIII 
podľa toho, čo je v každej z tých hláv 
uvedené, pretože ich účinky na ľudské 
zdravie a životné prostredie sú dostatočne 
pokryté inými právnymi predpismi 
Spoločenstva. Zoznam látok, ktoré sú takto 
vyňaté, môže byť revidovaný rozhodnutím 
Komisie, prijatým v súlade s procedúrou 
podľa článku 130(3), na základe 
odporúčania agentúry alebo z iniciatívy 
Komisie. 

Or. en

Justification

This general clause establishes (1) the criteria for exemption ('adequacy', as often referred to 
in the explanatory memorandum) and (2) a mechanism for the easy adaptation of the list of 
exclusions/exemptions to these criteria (to resolve conflicts between REACH and sectorial 
legislation that could be discovered at a later stage and to take account of the evolution of 
sectorial EU legislation). This was also the approach chosen in Council Directive 92/32/EEC 
(7th amendment of the Dangerous Substances Directive).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Alessandro Foglietta, Adriana Poli 
Bortone, Cristiana Muscardini a Sergio Berlato

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 209
Hlava I kapitola 1 článok 2 odsek 2 a (nový) 

(2a) Toto nariadenie sa vzťahuje na všetky 
látky, výroboky alebo prípravky dovezené 
do Európskej únie. 
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Základom tohoto nariadenia je spravodlivá 
a rovná súťaž medzi entitami, ktoré 
vyrábajú látky, výrobky alebo prípravky v 
členských štátoch a entitami, ktoré 
vyrábajú látky, výrobky alebo prípravky v 
tretích krajinách a dovážajú ich, v 
akejkoľvek forme, do Európskej únie. 
Kde by hrozilo, že uplatňovanie tohto 
nariadenia povedie k podmienkam, ktorý by 
boli pre takýto dovoz výhodnejšie než pre 
látky vyrobené v Európe, prijme Komisia 
všetky potrebné opatrenia, aby znovu 
nastolila rovnaké zaobchádzanie.  

Or. it

Justification

There is a risk that the REACH system, in the form proposed by the Commission, will favour 
the importation of certain articles, substances and preparations that are not subject to the 
rules with which the equivalent products manufactured in the European Union have to 
comply. The less comprehensive controls required on imported products makes them cheaper, 
allows a wider range of raw materials to be used and provides no guarantee as to the 
protection of health and the environment. 

Current EU rules set parameters that are far stricter for European producers of chemical 
substances. Importers of articles into the European Union should be subject to the same rules 
that apply to European producers. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Guido Sacconi 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 210
Hlava I kapitola 1 článok 2 odsek 2 a (nový)

(2a) Toto nariadenie nemá vplyv na zákazy 
a obmedzenia uložené v smernici Rady č. 
76/768/EHS, v znení zmien a doplnení, 
týkajúce sa: 
a) zákazu testovania finálnych 
kozmetických výrobkov a ich zložiek alebo 
kombinácie ich zložiek na zvieratách; a 
b) predaja kozmetických výrobkov, ktorých 
niektoré alebo všetky zložky, alebo finálne 



AM\565896SK.doc 68/93 PE 357.816v01-00

External translation

SK

zloženie, boli testované na zvieratách. 
Nakoľko sa na látky používané iba ako 
zložky kozmetických výrobkov vzťahuje toto 
nariadenie, nebudú povolené žiadne testy 
na zvieratách za účelom akéhokoľvek 
hodnotenia, ktoré ohľadom takých látok 
požaduje toto nariadenie. 

Or. en

Justification

Replaces amendment 18 by the rapporteur by making it clear that the purpose is to prevent 
animal testing on cosmetics which has been banned under the 7th modification of the 
cosmetics directive from being reintroduced through REACH.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido 
Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis a 

Miroslav Mikolášik

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 211
Hlava I kapitola 1 článok 2 odsek 2 a (nový)

(2a) Toto nariadenie sa vzťahuje na všetky 
látky, výrobky a prípravky, dovezené do 
Európskej únie. 
Toto nariadenie nesmie viesť k žiadnym 
rozdielom pri zaobchádzaní s látkami, 
výrobkami a prípravkami, ktoré sú 
vyrobené v Európskej únii a látkami, 
výrobkami a prípravkami, ktoré sú 
vyrobené v tretích krajinách, ale dovezené 
do Európskej únie. 
Európska komisia stanoví pravidlá na 
zaistenie toho, aby toto pravidlo platilo. 

Or. it

Justification

The REACH system in the form proposed by the Commission offers limited protection for 
European production against unfair competition from non-European countries. Current EU 
rules set parameters that are far stricter for European producers of chemical substances. 
Importers of articles into the European Union should be subject to the same rules that apply 
to European producers.  This amendment calls for a balanced regulatory framework to be 
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established for both European and non-European producers.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Dagmar Roth-Behrendt a Chris Davies

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 212
Hlava I kapitola 1 článok 2 odsek 2 a (nový)

2a. Toto nariadenie nemá vplyv na zákazy a 
obmedzenia uložené v smernici Rady č. 
76/768/EHS, v znení zmien a doplnení, 
týkajúce sa:
(a) testovania finálnych zložení 
kozmetických výrobkov alebo niektorých či 
všetkých ich zložiek na zvieratách; a 
(b) predaja kozmetických výrobkov, ktorých 
niektoré alebo všetky zložky, alebo finálne 
zloženie, boli testované na zvieratách.
Nakoľko sa na látky používané iba ako 
zložky kozmetických výrobkov vzťahuje toto 
nariadenie, nebudú povolené žiadne testy 
na zvieratách za účelom akéhokoľvek 
hodnotenia, ktoré ohľadom takých látok 
požaduje toto nariadenie.

Or. en

Justification

This amendment aims to safeguard the 7th amendment of the Cosmetics Directive with its 
provisions on banning animal testing and the marketing of products based on animal testing.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, 
Christofer Fjellner, Anders Wijkman a Miroslav Ouzký

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 213
Hlava I kapitola 2 článok 3 odsek 1

1. Látkou sa rozumie chemický prvok a jeho 
zlúčeniny tak, ako sa prirodzene vyskytujú 
alebo ako sú priemyselne vyrábané, vrátane 
akýchkoľvek prísad potrebných na 
zachovanie ich stability a akýchkoľvek 

1. Látkou sa rozumie chemický prvok a jeho 
zlúčeniny tak, ako sa prirodzene vyskytujú 
alebo ako sú priemyselne vyrábané, vrátane 
akýchkoľvek prísad potrebných na 
zachovanie ich stability a akýchkoľvek 
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nečistôt plynúcich z použitých procedúr, s 
výnimkou akýchkoľvek rozpúšťadiel, ktoré 
je možné oddeliť bez toho, aby to malo 
vplyv na stabilitu látky alebo aby to viedlo k 
zmene jej zloženia.

nečistôt prítomných po použitých 
procedúrach alebo vyskytujúcich sa v 
prírode a získaných ako súčasť látky, s 
výnimkou akýchkoľvek rozpúšťadiel, ktoré 
je možné oddeliť bez toho, aby to malo 
vplyv na stabilitu látky alebo aby to viedlo k 
zmene jej zloženia.

Or. en

Justification

The proposal uses a definition of substance that is based on legislation that mainly aims at 
regulating man-made chemicals.  Thus, the proposal’s definition of ‘substance’ exempts from 
its requirements impurities 'deriving from the process used'.  It should be made clear that this 
exemption extends to impurities occurring in nature.

As a practical matter, it will be extremely difficult for paper and tissue paper manufactures to 
comply with the requirements of the proposed REACH Regulation for each and every of the 
natural impurities that are co-extracted with the cellulose from wood.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Jonas Sjöstedt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 214
Hlava I kapitola 2 článok 3 odsek 1

1. Látkou sa rozumie chemický prvok a jeho 
zlúčeniny tak, ako sa prirodzene vyskytujú 
alebo ako sú priemyselne vyrábané, vrátane 
akýchkoľvek prísad potrebných na 
zachovanie ich stability a akýchkoľvek 
nečistôt plynúcich z použitých procedúr, s 
výnimkou akýchkoľvek rozpúšťadiel, ktoré 
je možné oddeliť bez toho, aby to malo 
vplyv na stabilitu látky alebo aby to viedlo k 
zmene jej zloženia.

1. Látkou sa rozumie chemický prvok a jeho 
zlúčeniny tak, ako sa prirodzene vyskytujú 
alebo ako sú priemyselne vyrábané, vrátane 
akýchkoľvek prísad potrebných na 
zachovanie ich stability a akýchkoľvek 
nečistôt plynúcich z použitých procedúr, s 
výnimkou akýchkoľvek rozpúšťadiel, ktoré 
je možné oddeliť bez toho, aby to malo 
vplyv na stabilitu látky alebo aby to viedlo k 
zmene jej zloženia. Látkou sa rozumejú aj 
výrobky obsahujúce látku samotnú alebo v 
prípravku, z ktorých sa látka pri 
normálnych a rozumne predvídateľných 
podmienkach používania má vylučovať;

Or. en



AM\565896SK.doc 71/93 PE 357.816v01-00

External translation

SK

Justification

An article which intentionally releases a substance such as an ink cartridge or a fire 
extinguisher must be subject to suitable requirements. The same provisions should apply to 
these substances regardless of the fact that they are within a container or package and then 
released. If this is not amended this category of products will be subject to less demands than 
other articles.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, 
Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Antonios Trakatellis, Renate 

Sommer, Erna Hennicot-Schoepges, Philippe Busquin + Holger Krahmer, Jorgo 
Chatzimarkakis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 215
Hlava I kapitola 2 článok 3 odsek 2

2. Prípravkami sa rozumejú zmesi alebo 
roztoky zložené z dvoch alebo viacerých 
látok;

2. Prípravkami sa rozumejú zmesi alebo 
roztoky zložené z dvoch alebo viacerých 
látok; kovové zliatiny sú špecifickým typom 
prípravkov, ktorý je potrebné hodnotiť na 
základe ich vlastných špecifických 
vlastností; 

Or. xm

Justification

Metallic alloys are considered in current EU legislation to be “preparations” since they are 
composed of two or more substances (metals). However, the individual substances are melted 
together to form an alloy with a new crystalline structure from which they cannot be 
separated by mechanical means and which has completely different properties from the initial 
substances. When the alloy cools down to room temperature its new crystalline structure and 
specific properties are retained.

Alloys, being preparations, do not have to be registered but the safety of the use of metals in 
alloys (by far the major use of metals) does need to be assessed. In order to determine 
correctly the potential risk when dealing with alloys, they should be evaluated on the basis of 
their own new intrinsic properties and not according to the potential dangers of the individual 
substances they are composed of. Due to this, the European Commission has been requested, 
in the directive on dangerous preparations (1999/45/EC), to investigate the need for a 
specific method of classification of alloys, taking into account their particular chemical 
properties.

Although it is acknowledged in Annex I a of the REACH proposal that alloys are “special 
preparations”, this is not specified in the legislative part of the draft text. Without the 
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recognition that they are special preparations, the almost 30,000 commercial alloys would be 
evaluated incorrectly since they would be assessed according to the properties of their 
individual components. This would result in inaccurate information being passed along the 
supply chain. The development and communication of accurate information about the risks of 
substances and preparations is one of the primary objectives of the REACH proposal and is 
essential to the duty of care of producers of alloys. (Oomen-Ruijten and others)

In the Commission proposal on REACH as it now stands, metal alloys are treated as 
'preparations', as they consist of two or more substances (metals). However, in an alloy the 
individual substances melt together to form a new, indivisible crystal lattice, from which they 
can no longer be separated by mechanical means and which has completely different 
properties to the original substances. The process of cooling to room temperature lastingly 
establishes the new structure and specific properties of the alloy (Krahmer and others).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, 
Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Antonios Trakatellis, Renate 

Sommer, Erna Hennicot-Schoepges a Philippe Busquin

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 216
Hlava I kapitola 2 článok 3 odsek 2 a (nový)

2a. Kovovou zliatinou sa rozumie kovový 
materiál, makroskopicky homogénny, 
pozostávajúci z dvoch alebo viacerých 
prvkov previazaných takým spôsobom, že 
ich nemožno mechanickými prostriedkami 
jednoducho oddeliť;

Or. en

Justification

The UN has agreed a definition of metallic alloys within the context of the Globally 
Harmonised System for Chemical Classification and Labelling (GHS) approved by the UN 
Economic and Social Council Subcommittee of Experts on the GHS in December 2002 and 
published in March 2003. This definition should be included in REACH as a new definition.

The Commission has agreed that there is a need for a Technical Guidance Document (TGD), 
to be prepared by industry in consultation with the Commission and Member States, for the 
assessment of "metals", i.e. metals, alloys and inorganic metal compounds. A TGD cannot be 
referred to in the legislation, but there should be a clear link between the legislation and the 
materials to which the TGD applies. Inorganic metal compounds and metals are "substances" 
as defined in Article 3, but alloys are not defined.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Robert Sturdy

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 217
Hlava I kapitola 2 článok 3 odsek 2 a (nový)

(2a) Prirodzene sa vyskytujúcimi sa 
rozumejú látky vyskytujúce sa v prírode, 
ktoré sú nespracované, spracované iba 
manuálnymi, gravitačnými či 
mechanickými prostriedkami, alebo 
rozpustením v vode, alebo flotáciou, alebo 
ohrevom za jediným účelom odstránenia 
vody, alebo sú akýmikoľvek prostriedkami 
získané zo vzduchu, bez chemickej zmeny 
príslušnej látky. 

Or. en

Justification

To improve workability, REACH should also include a definition of "naturally occurring".

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Liam Aylward a Avril Doyle

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 218
Hlava I kapitola 2 článok 3 odsek 3

3. Výrobkom sa rozumie predmet zložený z 
jednej alebo viacerých látok alebo 
prípravkov, ktorý počas výroby nadobudne 
špecifický tvar, povrch alebo dizajn, 
určujúci jeho konečnú funkciu viac, než jeho 
chemické zloženie; 

3. Výrobkom sa rozumie človekom vyrobený 
predmet obsahujúci alebo zložený z látky (-
ok) alebo prípravku (-ov), ktorý počas 
výroby nadobudne špecifický tvar, povrch 
alebo dizajn, relevantný pre jeho konečnú 
funkciu; 

Or. en

Justification

The Commission’s proposed definition is a significant departure from the definition the EU 
has historically applied to define an article. It is essential to reliably distinguish between 
substances/preparations and finished products; the currently proposed phrase 'determining 
its end-use function to a greater degree than its chemical composition does' would create 
confusion. The amendment to the definition would better reflect what is meant in the context 
of this Regulation.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Jorgo Chatzimarkakis a Holger Krahmer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 219
Hlava I kapitola 2 článok 3 odsek 3

3. Výrobkom sa rozumie predmet zložený z 
jednej alebo viacerých látok alebo 
prípravkov, ktorý počas výroby nadobudne 
špecifický tvar, povrch alebo dizajn, 
určujúci jeho konečnú funkciu viac, než jeho 
chemické zloženie;

3. Výrobkom sa rozumie predmet zložený z 
jednej alebo viacerých látok alebo 
prípravkov, ktorý počas výroby nadobudne 
špecifický tvar, povrch alebo dizajn, 
určujúci jeho konečnú funkciu viac, než jeho 
chemické zloženie. Komplexné výrobky 
zložené z viac než jedného výrobku sú 
zbierkou výrobkov. Povinnosti týkajúce sa 
výrobkov vyplývajúce z tohto nariadenia sa 
vzťahujú na výrobky, keď sú predávané 
medzi oddelenými právnymi entitami;

Or. en

Justification

Clarity is needed as to what constitutes an article, in particular as regards 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 obligations from being pushed downstream.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Chris Davies a Frédérique Ries

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 220
Hlava I kapitola 2 článok 3 odsek 8 a (nový)

'výrobcom výrobku' sa rozumie fyzická 
alebo právnická osoba, ktorá 

- vyrába a predáva pod vlastnou značkou 

- pod svojou značkou predáva výrobok, 
ktorý vyrobil iný dodávateľ, pričom na 
predajcu sa nehľadí ako na výrobcu, ak sa 
na výrobku nachádza značka výrobcu 

- profesionálne dováža na trh 
Spoločenstva; 
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Or. en

Justification

REACH operates with definitions for producers/importers and downstream users of chemical 
substances. There is a need to include workable definitions for importers and producers of 
articles, which will also deal with the practicalities of REACH obligations for own label 
producers. In order to ensure workability the producer definition should be based on the 
wording used in existing EU directives.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, 
Thomas Ulmer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 221
Hlava I kapitola 2 článok 3 odsek 12

12. Použitím sa rozumie akékoľvek 
spracovanie, formulovanie, spotreba, 
skladovanie, držba, úprava, nakladanie do 
kontajnerov, presun z jedného kontajneru do 
druhého, zmiešavanie, výroba výrobku alebo 
akékoľvek iné použitie; 

12. Použitím sa rozumie akékoľvek 
spracovanie, formulovanie, spotreba, 
skladovanie, držba, úprava, nakladanie do 
kontajnerov, presun z jedného kontajneru do 
druhého, zmiešavanie, výroba výrobku alebo 
akékoľvek iné adekvátne definované
použitie;

Or. de

Justification

Uses must be defined in such a way that, in conjunction with exposure categories, they enable 
a practicable REACH system to be achieved.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, 
Thomas Ulmer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 222
Hlava I kapitola 2 článok 3 odsek 13 a (nový)

13a. Kategóriou vystavenia pôsobeniu látky 
sa rozumie klasifikácia scenárov vystavenia 
pôsobeniu látky podľa kategórií, ktoré sú 
určené na základe vlastností látok a údajov 



AM\565896SK.doc 76/93 PE 357.816v01-00

External translation

SK

o vystavení ich účinkom;

Or. de

Justification

The introduction of exposure categories enables obligations on downstream users to be 
lightened. Possible criteria for categorisation involve bringing together uses of substances 
with comparable exposure patterns (level, frequency, duration and route of exposure). With 
the help of exposure categories, individual uses may be assigned to groups for which a 
standard exposure assessment is possible. This means that assessment of individual phases in 
the life cycle of a product may be dispensed with, as only actual exposure is a crucial factor 
in risk evaluation.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Holger Krahmer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 223
Hlava I kapitola 2 článok 3 odsek 13 a (nový)

13a. Kategóriou vystavenia pôsobeniu látky 
sa rozumie kategorizácia podľa skupiny 
použitia. Kategória vystavenia pôsobeniu 
látky zahŕňa nasledujúce parametre: 

• typ vystavenia pôsobeniu látky: orálne, 
dermálne, inhalácia, prostredie, 
uzatvorený systém

• dĺžka vystavenia pôsobeniu látky: jediné 
- zriedkavé, časté – trvajúce

• užívatelia: odborník, konečný 
spotrebiteľ;

Or. de

Justification

Without exposure categories that have been clearly defined and laid down, downstream users 
of chemicals will have no legal certainty and will be unable to plan with confidence. The 
regulation should therefore contain a list of exposure categories spanning all sectors, which 
covers all uses. This would not only increase the practicability of the system, but would also 
give downstream users legal certainty and to a very great extent solve the problems of 
protection of know-how.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Horst Schnellhardt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 224
Hlava I kapitola 2 článok 3 odsek 14, úvodná časť

14. Medziproduktom sa rozumie látka, ktorá 
je vyrobená za jediným účelom chemického 
spracovania vedúceho k premene na inú 
látku (ďalej nazývaného syntéza) a v ňom je 
spotrebovaná alebo použitá: 

14. Medziproduktom sa rozumie látka, ktorá 
je vyrobená za jediným účelom chemického 
spracovania vedúceho k premene na inú 
látku (ďalej nazývaného syntéza) a v ňom je 
spotrebovaná alebo použitá, a to výrobcom 
alebo jeho menom, alebo iným chemickým 
výrobcom, ktorý túto prechodnú látku za 
tým účelom kúpil. Objem látky použitej ako 
medziprodukt spadá pod úpravu 
obsiahnutú v hlave IV a objem látky 
predanej za účelom zvláštneho iného 
použitia spadá pod úpravu obsiahnutú v 
hlave II: 

Or. en

Justification

Many substances are used exclusively or predominantly as intermediates in the manufacture 
of other chemical substances or polymers. A chemical intermediate may be used within the 
same legal entity responsible for its manufacture and may also be sold to third parties as a 
raw material for conversion in their facilities.  In either case, when used as a chemical 
intermediate the substance is used under good manufacturing practice by the chemical 
industry under conditions to provide for human and environmental safety.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Horst Schnellhardt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 225
Hlava I kapitola 2 článok 3 odsek 14 (c)

14 (c) prepravovaným izolovaným 
medziproduktom sa rozumie medziprodukt 
nespĺňajúci kritériá pre neizolovaný 
medziprodukt a prepravovaný medzi 
rôznymi miestami alebo na iné miesta 
dodávaný; 

14 (c) prepravovaným izolovaným 
medziproduktom sa rozumie medziprodukt 
nespĺňajúci kritériá pre neizolovaný 
medziprodukt a prepravovaný medzi 
rôznymi miestami alebo na iné miesta 
dodávaný, bez ohľadu na to, či vlastníctvo 
medziproduktu prechádza z jednej právnej 
entity na druhú alebo nie;
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Or. en

Justification

Articles 3.14(i) and (ii) provide definitions for on-site isolated intermediate and for 
transported isolated intermediate. Article 3.15 defines "site" as a single location, in which 
certain infrastructure and facilities are shared.  Neither 3.14(ii) nor (iii) make it clear 
whether transfer of ownership of the intermediate between legal entities is allowed.  If this is 
not the case, it is likely that an intermediate transferred and used within a legal entity will be 
subject to Title IV whereas the same intermediate sold to another legal entity, either on the 
same site or at a distance, will be subject to Title II.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, 
Christofer Fjellner, Anders Wijkman a Miroslav Ouzký

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 226
Hlava I kapitola 2 článok 3 odsek 14 a (nový)

14a. Chemicky nezmenenou látkou sa 
rozumie látka, ktorej chemické zloženie 
zostáva nezmenené napriek tomu, že 
podstúpila chemický proces – napríklad, 
keď látka podstúpila chemickú úpravu na 
zbavenie nečistôt; 

Or. en

Justification

The proposal exempts from registration substances 'occurring in nature if they are not 
chemically modified during their manufacturing.'  The basic raw material used for paper and 
board production is cellulose pulp, which is of natural origin. Some of the cellulose pulp may 
be extracted by dissolving or softening the resinous material between the fibres and thus 
facilitating their separation.  REACH should make clear that this chemical process does not 
chemically modify the cellulose pulp.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Werner Langen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 227
Hlava I kapitola 2 článok 3 odsek 19

19. Príslušným úradom sa rozumie úrad 
alebo úradyy zriadené členskými štátmi na 
vykonávanie záväzkov plynúcich z tohto 
nariadenia; 

19. Príslušným úradom sa rozumie ústredná 
agentúra zriadená na vykonávanie záväzkov 
plynúcich z tohto nariadenia;
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Or. de

Justification

In order to avoid distortion of competition in the internal market, all REACH procedures 
should be carried out by the central Chemicals Agency.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Guido Sacconi + Ria Oomen-Ruijten, 
Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, 

Renate Sommer a Erna Hennicot-Schoepges

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 228
Hlava I kapitola 2 článok 3 odsek 20, úvodná časť

20. Zavádzanou látkou (phase-in substance)
sa rozumie látka, ktorá v období 15 rokov 
pred nadobudnutím účinnosti tohto 
nariadenia, spĺňala aspoň jedno z 
nasledujúcich kritérií: 

20. Zavádzanou látkou (phase-in substance)
sa rozumie látka, ktorá v období od 18. 
septembra 1981 do dňa nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia, spĺňala aspoň 
jedno z nasledujúcich kritérií: 

Or. it

Justification

EINECS lists the substances on the market on 18 September 1981. Taking that date as a 
reference point would avoid producers having to prove that the substance was actually on the 
market 15 years prior to the entry into force of this Regulation.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dagmar Roth-Behrendt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 229
Hlava I kapitola 2 článok 3 odsek 22

22. Výskumom a vývojom orientovaným na 
výrobky a procesy sa rozumie akýkoľvek 
vedecký vývoj spojený s vývojom výrobkov, 
ďalší vývoj látky v priebehu ktorého sa 
používajú pilotné zariadenia alebo pokusná 
výroba na vývoj výrobných procesov a/alebo 
na testovanie možností uplatnenia danej 
látky; 

22. Výskumom a vývojom orientovaným na 
výrobky a procesy sa rozumie akýkoľvek 
vedecký vývoj spojený s vývojom výrobkov, 
ďalší vývoj látky, samotnej, v prípravkoch 
alebo vo výrobkoch, v priebehu ktorého sa 
používajú pilotné zariadenia alebo pokusná 
výroba na vývoj výrobných procesov a/alebo 
na testovanie možností uplatnenia danej 
látky; 
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Or. en

Justification

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 to 
Article 4a, Article 7 and Article 34(4).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Guido Sacconi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 230
Hlava I kapitola 2 článok 3 odsek 22

22. Výskumom a vývojom orientovaným na 
výrobky a procesy sa rozumie akýkoľvek 
vedecký vývoj spojený s vývojom výrobkov, 
ďalší vývoj látky v priebehu ktorého sa 
používajú pilotné zariadenia alebo pokusná 
výroba na vývoj výrobných procesov a/alebo 
na testovanie možností uplatnenia danej 
látky;

22. Výskumom a vývojom orientovaným na 
výrobky a procesy sa rozumie akýkoľvek 
vedecký vývoj (vrátane prípravkov a 
výrobkov používaných na pilotné testy v 
reálnych podmienkach) spojený s vývojom 
výrobkov, ďalší vývoj látky v priebehu 
ktorého sa používajú pilotné zariadenia 
alebo pokusná výroba na vývoj výrobných 
procesov a/alebo na testovanie možností 
uplatnenia danej látky; 

Or. it

Justification

The proposed changes specify more clearly that product development also includes 
preparations and articles used in pilot tests under real conditions.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Werner Langen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 231
Hlava I kapitola 2 článok 3 odsek 23

23. Vedeckým výskumom a vývojom sa 
rozumejú akékoľvek vedecké pokusy, 
analýzy alebo chemický výskum, 
vykonávané v kontrolovaných podmienkach 
v množstve menšom než 1 tona za rok,

23. Vedeckým výskumom a vývojom sa 
rozumejú akékoľvek vedecké pokusy, 
analýzy alebo chemický výskum, 
vykonávané v kontrolovaných podmienkach;

Or. de
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Justification

The ceiling of one tonne unduly restricts freedom in the area of science and research.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Holger Krahmer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 232
Hlava I kapitola 2 článok 3 odsek 24

24. Vlastným použitím registranta sa 
rozumie registrantovo priemyslené alebo 
odborné použitie;

24. Kategóriou vystavenia účinkom látky 
registranta sa rozumie kategória vystavenia 
účinkom látky, ktorá pokrýva priemyslené 
alebo odborné použitie registrantom;

Or. de

Justification

See justification to the amendment proposed to Article 3(13a).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido 
Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav 

Mikolášik

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 233
Hlava I kapitola 2 článok 3 odsek 25

25. Identifikovaným použitím sa rozumie 
zámerné použitie látky samotnej alebo v 
prípravku, alebo použitie prípravku, osobou, 
ktorá je článkom reťazca dodávateľov, a to 
vrátene jeho vlastného použitia, alebo o 
ktorom je písomne upovedomený 
bezprostredne následným používateľom a 
ktoré je pokryté kartou bezpečnostných 
údajov, s ktorou je príslušný následný 
používateľ oboznámený; 

25. Identifikovaným použitím sa rozumie 
zámerné použitie látky, vyjadrené na 
základe chemikálií vlastných tejto látke, 
samotnej alebo v prípravku, alebo použitie 
prípravku, osobou, ktorá je článkom reťazca 
dodávateľov, alebo o ktorom je písomne 
upovedomený bezprostredne následným 
používateľom a ktoré je pokryté kartou 
bezpečnostných údajov, s ktorou je príslušný 
následný používateľ oboznámený; 

Or. it

Justification

The definition of identified use should not include 'own use' since the obligation on notifying a 
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specific use often entails revealing a technical strategy and unfair exposure to competition. 
This obstacle is overcome through the reference to intrinsic properties. This amendment is 
linked to the other amendments to the Articles under Title I: General Issues.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Guido Sacconi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 234
Prierezová zmena (horizontal amendment)

nežiadúce použitie nepodložené použitie 
(Táto zmena sa vzťahuje na celý dotknutý 
legislatívny text, vrátane príloh; prijatie 
tejto zmeny si vyžiada technické úpravy v 
celom texte)

Or. it

Justification

Replaces the concept of 'undesirable use', which is legally very unclear, with that of 
'unsupported use'. Linked to the amendment to Article 2(26) by the same author.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Guido Sacconi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 235
Hlava I kapitola 2 článok 3 odsek 26

26. Nežiadúcim použitím sa rozumie také 
použitie následným používateľom, ktoré 
registrant neodporúča; 

26. Nepodloženým použitím sa rozumie to, 
že existuje obmedzenie použitia v zmysle 
hlavy VIII alebo rozhodnutie spojené s 
rizikom vystavenia účinkom látky, o 
nezahrnutí ako identifikované použitie. 
Výrobca a/alebo dovozca svojich 
predchádzajúcich užívateľov (upstream 
users) upovedomí o tomto rozhodnutí a o 
jeho dôvodoch aspoň 18 mesiacov pred 
vypršaním období podľa článku 21(1) a (2);

Or. it

Justification

Associates the decision not to support a use with a risk-based approach and not to economic 
factors. The new definition is essential to ensuring that all the safe and identified uses of a 
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substance are registered.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, 
Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate 

Sommer a Erna Hennicot-Schoepges

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 236
Hlava I kapitola 2 článok 3 odsek 26

26. Nežiadúcim použitím sa rozumie také 
použitie následným používateľom, ktoré 
registrant neodporúča;

26. Nepodloženým použitím sa rozumie také 
použitie následným používateľom, ktoré 
registrant môže oprávnene neodporúčať, 
pretože ho považuje za nebezpečné alebo 
ekonomicky neudržateľné; 

Or. en

Justification

The words 'undesirable use' have an emotional rather than a scientific or legal connotation.  
Registrants should have the right to advise against uses they consider unsafe or economically 
unsustainable but not against uses they simply do not wish to register.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dagmar Roth-Behrendt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 237
Hlava I kapitola 2 článok 3 odsek 26

26. Nežiadúcim použitím sa rozumie také 
použitie následným používateľom, ktoré 
registrant neodporúča;

26. Nežiadúcim použitím sa rozumie také 
použitie následným používateľom, ktoré 
registrant na základe vedecky podložených 
argumentov proti bezpečnosti takého 
použitia neodporúča;

Or. en

Justification

This amendment will strengthen the position of downstream users within the supply chain. It 
clarifies that registrants may limit the use of a substance by a downstream user if there is a 
sound scientific reason - particularly with regard to human health and the protection of the 
environment.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Holger Krahmer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 238
Hlava I kapitola 2 článok 3 odsek 26

26. Nežiadúcim použitím sa rozumie také 
použitie následným používateľom, ktoré 
registrant neodporúča;

26. Kategóriou nežiadúceho vystavenia 
účinkom látky sa rozumie kategória 
vystavenia účinkom látky pre použitie 
následným používateľom, ktoré registrant 
neodporúča; 

Or. de

Justification

See justification to the amendment proposed to Article 3(13a).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Guido Sacconi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 239
Hlava I kapitola 2 článok 3 odsek 28

28. Za rok sa rozumie za kalendárny rok, ak 
nie je uvedené inak; 

28. Za rok sa rozumie za kalendárny rok. S 
výnimkou nových látok a ak nie je uvedené 
inak, vypočítajú sa množstvá za rok na 
základe priemerného objemu výroby za tri 
bezprostredne predchádzajúce kalendárne 
roky, počas ktorých výrobca látku skutočne 
vyrábal;

Or. it

Justification

The aim is to introduce flexibility into the REACH system to take into account fluctuations in 
production volumes. The amendment also eliminates the risk of a company suddenly having to 
fulfil more stringent or less stringent requirements  resulting from these fluctuations in 
demand. For substances not previously manufactured, only the current year would have to be 
taken into account.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Robert Sturdy

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 240
Hlava I kapitola 2 článok 3 odsek 29 a (nový)

29a. Tonážny ekvivalent miery vystavenia 
účinkom látky predstavuje odhad miery 
vystavenia spotrebiteľov (oddelene od 
pracovníkov podieľajúcich sa na výrobe, 
spracovaní a preprave) účinkom látky, a 
vypočíta sa vynásobením tonáže vyrobenej 
alebo dovezenej látky za rok na výrobcu 
alebo dovozcu a podielu ročnej tonáže, 
ktorý povedie k vystaveniu spotrebiteľov 
účinkom látky, v percentách. 

Or. en

Justification

The current priority solely based upon volume cannot be considered a fair indication of 
urgency, nor of potential risk.  The very large number of minerals and ores and other 
naturally derived products will overwhelm the system during the first phase of registration.  
Thus, basing the schedule of registration strictly on the tonnage manufactured or imported 
annually will probably result in a delay in testing man-made chemicals which REACH is 
intended to cover. A definition of TEE is needed, as it is in Article 21.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Robert Sturdy

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 241
Hlava I kapitola 2 článok 3 odsek 29 a (nový)

29a. odpadom sa rozumie akákoľvek látka, 
prípravok alebo výrobok, ktoré spadajú pod 
smernicu Rady č. 75/442/EHS.

Or. en

Justification

A definition of waste should be included to improve clarity.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Horst Schnellhardt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 242
Hlava I kapitola 2 článok 3 odsek 29 a (nový)

29a. chemický odpad sú látky alebo 
prípravky, vyvstávajúce v priebehu 
chemickej výroby, pre ktoré neexistuje 
prospešné využitie a ktoré je potrebné 
odborne uložiť do regulovaných zariadení 
na úpravu odpadu, ako to upravujú iné 
právne predpisy. Na chemický odpad, ako 
je vyššie definovaný, sa nevzťahuje úprava 
tohto nariadenia. 

Or. en

Justification

In contrast to the current legislation, the REACH proposals do not provide a general 
exemption for waste. It is necessary though to clarify the status of waste in the regulation and 
a definition of waste is required.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido 
Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav 

Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González + Alessandro 
Foglietta. Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini a Sergio Berlato

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 243
Hlava I kapitola 2 článok 3 odsek 29 a (nový)

29a. Malými a strednými podnikmi sa 
rozumejú podniky podľa definície v 
odporúčaní č. 2003/361/ES zo 6. mája 
2003.

Or. it

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.(Vernola and others)

Small- and Medium-Sized Enterprises are liable to be penalised by the REACH System. An ad 
hoc procedure applicable to such entities should therefore be included, and it follows that the 
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definitions should include a description of the term that will be used.
This amendment is linked to the amendment introducing a new Article35a. (Foglietta and 
others)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Liam Aylward

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 244
Hlava I kapitola 2 článok 3 odsek 29 a (nový)

29a.  Priemysleným použitím s nízkou 
mierou rizika/nízkou mierou vystavenia 
účinkom látky sa rozumie priemyselné 
použtie, o ktorom bolo dokázané, pre 
príslušný úrad členského štátu na území 
ktorého sa toto priemyslené použitie 
vykonáva uspokojivo, že zredukovalo na 
technicky najnižšiu možnú mieru 
vystavenie pracovníkov účinkom látok a 
vylievanie, emisiu alebo iné vypúšťanie 
látok do životného prostredia, a že nebude 
predstavovať významné riziko pre 
pracovníkov, verejnosť alebo životné 
prostredie. 

Or. en

Justification

A clear definition of low risk/low exposure industrial uses is needed to ensure the clear and 
consistent application of provisions on substances of low risk/low exposure industrial usage 
in Article 57 covering the granting of authorisations. This will assist clear and transparent 
application of the Regulation so that the authorisation of substances will be carried out based 
on the assessment of risks to human health and the environment.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja 
Weisgerber

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 245
Hlava I kapitola 2 článok 3 odsek 29 a (nový)

29a. Zoznamom látok sa rozumie zoznam 
udržiavaný agentúrou obsahujúci, pre 
každú predregistrovanú látku, údaje 
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vzťahujúce sa k látke, z ktorých časti 
týkajúce sa látky a jej použitia sú vo forme 
výňatkov zverejňované na internete. 

Or. de

Justification

In order to avoid unnecessary, duplicate expenditure, particularly for small and medium-
sized companies, the Agency should bring together data relating to a substance in a substance 
list and, where necessary, request further data.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja 
Weisgerber

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 246
Hlava I kapitola 2 článok 3 odsek 29 b (nový)

29b. Úrovňou priority sa rozumie jedna z 
troch úrovní, na ktorú je každá látka v 
kontexte predregistrácie a registrácie 
priradená podľa kritérií toxicity, úrovne 
tonáže a použitia podľa prílohy IVa, a 
ktorá je kľúčovým faktorom na určenie 
časového rámca pre spracovanie na 
základe rizika a množstva požadovaných 
údajov.

Or. de

Justification

In order, in the context of registration and more particularly pre-registration, to enable 
priority lists to be drawn up on the basis of risk, toxicity and exposure should, in addition to 
total volume, be assessed in accordance with a new Annex IVa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja 
Weisgerber

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 247
Hlava I kapitola 2 článok 3 odsek 29 c (nový)

29c. Kategóriou použitia a vystavenia 
účinkom látky sa rozumie spojená 
kategorizácia použití podľa priemyselného, 
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odborného a spotrebiteľského použitia a 
vystavenia účinkom látky podľa ľudských 
absorpčných kanálov a kanálov, ktorými sa 
látky dostávajú do životného prostredia a 
podľa dĺžky a frekvencie vystavenia 
účinkom látky podľa prílohy Iaa. 

Or. de

Justification

In order to enable a risk-based approach to be taken rather than merely referring to volume, 
use and exposure categories are introduced in accordance with Annex Iaa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Frédérique Ries a Chris Davies

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 248
Hlava I kapitola 2 článok 3 odsek 29 a (nový)

29a. Zraniteľným obyvateľstvom sa 
rozumejú ľudia náchylní k poškodeniu 
zdravia, vrátane novorodeniat, nemluvniat, 
detí, tehotných žien, kojacich matiek, 
neduživých a imuno-defektných ľudí, 
seniorov, ľudí s individuálnou genetickou 
náchylnosťou a iných identifikovaných 
rizikových skupín. 

Or. en

Justification

A definition of vulnerable population is essential to ensure that susceptible populations are 
identified and that measures can be taken accordingly to reduce the risks to and exposures of 
these populations.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Carl Schlyter, Caroline Lucas a Hiltrud 
Breyer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 249
Hlava I kapitola 2 článok 3 odsek 29 a (nový)

29a. Zraniteľným obyvateľstvom sa 
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rozumejú ľudia náchylní k poškodeniu 
zdravia, vrátane novorodeniat, nemluvniat, 
detí, tehotných žien, kojacich matiek a 
seniorov.

Or. en

Justification

A definition of vulnerable population is needed to ensure that susceptible populations are 
identified and that measures can be taken accordingly to reduce the risks to these 
populations. The definition is based on the high-risk sections of the population as used in the 
recent resolution of the European Parliament on the European Environment and Health 
Action Plan (Ries report).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Richard Seeber

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 250
Hlava I kapitola 2 článok 3 odsek 29 a (nový)

29a. Vystavením účinkom látky sa rozumie 
kontakt ľudí alebo životného prostredia s 
látkami v dôsledku ich vypustenia za 
normálnych alebo rozumne 
predvídateľných podmienok. Pre účely 
hodnotenia miery vystavenia účinkom látok 
by malo byť vystavenie účinkom látky 
zoskupené do kategórií vystavenia účinkom 
látky zohľadňujúcich rozličné spôsoby 
použitia a s nimi spojené opatrenia riadenia 
rizík. Tieto kategórie je možné v prípade 
potreby rozložiť na špecifickejšie scenáre, 
aby sa miera vystavenia účinkom látky 
vyhodnotila riadne; 

Or. en

Justification

Besides the inherent properties of a substance, the use of and exposure to these substances 
are key elements for REACH. Whereas a definition of use is already given in the proposal, the 
definition of exposure is missing.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Richard Seeber

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 251
Hlava I kapitola 2 článok 3 odsek 29 b (nový)

29b. Kategóriou vystavenia účinkom látky 
sa rozumejú spôsoby vystavenia účinkom 
látky rozčlenené podľa ich cesty (route) vo 
vzťahu k človeku (orálna, dermálna, 
inhalácia), životnému prostrediu (vzdušná, 
vodná, pôdna, biotická), úrovne schopnosti 
prijať opatrenia na kontrolu miery 
vystavenia účinkom látky (priemyselná, 
odborná, súkromná) a očakávanej miery 
vystavenia účinkom látky čo do trvania, 
frekvencie a rozsahu, ako je to popísané v 
prílohe 1c.  

Or. en

Justification

In order to be able to perform an exposure assessment for different uses, definitions of 
exposure categories and exposure scenarios are introduced as well. With the use of exposure 
categories and/or scenarios an exposure assessment can be simplified significantly (see 
attached working document as explanation). In order to be able to have a common 
understanding and structure  for these categories (especially for SMEs), it is necessary to 
describe at least the principles in an Annex to REACH and not to leave it solely to a 
description in a guidance document, as intended by the Commission. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Richard Seeber

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 252
Hlava I kapitola 2 článok 3 odsek 29 c (nový)

29c. Scenárom vystavenia účinkom látky sa 
rozumie popis špecifického vystavenia 
účinkom látky vyplývajúceho z istého 
použitia látky. 

Or. en

Justification

See justification to new point 29b tabled by the same Member.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Françoise Grossetête

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 253
Hlava I kapitola 2 článok 3 odsek 29 a (nový)

29a. Výrobkom s rastlinným základom sa 
rozumie komplexná látka získaná 
podrobením celej alebo časti rastliny 
fyzickým procesom, ako sú extrakcia, 
destilácia, lisovanie, delenie na časti, 
čistenie, koncentrácia alebo fermentácia, 
ktorej zloženie je rôzne podľa typu a druhu 
rastliny, podmienok, v ktorých vyrástla a 
bola zožatá a použitých metód spracovania.

Or. fr

Justification

It seems important to include a precise definition of plant-based product in order to outline a 
framework for exemption and ensure legal certainty.

Plant-base products are not products in chemical terms as specified in the Commission 
proposal, and a distinction should therefore be drawn between them and the other substances 
covered by REACH.


