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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY 885 - 1045 - ČASŤ III (Hlavy 3 - 5)

Návrh správy (PE 353.529v02-00)
predkladá Guido Sacconi
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o registrácii, hodnotení, autorizácii a 
obmedzení chemikálií (REACH), zriadení Európskej chemickej agentúry a zmene a doplnkoch 
smernice 1999/45/ES a nariadenia (ES) č. .../... o perzistentných organických znečisťujúcich 
látkach

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

Text navrhnutý Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 885
Článok 23, odsek -1 (nový)

-1. Výrobcovia alebo dovozcovia si 
navzájom vymieňajú a sprístupňujú 
informácie uvedené v článku 9 písm. a) bod 
vi) a vii) na účely registrácie, aby sa tak 
zabránilo duplikácii štúdií.
Vo výnimočných prípadoch, v ktorých môže 
výrobca, dovozca alebo výrobca prípravku 
utrpieť závažnú stratu v obchodovaní v 
dôsledku nutnosti dodržiavania požiadaviek 
týkajúcich sa vzájomného poskytovania 
informácií (iných ako informácií v 
prípadoch, ktoré si vyžadujú údaje o 
testovaní na zvieratách), agentúra môže 
jednotlivým žiadateľom udeliť osobitnú 
výnimku.
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Agentúra do 18 mesiacov od nadobudnutia 
účinnosti vypracuje kritériá, na základe 
ktorých sa takéto žiadosti budú posudzovať, 
a vytvorí postup predkladania a 
posudzovania takýchto jednotlivých žiadostí 
a vytvorí podmienky, aby nezávislý postup 
predkladania sťažností umožňoval druhé 
posúdenie žiadostí zamietnutých agentúrou.

Or. en

Justification

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

However, in exceptional circumstances, the agency should be in the position to grant an opt-out 
to OSOR on a case by case basis.

Addition to the OSOR package.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 886
Článok 23, odsek -1 (nový)

-1. Výrobcovia alebo dovozcovia si 
navzájom vymieňajú a sprístupňujú 
informácie uvedené v článku 9 písm. a) bod 
vi) a vii) na účely registrácie, aby sa tak 
zabránilo duplikácii štúdií.

Or. en

Justification

These amendments (and consequential listed below) ensure that mandatory sharing of data is 
extended to information derived from non-vertebrate animal tests. The aim of OSOR is to 
increase health and environmental protection, whilst ensuring best use of industries’ resources, 
by sharing, at a cost, all hazard data.
Part of OSOR package.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle a 
Thomas Ulmer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 887
Článok 23, odsek -1 (nový)

-1. Dobrovoľné zlúčenia združení 
podnikateľov sú podporované s cieľom 
znížiť počet registrácií na látku. Údaje by 
sa mali spoločne používať okrem prípadov, 
v ktorých žiadateľ o registráciu považuje 
svoje údaje z hľadiska hospodárskej súťaže 
za dôverné.

Or. de

Justification

The OSOR (One Substance One Registration) proposal prescribes compulsory sharing of data.
Although this facilitates registration of substances, it raises considerable questions regarding 
protection and confidentiality of data. Compulsory relinquishing of data can only be justified by 
a higher object of legal protection. Animal protection is an example of a higher object of legal 
protection of this kind, so that sharing of data is justified in the case of experiments on 
vertebrates, but not of other experiments.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 888
Článok 23, odsek 1

1. S cieľom zabrániť zbytočnému skúšaniu
na zvieratách sa skúšky na stavovcoch pre
účely tohto nariadenia vykonávajú iba ako 
posledná možnosť. Taktiež je potrebné 
prijať opatrenia na obmedzenie zbytočnej 
duplikácie ostatných skúšok.

1. Na základe výnimky z článku 1 písm. a) 
je vzájomné poskytovanie údajov z 
testovania na stavovcoch povinné. S cieľom 
zabrániť zbytočnému testovaniu na 
zvieratách sa testovanie na stavovcoch na 
účely tohto nariadenia vykonáva iba ako 
posledná možnosť.

Or. de

Justification

The OSOR (One Substance One Registration) proposal prescribes compulsory sharing of data.
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Although this facilitates registration of substances, it raises considerable questions regarding 
protection and confidentiality of data. Compulsory relinquishing of data can only be justified by 
a higher object of legal protection. Animal protection is an example of a higher object of legal 
protection of this kind, so that sharing of data is justified in the case of experiments on 
vertebrates, but not of other experiments.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 889
Článok 23, odsek 1

1. S cieľom zabrániť zbytočnému skúšaniu
na zvieratách sa skúšky na stavovcoch pre
účely tohto nariadenia vykonávajú iba ako 
posledná možnosť. Taktiež je potrebné 
prijať opatrenia na obmedzenie zbytočnej 
duplikácie ostatných skúšok.

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

Or. en

Justification

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Chris Davies

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 890
Článok 23, odsek 1a (nový)

1a. Vzájomné poskytovanie a/alebo 
spoločné predkladanie informácií 
získaných z testovania na stavovcoch a 
ďalších informácií, ktoré môžu zabrániť 
testovaniu na zvieratách, je povinné.

Or. en

Justification

Linked to Amendment of Recital 33a. It is necessary to include under this Title that it is 
obligatory to share data from animal tests and other information that may prevent animal testing 
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in order to meet the information requirements under this Regulation, to ensure that duplication 
of tests on animals does not take place. This further ensures consistency with Article 24, 
paragraph 5, second subparagraph, 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 Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, 
Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Renate Sommer a Erna Hennicot-Schoepges

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 891
Článok 23, odsek 2

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

2. Vzájomné poskytovanie a spoločné 
predkladanie informácií v súlade s týmto 
nariadením sa týka technických údajov a 
najmä konkrétnych informácií súvisiacich s 
prirodzenými vlastnosťami látok. Žiadatelia 
o registráciu sa zdržia výmeny informácií 
týkajúcich sa ich marketingového správania, 
najmä čo sa týka výrobných kapacít, 
objemov výroby alebo predaja, dovozných 
objemov alebo podielov na trhu. Komisia 
uverejní usmernenia stanovujúce spôsob 
splnenia pravidiel hospodárskej súťaže 
platných pre konzorciá v oblasti 
vzájomného poskytovania údajov.

Or. en

Justification

Important to reduce uncertainty for companies (in particular SMEs) and to facilitate the 
consortia formation.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 892
Článok 23, odsek 2

2. Zdieľanie a spoločné predkladanie 
informácií v súlade s týmto nariadením sa 
týka technických údajov a najmä 
konkrétnych informácií súvisiacich s 
prirodzenými vlastnosťami látok.
Registrujúci sa zdržia zdieľania informácií 
týkajúcich sa ich marketingového správania, 

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

najmä čo sa týka výrobných kapacít, 
objemov výroby alebo predaja, dovozných 
objemov alebo podielov na trhu. V prípade 
zlúčenia a jeho správy postupujú žiadatelia 
o registráciu v súlade s pravidlami 
hospodárskej súťaže.
Komisia schváli usmernenia týkajúce sa 
súladu s pravidlami hospodárskej súťaže v 
prípadoch spoločného využívania údajov.

Or. de

Justification

The OSOR (One Substance One Registration) proposal prescribes compulsory sharing of data.
Although this facilitates registration of substances, it raises considerable questions regarding 
protection and confidentiality of data. Compulsory relinquishing of data can only be justified by 
a higher object of legal protection. Animal protection is an example of a higher object of legal 
protection of this kind, so that sharing of data is justified in the case of experiments on 
vertebrates, but not of other experiments.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 893
Článok 23, odsek 3

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

3. Vzájomné poskytovanie údajov je 
podmienené finančnou náhradou. Na 
základe výnimky zhrnutia alebo celkové 
zhrnutia štúdií, vrátane testovania na 
stavovcoch, predložených v rámci 
registrácie najmenej za uplynulých 15 rokov 
môže agentúra voľne sprístupniť všetkým 
ďalším žiadateľom o registráciu alebo 
potenciálnym žiadateľom o registráciu za 
podmienok stanovených v článku 25 
platných pre postupne neregistrované látky 
a článku 28 platných pre postupne 
registrované látky.

Or. en



AM\565932SK.doc 7/107 PE 357.820v01-00

SK

Justification

In order to keep an incentive for innovation, mandatory data sharing should be restricted to 
summaries and robust study summaries of studies involving vertebrate animals. This is also the 
understanding of Art. 23(4). Forced data sharing should for reasons of property right always be 
subject to financial compensation. In order to align this legislation with similar one such as 
those governing biocides, the limit under which compensation must be offered should be 
extended to 15 years.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 894
Článok 23, odsek 3

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

3. Vzájomné poskytovanie údajov je 
podmienené finančnou náhradou. Všetky 
zhrnutia alebo celkové zhrnutia štúdií 
predložených v rámci registrácie najmenej 
za uplynulých 10 rokov môže agentúra 
voľne sprístupniť všetkým ďalším 
žiadateľom o registráciu alebo potenciálnym 
žiadateľom o registráciu za podmienok 
stanovených v článku 25 platných pre 
postupne neregistrované látky a článku 28 
platných pre postupne registrované látky.

Or. en

Justification

To keep an incentive for innovation, companies should be able to protect their data and findings 
and therefore sharing this information should be compensated.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, 
Jonas Sjöstedt + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestŕ, Giuseppe Castiglione, Renato 

Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik + Alessandro Foglietta, 
Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini a Sergio Berlato

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 895
Článok 23, odsek 4

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

vypúšťa sa
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článku 9(a).

Or. en

Justification

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

The deletion of paragraph 4 is closely related to and consequent upon the deletion of Article 
9(a)(x). The aim is to include the principle of compulsory sharing of all test data (including on 
non-vertebrates) in the objectives and general rules. This point is extremely important, 
especially for SMEs which will thus be able to significantly reduce the costs of measures 
required by REACH. (Vernola & others)

The principle of compulsory sharing of all test data (including on non-vertebrates) is aimed at 
reducing the costs of measures required of companies by REACH, especially small and medium-
sized companies, and is linked to the deletion of Article 9(a)(x). (Foglietta & others)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Guido Sacconi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 896
Článok 23, odsek 4 a (nový)

4a. Každý výrobca, dovozca alebo následný 
užívateľ môže poveriť tretiu stranu, aby ho 
zastupovala vo všetkých konaniach v rámci 
tejto kapitoly.

Or. it

Justification

Undertakings should have the possibility of being represented by a third party for reasons of 
confidentiality and/or practical reasons.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Werner Langen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 897
Článok 23a (nový)

1. Pred vykonaním pokusov na 
bezstavovcoch alebo získaním ďalších 
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informácií sa môže potenciálny žiadateľ o 
registráciu informovať, či už existujú údaje 
alebo iné informácie o tej istej látke. Spolu 
so žiadosťou poskytne žiadateľ o zápis 
agentúre tieto informácie:
a) doklad totožnosti;
b) identitu látky tak, ako je stanovené v 
časti 2.1 a 2.3 prílohy IV;
c) na základe ktorých požiadaviek na 
predkladanie informácií by táto osoba mala 
uskutočniť nové štúdie.
2. Ak je agentúra presvedčená o tom, že 
žiadateľ o registráciu chce vyrábať alebo 
dovážať danú látku, musí sa presvedčiť, či 
Komisia už nemá prístup k požadovaným 
údajom alebo ďalším informáciám. Ak 
tomu tak nie je, agentúra osloví príslušné 
orgány v členských štátoch, či majú prístup 
k daným údajom alebo ďalším 
informáciám. Orgány členského štátu 
poskytnú agentúre odpoveď do jedného 
mesiaca.
3. Agentúra informuje potenciálneho 
žiadateľa o registráciu o výsledku svojho 
vyšetrovania.
4. Potenciálny žiadateľ o registráciu môže 
požiadať predchádzajúcich žiadateľov o 
registráciu o informácie týkajúce sa 
pokusov, ktoré neboli vykonané na 
stavovcoch, v súvislosti s ktorými 
predchádzajúci žiadatelia o registráciu 
predložili potvrdzujúce vyhlásenie na účely 
článku 9 písm. a) bod x).

Or. de

Justification

Separate rules on searching for and sharing data on experiments involving invertebrates are 
called for, so that the authorities can also be asked for existing information on these. The 
arrangements provided for here are intended to enable information held by the authorities for 
other reasons, e.g. because of public research programmes, to be used in the registration 
process.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Guido Sacconi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 898
Hlava III, kapitola 2, názov

PREDPISY PRE NEFÁZOVÉ LÁTKY (Nevzťahuje sa na slovenskú verziu.)

Or. it

Justification

This amendment seeks to correct a linguistic error in the Italian version of the Commission 
proposal.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 899
Článok 24, odsek 1

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

1. Pred testovaním s cieľom splniť 
požiadavky na informácie na účely 
registrácie platia odseky 2, 3 a 4.

Or. en

Justification

Consequential amendment as part of OSOR package.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Werner Langen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 900
Článok 24, odsek 3

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

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

3. Pred vykonaním pokusov na stavovcoch 
s cieľom splniť požiadavky na informácie 
na účely registrácie sa potenciálny žiadateľ 
o registráciu obráti na agentúru s cieľom 
zistiť, či už v súvislosti s rovnakou látkou 
existujú informácie o pokusoch na 
stavovcoch, ktoré potrebuje. Spolu so 
žiadosťou predloží agentúre aj:
a) doklad totožnosti;



AM\565932SK.doc 11/107 PE 357.820v01-00

SK

c) ktoré požiadavky na informácie by si 
vyžadovali nové štúdie o stavovcoch, ktoré 
by vykonal registrujúci;

d) ktoré požiadavky na informácie by si 
vyžadovali ďalšie nové štúdie, ktoré by 
vykonal registrujúci.

b) identitu látky tak, ako je stanovené v 
častiach 2.1 a 2.3 prílohy IV;
c) na základe ktorých požiadaviek na 
informácie by táto osoba mala uskutočniť 
nové štúdie o stavovcoch.

Or. de

Justification

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

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

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

Mikolášik

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 901
Článok 24, odsek 3, písmeno a)

a) svoju totožnosť; a) doklad totožnosti bez toho, aby boli 
dotknuté články 115 a 116;

Or. it

Justification

For the sake of consistency of the legislation, Article 24 must take account of the provisions of 
Articles 115 and 166 governing access to information. This amendment is linked to the other 
amendments to the articles contained in Title III: Data sharing and avoidance of unnecessary 
testing.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 902
Článok 24, odsek 3, písmeno d)

d) ktoré požiadavky na informácie by si 
vyžadovali ďalšie nové štúdie, ktoré by 
vykonal registrujúci.

vypúšťa sa

Or. en

Justification

Consequential amendment as part of OSOR package.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Werner Langen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 903
Článok 24, odsek 4

4. Ak ešte nebola registrovaná rovnaká 
látka, Agentúra o tom informuje 
potenciálneho registrujúceho.

4. Ak je agentúra presvedčená o tom, že 
žiadateľ o registráciu chce vyrábať alebo 
dovážať danú látku, musí sa presvedčiť, či 
Komisia už nemá prístup k informáciám o 
štúdiách stavovcov uvedených v odseku 1 
písm. c), alebo či bolo vykonané predbežné 
vyšetrovanie v súlade s odsekom 1. Ak tomu 
tak nie je, agentúra sa obráti na príslušné 
orgány v členských štátoch s cieľom zistiť, 
či majú prístup k daným údajom alebo 
ďalším informáciám. Agentúra informuje 
potenciálneho žiadateľa o registráciu o 
výsledku svojho vyšetrovania.

Or.de

Justification

See the justification for paragraph 3(1). Market research is to be avoided. In addition, the 
arrangement would mean an unnecessary bureaucratic burden for the Agency.

It is important for the Agency to make certain that the applicant really intends to manufacture 
the substance (avoiding market research).

It is ensured, however, that the applicant discovers whether certain studies on vertebrate 
experiments already exist and were produced in response to similar inquiries by competitors.
This last piece of information is necessary if Article 25a is to be effective.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris 
Davies, Carl Schlyter a Jonas Sjöstedt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 904
Článok 24, odsek 4

4. Ak ešte nebola registrovaná rovnaká 
látka, Agentúra o tom informuje 
potenciálneho registrujúceho.

4. Ak rovnaká látka už bola registrovaná 
pred menej ako 10 rokmi, agentúra o tom 
bezodkladne informuje potenciálneho 
žiadateľa o registráciu o menách a 
adresách predchádzajúcich žiadateľov o 
registráciu a podľa potreby o príslušných 
zhrnutiach alebo celkových zhrnutiach 
štúdií, ktoré už predložili.
Dostupné štúdie musia byť poskytnuté aj 
potenciálnemu žiadateľovi o registráciu v 
súlade s článkom 25.

Or. en

Justification

Consequential amendment as part of OSOR package.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 905
Článok 24, odsek 5

5. Ak už pred menej ako 10 rokmi bola 
registrovaná rovnaká látka, Agentúra 
bezodkladne oznámi potenciálnemu 
registrujúcemu  názov a adresu 
predchádzajúceho registrujúceho 
(registrujúcich) a relevantné zhrnutia alebo 
prípadne veľké študijné zhrnutia štúdií 
zahŕňajúcich stavovce, ktoré už predložili.

vypúšťa sa

Tieto štúdie sa neopakujú.
Agentúra takisto informuje potenciálneho 
registrujúceho o relevantných zhrnutiach 
prípadne o veľkých študijných zhrnutiach 
štúdií nezahŕňajúcich stavovce, ktoré 
predložili predchádzajúci registrujúci, pre 
ktoré predchádzajúci registrujúci vydali 
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potvrdzujúce vyhlásenie pre účely bodu (x) 
článku 9(a).
Agentúra zároveň oznámi predchádzajúcim 
registrujúcim meno a adresu potenciálneho 
registrujúceho.

Or. en

Justification

Consequential amendment as part of OSOR package. (Guido Sacconi & others)

This amendment ensures the mandatory sharing of data is extended to information derived from 
non-animal tests. (Chris Davies)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Chris Davies + Marcello Vernola, Amalia 
Sartori, Guido Podestŕ, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De 

Michelis, Miroslav Mikolášik + Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana 
Muscardini a Sergio Berlato

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 906
Článok 24, odsek 5

5. Ak už pred menej ako 10 rokmi bola 
registrovaná rovnaká látka, Agentúra 
bezodkladne oznámi potenciálnemu 
registrujúcemu  názov a adresu 
predchádzajúceho registrujúceho 
(registrujúcich) a relevantné zhrnutia alebo 
prípadne veľké študijné zhrnutia štúdií 
zahŕňajúcich stavovce, ktoré už predložili.

5. Ak rovnaká látka už bola registrovaná 
pred menej ako 10 rokmi, agentúra 
bezodkladne informuje potenciálneho 
žiadateľa o registráciu o menách a adresách 
predchádzajúcich žiadateľov o registráciu a 
podľa potreby o príslušných zhrnutiach 
alebo celkových zhrnutiach štúdií, ktoré už 
predložili predchádzajúci žiadatelia o 
registráciu.

Tieto štúdie sa neopakujú. Tieto štúdie sa neopakujú.
Agentúra takisto informuje potenciálneho 
registrujúceho o relevantných zhrnutiach 
prípadne o veľkých študijných zhrnutiach 
štúdií nezahŕňajúcich stavovce, ktoré 
predložili predchádzajúci registrujúci, pre 
ktoré predchádzajúci registrujúci vydali 
potvrdzujúce vyhlásenie pre účely bodu (x) 
článku 9(a).
Agentúra zároveň oznámi predchádzajúcim 
registrujúcim meno a adresu potenciálneho 
registrujúceho.

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



AM\565932SK.doc 15/107 PE 357.820v01-00

SK

Or. en

Justification

This amendment ensures the mandatory sharing of data is extended to information derived from 
non-animal tests. (Davies)

The amendment is closely related to and consequent upon the amendment to Article 9(a)(x). Its 
purpose is to remove the optional nature of submission of test data on non-vertebrates by 
removing this provision. Compulsory access to data is of vital importance to SMEs. (Vernola & 
others)

The amendment’s aim is to include the principle of compulsory sharing of data also in the case 
of tests on non-vertebrates with a view to protecting SMEs.
Amendment linked to the amendments to Articles 9(a)(x) and 23(4).
(Foglietta & others)

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 907
Článok 24, odsek 5

5. Ak už pred menej ako 10 rokmi bola 
registrovaná rovnaká látka, Agentúra 
bezodkladne oznámi potenciálnemu 
registrujúcemu  názov a adresu 
predchádzajúceho registrujúceho 
(registrujúcich) a relevantné zhrnutia alebo 
prípadne veľké študijné zhrnutia štúdií 
zahŕňajúcich stavovce, ktoré už predložili.

5. Ak rovnaká látka už bola registrovaná 
pred menej ako 10 rokmi, ak uverejnenie 
informácií nie je obmedzené článkami 102, 
115 ods. 2 a 116, agentúra bezodkladne 
informuje potenciálneho žiadateľa o 
registráciu o menách a adresách 
predchádzajúcich žiadateľov o registráciu a 
podľa potreby o príslušných zhrnutiach 
alebo celkových zhrnutiach štúdií, ktoré už 
predložili predchádzajúci žiadatelia o 
registráciu a ktoré obsahujú informácie o 
pokusoch na stavovcoch.

Tieto štúdie sa neopakujú. Tieto štúdie sa neopakujú.

Agentúra takisto informuje potenciálneho 
registrujúceho o relevantných zhrnutiach 
prípadne o veľkých študijných zhrnutiach 
štúdií nezahŕňajúcich stavovce, ktoré 
predložili predchádzajúci registrujúci, pre 
ktoré predchádzajúci registrujúci vydali
potvrdzujúce vyhlásenie pre účely bodu (x)
článku 9(a).

Ak uverejnenie informácií nie je 
obmedzené článkami 102, 115 ods. 2 a 116, 
agentúra tiež informuje potenciálneho 
žiadateľa o registráciu o príslušných 
zhrnutiach alebo prípadne o celkových 
zhrnutiach štúdií, ktoré už predložili 
predchádzajúci žiadatelia o registráciu a 
ktoré neobsahujú informácie o stavovcoch, v 
súvislosti s ktorými predložili
predchádzajúci žiadatelia o registráciu 
potvrdzujúce vyhlásenie na účely bodu x)
článku 9 písm. a).

Agentúra zároveň oznámi predchádzajúcim Agentúra súčasne informuje 
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registrujúcim meno a adresu potenciálneho 
registrujúceho.

predchádzajúcich žiadateľov o registráciu o 
mene a adrese potenciálneho žiadateľa o 
registráciu.

Or. en

Justification

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

In some sectors, he use of substances may be highly confidential and considered to be 
intellectual property. Disclosure of the use of one critical chemical can reveal confidential 
business information to competitors and may allow the competitor to reverse engineer processes.
It should therefore be up to the prior registrant to decide whether to share its identity and prior 
testing documentation with a new registrant. (Doyle)

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 908
Článok 24, odsek 6

6. Ak na rovnakú látku predložil dopyt aj iný 
potenciálny registrujúci, Agentúra 
bezodkladne oznámi obom potenciálnym 
registrujúcim meno a adresu druhého 
potenciálneho registrujúceho a štúdie na 
stavovcoch, ktoré konkrétne požadovali.

6. Ak ďalší potenciálny žiadateľ o 
registráciu požiadal o informácie v 
súvislosti s rovnakou látkou, agentúra 
bezodkladne informuje obidvoch 
potenciálnych žiadateľov o registráciu o 
mene a adrese ďalšieho potenciálneho 
žiadateľa o registráciu.

Or. en
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Justification

Consequential amendment as part of OSOR package.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 909
Článok 24, odsek 6

6. Ak na rovnakú látku predložil dopyt aj iný 
potenciálny registrujúci, Agentúra 
bezodkladne oznámi obom potenciálnym 
registrujúcim meno a adresu druhého 
potenciálneho registrujúceho a štúdie na 
stavovcoch, ktoré konkrétne požadovali.

6. Ak ďalší potenciálny žiadateľ o 
registráciu požiadal o informácie v 
súvislosti s rovnakou látkou, ak uverejnenie 
informácií nie je obmedzené článkami 102, 
115 ods. 2 a 116, agentúra bezodkladne 
informuje obidvoch potenciálnych 
žiadateľov o registráciu o mene a adrese 
ďalšieho potencionálneho žiadateľa o 
registráciu, ako aj a o štúdiách o 
stavovcoch, ktoré sa od nich vyžadujú.

Or. en

Justification

See justification to amendment to article 24(5) by the same author. ( Aylward)

In some sectors, the use of substances may be highly confidential and considered to be 
intellectual property. Disclosure of the use of one critical chemical can reveal confidential 
business information to competitors and may allow the competitor to reverse engineer processes.
It should therefore be up to the prior registrant to decide whether to share its identity and prior 
testing documentation with a new registrant. (Doyle)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Werner Langen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 910
Článok 25, odsek -1 (nový), -1 a (nový), -1 b (nový)

- 1) Ak už existujú štúdie o stavovcoch, 
alebo ak ďalší žiadateľ o registráciu už 
začal takéto štúdie vypracovávať, 
potenciálny žiadateľ o registráciu nesmie 
takéto štúdie opakovať ani ich vykonávať.
- 1 a) V takomto prípade agentúra alebo 
vnútroštátny orgán osloví vlastníka alebo 
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vlastníkov informácií o pokusoch na 
stavovcoch alebo osobu, ktorá vykonáva 
pokusy na stavovcoch, či je ochotný odhaliť 
svoju identitu. V prípade súhlasu s 
uverejnením informácií agentúra 
informuje potenciálneho žiadateľa o 
registráciu o mene a adrese vlastníka 
informácií o pokusoch na stavovcoch alebo 
o osobe, ktorá sa zúčastnila na týchto 
pokusoch, ako aj o tom, či už boli 
predložené príslušné zhrnutia alebo 
základné zhrnutia štúdií spolu s 
informáciami o pokusoch na stavovcoch a 
ak, tak ktoré.
- 1 b) V prípade nesúhlasu agentúra 
uplatní postup uvedený v nasledujúcich 
odsekoch pri dodržaní zásady zachovania 
dôvernosti v súlade s článkom 116.

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

1. Potenciálny žiadateľ o registráciu 
požiada predchádzajúceho žiadateľa o 
registráciu v prípade jeho súhlasu o 
informácie zo štúdií o pokusoch 
vykonaných na stavovcoch, ktoré potrebuje 
na vykonanie registrácie.

Or. de

Justification

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

In addition, it makes clear that vertebrate experiments may not be repeated. A separate 
paragraph is justified by the importance of this principle.

The next paragraphs set out the arrangements for sharing confidential data and costs. A 
reference is made to this here. Such an arrangement has been tried and tested in practice in 
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Germany by ChemG.

The cost-free access hitherto provided for to studies submitted at least 10 years previously is 
unjust. The current law on notification of new substances only provides for free use of 
registration data in the case of the set of basic data, but not in the case of costly studies.

Arrangements for sharing data not involving animal studies are set out in Article 23 a (new).

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 911
Článok 25, odsek 1

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

1. V prípade látok, ktoré boli registrované 
pred menej ako 10 rokmi, ako sa uvádza v 
článku 24 ods. 4 a článku 26 ods. 3 písm. a) 
a písm. b), potenciálny žiadateľ o 
registráciu požiada predchádzajúceho 
žiadateľa o registráciu o informácie, ktoré 
vzhľadom na článok 9 písm. a) ods. vi) a 
vii) potrebuje na vykonanie registrácie.

Or. en

Justification

Consequential amendment as part of OSOR package.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido 
Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav 
Mikolášik, Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini a Sergio Berlato

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 912
Článok 25, odsek 1

1. V prípade látok, ktoré boli zaregistrované 
pred menej ako 10 rokmi, ako sa spomína v 
článku 24 ods. 5, potenciálny registrujúci 
požiada predchádzajúceho registrujúceho 
(registrujúcich) o informácie týkajúce sa 
skúšok na stavovcoch, ktoré potrebuje pre 

1. V prípade látok, ktoré boli registrované 
pred menej ako 10 rokmi, ako sa uvádza v 
článku 24 ods. 5, potenciálny žiadateľ o 
registráciu požiada predchádzajúceho 
žiadateľa o registráciu o informácie 
týkajúce sa už vykonaných pokusov, ktoré 
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vykonanie registrácie. Registrujúci môže 
požiadať o akékoľvek informácie o skúškach 
nezahŕňajúcich stavovce, ku ktorým 
predchádzajúci registrujúci vydali 
potvrdzujúce vyhlásenie pre účely bodu (x) 
článku 9(a).

potrebuje na vykonanie registrácie. Žiadateľ 
o registráciu môže takisto požiadať 
žiadateľov o registráciu o akékoľvek 
informácie o testovaní, ktoré sa 
neuskutočnilo na stavovcoch.

Or. it

Justification

This amendment is closely related to and consequent upon the amendments to Article 9(a)(x) and 
24(5). Its aim is to remove the optional aspect of the submission of test data on non-vertebrates 
by removing this provision.  Compulsory access to data is of vital importance to SMEs. (Vernola 
& others)

The amendment seeks to include the principle of compulsory data sharing in the case of tests on 
non-vertebrates, with a view to protecting SMEs.
Amendment linked to the amendments to Articles 9(a)(x) and 23(4). (Foglietta & others)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Gyula Hegyi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 913
Článok 25, odsek 1

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

1. V prípade látok, ktoré boli registrované 
pred menej ako 10 rokmi, ako sa uvádza v 
článku 24 ods. 5, potenciálny žiadateľ o 
registráciu požiada predchádzajúceho 
žiadateľa o registráciu o informácie o 
testovaní na zvieratách a testovaní 
nevykonanom na zvieratách, ktoré 
potrebuje na vykonanie registrácie. Žiadatel 
o registráciu môže požiadat žiadatelov o 
registráciu o akékolvek informácie o 
testovaní, ktoré nebolo vykonané na 
stavovcoch, v súvislosti s ktorými 
predchádzajúci žiadatelia o registráciu 
vydali potvrdzujúce vyhlásenie na úcely 
bodu x) clánku 9 písm. a).

Or. en

Justification

Part of the OSOR (One Substance, One Registration) proposal*. The Commission proposal sets 
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obligatory data sharing on "tests on vertebrate animals". This amendment broadens the scope of 
the data to be shared, to make the whole system feasible, and cost efficient.

* OSOR means in essence:

Mandatory sharing of both vertebrate animal and non-animal data. This will reduce costs while 
improving the protection of human health and the environment.

Joint submission of one set of information on the intrinsic properties of each substance for the 
same reasons.

Sharing of costs amongst registrants in order to ensure fairness, transparency and non-
discrimination in the most flexible manner.

OSOR requires manufacturers and importers to work towards a single set of information on the 
intrinsic properties of each substance. In this way, registrants will make available and work 
towards agreement on the available data thereby avoiding repetition of testing. As this is not the 
case in the Commission proposal, it could lead to a duplication of testing and higher costs both 
in terms of testing and administration, particularly for SMEs.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Werner Langen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 914

Článok 25, odseky 2, 3 a 4

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

2. Potenciálni a predchádzajúci žiadatelia o 
registráciu tej istej látky vykonajú všetky 
primerané kroky na dosiahnutie dohody o 
vzájomnom poskytovaní a sprístupňovaní 
štúdií o pokusoch na stavovcoch. Túto 
dohodu môže nahradiť postúpenie veci 
rozhodcovskej komisii a prijatie 
rozhodcovského rozhodnutia.

3. Ak bola dosiahnutá dohoda o zdieľaní 
štúdií, predchádzajúci registrujúci udelí 
(udelia) potenciálnemu registrujúcemu do 
dvoch týždňov po prijatí platby 
sprístupňovací list k predmetným štúdiám.

3. Ak bola dosiahnutá dohoda o vzájomnom 
poskytovaní štúdií, predchádzajúci žiadateľ o 
registráciu poskytne potenciálnemu 
žiadateľovi o registráciu prístup k 
predmetným štúdiám do dvoch týždňov od 
prijatia platby.

Nový registrujúci sa vo svojej registračnej 
dokumentácii odvolá na tieto štúdie a 
predloží sprístupňovací list od 
predchádzajúceho registrujúceho 
(registrujúcich).

Nový žiadateľ o registráciu sa vo svojej 
registračnej dokumentácii odvolá na tieto 
štúdie a predloží povolenie k prístupu od 
predchádzajúceho žiadateľa o registráciu.

4. Ak k tejto dohode nedôjde, potenciálny 4. Ak sa nepodarí dosiahnuť dohodu, 
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registrujúci o tom môže informovať 
Agentúru a predchádzajúceho registrujúceho 
(registrujúcich) najmenej 1 mesiac po tom, 
ako od Agentúry dostal názov a adresu 
predchádzajúceho registrujúceho 
(registrujúcich).

potenciálny žiadateľ o registráciu musí o 
tom alebo o svojom zámere odstúpiť od 
registrácie informovať agentúru minimálne 
1 mesiac po tom, ako mu agentúra poskytla 
mená a adresy predchádzajúcich žiadateľov 
o registráciu.

Or. de

Justification

This article applies only to studies involving experiments on vertebrates; for studies involving 
experiments on invertebrates, see Article 23a. This is a clearer arrangement to ensure that the 
potential registrant is required to keep the Agency informed for as long as maintains his 
intention to register. The Agency should be in a position to put any subsequent potential 
registrants in touch with the potential registrant making the application.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú 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 915
Článok 25, odsek 3, pododsek 1

3. Ak bola dosiahnutá dohoda o zdieľaní 
štúdií, predchádzajúci registrujúci udelí 
(udelia) potenciálnemu registrujúcemu do 
dvoch týždňov po prijatí platby 
sprístupňovací list k predmetným štúdiám.

3. Ak bola dosiahnutá dohoda o vzájomnom 
poskytovaní štúdií ako sa uvádza v odseku 
1, predchádzajúci žiadateľ o registráciu 
poskytne potenciálnemu žiadateľovi o 
registráciu prístup k predmetným štúdiám 
do dvoch týždňov od prijatia platby.

Or. it

Justification

This amendment seeks to include the principle of compulsory data sharing in the case of tests on 
non-vertebrates, with a view to protecting SMEs.
Amendment linked to the amendments to Articles 9(a)(x) and 23(4).(Foglietta & others)

This amendment is closely related to and consequent upon the amendments to Articles 9(a)(x), 
24(5) and 25(1). Its aim is to remove the optional aspect of the submission of test data on non-
vertebrates by removing this provision. Compulsory access to data is of vital importance to 
SMEs. (Vernola & others)
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido 
Podestŕ, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis a Miroslav 

Mikolášik

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 916
Článok 25, odsek 4

4. Ak k tejto dohode nedôjde, potenciálny 
registrujúci o tom môže informovať 
Agentúru a predchádzajúceho 
registrujúceho (registrujúcich) najmenej 1 
mesiac po tom, ako od Agentúry dostal 
názov a adresu predchádzajúceho 
registrujúceho (registrujúcich).

4. Ak sa nepodarí dosiahnuť dohodu, 
potenciálny žiadateľ o registráciu poskytne 
predchádzajúcemu žiadateľovi o registráciu 
príslušné informácie a môže predložiť 
agentúre požiadavku minimálne 1 mesiac 
po tom, ako mu agentúra poskytla mená a 
adresy predchádzajúcich žiadateľov o 
registráciu s cieľom stanoviť primerané 
poplatky predchádzajúcim žiadateľom o 
registráciu v súlade s odsekom 6 uvedeným 
nižšie.

Or. it

Justification

In order to speed up and streamline the process of access to data, it is preferable for the agency 
to intervene and thus to ensure a degree of confidentiality of data.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Chris Davies

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 917
Článok 25, odsek 4

4. Ak k tejto dohode nedôjde, potenciálny 
registrujúci o tom môže informovať 
Agentúru a predchádzajúceho registrujúceho 
(registrujúcich) najmenej 1 mesiac po tom, 
ako od Agentúry dostal názov a adresu 
predchádzajúceho registrujúceho 
(registrujúcich).

4. Ak sa nepodarí dosiahnuť dohodu, 
potenciálny žiadateľ o registráciu môže o 
tom informovať agentúru a 
predchádzajúcich žiadateľov o registráciu 
minimálne 1 mesiac po tom, ako mu 
agentúra poskytla mená a adresy 
predchádzajúcich žiadateľov o registráciu.
Potenciálny žiadateľ o registráciu je 
povinný tak urobiť v súvislosti so štúdiami 
týkajúcimi sa testovania na stavovcoch a 
inými štúdiami, ktoré môžu zabrániť 
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testovaniu na zvieratách.

Or. en

Justification

In order to ensure compliance with the obligation to share data from animal tests and to prevent 
duplicate testing, the potential registrant must not be allowed not to inform the Agency that no 
agreement was reached and subsequently to carry out duplicate animal tests.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 918
Článok 25, odsek 4

4. Ak k tejto dohode nedôjde, potenciálny 
registrujúci o tom môže informovať 
Agentúru a predchádzajúceho 
registrujúceho (registrujúcich) najmenej 1 
mesiac po tom, ako od Agentúry dostal 
názov a adresu predchádzajúceho 
registrujúceho (registrujúcich).

4. Ak sa nepodarí dosiahnuť dohodu, 
potenciálny žiadateľ o registráciu môže 
predložiť agentúre požiadavku minimálne 1 
mesiac po tom, ako mu agentúra poskytla 
mená a adresy predchádzajúcich žiadateľov 
o registráciu s cieľom stanoviť primerané 
poplatky predchádzajúcim žiadateľom o 
registráciu v súlade s odsekom 6 uvedeným 
nižšie a súčasne informuje o tejto 
požiadavke predchádzajúcich žiadateľov o 
registráciu.

Or. it

Justification

The Agency should intervene in the information exchange procedure in order to speed up 
operations and guarantee data confidentiality.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Chris Davies

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 919
Článok 25, odsek 5

5. Predchádzajúci registrujúci musí (musia) 
do 1 mesiaca odo dňa získania informácií 
spomínaných v odseku 4 informovať 
potenciálneho registrujúceho a Agentúru o 

5. Predchádzajúci žiadatelia o registráciu 
musia do 1 mesiaca odo dňa získania 
informácií uvedených v odseku 4, 
informovať potenciálneho žiadateľa o 
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výdavkoch, ktoré vznikli v súvislosti s 
predmetnou štúdiou. Agentúra na žiadosť 
potenciálneho registrujúceho rozhodne o 
tom, či mu sprístupní zhrnutia prípadne 
veľké študijné zhrnutia predmetných štúdií 
alebo ich výsledky na základe predloženia 
dôkazu, že predchádzajúcemu 
registrujúcemu (registrujúcim) uhradil 50% 
nákladov preukázaných predchádzajúcim 
registrujúcim (registrujúcimi).

registráciu a agentúru o svojich nákladoch 
spojených s predmetnou štúdiou. Agentúra 
na žiadosť potenciálneho žiadateľa o 
registráciu a každopádne vzhľadom na 
štúdie o testovaní na stavovcoch a ďalšie 
štúdie, ktoré môžu zabrániť testovaniu na 
zvieratách, rozhodne o tom, či sprístupní 
potenciálnemu žiadateľovi o registráciu 
zhrnutia a prípadne celkové zhrnutia 
predmetných štúdií alebo ich výsledkov po 
predložení dokladu o tom, že 
predchádzajúcemu žiadateľovi o registráciu 
uhradil sumu uvedenú v článku 25 ods. 8 
písm. a).

Or. en

Justification

In order to ensure compliance with the obligation to share data from animal tests and to prevent 
duplicate testing, the potential registrant must not be allowed not to request that the information 
is made available to him and subsequently to carry out duplicate animal tests.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, 
Miroslav Mikolášik, Françoise Grossetête, Anja Weisgerber, María del Pilar Ayuso González, 

Cristina Gutiérrez-Cortines, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges a Richard Seeber

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 920
Článok 25, odsek 5

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

5. Predchádzajúci žiadatelia o registráciu 
musia do 1 mesiaca odo dňa získania 
informácií uvedených v odseku 4, 
informovať potenciálneho žiadateľa o 
registráciu a agentúru o svojich nákladoch 
spojených s predmetnou štúdiou. Agentúra 
na žiadosť potenciálneho žiadateľa o 
registráciu rozhodne o tom, či sprístupní 
potenciálnemu žiadateľovi o registráciu 
zhrnutia a prípadne celkové zhrnutia 
predmetných štúdií alebo ich výsledkov po 
predložení dokladu o tom, že 
predchádzajúcemu žiadateľovi o registráciu 
uhradil rovnaký podiel nákladov 
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registrujúcim (registrujúcimi). preukázaných predchádzajúcim žiadateľom 
o registráciu.

Or. en

Justification

Linked to the amendment to Article 10, paragraph 2. The new registrant should not pay 50% of 
the testing cost to previous registrant(s) as it is currently proposed for “non-phase-in” 
substances. The rules for cost sharing for “non-phase-in” substances should be the same as for 
“phase-in” (see Article 28 (3)). There is no reason to have a different cost sharing system 
between these two types of substances.

Linked to the amendments to articles 10(2), 17(2) and 25(6). (Oomen-Ruijten & others)

Limiting the reduction of fees only to one half reduces the incentive for the formation of 
consortia to 2-party-consortia. Only a consortium consisting of two members will benefit from 
the formation. Sharing the fees equally, though, makes it attractive also for bigger consortia.
(Seeber)

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 a María del Pilar Ayuso González

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 921
Článok 25, odsek 5

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

5. Predchádzajúci žiadatelia o registráciu 
musia do 1 mesiaca odo dňa získania 
informácií uvedených v odseku 4, 
informovať potenciálneho žiadateľa o 
registráciu a agentúru o svojich nákladoch 
spojených s predmetnou štúdiou. Agentúra 
na žiadosť potenciálneho žiadateľa o 
registráciu rozhodne o tom, či sprístupní 
potenciálnemu žiadateľovi o registráciu 
zhrnutia a prípadne celkové zhrnutia 
predmetných štúdií alebo ich výsledkov po 
predložení dokladu o tom, že 
predchádzajúcemu žiadateľovi o registráciu 
uhradil sumu, ktorú stanovila agentúra.

Or. it

Justification

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

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 922
Článok 25, odseky 5 a 5a (nový)

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

5. Predchádzajúci žiadatelia o registráciu 
musia do 1 mesiaca odo dňa získania 
informácií uvedených v odseku 4, 
informovať potenciálneho žiadateľa o 
registráciu a agentúru o svojich nákladoch 
spojených s predmetnou štúdiou. Agentúra 
na žiadosť potenciálneho žiadateľa o 
registráciu rozhodne o tom, či sprístupní 
potenciálnemu žiadateľovi o registráciu 
zhrnutia a prípadne celkové zhrnutia 
predmetných štúdií alebo ich výsledkov po 
predložení dokladu o tom, že 
predchádzajúcemu žiadateľovi o registráciu 
uhradil pomernú časť nákladov 
preukázaných predchádzajúcim žiadateľom 
o registráciu, ktorá sa vypočíta v súlade s 
odsekom 5a.
5a. Podiel na skutočných nákladoch 
pôvodného žiadateľa o registráciu na danú 
štúdiu sa vypočítava na základe objemu 
výroby každej zúčastnenej strany.
Ak pôvodné celkové náklady už boli 
rozdelené medzi dvoch alebo viacerých 
žiadateľov o registráciu, každý ďalší 
žiadateľ o registráciu zaplatí každému 
žiadateľovi o registráciu rovný podiel 
zodpovedajúci jeho podielu na nákladoch.

Or. en

Justification

Establishes a mechanism for sharing in a fair way the original costs of tests irrespective of the 
number of registrants and the timing for subsequent registrations.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Chris Davies

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 923
Článok 25, odsek 5 a (nový)

5a. Ak potenciálny žiadateľ o registráciu 
nezaplatí svoj podiel na nákladoch na 
štúdiu o testovaní na stavovcoch alebo inú 
štúdiu, ktorá môže zabrániť testovaniu na
zvieratách, nebude môcť zaregistrovať 
svoju látku.

Or. en

Justification

Linked to the amendment to Recital 39a. In order to ensure compliance with the obligation to 
share data from animal tests and to prevent duplicate testing, the potential registrant must not be 
allowed not to pay his share of the cost and subsequently to carry out duplicate animal tests.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Chris Davies

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 924
Článok 25, odsek 6

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

6. Ak predchádzajúci žiadateľ o registráciu 
neinformuje potenciálneho žiadateľa o 
registráciu a agentúru o nákladoch do lehoty 
stanovenej v odseku 5, agentúra na 
požiadanie a každopádne vzhľadom na 
štúdie o testovaní na stavovcoch a ďalšie 
štúdie, ktoré môžu zabrániť testovaniu na 
zvieratách, rozhodne o tom, či sprístupní 
potenciálnemu žiadateľovi o registráciu 
zhrnutia alebo prípadne celkové zhrnutia 
predmetných štúdií alebo ich výsledky.
Predchádzajúci žiadateľ o registráciu 
predloží potenciálnemu žiadateľovi o 
registráciu žiadosť o úhradu 50 % nákladov, 
ktorá je vymáhateľná na národných súdoch.

Or. en

Justification

Linked to the amendment to Article 25 (5) by the same author. In order to ensure compliance 
with the obligation to share data from animal tests and to prevent duplicate testing, the potential 
registrant must not be allowed not to request that the information is made available to him and 
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subsequently to carry out duplicate animal tests. The addition of ‘or the results thereof’ is a 
drafting improvement to make the text conform to paragraph 5.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, 
Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-

Cortines, Renate Sommer a Erna Hennicot-Schoepges

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 925
Článok 25, odsek 6

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

6. Ak predchádzajúci žiadateľ o registráciu 
neinformuje potenciálneho žiadateľa o 
registráciu a agentúru o nákladoch do lehoty 
stanovenej v odseku 5, agentúra na 
požiadanie rozhodne o tom, či sprístupní 
potenciálnemu žiadateľovi o registráciu 
zhrnutia alebo prípadne celkové zhrnutia 
predmetných štúdií, o ktoré požiadal.
Predchádzajúci žiadateľ o registráciu 
predloží potenciálnemu žiadateľovi o 
registráciu žiadosť o úhradu rovného 
podielu nákladov, ktorá je vymáhateľná na 
národných súdoch.

Or. en

Justification

Linked to the amendment to article 10(2), 17(2) and 25(5) by the same authors (see justification 
of those amendments).

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

Mikolášik

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 926
Článok 25, odsek 6

6. Ak predchádzajúci registrujúci 
neinformuje (neinformujú) potenciálneho 
registrujúceho o nákladoch v termíne 
určenom v odseku 5, Agentúra na 
požiadanie rozhodne o tom, či 
potenciálnemu registrujúcemu sprístupní 
zhrnutia prípadne veľké študijné zhrnutia 
predmetných štúdií, ako o ne požiadal.

6. Ak predchádzajúci žiadateľ o registráciu 
neinformuje potenciálneho žiadateľa o 
registráciu a agentúru o nákladoch do lehoty 
stanovenej v odseku 5, agentúra na 
požiadanie rozhodne o tom, či sprístupní 
potenciálnemu žiadateľovi o registráciu 
zhrnutia alebo prípadne celkové zhrnutia 
predmetných štúdií, o ktoré požiadal.
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Predchádzajúci registrujúci si od 
potenciálneho registrujúceho nárokuje 
(nárokujú) 50 % nákladov, čo je 
vykonateľné na národných súdoch.

Predchádzajúci žiadateľ o registráciu 
predloží potenciálnemu žiadateľovi o 
registráciu žiadosť o úhradu sumy 
stanovenej agentúrou , ktorá je 
vymáhateľná na národných súdoch.

Or. it

Justification

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

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 927
Článok 25, odsek 6

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

6. Ak predchádzajúci žiadateľ o registráciu 
neinformuje potenciálneho žiadateľa o 
registráciu a agentúru o nákladoch do lehoty 
stanovenej v odseku 5, agentúra na 
požiadanie rozhodne o tom, či sprístupní 
potenciálnemu žiadateľovi o registráciu 
zhrnutia alebo prípadne celkové zhrnutia 
predmetných štúdií, o ktoré požiadal.
Predchádzajúci žiadateľ o registráciu 
predloží potenciálnemu žiadateľovi o 
registráciu žiadosť o úhradu podielu
nákladov vypočítaného v súlade s odsekom 
5a, ktorá je vymáhateľná na národných 
súdoch.

Or. en

Justification

Establishes a mechanism for sharing in a fair way the original costs of tests irrespective of the 
number of registrants and the timing for subsequent registrations.
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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 a María del Pilar Ayuso González

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 928
Článok 25, odsek 8

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

8. Čakacie obdobie na registráciu podľa 
článku 19 ods. 1 sa pre nového žiadateľa o 
registráciu predlžuje o obdobie úmerné 
času, ktorý je potrebný na vykonanie 
príslušných štúdií a nevyhnutných 
vyhodnotení.

Or. it

Justification

The time period should reflect the time which is actually needed to carry out the experiments and 
collect the relevant data. This amendment is linked to the amendments to the articles contained 
in Title III: Data sharing and avoidance of unnecessary testing.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Françoise Grossetete

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 929
Článok 25, odsek 8

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

8. Čakacie obdobie na registráciu podľa 
článku 19 ods. 1 sa pre nového žiadateľa o 
registráciu predlžuje o obdobie úmerné 
času, ktorý je potrebný na vykonanie 
príslušných štúdií a nevyhnutných 
vyhodnotení, ak o to predchádzajúci 
žiadateľ o registráciu požiada.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Chris Davies

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 930
Článok 25, odsek 8 a (nový)

8a. Príspevok na náklady zúčastnenej 
strany sa vypočítava na základe vydelenia 
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skutočných nákladov pôvodných žiadateľov 
o registráciu na danú štúdiu počtom 
žiadateľom o registráciu tej istej látky, 
použitia a tonáže. Každý následný žiadateľ 
o registráciu vyplatí predchádzajúcim 
žiadateľom o registráciu sumu, ktorá sa 
rovná pôvodným celkovým nákladom 
vydeleným novým počtom žiadateľom o 
registráciu.
Ak pôvodné celkové náklady už boli 
rozdelené medzi dvoch alebo viacerých 
žiadateľov o registráciu, potenciálny 
žiadateľ o registráciu zaplatí každému 
žiadateľovi o registráciu rovný podiel 
zodpovedajúci jeho podielu na nákladoch.

Or. en

Justification

Established a mechanism for sharing equally the original costs of tests irrespective of the 
number of registrants and the timing for subsequent registrations.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Werner Langen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 931
Článok 25 a (nový)

Článok 25a
1. Ak látka ešte nebola zaregistrovaná a nie 
sú dostupné ani potrebné údaje a 
informácie, agentúra informuje 
potenciálneho žiadateľa o registráciu o 
tom, že potrebné informácie ešte nie sú 
dostupné. Ak o informácie o danej látke 
požiada viac ako jeden potenciálny žiadateľ 
o registráciu, agentúra najprv poskytne 
potenciálnym žiadateľom o registráciu 
príležitosť vyjadriť sa, či chcú pokračovať 
s registráciou. Ak chcú v registrácii 
pokračovať, agentúra poskytne 
potenciálnemu žiadateľovi o registráciu 
informácie o mene a adrese ostatných 
žiadateľov o registráciu. Ak jeden z 
potenciálnych žiadateľov o registráciu 
požiada, aby sa zachovala dôvernosť 
informácií o jeho totožnosti, ostatným 
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potenciálnym žiadateľom o registráciu sa 
takéto informácie neposkytnú.
2. Chýbajúca štúdia o pokusoch na 
stavovcoch sa môže vykonať iba raz.
3. Potenciálni žiadatelia o registráciu 
musia prijať všetky primerané opatrenia na 
dosiahnutie dohody o tom, kto vykoná 
štúdiu, z ktorej budú mať prospech všetky 
zúčastnené strany. Agentúra rozhodne v 
mene potenciálneho žiadateľa o 
registráciu, ktorého totožnosť sa nemôže 
odhaliť.
Ak do dvoch mesiacov od oznámenia 
agentúry sa potenciálnym žiadateľom o 
registráciu nepodarí nedosiahnu dohodu, 
informujú o tom agentúru. V takomto 
prípade agentúra rozhodne o tom, kto 
vykoná štúdiu, z ktorej budú mať prospech 
všetci zúčastnení potenciálni žiadatelia o 
registráciu. Náklady na štúdiu sa rozdelia 
rovnomerne medzi všetkých potenciálnych 
žiadateľov o registráciu.
4. Odseky 2 a 3 platia tiež v prípadoch, ak 
sa pokusy na stavovcoch majú vykonať v 
súlade s hlavou VI.

Or. de

Justification

The intention is to ensure that identities are mutually disclosed only among manufacturers who 
actually wish to continue with the registration process. In addition, the amendment makes it 
possible, in the exceptional event of a potential registrant wishing to keep his identity secret, for 
the experiments to be carried out on behalf of everyone nevertheless.

Experiments involving vertebrates are to be avoided even in cases where no such experiments 
have yet been carried out. This is not provided for in the COM proposal (Article 28(2)(2) does 
not prevent parallel experiments involving vertebrates from being carried out).

Arrangements are needed for cases where no agreement is reached, because the first thing 
established is a requirement to carry out experiments involving vertebrates on a shared basis.

The same arrangements for shared conduct of experiments involving vertebrates must apply as a 
matter of principle to all substances . Article 50 can be deleted in consequence.



AM\565932SK.doc 34/116 PE 357.820v01-00

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Werner Langen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 932
Článok 25 b (nový)

Článok 25b
Právomoc a právna ochrana

1. Ak nie je stanovené inak, agentúra je 
zodpovedná za rozhodnutia prijaté v rámci 
tejto hlavy.
2. Voči rozhodnutia agentúry je možné sa 
odvolať v súlade s ustanoveniami článkov 
87, 88 a 89.

Or. de

Justification

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

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

Erna Hennicot-Schoepges

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 933
Článok 26

Článok 26

Predregistračná povinnosť pre fázové látky
Článok 26

Povinnosť predbežnej registrácie postupne 
registrovaných látok

1. Aby bol prechodný režim ustanovený v 
článku 21 prospešný, každý potenciálny 
registrujúci fázovej látky predloží Agentúre 
nasledujúce informácie na formulári 
určenom Agentúrou v súlade s článkom 108:

1. Do 18 mesiacov od nadobudnutia 
účinnosti REACH musia všetky 
spoločnosti, ktoré vyrábajú alebo dovážajú 
postupne registrované látky v množstvách 
prevyšujúcich 1 tonu za rok, tieto látky 
predbežne registrovať v Európskej 
agentúre pre chemické látky. Aby bol 
prechodný režim uvedený v článku 21 
prospešný, každý potenciálny žiadateľ o 
registráciu postupne registrovanej látky 
predloží agentúre tieto informácie vo 
formáte stanovenom agentúrou v súlade s 
článkom 108:
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a) názov látky a prípadne skupinu látky, 
podľa možností aj s jej číslom EINECS a 
CAS;

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

b) svoje meno a adresu a meno kontaktnej 
osoby;

b) svoje meno a adresu a meno kontaktnej 
osoby alebo ich zástupcu; výrobcovia alebo 
dovozcovia môžu požadovať, aby sa meno 
spoločnosti považovalo za dôvernú 
informáciu v súlade s článkom 116;

c) predpokladaný termín 
registrácie/hmotnostné pásmo;

c) predpokladané hmotnostné pásmo;

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

d) uvedenie informácií o vlastníctve štúdií 
(podľa typu štúdie) o toxikologických a 
ekotoxikologických záverov na základe 
testovania na stavovcoch na účely 
registračných požiadaviek na informácie, ak 
existujú;

e) prehlásenie, či štúdie spomínané v bode 
d) zahŕňajú skúšky na stavovcoch, a ak nie, 
či pri registrácii zvažuje vydanie 
potvrdzujúceho vyhlásenia pre účely bodu 
(x) článku 9(a).

e) stanovenie záujmu o vstúpenie do 
konzorcia.

Potenciálny registrujúci môže obmedziť 
informácie predkladané v zmysle prvého 
pododseku na tie závery/vlastnosti, ku 
ktorým sa vyžadovali skúšky.
2. Informácie spomínané v odseku 1 sa 
predkladajú najneskôr 18 mesiacov pred:

2. Informácie uvedené v odseku 1 sa 
predkladajú najneskôr 18 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

a) termínom stanoveným v článku 21 ods. 1 
pre fázové látky vyrábané alebo dovážané v 
množstvách 1000 ton alebo vyšších ročne;
b) termínom stanoveným v článku 21 ods. 2 
pre fázové látky vyrábané alebo dovážané v 
množstvách 1 tona alebo vyšších ročne;

2a. Agentúra uverejní do jedného mesiaca 
od ukončenia predbežnej registrácie 
zoznam látok podľa článku 26.1 s menom 
látky, číslom CAS a informáciami, či aspoň 
jeden výrobca alebo dovozca musí požiadať 
o registráciu do 5 rokov.
2b. Do 6 mesiacov od uverejnenia zoznamu 
postupne registrovaných látok, v súlade s 
odsekom 2a a vo výnimočných prípadoch, 
výrobcovia alebo dovozcovia oznámia 
agentúre dodatky alebo úpravy. Musia 
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odôvodniť využitie predĺženého časového 
obdobia. Agentúra do jedného mesiaca 
opätovne uverejní konečný zoznam 
postupne registrovaných látok.

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

3. Žiadatelia o registráciu, ktorí nepredložia 
požadované informácie podľa odseku 1, sa 
nebudú môcť spoliehať na článok 21.

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

4. V prípade látok zaradených do 
konečného zoznamu uvedeného v odseku 
2a každý majiteľ štúdií o testovaní na 
stavovcoch predloží agentúre informácie 
uvedené v odseku 1 a), b) a d) vo formáte 
stanovenom agentúrou v súlade s článkom 
108.

5. Agentúra zaznamená informácie 
predložené v súlade s odsekmi 1 až 4 do 
databázy. Prístup k týmto údajom 
prechovávaným o každej látke udelí 
výrobcom a dovozcom, ktorí predložili 
informácie o danej látke v súlade s odsekmi 
1 až 4. K týmto údajom majú prístup aj 
príslušné orgány členských štátov.

5. Agentúra zaznamená informácie
predložené v súlade s odsekmi 1 až 4 do 
databázy. Prístup k týmto údajom 
prechovávaným o každej látke udelí 
výrobcom a dovozcom, ktorí predložili 
informácie o danej látke v súlade s odsekom 
1. K týmto údajom majú prístup aj príslušné 
orgány členských štátov.

Or. en

Justification

After 18 months, all substances falling under the scope of REACH will be identified 
(acceleration of the process). This greatly enhances ability of all data owners to share their data 
and the ability of all registrants to form consortia, supporting the objective of avoiding 
unnecessary animal testing.

This inventory list facilitates data sharing and voluntary consortia formation across the industry 
including both big and small companies manufacturing/importing the same substance, 
independently of volume. It also provides opportunity for small volume producers to register 
earlier on a voluntary basis. Companies producing substances in the lower volume bands –
many of which are SMEs - will be asked to pre-register earlier than according to the 
Commission proposal. However, the pre-registration under a uniform procedure enables all
registrants to identify co-producer/importers and potential downstream user who may want to 
participate in consortia. Even if the SMEs do not want to join consortia at the very beginning of 
the process they will at least have the opportunity to do so but will have the choice to register 
later. To achieve transparency in the registration process itself it is an acceptable effort for 
SMEs to send a “post-card” pre-registration to the Agency.

The declaration of registration intentions including vertebrate animal tests results will lead in 
most cases to joint registration while protecting the freedom of companies to act according to 
their essential business interests if deemed necessary.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Holger Krahmer a Jorgo Chatzimarkakis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 934
Článok 26, odseky 1 a 2

1. Aby bol prechodný režim ustanovený v 
článku 21 prospešný, každý potenciálny 
registrujúci fázovej látky predloží Agentúre 
nasledujúce informácie na formulári 
určenom Agentúrou v súlade s článkom 108:

1. Aby bol prechodný režim uvedený v 
článku 21 prospešný, každý potenciálny 
žiadateľ o registráciu postupne 
registrovanej látky predloží agentúre tieto 
informácie vo formáte stanovenom 
agentúrou v súlade s článkom 108:

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

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

b) svoje meno a adresu a meno kontaktnej 
osoby;

b) svoje meno a adresu a meno kontaktnej 
osoby alebo ich zástupcov; výrobcovia 
alebo dovozcovia môžu požadovať, aby 
meno spoločnosti považovalo za dôvernú 
informáciu v súlade s článkom 116;

c) predpokladaný termín 
registrácie/hmotnostné pásmo;

c) predpokladané (vypustenie) hmotnostné 
pásmo;

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

d) uvedenie, ak je to vhodné, vlastníctva 
štúdií (podľa typu štúdie) o toxikologických 
a ekotoxikologických záveroch v pokusoch 
vykonávaných na stavovcoch na účely 
registrácie, a;

e) prehlásenie, či štúdie spomínané v bode 
d) zahŕňajú skúšky na stavovcoch, a ak nie, 
či pri registrácii zvažuje vydanie 
potvrdzujúceho vyhlásenia pre účely bodu 
(x) článku 9(a).

e) stanovenie záujmu o vstúpenie do 
konzorcia.

Potenciálny registrujúci môže obmedziť 
informácie predkladané v zmysle prvého 
pododseku na tie závery/vlastnosti, ku 
ktorým sa vyžadovali skúšky.
2. Informácie spomínané v odseku 1 sa 
predkladajú najneskôr 18 mesiacov pred:

2. Informácie uvedené v odseku 1 sa 
predkladajú najneskôr 18 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

a) termínom stanoveným v článku 21 ods. 1 
pre fázové látky vyrábané alebo dovážané v 
množstvách 1000 ton alebo vyšších ročne;
b) termínom stanoveným v článku 21 ods. 2 
pre fázové látky vyrábané alebo dovážané v 



AM\565932SK.doc 38/116 PE 357.820v01-00

SK

množstvách 1 tona alebo vyšších ročne;
Do jedného mesiaca od ukončenia 
predbežnej registrácie agentúra uverejní 
zoznam registrovaných látok uvedených v 
článku 26 ods. 1 spolu s názvami látok a 
číslom CSA a uvedie, či aspoň jeden 
výrobca alebo dovozca musí vykonať 
registráciu do piatich rokov.

Or. de

Justification

The amendments to Article 26 mean that a single pre-registration, and thus a single substance 
register, is created after 18 months. This provides more planning certainty for manufacturers, 
processors, users and authorities. The other changes serve to clarify the information required for 
pre-registration. The amendment improves, inter alia, ownership protection for test data and at 
the same time facilitates formation of consortia. Further animal experiments can be avoided as a 
result.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 935
Článok 26, odsek 1

1. Aby bol prechodný režim ustanovený v 
článku 21 prospešný, každý potenciálny 
registrujúci fázovej látky predloží Agentúre 
nasledujúce informácie na formulári 
určenom Agentúrou v súlade s článkom 108:

1. Na predbežnú registráciu postupne 
registrovanej („phase-in“) látky každý 
výrobca alebo dovozca, ktorý vyrába alebo 
dováža látku v množstvách rovnajúcich sa 
alebo prevyšujúcich jednu tonu za rok, 
musí agentúre predložiť tieto informácie vo 
formáte stanovenom agentúrou v súlade s 
článkom 108 na účely vypracovania 
zoznamu látok a na zaradenie do databázy 
agentúry:

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

a) informácie o výrobcovi alebo dovozcovi, 
ktoré sa majú predložiť v súlade s článkom 
9 písm. a) ods. i) a ii);

b) svoje meno a adresu a meno kontaktnej 
osoby;

b) informácie o užívateľovi v súlade s 
článkom 9 písm. a) ods. iii);

c) predpokladaný termín c) zaradenie bežných spôsobov použitia do 
kategórií použitia a expozície v súlade s 
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registrácie/hmotnostné pásmo; prílohou Iaa;
d) uvedenie fizykálnochemických, 
toxikologických a ekotoxikologických 
záverov/vlastností, ku ktorým má k 
dispozícii relevantné štúdie alebo 
informácie pre účely registračných 
požiadaviek na informácie, ak existujú;

d) fyzické a chemické údaje, ktoré vlastní 
alebo o sú známe výrobcovi alebo 
dovozcovi, a toxikologické údaje 
obsahujúce aspoň informácie podľa 
prílohy V;

e) prehlásenie, či štúdie spomínané v bode 
d) zahŕňajú skúšky na stavovcoch, a ak nie, 
či pri registrácii zvažuje vydanie 
potvrdzujúceho vyhlásenia pre účely bodu 
(x) článku 9(a).

e) informácie o klasifikácii a označení látky 
v súlade s článkom 9 písm. a) ods. iv);

ea) návrhy na ďalšie testovanie látok s 
cieľom odhaliť známe alebo možné riziká, 
ak o nich výrobca alebo dovozca vie, a
eb) návrh v súlade s článkom 9 písm. c) o 
spôsobe možnej klasifikácie danej látky.

Potenciálny registrujúci môže obmedziť 
informácie predkladané v zmysle prvého 
pododseku na tie závery/vlastnosti, ku 
ktorým sa vyžadovali skúšky.

Or. de

Justification

On the basis of the ‘one substance – one registration’ approach, the information requirements 
for the risk-oriented pre-registration process must be changed. At the same time, however, the 
central pooling role of the Agency means that not all information need be compulsorily 
submitted by every manufacturer and importer, which will mean a significantly lighter burden 
for manufacturers and importers, particularly in small and medium-sized businesses. An initial 
fee will be charged at the time of pre-registration, because work is already done by the Agency 
at this stage. One result is that the size of the pre-registration fee can be reduced. The 
information will be collated by the Agency in substance lists by substance. Linked to the 
amendments to paragraphs 2 to 5 by the same authors.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Johannes Blokland

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 936
Článok 26, odsek 1, písmno c) a (nový)

ca) stupeň perzistencie, hodnota BCF pre 
bioakumuláciu a hodnota NOEC pre 
(eko)toxicitu;
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Or. nl

Justification

The degree of persistence, the BCF value for bioaccumulativity and the NOEC value for 
(eco)toxicity must be submitted to the Agency (Blokland priority package).

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 937
Článok 26, odsek 1, písmeno d)

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

vypúšťa sa

Or. en

Justification

The aim of OSOR is to ensure that all available information on the substance is made available 
to the registrant(s) before the relevant registration deadlines to avoid repeat testing, particularly 
of vertebrate animals. These amendments to Articles 26 and inclusion of a new Article 26a 
ensure that available data is brought forward after publication of an Agency list of substances 
which have been pre-registered.

Part of OSOR package.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Johannes Blokland

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 938
Článok 26, odsek 1, písmeno d)

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

d) uvedenie fizykálnochemických, ďalších
toxikologických a ekotoxikologických 
záverov/vlastností, v súvislosti s ktorými má 
k dispozícii príslušné štúdie alebo 
informácie na účely požiadaviek na 
registračné informácie, ak existujú;
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Or. nl

Justification

The degree of persistence, the BCF value for bioaccumulativity and the NOEC value for 
(eco)toxicity must be submitted to the Agency (Blokland priority package).

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 939
Článok 26, odsek 1, písmno d) a (nový)

da) výsledky testov na perzistenciu* a 
bioakumuláciu**;
* test na degradáciu, ako sa uvádza v bode 
7.2 prílohy VI
** rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda, 
ako sa uvádza v bode 5.8 prílohy V

Or. en

Justification

Amendment in support of the amendment on Article 21, paragraph 1 by the rapporteur and by 
the authors of this amendment, respectively.

Substances that are persistent and bioaccumulative are of particular concern. These properties 
can be identified easily and quickly and should therefore be added to pre-registration. This 
would allow to add such substances to the first registration phase. This is also needed to ensure 
coherence with authorisation, which gives priority to PBT and vPvB substances (see Article 
55(3)).

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 940
Článok 26, odsek 1, písmeno e)

e) prehlásenie, či štúdie spomínané v bode 
d) zahŕňajú skúšky na stavovcoch, a ak nie, 
či pri registrácii zvažuje vydanie 
potvrdzujúceho vyhlásenia pre účely bodu 
(x) článku 9(a).

vypúšťa sa
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Or. en

Justification

The aim of OSOR is to ensure that all available information on the substance is made available 
to the registrant(s) before the relevant registration deadlines to avoid repeat testing, particularly 
of vertebrate animals. These amendments to Articles 26 and inclusion of a new Article 26a 
ensure that available data is brought forward after publication of an Agency list of substances 
which have been pre-registered.

Part of OSOR package.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Johannes Blokland

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 941
Článok 26, odsek 1, písmeno e)

e) prehlásenie, či štúdie spomínané v bode 
d) zahŕňajú skúšky na stavovcoch, a ak nie, 
či pri registrácii zvažuje vydanie 
potvrdzujúceho vyhlásenia pre účely bodu 
(x) článku 9(a).

e) oznámenie, či štúdie uvedené v bodoch 
ca) a d) obsahujú informácie o testovaní na 
stavovcoch a ak nie, či pri registrácii zvažuje 
predloženie potvrdzujúceho vyhlásenia na 
účely bodu x) článku 9 písm. a).

Or. nl

Justification

The degree of persistence, the BCF value for bioaccumulativity and the NOEC value for 
(eco)toxicity must be submitted to the Agency (Blokland priority package).

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

Mikolášik

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 942
Článok 26, odsek 1, písmeno e)

e) prehlásenie, či štúdie spomínané v bode 
d) zahŕňajú skúšky na stavovcoch, a ak nie, 
či pri registrácii zvažuje vydanie 
potvrdzujúceho vyhlásenia pre účely bodu 
(x) článku 9(a).

e) oznámenie, či štúdie uvedené v bode d) 
obsahujú informácie o testovaní na 
stavovcoch.

Or. it
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Justification

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Guido Sacconi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 943
Článok 26, odsek 1, písmno ea) (nový)

ea) zoznam spôsobov použitia, ktoré chce 
podporiť v rámci registrácie.

Or. it

Justification

Providing for a list of uses supported or not supported by the manufacturer or importer adds 
transparency to the system. It will allow downstream users to identify at an early stage when 
their use will not be supported and to act accordingly.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 944
Článok 26, odsek 2

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

2. Informácie uvedené v odseku 1 sa 
predkladajú do 12 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

a) termínom stanoveným v článku 21 ods. 1 
pre fázové látky vyrábané alebo dovážané v 
množstvách 1000 ton alebo vyšších ročne;
b) termínom stanoveným v článku 21 ods. 2 
pre fázové látky vyrábané alebo dovážané v 
množstvách 1 tona alebo vyšších ročne;

Or. en

Justification

In accordance with recital 40 and with mandatory data sharing, the pre-registration date should 
be the same for all phase-in substances so that all animal data and other information that could 
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prevent animal testing can be shared by all manufacturers and importers in the SIEF. The pre-
registration date should be brought forward to allow sufficient time for data sharing and testing, 
where needed.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 945
Článok 26, odsek 2

2. Informácie spomínané v odseku 1 sa 
predkladajú najneskôr 18 mesiacov pred:
a) termínom stanoveným v článku 21 ods. 1 
pre fázové látky vyrábané alebo dovážané v 
množstvách 1000 ton alebo vyšších ročne;
b)  termínom stanoveným v článku 21 ods. 
2 pre fázové látky vyrábané alebo dovážané 
v množstvách 1 tona alebo vyšších ročne;

2. Aby bolo možné uplatniť lehoty uvedené 
v článku 21, informácie sa musia 
predkladať najneskôr jeden rok od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Or. de

Justification

See justification to amendment to article 26(1) by the same authors.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 946
Článok 26, odsek 2

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

2. Informácie uvedené v odseku 1 sa 
predkladajú do:

a) termínom stanoveným v článku 21 ods. 1 
pre fázové látky vyrábané alebo dovážané v 
množstvách 1000 ton alebo vyšších ročne;

a) šiestich mesiacov od nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia pre:

i) postupne registrované látky vyrábané 
alebo dovážané v množstve 1000 ton alebo 
viac ročne; alebo

ii) postupne registrované látky vyrábané 
alebo dovážané v množstvách rovnajúcich 
sa alebo prevyšujúcich 1 tonu ročne a 
klasifikované ako karcinogénne, 
mutagénne alebo toxické do reprodukčných 
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kategórií 1 alebo 2 v súlade so smernicou 
67/548/EHS.

b) termínom stanoveným v článku 21 ods. 2 
pre fázové látky vyrábané alebo dovážané v 
množstvách 1 tona alebo vyšších ročne;

b) tri roky od nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia pre postupne registrované látky 
vyrábané alebo dovážané v množstve 100 
ton alebo viac ročne;

ba) šesť rokov od nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia pre postupne registrované 
látky vyrábané alebo dovážané v množstve 1 
tona alebo viac ročne.

Or. en

Justification

The aim of OSOR is to ensure that all available information on the substance is made available 
to the registrant(s) before the relevant registration deadlines to avoid repeat testing, particularly 
of vertebrate animals. These amendments to Articles 26 and inclusion of a new Article 26a 
ensure that available data is brought forward after publication of an Agency list of substances 
which have been pre-registered.

Part of OSOR package.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Johannes Blokland

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 947
Článok 26, odsek 2

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

Informácie uvedené v odseku 1 sa 
predkladajú najneskôr 18 mesiacov pred:

a) termínom stanoveným v článku 21 ods. 1 
pre fázové látky vyrábané alebo dovážané v 
množstvách 1000 ton alebo vyšších ročne;

a) termínom stanoveným v článku 21 ods. 1 
pre postupne registrované látky veľkého 
významu;

b) termínom stanoveným v článku 21 ods. 2 
pre fázové látky vyrábané alebo dovážané v 
množstvách 1 tona alebo vyšších ročne;

b) termínom stanoveným v článku 21 ods. 2 
pre postupne registrované látky veľkého 
významu vyrábané alebo dovážané v 
množstve 1 tona alebo viac ročne, a pre 
významné a menej významné látky 
vyrábané alebo dovážané v množstvách 1 
000 ton alebo viac ročne.

Or. nl
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Justification

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

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 948
Článok 26, odsek 3

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

3. Pri predložení dokumentov na predbežnú 
registráciu sa účtuje poplatok, ktorý sa 
môže znížiť na základe poskytnutých 
informácií.

Or. de

Justification

See justification to amendment to article 26(1) by the same authors.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 949
Článok 26, odsek 3a (nový)

3a. Agentúra:
a) do jedného mesiaca od uplynutia lehôt 
uvedených v odsekoch 2 písm. a), b) a ba) 
sprístupní na internete zoznam látok, ktoré 
boli predbežne registrované v súlade s 
týmito odsekmi. Tento zoznam bude 
obsahovať iba názvy látok, ako aj ich čísla 
EINECS a CAS, ak sú dostupné.
b) ak rovnaká látka už bola registrovaná 
pred menej ako 10 rokmi, o tom 
bezodkladne informuje potenciálneho 
žiadateľa o registráciu o menách a 
adresách predchádzajúcich žiadateľov o 
registráciu a podľa potreby o príslušných 
zhrnutiach alebo celkových zhrnutiach 
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štúdií, ktoré už predložili.
Dostupné štúdie musia mať k dispozícii aj 
potenciálni žiadatelia o registráciu.

Or. en

Justification

The aim of OSOR is to ensure that all available information on the substance is made available 
to the registrant(s) before the relevant registration deadlines to avoid repeat testing, particularly 
of vertebrate animals. These amendments to Articles 26 and inclusion of a new Article 26a 
ensure that available data is brought forward after publication of an Agency list of substances 
which have been pre-registered. Part of OSOR package.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 950
Článok 26, odsek 4

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

vypúšťa sa

Or. de

Justification

See justification to amendment to article 26(1) by the same authors.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Johannes Blokland

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 951
Článok 26, odsek 4

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

4. Výrobcovia a dovozcovia postupne 
registrovaných látok v množstvách menších 
ako 1 tona ročne, okrem látok veľkého 
významu, ako aj následní používatelia, môžu 
agentúre predložiť informácie uvedené v 
odseku 1 vo formáte stanovenom agentúrou 
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článkom 108. v súlade s článkom 108.

Or. nl

Justification

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

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 952
Článok 26, odsek 5

5. Agentúra zaznamená informácie 
predložené v súlade s odsekmi 1 až 4 do 
databázy. Prístup k týmto údajom 
prechovávaným o každej látke udelí 
výrobcom a dovozcom, ktorí predložili 
informácie o danej látke podľa odsekov 1 
až 4. K týmto údajom majú prístup aj 
príslušné orgány členských štátov.

vypúšťa sa

Or. de

Justification

See justification to amendment to article 26(1) by the same authors .

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 953
Článok 26, odsek 5

5. Agentúra zaznamená informácie 
predložené v súlade s odsekmi 1 až 4 do 
databázy. Prístup k týmto údajom 
prechovávaným o každej látke udelí 
výrobcom a dovozcom, ktorí predložili 
informácie o danej látke podľa odsekov 1 až 
4. K týmto údajom majú prístup aj príslušné 
orgány členských štátov.

5. Agentúra zaznamená informácie 
predložené v súlade s odsekmi 1 až 4 do 
databázy. Ak uverejnenie nie je obmedzené 
článkami 102, 115 ods. 5 a 116, prístup k 
týmto údajom prechovávaným o každej látke 
udelí výrobcom a dovozcom, ktorí predložili 
informácie o danej látke podľa odsekov 1 až 
4. K týmto údajom majú prístup aj príslušné 
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orgány členských štátov.

Or. en

Justification

See justification to amendment to article 24(5) by the same author. (Aylward)

For downstream users, the use of substances may be highly confidential and considered to be 
intellectual property. Disclosure of the use of one critical chemical can reveal confidential 
business information to competitors and may allow the competitor to reverse engineer processes.
It should therefore be up to the prior registrant to decide whether to share its identity and prior 
testing documentation with a new registrant. (Doyle)

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 954
Článok 26, odsek 5 a (nový)

5a. Pri podaní žiadosti o predbežnú 
registráciu sa platí preddavok na 
registračný poplatok, ktorý stanoví 
agentúra.

Or. en

Justification

An advance on the registration fee at pre-registration would create funds for the working of the 
agency at an early stage, which could be particularly relevant for the development and 
validation of alternatives to animal tests.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 955
Článok 26a (nový)

Článok 26a
Predloženie informácií agentúre po 

uverejnení zoznamov
1. Každý výrobca alebo dovozca látky v 
množstvách rovnajúcich sa alebo 
prevyšujúcich 1 tonu za rok, ktorá sa 
nachádza na zozname uverejnenom 
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agentúrou v súlade s článkom 23 ods. 3a) 
písm. a):
a) do 12 mesiacov od nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia v prípade látok, 
ktoré boli predbežne zaregistrované v 
súlade s článkom 26 ods. 2) písm. a); alebo
b) do tri a pol roka od nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia v prípade látok, 
ktoré boli predbežne zaregistrované v 
súlade s článkom 26 ods. 2) písm. b);
predloží agentúre informácie uvedené v 
článku 26 ods. 1 za predpokladu, že má 
akékoľvek informácie uvedené v článku 9 
písm. a) ods. vi) a vii).
Výrobcovia a dovozcovia, ktorí predložili 
tieto informácie, sprístupnia informácie 
uvedené v článku 9 písm. a) ods. vi) a vii) 
ďalším členom fóra SIEF v súlade s 
článkami 27 a 28.
2. Výrobcovia alebo dovozcovia postupne 
registrovaných látok v množstvách menších 
ako 1 tona ročne, ako aj následní 
používatelia, ktoré sa nachádzajú na 
zozname uverejnenom agentúrou v súlade s 
článkom 26 ods. 3a písm. a), môžu 
predložiť agentúre informácie uvedené v 
odseku 26 ods. 1 alebo akékoľvek iné 
príslušné informácie vo formáte 
stanovenom agentúrou v súlade s článkom 
108 so zámerom stať sa súčasťou fóra 
SIEF.

Or. en

Justification

The aim of OSOR is to ensure that all available information on the substance is made available 
to the registrant(s) before the relevant registration deadlines to avoid repeat testing, 
particularly of vertebrate animals. These amendments to Articles 26 and inclusion of a new 
Article 26a ensure that available data is brought forward after publication of an Agency list of 
substances which have been pre-registered.
Part of OSOR package.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 956
Článok 26a (nový)
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Článok 26a
Povinnosti agentúry v súvislosti s 

predbežnou registráciou
1. V súlade s článkom 18 ods. 1 agentúra 
označí každú predbežnú registráciu číslom 
a informuje o tom výrobcu alebo dovozcu.
2. Agentúra v prípade každej predbežnej 
registrácie látky vykoná kontrolu úplnosti 
do šiestich týždňov od dátumu predbežnej 
registrácie v súlade s článkom 26 ods. 1 
písm. a), b) a c). Ak informácie nie sú 
úplné, agentúra do troch týždňov informuje 
žiadateľov o registráciu o tom, aké ďalšie 
informácie musia ešte predložiť, aby 
registrácia bola úplná; na predloženie 
informácií sa stanoví primeraná časová 
lehota.
3. Agentúra porovná informácie, ktoré 
predložili všetci výrobcovia a dovozcovia na 
predbežnú registráciu látky uvedenej na 
zozname látok. Pre každú látku sa 
vypracuje samostatný zoznam látok, 
ktorého názov bude identický s názvom 
danej látky.
4. S cieľom kompletizovať zoznamy látok 
agentúra uverejní na svojej internetovej 
stránke tieto časti každého zoznamu látok 
pre každú predbežne registrovanú látku v 
súlade s odsekom 3:
- totožnosť látky podľa prílohy IV ods. 2 

a
- všetky kategórie použitia a expozície 

známe na základe informácií 
predložených výrobcami a dovozcami 
žiadajúcimi o registráciu v súlade s 
prílohou Iaa.

Po uverejnení agentúra požiada následných 
užívateľov, aby do dvoch mesiacov 
informovali agentúru o doteraz 
neuverejnených kategóriách použitia a 
expozície.
5. V prípade zaznamenania ďalších 
spôsobov použitia po uverejnení v súlade s 
odsekom 4, agentúra ich zaradí do 
zoznamu látok a aktualizuje uverejnený 
zoznam látok.
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6. Na účely stanovenia v súlade s článkom 
26 písm. b) ods. 1 agentúra vypracuje súbor 
základných údajov pre každú predbežne 
registrovanú látku na základe informácií 
predložených v súlade s článkom 26 ods. 1 
a článku 26a ods. 5. Súbor základných 
údajov sa neuverejňuje. Súbor sa skladá z 
týchto častí:
a) všetky kategórie použitia a expozície 
uvedené žiadateľmi o predbežnú 
registráciu a následnými užívateľmi v 
súlade s prílohou Iaa,

b) základné informácie o látkach v súlade s 
prílohou V;

c) celkové množstvo látky vyrobenej a 
dovezenej na územie Spoločenstva;

d) informácie o informovaných 
užívateľoch, ako sa uvádza v prílohe IV 
oddiel 3, s príslušnými množstvami;

e) klasifikácia a označenie látok, ako sa 
uvádza v prílohe IV oddiel 4;

f) klasifikácia navrhnutá výrobcami a 
dovozcami v súlade s článkom 9 písm. c).

Ak výrobcovia a dovozcovia predložili 
rozdielne informácie o danej látke, 
agentúra zaradí do súboru základných 
údajov informácie o prioritnej úrovni s 
vyššími požiadavkami v súlade s článkom 
11 ods. 1.
7. Ak agentúra nemá všetky základné 
informácie uvedené v odseku 6 písm. b), 
ktoré sú potrebné na vypracovanie súboru 
základných údajov v súlade s prílohou V, 
požiada výrobcu alebo dovozcu, aby v 
primeranej lehote tieto informácie 
predložil. Agentúra si vyberá výrobcu alebo 
dovozcu predovšetkým na základe ich 
obchodných záujmov. Náklady výrobcu 
alebo dovozcu v súvislosti s poskytnutím 
informácií sa rozdelia rovnomerne v súlade 
s článkom 50.

Or. de
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Justification

The burden on manufacturers and importers is significantly lightened if they are required 
initially to supply existing data, which are then collated on a substance-by-substance basis by 
the Agency. Because of the deadlines in Article 21(1) to (3) and the new arrangements in Articles 
21(4), it is in the interests of manufacturers and importers to provide the information asked for 
as quickly and in as complete a form as possible. Know-how protection can also be guaranteed 
in this way. At the same time, with this approach the substance-based data situation is much 
more effective. All in all, Articles 26 to 26b give the Agency a much greater workload in the 
transitional pre-registration phase for phase-in substances than had previously been envisaged.
However, this is offset by the fact that because of the simultaneous freeing up of the competent 
authorities in the Member States, greater use can be made of secondments or, under the French 
proposal in the Council, of networks of national experts.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 957
Článok 26b (nový)

Článok 26b
Stanovenie stupňov priority a požadovanie 

ďalších údajov
1. Po vytvorení súboru základných údajov v 
súlade s článkom 26 písm. a) ods. 6 
agentúra do šiestich mesiacov označí každú 
látku na základe kritérií toxicity, tonáže a 
využitia v súlade s prílohou IVa stupňom 
priority 1, 2 alebo 3. Agentúra písomne 
informuje výrobcov a dovozcov o 
výsledkoch označenia. Proti označeniu je 
možné sa odvolať v súlade s článkami 87, 
88 a 89.
2. O množstve údajov získaných po 
označení látky stupňom priority sa 
rozhodne v súlade s článkom 11 ods. 1;
poradie, v ktorom sa získavajú ďalšie 
údaje, sa stanoví na základe článku 21 ods. 
1 až 3.
3. Agentúra informuje výrobcov a dovozcov 
látky, či údaje, ktoré má, sú postačujúce v 
rámci podmienok stanovených v článku 2, 
alebo sú potrebné ďalšie údaje v súlade s 
odsekom 2 a ak, tak ktoré. Agentúra ich 
informuje o možnosti písomne sa zaviazať, 
že do 6 týždňov jej poskytnú tieto údaje 
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sami, alebo prostredníctvom tretej strany, 
ktorú určia, v primeranej časovej lehote, 
ktorú stanoví agentúra. Ak niekoľkí 
výrobcovia alebo dovozcovia spravia takýto 
záväzok, agentúra si z nich vyberie, pričom 
zohľadní skutočnosť, či výrobca alebo 
dovozca už vlastní niektoré alebo všetky 
dané údaje. Náklady rozdelí agentúra 
medzi výrobcu alebo dovozcu, ktorý je 
povinný predložiť informácie, a medzi 
ďalších výrobcov alebo dovozcov na 
základe ich podielu na celkovej množstve 
vyrobenej látky v súlade s článkom 50.
4. Ak sa žiadny výrobca ani dovozca látky 
nezaviaže poskytnúť údaje požadované na 
základe odsekov 2 a 3, agentúra určí tretiu 
stranu, ktorá tieto údaje pre ňu vypracuje.
Náklady znášajú výrobcovia a dovozcovia 
látky v súlade so štvrtou vetou odseku 3.
5. Ak výrobca alebo dovozca, ktorý sa 
zaviazal poskytnúť údaje v súlade s 
odsekom 3, tak neurobí v rámci stanovenej 
lehoty, platí prvá veta odseku 4. V takomto 
prípade náklady tretej strany určenej 
agentúrou v plnej miere znáša výrobca 
alebo dovozca, ktorý sa zaviazal poskytnúť 
tieto údaje.
6. Ak agentúra získa dodatočné informácie 
o látke potrebné podľa odseku 2, agentúra 
ich spolu s príslušnými štúdiami priradí k 
základným informáciám, ako sa uvádza v 
prílohe V a uloží do databázy. Výrobcovia a 
dovozcovia, ktorí požiadali o predbežnú 
registráciu danej látky, ako aj príslušné 
orgány v členských štátoch, získajú prístup 
k údajom, ktoré sa na túto látku vzťahujú.
Tieto údaje slúžia sú základom 
kompletizácie registračných dokumentov v 
súlade s článkami 9 a 11 vzhľadom na 
dokumenty o bezpečnosti údajov, ako sa 
uvádza v článku 9 písm. aa), a správu o 
chemickej bezpečnosti, ako sa uvádza v 
článku 9 písm. b). V prípade, ak agentúra 
už takéto údaje vlastní, postačujúcimi 
údajmi sú zhrnutie spolu s číslom 
predbežnej registrácie.
7. Náklady výrobcu alebo dovozcu na štúdie 
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zaradené do databázy v súlade s odsekom 6 
agentúra rozdelí úmerne k tonáži aj medzi 
ďalších žiadateľov o predbežnú registráciu, 
pričom zohľadní skutočnosť, či tiež 
vykonali štúdie.

Or. de

Justification

Particularly in view of the large number of phase-in substances, a transparent, risk-based 
sequence of events and a risk-orientated information requirement are particularly important, so 
that potentially hazardous substances can be identified as early as possible and the necessary 
information on them obtained, so that they can quickly be registered and evaluated. In the shape 
of Annex IV a, a usable instrument for risk-based prioritisation was developed which takes 
account of toxicity, exposure in use and the total quantities manufactured in the Community and 
imported into it. At the same time, with the obtaining of supplementary data being managed by 
the Agency, the amount of work for individual manufactures and importers is minimised, existing 
data are used, and there is a financial balance. A further advantage is that – with cost 
equalisation – data already in the possession of manufacturers, importers and the agency can be 
used in the subsequent registration procedure.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 958
Článok 27

Tento článok sa vypúšťa.

Or. en

Justification

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, 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 959
Článok 27, odsek 1

1. Všetci výrobcovia a dovozcovia, ktorí 1. Všetci výrobcovia, dovozcovia a následní 
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Agentúre predložili informácie v súlade s 
článkom 26 pre rovnakú fázovú látku, sú 
účastníkmi fóra výmeny informácií o látke 
(SIEF).

používatelia, ktorí agentúre predložili 
informácie v súlade s článkom 26 pre 
rovnakú postupne registrovanú látku, sú 
účastníkmi fóra výmeny informácií o látke 
(SIEF).

Or. en

Justification

Downstream users should also have access to SIEF to share their hazard & exposure data.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Gyula Hegyi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 960
Článok 27, odsek 2

2. Cieľom každého fóra SIEF je zmenšiť 
duplikáciu skúšok vďaka výmene 
informácií. Účastníci fóra SIEF poskytujú 
ostatným účastníkom existujúce štúdie, 
reagujú na žiadosti ostatných účastníkov o 
informácie, spoločne určujú potreby ďalších 
štúdií a zabezpečujú ich vykonanie.

2. Cieľom každého fóra SIEF je uľahčiť, na 
účely registrácie, výmenu informácií, ktoré 
nemajú dôvernú povahu, medzi výrobcami 
a dovozcami a tým zabrániť duplikácii 
štúdií. Účastníci fóra SIEF poskytujú 
ostatným účastníkom existujúce štúdie, 
reagujú na žiadosti ostatných účastníkov o 
informácie, spoločne určujú potreby ďalších 
štúdií a zabezpečujú ich vykonanie.

Or. en

Justification

Part of the OSOR proposal. For the implementation of OSOR it is needed to broaden the 
competence of the SIEF in order to enable it to fulfil its new tasks on data sharing.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 961
Článok 27, odsek 2a (nový)

2a. Výrobca alebo dovozca môžu 
vymenovať fyzickú alebo právnickú osobu 
etablovanú na území Spoločenstva, ktorá by 
ich zastupovala v rámci fóra SIEF.
2b. Ak SIEF nemá k dispozícii informácie 
požadované v súvislosti s uplatňovaním 
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prílohy V a VI, v rámci každého fóra SIEF 
sa vykoná iba jedna štúdia pod vedením 
jedného člena SIEF, ktorý koná v mene 
ďalších členov fóra.
2c. Ak SIEF nemá k dispozícii informácie 
požadované v súvislosti s uplatňovaním 
prílohy VII a VIII, akékoľvek návrhy na 
ďalšie testovanie predložené na účely 
prílohy VII alebo VIII určia ktorá 
spoločnosť, ktorá vykoná každý test v 
prípade, ak sa takýto vyžaduje.

Or. en

Justification

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Gyula Hegyi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 962
Článok 27, odsek 2 a (nový)

2a. Výrobca alebo dovozca môžu 
vymenovať fyzickú alebo právnickú osobu 
etablovanú na území Spoločenstva, ktorá by 
ich zastupovala v rámci fóra SIEF. Tento 
zástupca musí mať odbornosť v oblasti 
praktického zaobchádzania s látkami a 
informácie, ktoré s nimi súvisia.
Ak SIEF nemá k dispozícii informácie 
požadované v súvislosti s uplatňovaním 
prílohy V až VI, v rámci každého fóra SIEF 
sa vykoná iba jedna štúdia pod vedením 
jedného člena SIEF, ktorý koná v mene 
ďalších členov fóra.
Ak SIEF nemá k dispozícii informácie 
požadované v súvislosti s uplatňovaním 
prílohy VII až VIII, akékoľvek návrhy na 
ďalšie testovanie predložené na účely 
prílohy VII alebo VIII určia ktorá 
spoločnosť, ktorá vykoná každý test v 
prípade, ak sa takýto vyžaduje.
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Or. en

Justification

Part of the OSOR proposal.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Gyula Hegyi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 963
Článok 28, názov

Zdieľanie údajov o skúškach na stavovcoch Vzájomné poskytovanie údajov o testovaní 
na zvieratách a testovaní, ktoré sa 

nevykonáva na zvieratách

Or. en

Justification

Part of the OSOR proposal.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 964
Článok 28, názov

Zdieľanie údajov o skúškach na stavovcoch Vzájomné poskytovanie údajov o testovaní 
medzi žiadateľmi o registráciu

Or. en

Justification

These are consequential amendments to ensure mandatory sharing of all hazard data.

Part of OSOR package.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 965
Článok 28, odsek 1, pododsek 1
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1. Pred vykonaním skúšky na stavovcoch
kvôli splneniu požiadaviek na informácie 
pre účely registrácie účastník fóra SIEF zistí, 
či nie je k dispozícii relevantná 
štúdia,preskúmaním databázy spomínanej v 
článku 26 a komunikáciou v rámci svojho 
fóra SIEF. Ak je v rámci fóra SIEF k 
dispozícii relevantná štúdia, účastník tohto 
fóra, ktorý by musel vykonať skúšku na 
stavovcoch, si do dvoch mesiacov od 
termínu stanoveného v článku 26 ods. 2 túto 
štúdiu vyžiada.

1. Pred testovaním s cieľom splniť 
informačné požiadavky na účely registrácie 
účastník fóra SIEF zistí, či nie je k dispozícii 
relevantná štúdia preskúmaním databázy 
uvedenej v článku 26 a komunikáciou v 
rámci svojho fóra SIEF. Ak je v rámci fóra 
SIEF k dispozícii relevantná štúdia, účastník 
tohto fóra, ktorý by musel vykonať test, si 
do dvoch mesiacov od termínu stanoveného 
v článku 26 ods. 2 túto štúdiu vyžiada.

Or. en

Justification

These are consequential amendments to ensure mandatory sharing of all hazard data.
Part of OSOR package.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Gyula Hegyi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 966
Článok 28, odsek 1, pododsek 1

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

1. Pred vykonaním testov na zvieratách a 
testov, ktoré sa nevykonávajú na 
zvieratách, s cieľom splniť informačné 
požiadavky na účely registrácie účastník fóra 
SIEF zistí, či nie je k dispozícii relevantná 
štúdia preskúmaním databázy uvedenej v 
článku 26 a komunikáciou v rámci svojho 
fóra SIEF. Ak je v rámci fóra SIEF k 
dispozícii relevantná štúdia, účastník tohto 
fóra, ktorý by musel vykonať testy na 
zvieratách a testy, ktoré sa nevykonávajú 
na zvieratách, si do dvoch mesiacov od 
termínu stanoveného v článku 26 ods. 2 túto 
štúdiu vyžiada.

Or. en

Justification

Part of the OSOR proposal.
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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 967
Článok 28, odsek 1, pododsek 1

1. Pred vykonaním skúšky na stavovcoch s 
cieľom splniť informačné požiadavky na 
účely registrácie účastník fóra SIEF zistí, či 
nie je k dispozícii relevantná štúdia 
preskúmaním databázy uvedenej v článku 26 
a komunikáciou v rámci svojho fóra SIEF.
Ak je v rámci fóra SIEF k dispozícii 
relevantná štúdia, účastník tohto fóra, ktorý 
by musel vykonať skúšku na stavovcoch, si 
do dvoch mesiacov od termínu stanoveného
v článku 26 ods. 2 túto štúdiu vyžiada.

1. Pred testovaním na stavovcoch s cieľom 
splniť informačné požiadavky na účely 
registrácie účastník fóra SIEF zistí, či nie je 
k dispozícii relevantná štúdia preskúmaním 
databázy uvedenej v článku 26 a 
komunikáciou v rámci svojho fóra SIEF. Ak 
je v rámci fóra SIEF k dispozícii relevantná 
štúdia, účastník tohto fóra, ktorý by musel 
vykonať test na stavovcoch, si do prvých
dvoch mesiacov príslušného registračného 
obdobia podľa článku 21 túto štúdiu 
vyžiada.

Or. it

Justification

The amendment is aimed at bringing the time limits into line with actual needs. It is linked to the 
other amendments to the articles contained in Title III: Data sharing and avoidance of 
unnecessary testing.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 968
Článok 28, odsek 1, pododsek 2

Majiteľ štúdie do dvoch týždňov od danej 
žiadosti poskytne účastníkovi (účastníkom), 
ktorý o tom požiadal, dôkaz o svojich 
nákladoch.
Účastník (účastníci) a majiteľ podniknú 
všetky primerané kroky na dosiahnutie 
dohody o podieľaní sa na týchto nákladoch.
Ak takú dohodu nedosiahnu, náklady sa 
rozdelia rovným dielom. Majiteľ poskytne 
štúdiu do dvoch týždňov od prijatia platby.

Majiteľ štúdie do dvoch týždňov od danej 
žiadosti poskytne účastníkovi (účastníkom), 
ktorý o to požiadal, dôkaz o svojich 
nákladoch. Účastník (účastníci) a majiteľ 
podniknú všetky primerané kroky na 
dosiahnutie dohody o podieľaní sa na týchto 
nákladoch. Ak takú dohodu nedosiahnu, 
náklady sa rozdelia spôsobom, ktorý je 
úmerný objemu výroby každej strany.
Majiteľ poskytne štúdiu do dvoch týždňov 
od prijatia platby.

Or. en
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Justification

Establishes a mechanism for sharing in a fair way the original costs of tests in analogy with the 
corresponding modifications to Article 25.

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 969
Článok 28, odsek 1, pododsek 2

Majiteľ štúdie do dvoch týždňov od danej 
žiadosti poskytne účastníkovi (účastníkom), 
ktorý o tom požiadal, dôkaz o svojich 
nákladoch. Účastník (účastníci) a majiteľ 
podniknú všetky primerané kroky na 
dosiahnutie dohody o podieľaní sa na týchto 
nákladoch. Ak takú dohodu nedosiahnu, 
náklady sa rozdelia rovným dielom. Majiteľ 
poskytne štúdiu do dvoch týždňov od prijatia 
platby.

Majiteľ štúdie poskytne do troch mesiacov
od danej žiadosti poskytne účastníkovi 
(účastníkom), ktorý o tom požiadal,dôkaz o 
svojich nákladoch. Účastník (účastníci) a 
majiteľ podniknú všetky primerané kroky na 
dosiahnutie dohody o podieľaní sa na týchto 
nákladoch. Ak takú dohodu nedosiahnu, 
agentúra stanoví spôsob, akým sa majú 
rozdeliť náklady. Majiteľ poskytne štúdiu 
do dvoch týždňov od prijatia platby.

Or. it

Justification

The amendment seeks to bring the time frame into line with actual needs. It is linked to the other 
amendments to the articles contained in Title III: Data sharing and avoidance of unnecessary 
testing.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 970
Článok 28, odsek 1 a (nový)

1a. Ak prípadní žiadatelia o registráciu 
neposkytnú agentúre údaje získané z 
testovania na stavovcoch alebo iné údaje, 
ktoré by mohli zabrániť testovaniu na 
zvieratách, strácajú následne svoje právo 
na registráciu príslušnej látky.
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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 predkladá Chris Davies

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 971
Článok 28, odsek 1 a (nový)

1a. Ak ďalší  účastníci nezaplatia svoj 
podiel na nákladoch, nebude im umožnené 
vykonať registráciu svojej látky.

Or. en

Justification

Linked to amendments of Recital 39a and Article 25 (5a). In order to ensure compliance with the 
obligation to share data from animal tests and to prevent duplicate testing, the other 
participant(s) 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 972
Článok 28, odsek 1 b (nový)

1b. Ak majiteľ štúdie neposkytne štúdiu 
agentúre, nebude mu umožnené vykonať 
registrácie svojej látky.

Or. en

Justification

Linked to the amendment of Recital 40a. In order to ensure compliance with the obligation to 
share data from animal tests and to prevent duplicate testing, the owner of a study must not be 
allowed to withhold it from other participant(s) in a SIEF in order to gain a competitive 
advantage. Consequently, the owner should not be able to register his substance in the case of 
non-compliance with the requirements under paragraph 1. This provision would not detract from 
the provisions under paragraph 5.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris 
Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 973
Článok 28, odsek 2

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

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

Or. en

Justification

These are consequential amendments to ensure mandatory sharing of all hazard data.

Part of OSOR package.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Gyula Hegyi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 974
Článok 28, odsek 2

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

2. Ak v rámci fóra SIEF nie je k dispozícii 
relevantná štúdia zahŕňajúca testy na 
zvieratách a testy, ktoré sa nevykonávajú 
na zvieratách, účastník sa obráti na 
ostatných účastníkov daného fóra SIEF, 
ktorí predložili informácie o rovnakom alebo 
podobnom použití látky a ktorým by tým 
pádom mohla vzniknúť potreba vykonať 
takúto štúdiu. Podniknú všetky primerané 
kroky na dosiahnutie dohody o tom, kto ju 
vykoná v mene ostatných účastníkov.

Or. en
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Justification

Part of the OSOR proposal.

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 975
Článok 28, odsek 3

3. Ak majiteľ štúdie, ako sa uvádza v odseku 
2, odmietne poskytnúť dôkaz o nákladoch na  
štúdiu alebo štúdiu samotnú iným 
účastníkom, potom iní účastníci postupujú 
tak, akoby v rámci fóra SIEF nebola k 
dispozícii žiadna relevantná štúdia, pokiaľ 
už iný registujúci o registráciu nevykonal 
registráciu obsahujúcu zhrnutie prípadne 
veľké zhrnutie štúdie („robust study 
sumary“). V takých prípadoch agentúra 
rozhodne o sprístupnení tohto zhrnutia 
prípadne veľkého zhrnutia štúdie iným 
účastníkom. Ďalší registujúci o registráciu 
si od účastníkov nárokuje rovný podiel na 
nákladoch, čo je vykonateľné  na 
národných súdoch.

3. Ak majiteľ štúdie, ako sa uvádza v odseku 
2, odmietne poskytnúť dôkaz o nákladoch na  
štúdiu alebo štúdiu samotnú iným 
účastníkom, zasiahne agentúra, aby 
zabezpečila vzájomné poskytovanie údajov 
za spravodlivú a primeranú úhradu.

Or. it

Justification

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

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 976
Článok 28, odsek 3

3. Ak majiteľ štúdie, ako sa uvádza v odseku 
2, odmietne poskytnúť dôkaz o nákladoch na  
štúdiu alebo štúdiu samotnú iným 
účastníkom, potom iní účastníci postupujú 

3. Ak majiteľ štúdie, ako sa uvádza v odseku 
2, odmietne poskytnúť dôkaz o nákladoch na  
štúdiu alebo štúdiu samotnú iným 
účastníkom, každý z účastníkov sa môže 
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tak, akoby v rámci fóra SIEF nebola k 
dispozícii žiadna relevantná štúdia, pokiaľ 
už iný registujúci o registráciu nepredložil 
registráciu obsahujúcu zhrnutie prípadne 
veľké zhrnutie štúdie („robust study 
sumary“). V takých prípadoch agentúra 
rozhodne o sprístupnení tohto zhrnutia 
prípadne veľkého zhrnutia štúdie iným 
účastníkom. Ďalší registujúci o registráciu 
si od účastníkov nárokuje rovný podiel na 
nákladoch, čo je vykonateľné na 
národných súdoch.

obrátiť na agentúru so žiadosťou, aby 
vzájomné poskytovanie údajov bolo 
spravodlivo a primerane spoplatnené.

Or. it

Justification

The amendment seeks to include the principle of compulsory data sharing without this entailing 
an increase in costs and testing.

Amendment linked to the amendments to Articles 9(a)(x) and 23(4).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Chris Davies

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 977
Článok 28, odsek 3

3. Ak majiteľ štúdie, ako sa uvádza v 
odseku 2, odmietne poskytnúť dôkaz o 
nákladoch na štúdiu alebo štúdiu samotnú 
iným účastníkom, potom iní účastníci 
postupujú tak, akoby v rámci fóra SIEF
nebola k dispozícii žiadna relevantná 
štúdia, pokiaľ už iný registujúci o 
registráciu  nepredložil registráciu 
obsahujúcu zhrnutie prípadne veľké 
zhrnutie štúdie („robust study sumary“). V 
takých prípadoch agentúra rozhodne o 
sprístupnení tohto zhrnutia prípadne veľkého 
zhrnutia štúdie iným účastníkom. Ďalší 
registujúci o registráciu si od účastníkov 
nárokuje rovný podiel na nákladoch, čo je 
vykonateľné na národných súdoch.

3. Ak sa takáto dohoda nedosiahne, poverí 
agentúra jedného z účastníkov fóra SIEF 
vykonaním štúdie. Účastník, ktorý vykonal 
štúdiu, ju sprístupní agentúre a poskytne jej 
dôkaz o nákladoch na štúdiu. Agentúra 
rozhodne o sprístupnení zhrnutia prípadne 
celkového zhrnutia danej štúdie („robust 
study sumary“) a jej výsledkov iným 
účastníkom, ak títo účastníci predložili 
dôkaz, že majiteľovi štúdie uhradili rovný 
podiel na majiteľom preukázaných 
nákladoch. 

Or. en
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Justification

Paragraph 3 refers to paragraph 2, which deals with the situation where a relevant study 
involving tests on vertebrate animals is not available and where participants have to reach an 
agreement as to who is to carry it out on behalf of the other participants. Consequently neither 
the ‘study as referred to in paragraph 2’ of which the owner refuses to provide either proof of 
the cost or the study itself, nor a ‘registration containing the summary or robust study summary’, 
as included in the text proposed by the Commission, would be available. Furthermore, in 
accordance with paragraph 1, if a ‘registration containing the summary or robust study 
summary [ ] of the study has already been submitted by another registrant’, then that 
information would be available in the database. Instead, provisions should be included in case 
no agreement as referred to in paragraph 2 can be reached, in order to ensure compliance with 
the obligation to share data from animal tests and to prevent duplicate testing. The changes 
proposed in the last sentence are conform Article 25, paragraph 5, as amended.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 978
Článok 28, odsek 3

3. Ak majiteľ štúdie, ako sa uvádza v odseku 
2, odmietne poskytnúť dôkaz o nákladoch na  
štúdiu alebo štúdiu samotnú iným 
účastníkom, potom iní účastníci postupujú 
tak, akoby v rámci fóra SIEF nebola k 
dispozícii žiadna relevantná štúdia, pokiaľ 
už iný registrujúci nepredložil registráciu 
obsahujúcu zhrnutie prípadne veľké štúdijné 
zhrnutie („robust study sumary“). V takých 
prípadoch agentúra rozhodne o sprístupnení 
tohto zhrnutia prípadne veľkého štúdijného 
zhrnutia iným účastníkom. Ďalší registrujúci 
si od účastníkov nárokuje rovný podiel na 
nákladoch, čo je vykonateľné na národných 
súdoch.

3. Ak majiteľ štúdie, ako sa uvádza v odseku 
2, odmietne poskytnúť dôkaz o nákladoch na  
štúdiu alebo štúdiu samotnú iným 
účastníkom, potom iní účastníci postupujú 
tak, akoby v rámci fóra SIEF nebola k 
dispozícii žiadna relevantná štúdia, pokiaľ 
už iný registrujúci nepredložil registráciu 
obsahujúcu zhrnutie prípadne celkové 
zhrnutie štúdie („robust study sumary“). V 
takých prípadoch agentúra rozhodne o 
sprístupnení tohto zhrnutia prípadne 
celkového zhrnutia štúdie iným účastníkom.
Ďalší žiadateľ o registráciu si od účastníkov 
nárokuje podiel na nákladoch úmerný jeho 
objemu výroby, čo je vykonateľné na 
národných súdoch.

Or. en

Justification

Establishes a mechanism for sharing in a fair way the original costs of tests in analogy with the 
corresponding modifications to Article 25.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Chris Davies

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 979
Článok 28, odsek 3 a (nový)

3a. Ak iní účastníci nezaplatia svoj podiel 
na nákladoch, nebude im umožnené 
vykonať registráciu svojej látky.

Or. en

Justification

Linked to the amendments to Recital 39a, Article 25 (5a) and Article 28 (1c) by the same author.
In order to ensure compliance with the obligation to share data from animal tests and to prevent 
duplicate testing, the other participant(s) 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 Mojca Drčar Murko

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 980
Článok 28 (nový)

Článok 28a
1. V prípade viacerých žiadateľov o 
registráciu jednej látky v množstve menej 
ako 10 ton, v súvislosti s ktorou sa podľa 
článku 43 písm. a) vyžadujú dodatočné 
informácie stanovené v prílohe V, oznámi 
agentúra každému žiadateľovi o registráciu 
totožnosť všetkých ďalších žiadateľov o 
registráciu. Do [6] mesiacov musia 
žiadatelia o registráciu dosiahnuť dohodu 
o tom, kto z nich predloží tieto dodatočné 
informácie v mene všetkých žiadateľov.
2. V prípade nedosiahnutia dohody 
agentúra poverí žiadateľa o registráciu s 
najväčšími skúsenosťami so získavaním 
daných informácií, aby získal tieto 
informácie.
3. Náklady na získanie týchto dodatočne 
požadovaných informácií sa rozdelia 
rovným dielom medzi všetkých žiadateľov o 
registráciu, ak sa nedohodlo inak.

Or. en
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Justification

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

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 981
Článok 29, odsek -1 (nový)

-1. Osoba zodpovedná za umiestnenie látky 
samotnej alebo obsiahnutej v prípravku 
alebo výrobku bez ohľadu na to, či ide o 
výrobcu, dovozcu, následného používateľa 
alebo distrubútora, predloží  pred každou 
objednávkou na žiadosť príjemcu dostupné 
informácie potrebné na vykonanie 
preventívnych opatrení v súvislosti s 
možnými rizikami. Tieto informácie sa 
poskytujú predchádzajúcemu dodávateľovi 
bezplatne v lehote ôsmich dní po predložení 
žiadosti. 

Or. fr

Justification

Under the proposal (Articles 29 and 30), the main tool for providing information is the safety 
data sheet. However, the data sheet is not always drawn up as a requirement or automatically 
circulated (this depends on whether or not the substances or preparations in question are 
classed as dangerous).

Furthermore, the relevant information would be provided 'at the latest at the time of the first 
delivery'.

A minimum of information should be provided to users free of charge prior to each order and 
regardless of the classification and/or concentration of the substances, preparations or articles 
in question. This prior information should enable users to identify and therefore to anticipate 
possible risk management measures to be taken.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis + 
Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 982
Článok 29, odsek 1

1. Ak látka alebo prípravok spĺňa kritériá 
klasifikácie ako nebezpečná látka alebo 
prípravok podľa smerníc 677/548/EHS alebo 
1999/45/ES, osoba zodpovedná za 
umiestnenie tejto látky alebo prípravku na 
trh bez ohľadu na to, či ide o výrobcu, 
dovozcu, následného používateľa alebo 
distributéra, poskytne príjemcovi, ktorý je 
následným používateľom alebo 
distributérom látky či prípravku, kartu 
bezpečnostných údajov zostavenú podľa 
prílohy Ia.

1. Ak látka alebo prípravok spĺňa kritériá 
klasifikácie ako nebezpečná látka alebo 
prípravok podľa smerníc 677/548/EHS alebo 
1999/45/ES, osoba zodpovedná za
umiestnenie tejto látky alebo prípravku na 
trh bez ohľadu na to, či ide o výrobcu, 
dovozcu, následného používateľa alebo 
distributéra, poskytne príjemcovi, ktorý je 
následným používateľom alebo 
distributérom látky či prípravku, kartu 
bezpečnostných údajov zostavenú podľa 
prílohy Ia. Karta bezpečnostných údajov 
musí obsahovať všeobecne zrozumiteľné 
informácie o bezpečnom používaní látky, 
ktoré umožnia následnému používateľovi 
bezpečné používania danej látky bez 
dodatočných náročných testov a vykonania 
vlastných opatrení týkajúcich sa riadenia 
rizík. 

Or. de

Justification

Substances must be usable by downstream users without great outlay. Small and medium-sized 
businesses in particular are often not in a position to implement expensive tests or risk 
management measures.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Jonas Sjöstedt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 983
Článok 29, odsek 1

1. Ak látka alebo prípravok spĺňa kritériá 
klasifikácie ako nebezpečná látka alebo 
prípravok podľa smerníc 677/548/EHS alebo 
1999/45/ES, osoba zodpovedná za 
umiestnenie tejto látky alebo prípravku na 
trh bez ohľadu na to, či ide o výrobcu, 
dovozcu, následného používateľa alebo 
distributéra, poskytne príjemcovi, ktorý je 
následným používateľom alebo 

1. Ak látka alebo prípravok spĺňa kritériá 
klasifikácie ako nebezpečná látka alebo 
prípravok podľa smerníc 677/548/EHS alebo 
1999/45/ES alebo spĺňa kritériá uvedené v 
článku 84 písm. a) až e) alebo stanovené v 
súlade s článkom 54 písm. f), osoba 
zodpovedná za umiestnenie tejto látky alebo 
prípravku na trh bez ohľadu na to, či ide o 
výrobcu, dovozcu, následného používateľa 
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distributérom látky či prípravku, kartu 
bezpečnostných údajov zostavenú podľa 
prílohy Ia.

alebo distributéra, poskytne príjemcovi, 
ktorý je následným používateľom alebo 
distributérom látky či prípravku, kartu 
bezpečnostných údajov zostavenú podľa 
prílohy Ia.

Or. en

Justification

With the help of Safety Data Sheets information about a substance shall be passed on in the 
supply chain according to the requirements of REACH. The scope of substances that require a 
safety data sheet needs to be expanded to include substances of very high concern that are 
mentioned in Article 54 on authorisation.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 984
Článok 29, odsek 1

1. Ak látka alebo prípravok spĺňa kritériá 
klasifikácie ako nebezpečná látka alebo 
prípravok podľa smerníc 677/548/EHS 
alebo 1999/45/ES, osoba zodpovedná za 
umiestnenie tejto látky alebo prípravku na 
trh bez ohľadu na to, či ide o výrobcu, 
dovozcu, následného používateľa alebo 
distributéra, poskytne príjemcovi, ktorý je 
následným používateľom alebo 
distributérom látky či prípravku, kartu 
bezpečnostných údajov zostavenú podľa 
prílohy Ia.

1. (vypustenie) Osoba zodpovedná za 
umiestnenie látky alebo prípravku na trh bez 
ohľadu na to, či ide o výrobcu, dovozcu, 
následného používateľa alebo distributéra, 
poskytne príjemcovi, ktorý je následným 
používateľom alebo distributérom látky či 
prípravku, kartu bezpečnostných údajov 
zostavenú podľa prílohy Ia.

Or. de

Justification

A safety data sheet must be compulsorily introduced for all substances/preparations, since the 
safety data sheet can be passed along the chain as information. It should also contain 
information on the use and exposure categories allocated to its proper uses. This is necessary so 
that the downstream user can judge in accordance with Article 34 whether his use is covered by 
the registration or pre-registration.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Liam Aylward + Avril Doyle

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 985
Článok 29, odsek 1a (nový)

1a. Dodávateľ prípravkov, ktoré vznikli pri 
recyklácii, bude vyňatý z povinnosti 
predložiť príjemcovi kartu bezpečnostných 
údajov podľa prílohy I nariadenia.
Namiesto toho sa prípadne alebo na 
požiadanie predloží zjednodušená „karta 
bezpečnostných údajov pre recykláciu“ 
(SDS-R).
Karta SDS-R môže zahŕňať všeobecné 
údaje o látkach pridaných počas procesu 
recyklácie. Pri získavaní všeobecných 
údajov pre kartu bezpečnostných údajov 
zohľadnia recyklovatelia požiadavky 
týkajúce sa sledovateľnosti recyklovaných 
plastov podľa prEN 249538.

Or. en

Justification

The text of the REACH Regulations infers that where there is no SDS for input material to a 
process, then writing a SDS for the resulting preparation will have to be done on the basis of 
testing, a Chemical Safety Assessment (CSA) and a Chemical Safety Report (CSR). Recyclers 
taking in waste will not receive a SDS with their input material and accordingly would need to 
test their preparations to be able to write a SDS; probably for each batch of material if there are 
significant batch-to-batch variations. The cost of such testing would exceed the value of the 
material by a factor of about ten, rendering plastics recycling uneconomic. The resulting decline 
in plastics recycling would be counter to the intention of the various material recycling 
directives (Packaging, ELV WEEE etc.). (Aylward + Doyle)

To avoid this situation, and to ensure that plastics recyclers can produce SDSs at reasonable 
cost, an amendment is proposed, which would permit recyclers to use generic information for 
incoming waste material when compiling a SDS. This would avoid the need for costly testing and 
assessment on preparations comprising substances which have already been tested and 
registered and would ensure that recyclers can comply with the spirit of the Regulation. The use 
of generic information should also be reinforced by following the draft standard on traceability 
for recycled plastics being developed by CEN TC249 WG11. (Aylward)
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido 
Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav 
Mikolášik, Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini a Sergio Berlato

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 986
Článok 29, odsek 2, pododsek 2

Ak je karta bezpečnostných údajov 
vyhotovená pre prípravok, účastník 
dodávateľského reťazca môže pripraviť 
posúdenie chemickej bezpečnosti prípravku 
podľa prílohy Ib.V takom prípade 
postačuje, ak sú informácie na karte 
bezpečnostných údajov zhodné so správou 
o chemickej bezpečnosti pre prípravok 
namiesto správy o chemickej bezpečnosti 
pre každú látku v prípravku.

vypúšťa sa

Or. it

Justification

Developing a safety data sheet for preparations is too costly both in technical and in financial 
terms. In addition, the fact that the assessment may or may not be requested could create 
significant disparities between formulators with significant repercussions on competitiveness.
This amendment is linked to the other amendments to the articles contained in Title IV:
Information in the supply chain. (Vernola and others)

Drawing up a chemical safety assessment for preparations may be too costly both in technical 
and in financial terms. To promote proper competitiveness, there should be no optional 
provisions relating to requests for assessments. (Foglietta & others)

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 987
Článok 29, odseky 3 a 4

3. Ak prípravok nespĺňa kritériá 
klasifikácie ako nebezpečný prípravok v 
zmysle článkov 5,6 a 7 smernice 
č.1999/45/ES,avšak obsahuje jednotlivú 
koncentráciu.1%hmotnostných v prípade 
neplynných prípravkov a .0,2 
%hmotnostných v prípade plynných 
prípravkov aspoň jednej látky 

vypúšťa sa
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predstavujúcej ohrozenie zdravia alebo 
životného prostredia, alebo jednej látky, pre 
ktorú v rámci spoločenstva existujú limity 
expozície na pracovisku, tak osoba 
zodpovedná za umiestnenie tohto prípravku 
na trh, bez ohľadu na to, či ide o výrobcu, 
dovozcu, následného používateľa alebo 
distributéra, poskytne na žiadosť 
následného používateľa prípravku kartu 
bezpečnostných údajov zostavenú podľa 
prílohy Ia.4.
4. Karta bezpečnostných údajov sa nemusí 
poskytnúť, ak nebezpečné látky alebo 
prípravky ponúkané respektíve predávané 
pre širokú verejnosť sú vybavené 
informáciami, ktoré používateľom postačia 
na podniknutie opatrení potrebných na 
ochranu zdravia, bezpečnosti a životného 
prostredia, pokiaľ si ju nevyžiada následný 
používateľ.

Or. de

Justification

See justification to amendment to article 29(1) by the same authors.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 988
Článok 29, odsek 6, bod 16

16. ďalšie informácie. 16. ďalšie informácie, osobitne:
- registračné alebo predregistračné 

číslo
- informácie o správnom používaní 

vrátane príslušných kategórií 
používania a expozície podľa 
prílohy Iaa.

Or. de
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Justification

See justification to amendment to article 29(1) by the same authors.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Holger Krahmer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 989
Článok 29, odsek 6, pododsek 2

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

Ak sa posuduje chemická bezpečnosť, 
príslušné expozičné scenáre sa uvedú v 
rámci expozičných kategórií ako doplnok.
Na základe týchto informácií musí byť 
nasledným používateľom umožnené 
bezpečné používania danej látky v rámci 
príslušných expozičných kategórií bez 
dodatočných náročných testov a vykonania 
vlastných opatrení týkajúcich sa riadenia 
rizík. 

Or. de

Justification

This amendment is a logical consequence of the amendments to Article 29(1) and Article 3, No 
13a (new).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Jutta D. Haug, Klaus Hänsch, Bernhard 
Rapkay, Helmut Kuhne, Mechtild Rothe

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 990
Článok 29, odsek 6, pododsek 2

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

Ak sa posudzuje chemická bezpečnosť, 
príslušné kategórie použitia a expozície 
vrátane popisu expozičných scenárov sa
uvedú v prílohe ku karte bezpečnostných 
údajov a/alebo sprístupnia elektronicky.

Or. de

Justification

Use and exposure categories are the main instrument of a structured transfer of information on 
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risk management measures, exposure target values (e.g. DNEL, PNEC) and conditions of use 
throughout the supply chain. They support the actors in the supply chain and are helpful in 
drawing up a safety data sheet for the next actor in the supply chain.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Richard Seeber

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 991
Článok 29, odsek 6, pododsek 2

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

Ak sa posudzuje chemická bezpečnosť, 
príslušné expozičné kategórie alebo scenáre 
sa popíšu v príslušných častiach karty 
bezpečnostných údajov.

Or. en

Justification

The Annex to be attached to the SDS describing the exposure scenarios in the cases where a CSA 
is carried out is not necessary. A SDS should remain easily accessible and understandable to 
downstream users. The concept of adding annexes to the SDS should be avoided. There is no 
need to describe the exposure scenario in an annex since:

- The identified use covered by the SDS is mentioned in it (section 1-2);

- Exposure scenarios should be generic and made available to all: it cannot be conceivable that 
for a given use, the same exposure scenario is not applied to all substances fit for that use by 
their respective suppliers. Conversely, also for a given use , the same exposure scenario should 
be used for all downstream users;

- A description of the risk management measures recommended by the supplier for each 
exposure scenario should be specified in the core text of the SDS (mainly in sections 7 and 8).

- Furthermore, the SDS should remain in line with GHS requirements.

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 992
Článok 29, odsek 6, pododsek 2

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

Ak sa posudzuje chemická bezpečnosť, 
musia sa príslušné expozičné scenáre 
popísať v príslušných častiach karty
bezpečnostných údajov.
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Or. it

Justification

The annex to be attached to the SDS describing the exposure scenarios in the cases where a CSA 
is carried out is not necessary. An SDS should remain easily accessible and understandable to 
downstream users. There is no need to describe the exposure scenario in an annex since:

- exposure scenarios should be generic and made available to all: it cannot be conceivable that 
for a given use the same exposure scenario is not applied to all substances fit for that use by 
their respective suppliers. Conversely, also for a given use, the same exposure scenario should 
be used for all downstream users;

- the SDS should remain in line with GHS requirements.

This amendment is linked to the other amendments to the articles contained in Title IV;
Information in the supply chain.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 993
Článok 29, odsek 6, posledný pododsek

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

Ak sa posudzuje chemická bezpečnosť, 
príslušné posúdenie sa uvedie v prílohe ku 
karte bezpečnostných údajov.

Or. de

Justification

See justification to amendment to article 29(1) by the same authors.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Holger Krahmer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 994
Článok 29, odsek 7

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

7. Následný používateľ použije pre určené 
expozičné kategórie vhodné informácie z 
karty bezpečnostných údajov, ktorá mu bola 
poskytnutá.
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Or. de

Justification

See justification of the amendment to Article 3, No 13a (new).

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 995
Článok 29, odsek 8

8. Karta bezpečnostných údajov sa 
predkladá v papierovej podobe alebo 
elektronicky najneskôr pri prvej dodávke 
látky po nadobudnutí platnosti tohto 
nariadenia. Dodávatelia ju bezodkladne 
aktualizujú pri nasledujúcich príležitostiach:

8. Karta bezpečnostných údajov sa 
predkladá v papierovej podobe alebo 
elektronicky bezplatne najneskôr pri prvej 
dodávke látky po nadobudnutí účinnosti
tohto nariadenia. Dodávatelia ju 
bezodkladne aktualizujú pri nasledujúcich 
príležitostiach:

a) hneď ako sú k dispozícii nové údaje, ktoré 
môžu byť potrebné pri zistení a aplikovaní 
vhodných opatrení na riadenie rizík,

a) hneď ako sú k dispozícii nové údaje, ktoré 
môžu mať vplyv na opatrenia na riadenie 
rizík,

b) po zaregistrovaní látky,
c) po udelení schálenia alebo jeho 
zamietnutí,

c) po udelení schálenia alebo jeho 
zamietnutí,

d) po uložení obmedzenia. d) po uložení obmedzenia.
Nová aktuálna verzia údajov, označená ako 
„Revízia: (dátum)“ sa bezplatne poskytne 
všetkým minulým príjemcom, ktorým sa v 
uplynulých 12 mesiacoch dodávala látka 
alebo prípravok.

Nová aktuálna verzia údajov, označená ako 
„Revízia: (dátum)“ sa bezplatne poskytne 
všetkým predchádzajúcim príjemcom, 
ktorým sa v uplynulých 12 mesiacoch 
dodávala látka alebo prípravok.

Or. en

Justification

It is worth making it an explicit requirement that the safety data sheet be provided free of 
charge, to provide consistency with the existing safety data sheet Directive.

The Commission’s wording in paragraph 8(a) might lead to safety data sheets being continually 
updated with new data, no matter how trivial. The revised wording makes it clear that only new 
data which may require a change in existing risk management controls should be transmitted.

Paragraph 29(8)b is unnecessarily bureaucratic and should be deleted.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dorette Corbey

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 996
Článok 29, odsek 8 a (nový)

8a. Dodávateľ prípravkov, ktoré vznikli pri 
recyklácii, bude vyňatý z povinnosti 
predložiť príjemcovi kartu bezpečnostných 
údajov podľa prílohy I nariadenia.
Namiesto toho sa prípadne alebo na 
požiadanie predloží upravená „karta 
bezpečnostných údajov pre recykláciu“ 
(SDS-R).

Or. en

Justification

REACH could have an unintended negative impact on plastics recycling. This amendment aims 
to resolve this.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 997
Článok 29, odsek 8a (nový)

8a. Komisia organizuje vypracovanie 
technických usmernení stanovujúcich 
minimálne požiadavky na karty 
bezpečnostných údajov s cieľom zabezpečiť 
poskytnutie  jasných a primeraných 
informácií ohľadom optimálneho 
používania všetkými predchádzajúcimi a 
následnými účastníkmi dodávateľského 
reťazca.

Or. en

Justification

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 998
Článok 30

Tento článok sa vypúšťa.

Or. en

Justification

Amendment which is a consequence of the proposed amendment to Article 29.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dorette Corbey

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 999
Článok 30 názov

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

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

Or. en

Justification

There is no communication information available for substances in articles even when the 
substance is authorised to be used in an article. This is especially necessary for construction 
work where many types of articles are used it is only communications available on authorised 
substances.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1000
Článok 30, odsek 1

1. Všetci účastníci dodávateľského reťazca 
látky samotnej alebo obsiahnutej v 
prípravku, ktorí nemusia predložiť kartu 
bezpečnostných údajov podľa článku 29, 
komunikujú ďalej po dodávateľskom reťazci 
priamemu následnému používateľovialebo 
distributérovi tieto informácie:

1. Všetci účastníci dodávateľského reťazca 
látky samotnej alebo obsiahnutej v 
prípravku, ktorí nemusia predložiť kartu 
bezpečnostných údajov podľa článku 29, 
poskytujú bezplatne ďalej po dodávateľskom 
reťazci priamemu následnému 
používateľovialebo distributérovi tieto 
informácie:
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a) registračné číslo( čísla) uvedené v článku 
18 ods. 1, ak sú k dispozícii,

a) registračné číslo (čísla) uvedené v článku 
18 ods. 1 v prípade všetkých látok, pre ktoré 
sa poskytujú  informácie podľa článku 30 
ods. 1 písm. a), b) alebo c), ak sú dispozícii,

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

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

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

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

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

d) všetky iné dostupné a relevantné 
informácie o látke, ktoré môžu mať vplyv 
na opatrenia na riadenie rizík.

Or. en

Justification

This amendment removes the overly bureaucratic requirement to provide merely the registration 
number for a substance that does not require a safety data sheet, while ensuring that any 
available registration number(s) will accompany the provision of information about 
authorisations and restrictions or information that may affect existing risk management 
measures (as covered by new Article 30(1)a, b and c). This is in line with amendments to Article 
29(8) by the same authors.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1001
Článok 30, odsek 1, pododsek 1, úvodná časť

Všetci účastníci dodávateľského reťazca 
látky samotnej alebo obsiahnutej v 
prípravku, ktorí nemusia predložiť kartu 
bezpečnostných údajov podľa článku 29, 
komunikujú ďalej po dodávateľskom reťazci 
priamemu následnému používateľovialebo 
distributérovi tieto informácie:

Všetci účastníci dodávateľského reťazca 
alebo distribútori látky samotnej alebo 
obsiahnutej v prípravku, ktorí nemusia 
predložiť kartu bezpečnostných údajov 
podľa článku 29, poskytujú ďalej po 
dodávateľskom reťazci priamemu 
následnému používateľovialebo 
distributérovi tieto informácie:

Or. en

Justification

The purpose of providing information down the supply chain is to help users of substances and 
preparations put in place appropriate risk management measures. Disclosure of registration 
numbers provides confidential information on preparation composition as well as suppliers and 
provides no added benefit as this article relates only to non-dangerous substances.
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ozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú John Bowis, Ria Oomen-Ruijten + Marcello 
Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, 
Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik + Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1002
Článok 30, odsek 1, písmeno a)

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

vypúšťa sa

Or. en

Justification

The purpose of providing information down the supply chain is to help users of substances and 
preparations put in place appropriate risk management measures. Disclosure of registration 
numbers provides confidential information on preparation composition as well as suppliers and 
provides no added benefit as this article relates only to non-dangerous substances. (Bowis & 
others)

It is inconsistent for the registration numbers of non-classified substances to be included in the 
SDS where this does not seem to be required for classified substances. This could give rise to a 
delicate issue of confidentiality of data, e.g. for preparations. This amendment is linked to the 
other amendments to articles in Title IV: Information in the supply chain. (Vernola & others)

The obligation to communicate the registration number(s) (Article 30(1)(a)) is to be deleted and 
not replaced. In this way confidential business and company information can be better protected 
without any loss to health and environmental protection. (Weisgerber & others)

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1003
Článok 30, odsek 1, písmeno d)

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

vypúšťa sa

Or. fr

Justification

Amendment consistent with the amendment proposing Article 29, paragraph -1 (new).
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ozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas 
Ulmer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1004
Článok 30, odsek 1, písmeno d)

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

d) všetky iné dostupné a relevantné 
informácie o látke, ktoré sú potrebné 
prizistení a aplikovaní vhodných opatrení na 
riadenie rizík u následných používateľov.

Or. de

Justification

The requirement to communicate the registration number(s) (Article 30, paragraph 1(a)) should 
be deleted, so that business and company secrets can be better protected without ill effects for 
health and environmental protection.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Richard Seeber

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1005
Článok 30, odsek 2, úvodná časť

2. Informácie sa oznamujú písomne 
najneskôr pri prvej dodávke látky po 
nadobudnutí platnosti tohto nariadenia.
Dodávatelia tieto informácie bezodkladne 
aktualizujúa bez oneskorenia komunikujú 
ďalej po dodávateľskom reťazci pri 
nasledujúcich príležitostiach:

2. Informácie sa oznamujú písomne alebo 
elektronicky najneskôr pri prvej dodávke 
látky po nadobudnutí účinnosti tohto 
nariadenia. Dodávatelia tieto informácie 
bezodkladne aktualizujúa bez oneskorenia 
poskytujú ďalej po dodávateľskom reťazci 
pri nasledujúcich príležitostiach:

Or. en

Justification

Permit new information transfer technology.

ozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Guido Sacconi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1006
Článok 30, odsek 2, úvodná časť

Informácie sa poskytujú sa oznamujú 
písomne najneskôr pri prvej dodávke látky 

(Nevzťahuje sa na slovenskú verziu.)
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po nadobudnutí platnosti tohto tohto 
nariadenia. Dodávatelia tieto informácie 
bezodkladne aktualizujú a bez oneskorenia 
komunikujú ďalej po dodávateľskom reťazci 
pri nasledujúcich príležitostiach:

Or. it

Justification

This amendment seeks to correct a linguistic error in the Italian version of the Commission 
proposal.

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 1007
Článok 30, odsek 2, písmená a), c) a d)

b) po zaregistrovaní látky, b) ak bola látka zaregistrovaná,
c) po udelení schválenia alebo jeho 
zamietnutí,

c) ak bolo schválenie udelené alebo 
zamietnuté,

d) po uložení obmedzenia. d) ak bolo obmedzenie zavedené.

Or. it

Justification

This amendment is linked to the other amendments to the articles contained in Title IV:
Information in the supply chain.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Mary Honeyball + Chris Davies, Frédérique 
Ries

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1008
Článok 30a (nový)

Článok 30a
Povinnosť poskytovať informácie o látkach 

vo výrobkoch v dodávateľskom reťazci 
smerom dole

1. Účastník dodávateľského reťazca v 
prípade látok a prípravkov, ktorý pridáva 
do výrobku látku spĺňajúcu kritériá 
uvedené v článku 54 písm. a) až e) alebo 
ktorá bola zistená podľa článku 54 písm.  
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f),  poskytne tieto informácie spolu s kartou 
bezpečnostných údajov „profesionálnym“ 
zákazníkom, ak zákazník požiadal o tieto 
informácie.
2. Výrobca alebo dovozca výrobku poskytne 
spotrebiteľovi na požiadanie informácie o 
prítomnosti látky vo výrobku, ak látka spĺňa 
kritériá na udelenie schválenia v súlade s 
článkom 54.

Or. en

Justification

In order to manage the supply chain for consumer articles it is necessary that there is a right to 
request information on the substances of very high concern that enters articles. For the flow of 
information, it is further necessary to ensure that the consumers can access information on the 
potential presence of high-risk authorised chemicals in consumer articles. The provision works 
in parallel with Article 6 and shall come into force at the same time as Article 6.

ozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Jonas Sjöstedt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1009
Článok 30 a (nový)

Článok 30a
Povinnosť poskytovať informácie o látkach 

a prípravkoch vo výrobkoch v 
dodávateľskom reťazci smerom dole

Všetci účastníci poskytujú tieto informácie 
ďalej v dodávateľskom reťazci priamemu 
nasledujúcemu používateľovi alebo 
distributérovi, ak výrobok obsahuje látku, 
ktorá  samotná alebo v prípravku spĺňa 
kritériá uvedené v článku 54 písm. a) až e) 
alebo ktorá bola zistená podľa článku 54 
písm. f).

Or. en

Justification

Actors in the supply chain need to be alerted to the fact that a substance of very high concern 
has been incorporated into the article they have acquired. This will enable actors to make 
informed environmental choices. Sufficient product information is essential in all parts of the 
supply chain as experience shows that substances may be released when articles are used or 
processed and when they become waste. Examples include azo-dyes in textiles, flame retardants 
and phthalates in plastics and mercury in batteries. REACH must be amended so that 
information is passed on also for articles.
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ozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Marie-Noëlle Lienemann a Anne Ferreira

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1010
Článok 30 a (nový)

 Článok 30 a
Povinnosť poskytovať informácie o 
prítomnosti látok, ktoré si vyžadujú 
osobitnú pozornosť, vo výrobkoch

Každý výrobca, dovozca a distributér 
výrobkov poskytne všetkým následným 
používateľom informácie o prítomnosti 
látky, ktorá spĺňa tieto podmienky:
a) látka, ktoré podľa agentúry spĺňa 
kritériá ustanovené v článku 54,
b) látka je prítomná v homogénnej časti 
výrobku v koncentrácii vyššej ako 0,1 %.
Každý účastník dodávateľského reťazca 
poskytne tieto informácie  zákazníkom, 
ktorí odoberajú tieto výrobky, pokiaľ sú 
splnené podmienky podľa písmena b).

Or. fr

Justification

The current proposal does not make it a requirement to provide users with information about the 
presence of chemicals in articles. This information is needed to ensure the credibility of 
downstream users in their customers' eyes and in order to comply with the obligations under 
other legislation.  

Furthermore, users may be instantly affected by harmful substances contained in articles, 
particularly during repair and maintenance work and recycling. This amendment will also 
benefit SMEs, given the specific problems they have in obtaining information from suppliers in 
comparison with large businesses.

These days, construction materials are increasingly recycled and re-used in building work, 
which contributes greatly to sustainable development. It is possible, however, that the recycled 
material contains substances of very high concern and businesses should be able to obtain 
information on this subject. Neither the IPPC Directive (96//EC) nor the directive on 
construction products (89/106/EEC) guarantees the safe use of dangerous chemicals or ensure 
that users receive adequate information.

The proposed concentration limit of 0.1% is in line with the classification limits under the 
existing directive on dangerous preparations (1999/45/EEC).
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ozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Marie-Noëlle Lienemann and Anne Ferreira

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1011
Článok 30 b (nový)

 Článok 30 b
Povinnosť poskytovať informácie o 
prítomnosti látok, ktorí si vyžadujú 

pozornosť, vo výrobkoch
Každý výrobca, dovozca a distributér 
výrobkov poskytne informácie o prítomnosti 
látky, ktorá spĺňa kritériá klasifikácie ako 
nebezpečná látka ustanovené podľa 
smernice 67/548, ak látka je prítomná v 
homogénnej časti výrobku v koncentrácii 
aspoň 0,1 % a ak o tieto informácie 
zákazník osobitne požiadal. Dodávateľ 
výrobku informuje zákazníka písomne do 
ôsmich dní. 

Or. fr

Justification

Amendment consistent with the amendment proposing Article 30 a (new).

In order to ensure that the Reach Directive is flexible, information on the presence of dangerous 
substances should not be provided automatically but at the request of customers.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1012
Článok 31, úvodná časť

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

Bez toho, aby odhalil dôverné informácie 
chránené ustanoveniami článku 116,
poskytne každý účastník dodávateľského 
reťazca látky alebo prípravku ďalšiemu 
účastníkovi alebo distributérovi spätne po 
dodávateľskom reťazci nasledujúce 
informácie:

Or. en

Justification

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

ozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Holger Krahmer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1013
Článok 31, odsek 1, písmená a) a b)

a) nové informácie o nebezpečných 
vlastnostiach bez ohľadu na predmetné 
použitia,

b) všetky ďalšie informácie, ktoré môžu 
spochybňovať vhodnosť opatrení na riadenie
rizík určených v karte bezpečnostných 
údajov, ktorá mu bola dodaná, ktoré sa
komunikujú iba pre určené použitia.

a) nové informácie o nebezpečných 
vlastnostiach bez ohľadu na predmetné 
expozičné kategórie,

b) všetky ďalšie informácie, ktoré môžu 
spochybňovať vhodnosť opatrení na riadenie
rizík určených v karte bezpečnostných 
údajov, ktorá mu bola dodaná, ktoré sa
poskytujú iba pre určené expozičné 
kategórie.

Or. de

Justification

See justification of amendment X to Article 3, No 13a (new).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Evangelia Tzampazi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1014
Článok 31a (nový)

Článok 31a
Všetci následní používatelia, ktorí sa 
zapojili do vypracovania bezpečnostných 
údajov, poskytnú dané informácie každému 
príjemcovi okrem individuálnych 
spotrebiteľov. Zákazníci môžu takéto 
informácie získať od svojich združení a 
inštitucionálnych organizácií. Výrobcovia 
poskytnú potrebné informácie najneskôr do 
15 dní.

Or. el
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Justification

Essential for correct information without creating an additional burden in the form of the mass 
of consumers and strengthens the role of the organisations. More direct and comprehensible 
than the present provisions.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Mary Honeyball + Karin Scheele + Anne 
Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1015
Článok 31a (nový)

Článok 31a
Povinnosť poskytnúť informácie o látkach 

vo výrobkoch

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

Spotrebitelia sú oprávnení požadovať od 
výrobcu alebo dovozcu informácie o 
látkach prítomných vo výrobku, ktorý 
vyrobil alebo doviezol. Výrobca alebo 
dovozca je povinný konať do  15 
pracovných dní.

Or. en

Justification

Producers of articles, retailers and consumers should be able to find out whether specific 
substances are present in the final article and look for safer alternatives if necessary. A time 
limit of fifteen days is set by reference to the standard response time in Regulation 1049/2001, 
which provides for access to documents of the Community institutions.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1016
Článok 31a (nový)
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Článok 31a
Povinnosť poskytnúť informácie o látkach 

vo výrobkoch
Následní používatelia, ktorí pridajú do 
výrobku látku alebo prípravok, pre ktorý 
bola vypracovaná karta bezpečnostných 
údajov, a tí užívatelia, ktorí tento výrobok 
následne používajú alebo spracúvajú, 
postúpia kartu bezpečnostných údajov 
každému prijímateľovi daného výrobku 
respektíve jeho derivátov. Verejnosť nie je 
prijímateľom.
Verejnosť je oprávnená požadovať od 
výrobcu alebo dovozcu informácie o 
látkach prítomných vo výrobku, ktorý 
vyrobil alebo doviezol. Výrobca alebo 
dovozca je povinný konať do  15 
pracovných dní.

Or. en

Justification

Producers of articles, retailers and the public should be able to find out whether specific 
substances are present in the final article and look for safer alternatives if necessary. A time 
limit of fifteen days is set by reference to the standard response time in Regulation 1049/2001, 
which provides for access to documents of the Community institutions.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Lena Ek

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1017
Článok 31 a (nový)

Článok 31 a
Povinnosť poskytnúť informácie o látkach 

vo výrobkoch
1. Každý účastník dodávateľského reťazca
látok alebo prípravkov, ktorý pridá do 
výrobku látku spadajúcu pod rozsah 
pôsobnosti písmen a) až f) článku 54 
oznámi túto skutočnosť všetkým následným 
používateľom a distributérom.
2. Ak to spotrebiteľ požaduje, distributér 
výrobku poskytne informácie o prítomnosti 
látok vo výrobku, ktoré spadajú do rozsahu 
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pôsobnosti písmen a) až f) článku 54.

Or. en

Justification

The supply chain information flow from the producer to the downstream users demanded by 
REACH stops when a chemical enters an article. This amendment ensures that actors further 
down the supply chain for articles receive information on the presence of hazardous chemicals 
in these articles. This information is further necessary for producers/users of articles in order to 
comply with other EC legislation (e.g. product safety directive, toys directive), to avoid using 
hazardous chemicals and, more importantly, to provide such information to consumers.

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 1018
Článok 32, názov

Prístup pracovníkov k informáciám z karty
bezpečnostných údajov

Prístup pracovníkov k bezpečnostným 
údajom

Or. it

Justification

Not all information contained in the SDS should be accessible. This amendment is linked to the 
other amendments to the articles contained in Title IV: Information in the supply chain.

ozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anja Weisgerber

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1019
Článok 33

Všetci účastníci dodávateľského reťazca 
vytvoria a budú udržiavať v dispozícii 
všetky informácie, ktoré vyžadujú na plnenie 
svojich povinností v zmysle tohto 
nariadenia, po dobu 10 rokov od doby 
posledného vyrobenia, dovezenia, dodania 
alebo použitia samostatnej látkyalebo látky v 
prípravku. Každý účastník dodávateľského 
reťazca bezodkladne na požiadanie predloží 
alebo sprístupní tieto informácie každému 
príslušnému orgánu členského štátu, v 
ktorom má daný účastník dodávateľského 
reťazca sídlo, alebo Agentúre bez vplyvu na 

Všetci účastníci dodávateľského reťazca 
vytvoria a budú udržiavať v dispozícii 
všetky informácie, ktoré vyžadujú na plnenie 
svojich povinností v zmysle tohto 
nariadenia, po dobu piatich rokov od doby 
posledného vyrobenia, dovezenia, dodania 
alebo použitia samostatnej látkyalebo látky v 
prípravku. Každý účastník dodávateľského 
reťazca bezodkladne na požiadanie predloží 
alebo sprístupní tieto informácie 
(vypustenie) agentúre bez toho, aby boli 
dotknuté hlavy II a VI.
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hlavy II a VI.

Or. de

Justification

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

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1020
Článok 34, názov, odsek 1 a pododsek 1a (nový)

Posúdenia chemickej bezpečnosti
následným používate¾om a povinnosť 
uplatňovať a odporúčať opatrenia na 

riadenia rizík

Posúdenia následnými používate¾mi a 
povinnosť uplatňovať a odporúčať 

opatrenia na zníženie rizík

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

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

1a. Pred začatím používania látky sa 
následný používateľ ubezpečí, či spôsob, 
akým používa výrobok, zodpovedá 
používaniu  a expozičným kategóriám 
posúdeným pri registrácii vrátane 
používania a expozičných kategórií 
uvedených v zozname látok podľa článku 
26 ods. 3 až 5.

Or. de

Justification

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

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1021
Článok 34, odsek 1
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1. Následný používateľ môže poskytnúť 
informácie, aby pomohol pri príprave 
registrácie.

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

Or. en

Justification

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Richard Seeber

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1022
Článok 34, odsek 2

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

2. Každý následný používateľ má právo 
písomne zverejniť použitie výrobcovi, 
dovozcoci a následnému používateľovi 
alebo distributérovi alebo účastníkovi 
dodávateľského reťazca, ktorý mu látku 
dodal tak, aby išlo určené použitie. Poskytne 
pritom dostatok informácií, ktoré jeho 
dodávateľovi umožnia pripraviť expozičné 
posúdenie pre toto použitie v 
dodávateľovom posúdení chemickej 
bezpečnosti.
Tento odsek sa nevzťahuje na neschválené 
použitia.

Or. en

Justification

There should be no obligation for a supplier to support all the uses identified by a downstream 
user and to prepare exposure scenarios for uses he does not support.

Paragraph 2 should not conflict with Heading 16 of the safety data sheet (also part of the GHS 
SDS)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dagmar Roth-Behrendt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1023
Článok 34, odsek 2
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2. Každý následný používateľ má právo 
písomne zverejniť použitie výrobcovi,
dovozcovi a následnému používateľovi, 
ktorý mu látku dodal látku tak, aby išlo o 
určené použitie. Poskytne pritom dostatok 
informácií, ktoré jeho dodávateľovi umožnia 
pripraviť expozičný scenár pre toto použitie 
v dodávateľovom posúdení chemickej 
bezpečnosti.

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

V súlade s článkom 3 ods. 76 môže výrobca, 
dovozca a následný používateľ odmietnuť 
poskytnúť expozičný scenár.

Or. en

Justification

The amendment clarifies that the suppliers are only exceptionally allowed to refuse to provide a 
down-stream user with the necessary exposure scenario for a use. This clarification has 
particular value for SMEs as it gives legal certainty and makes cost more calculable.
Amendment to be seen in connection with amended Article 3, paragraph 26.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Françoise Grossetête

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1024
Článok 34, odsek 2

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

2. Každý následujúci používateľ má právo 
písomne má právo písomne zverejniť 
použitie výrobcovi, dovozcovi, následnému 
používateľovi, distribútorovi alebo inému 
účastníkovi dodávateľského reťazca, ktorý 
mu látku dodal tak, aby išlo určené použitie. 
Poskytne pritom dostatok informácií, ktoré 
jeho dodávateľovi umožnia pripraviť 
expozičný scenár pre toto použitie v 
dodávateľovom posúdení chemickej 
bezpečnosti.
Tento odsek sa nevzťahuje na neschválené 
použitia.

Or. fr

Justification

Suppliers should not be obliged to authorise all uses identified by a downstream user or to 
prepare an exposure scenario for a use that they have not authorised.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1025
Článok 34, odsek 2

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

2. Každý následný používateľ má právo má 
právo písomne zverejniť použitie výrobcovi,
dovozcovi a následnému používateľovi, 
ktorý mu látku dodal látku tak, aby išlo o 
určené použitie. Poskytne pritom dostatok 
informácií, ktoré jeho dodávateľovi umožnia 
vytvoriť ustanovenia týkajúce sa 
expozičného scenára pre toto použitie v 
dodávateľovom posúdení chemickej 
bezpečnosti.

Tento odsek sa nevzťahuje na neplánované 
použitia.

Or. it

Justification

There should be no obligation for a supplier to make provision for exposure scenarios for 
unintended uses.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Holger Krahmer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1026
Článok 34, odsek 2

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

2. Každý následný používateľ má právo 
písomne zverejniť expozičné kategórie
výrobcovi, dovozcovi a následnému 
používateľovi, ktorý mu látku dodal látku
tak, aby išlo o určené použitie. Poskytne 
pritom dostatok informácií, ktoré jeho 
dodávateľovi umožnia pripraviť potrebné 
expozičné scenáre pre toto použitie v 
dodávateľovom posúdení chemickej 
bezpečnosti.

Or. de

Justification

See justification of the amendment to Article 3, No 13a (new).
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja 
Weisgerber

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1027
Článok 34, odsek 2

2. Každý následný používateľ má právo 
písomne zverejniť použitie výrobcovi,
dovozcovi a následnému používateľovi, 
ktorý mu látku dodal látku tak, aby išlo o 
určené použitie. Poskytne pritom dostatok 
informácií, ktoré jeho dodávatelovi umožnia 
pripravit expozicný scenár pre toto pouzitie 
v dodávateľovom posúdení chemickej 
bezpecnosti.

2. Každý následný používateľ má právo 
písomne zverejniť použitie, ktoré 
nezodpovedá posúdenému alebo vopred 
zaregistrovanému použitiu alebo expozičnej 
kategórii, výrobcovi,
dovozcovi a následnému používateľovi, 
ktorý mu látku dodal látku tak, aby išlo o 
určené použitie. Poskytne pritom dostatok 
informácií, ktoré jeho dodávateľovi umožnia  
priradiť použitie k použitiu a expozičnej 
kategórii tak, ako je stanovené v prílohe 
Iaa, a pripraviť expozičné posúdenie pre 
toto použitie v dodávateľovom posúdení 
chemickej bezpečnosti alebo pri 
vypracovaní karty bezpečnostných údajov.

Or. de

Justification

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Jutta D. Haug, Klaus Hänsch, Bernhard 
Rapkay, Helmut Kuhne, Mechtild Rothe

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1028
Článok 34, odsek 2

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

2. Každý následný používateľ má právo 
písomne zverejniť použitie výrobcovi,
dovozcovi a následnému používateľovi, 
ktorý mu látku dodal látku tak, aby išlo 
určené použitie v zmysle článku 3 ods. 25 a 
30. Poskytne pritom dostatok informácií, 
ktoré jeho dodávateľovi umožnia pripraviť 
expozičný scenár pre toto použitie v 
dodávateľovom posúdení chemickej 
bezpečnosti.

Or. de
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Justification

A user should be able to notify his supplier of one or more additional use and exposure 
categories. The use and exposure categories should be form the basis of the flow of information 
along the supply chain. Use and exposure categories are the main instrument of a structured 
transfer of information on risk management measures, exposure target values (e.g. DNEL, 
PNEC) and conditions of use throughout the supply chain. They support the actors in the supply 
chain and are helpful in drawing up a safety data sheet for the next actor in the supply chain.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1029
Článok 34, odsek 4

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

Ak následný používateľ uplatňuje alebo 
odporúča expozičný scenár, ktorý obsahuje 
prinajmenšom podmienky opísané v 
expozičnom scenári, ktorý mu bol 
oznámený nemusí pripraviť správu o 
chemickej bezpečnosti.
Následný používateľ nemusí pripraviť 
správu o chemickej bezpečnosti v 
niektorom z nasledujúcich prípadov:
a) nevyžaduje sa oznámenie karty 
bezpečnostných údajov spoločne s látkou,
b) od jeho dodávateľa sa nevyžaduje 
vypracovanie správy o chemickej 
bezpečnosti.

4. Následný používateľ samotnej látky alebo 
látky v prípravku vypracuje pre každé 
použitie nad rámec použitia alebo 
expozičnej kategórie, ktoré mu boli 
oznámené v karte bezpečnostných údajov, 
vlastnú kartu bezpečnostných údajov v 
súlade s prílohou Iaa so zreteľom na toto 
odlišné použitie. Musí pritom priradiť jeho 
odlišné použitie k použitiu a expozičnej 
kategórii tak, ako je stanovené v prílohe 
Iaa.

Or. de

Justification

It is asking far too much to expect a downstream user to draw up a substance safety report;
drawing up a safety data sheet is enough.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Jutta D. Haug, Klaus Hänsch, Bernhard 
Rapkay, Helmut Kuhne, Mechtild Rothe

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1030
Článok 34, odsek 4

4. Následný používateľ samotnej látky alebo 
látky v prípravku vypracuje správu o 
chemickej bezpečnosti v súlade s prílohou 
XI pre každé použitie vymykajúce sa
podmienkam opísaným v expozičnom 
scenári, ktoré mu boli oznámené v karte 
bezpečnostných údajov.
Ak následný používateľ uplatňuje alebo 
odporúča expozičný scenár, ktorý obsahuje 
prinajmenšom podmienky opísané v 
expozičnom scenári, ktorý mu bol 
oznámený, nemusí pripraviť správu o 
chemickej bezpečnosti.
Následný používateľ nemusí pripraviť 
správu o chemickej bezpečnosti v niektorom 
z nasledujúcich prípadov:

a) nevyžaduje sa oznámenie karty 
bezpečnostných údajov spoločne s látkou,

b) od jeho dodávateľa sa nevyžaduje 
vypracovanie správy o chemickej 
bezpečnosti.

4. Následný používateľ samotnej látky alebo 
látky v prípravku vypracuje správu o 
chemickej bezpečnosti v súlade s prílohou 
XI pre každé použitie nad rámec kategórií 
používania a expozície opísaných v 
expozičnom scenári, ktoré mu boli 
oznámené v karte bezpečnostných údajov.
Ak následný používateľ uplatňuje alebo 
odporúča expozičný scenár, ktorý obsahuje 
prinajmenšom podmienky opísané v 
kategóriách používania a expozície , ktoré 
mu boli oznámené, nemusí pripraviť správu 
o chemickej bezpečnosti.
Následný používateľ nemusí pripraviť 
správu o chemickej bezpečnosti v niektorom 
z nasledujúcich prípadov:

a) nevyžaduje sa oznámenie karty 
bezpečnostných údajov spoločne s látkou,

b) od jeho dodávateľa sa nevyžaduje 
vypracovanie správy o chemickej 
bezpečnosti.

Or. de

Justification

A user should be able to notify his supplier of one or more additional use and exposure 
categories. The use and exposure categories should be form the basis of the flow of information 
along the supply chain. Use and exposure categories are the main instrument of a structured 
transfer of information on risk management measures, exposure target values (e.g. DNEL, 
PNEC) and conditions of use throughout the supply chain. They support the actors in the supply 
chain and are helpful in drawing up a safety data sheet for the next actor in the supply chain.



AM\565932SK.doc 98/116 PE 357.820v01-00

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dagmar Roth-Behrendt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1031
Článok 34, odsek 4, pododsek 1

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

4. Následný používateľ samotnej látky alebo 
látky v prípravku vypracuje správu o 
chemickej bezpečnosti v súlade s prílohou 
XI pre každé použitie v množstve 1 tona a 
viac za rok na látku nad rámec podmienok 
opísaných v expozičnom scenári, ktoré mu 
boli oznámené v karte bezpečnostných 
údajov.

Or. en

Justification

This amendment ensures equal treatment of registrants and downstream users with regard to 
uses which have to be included in a chemical safety assessment, which – for reasons of 
workability – should only required for uses in quantities of 1 t or more per year.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dagmar Roth-Behrendt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1032
Článok 34, odsek 4, pododsek 3

Následný používateľ nemusí pripraviť 
správu o chemickej bezpečnosti v niektorom
z nasledujúcich prípadov:

Následný používateľ nemusí pripraviť 
správu o chemickej bezpečnosti v týchto
prípadoch:

a) nevyžaduje sa oznámenie karty 
bezpečnostných údajov spoločne s látkou,

a) nevyžaduje sa oznámenie karty 
bezpečnostných údajov spoločne s látkou,

b) od jeho dodávateľa sa nevyžaduje 
vypracovanie správy o chemickej 
bezpečnosti.

b) od jeho dodávateľa sa nevyžaduje 
vypracovanie správy o chemickej 
bezpečnosti.

(ba) počas lehoty 5 rokov pre používanie na 
účely výskumu a vývoja orientovaného na 
výrobok a proces za predpokladu, že 
poskytne agentúre informácie stanovené v 
článku 35, ako aj zoznam jeho zákazníkov 
prípadne jeho používateľov a odhadované 
množstvo, ktoré využíva na výskum a vývoj 
orientovaný na výrobok a proces.

Or. en



AM\565932SK.doc 99/107 PE 357.820v01-00

SK

Justification

This amendment introduces the possibility for downstream users doing product and process 
orientated research and development to benefit from an exemption from the obligation to 
perform the chemical safety assessment for that use by including some more information, which 
is not difficult to generate, in the report that they have to send to the Agency for that use 
according to Article 35. (linked to the amendments to Article 3(22), Article 4 a and Article 7 by 
the same author).

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1033
Článok 34, odsek 5

5. Každý následný používateľ určí, podniká 
a podľa potreby odporúča vhodné opatrenia 
na primeranú kontrolu rizík uvedených v 
niektorom z nasledujúcich dokumentov:
a) v karte (kartách) bezpečnostných údajov, 
ktoré mu boli dodané;
b) vo svojej správe o chemickej bezpečnosti.

5. Každý následný používateľ určí, uplatňuje
a podľa potreby odporúča vhodné opatrenia 
na primeranú kontrolu rizík uvedených vo 
svojej karte bezpečnostných údajov.

Or. de

Justification

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

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1034
Článok 34, odsek 6

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

6. Následní používatelia uchovávajú svoje 
karty bezpečnostných údajov dostupné a 
aktualizované.

Or. de

Justification

The amendment is linked to the amendment to Article 34(4) (above).
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja 
Weisgerber

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1035
Článok 34, odsek 7

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

vypúšťa sa

Or. de

Justification

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Holger Krahmer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1036
Článok 35

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

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

a) jeho totožnosť a kontaktné údaje;

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

c) identita látky (látok) tak, ako je stanovené 

1. Skôr než sa látka, ktorú účastník z 
predchádzajúcej časti dodávateľského 
reťazca zaregistroval v súlade s článkom 5 
alebo 16, začne používať v expozičnej 
kategórii, každý následný používateľ 
poskytne agentúre informácie uvedené v 
odseku 2 tohto článku, ak mu bola oznámená 
karta bezpečnostných údajov obsahujúca 
danú expozičnú kategóriu a následný 
používateľ používa látku spôsobom 
odlišným od tohto spôsobu.
2. Oznámenie následného používateľa 
obsahuje nasledujúce informácie vo formáte 
určenom agentúrou v súlade s článkom 108:

a) jeho totožnosť a kontaktné údaje;
b) registračné číslo (čísla) uvedené v článku 
18 ods. 1, ak sú k dispozícii;
c) identita látky (látok) tak, ako je stanovené 
v časti 2 prílohy IV;
d) totožnosť výrobcu (výrobcov) alebo 
dovozcu (dovozcov), ak je známa;
e) stručný všeobecný opis expozičných 
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v časti 2 prílohy IV;

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

e) stručný všeobecný opis použitia (použití);

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

3. V prípade zmeny informácií ohlasovaných 
v súlade s odsekom 1 následný používateľ 
tieto informácie bezodkladne aktualizuje.

4. Následný používateľ upovedomí 
Agentúru na formulári určenom Agentúrou v 
súlade s článkom 108, ak sa jeho klasifikácia 
látky líši od klasifikácie jeho dodávateľa.

5. Ohlasovanie v súlade s odsekmi 1 až 4 sa 
nevyžaduje pri látke samotnej alebo v 
prípravku, ktorú následný používateľ 
používa v množstvách menších ako 1 tona 
ročne.

kategórií;
f) návrh na dodatočné testovanie na 
stavovcoch, ak to následný používateľ 
považuje za potrebné na vypracovanie 
posudku o chemickej bezpečnosti.

3. V prípade zmeny informácií ohlasovaných 
v súlade s odsekom 1 následný používateľ 
tieto informácie bezodkladne aktualizuje.

4. Následný používateľ upovedomí agentúru 
vo formáte určenom agentúrou v súlade s 
článkom 108, ak sa jeho klasifikácia látky 
líši od klasifikácie jeho dodávateľa.

5. Ohlasovanie v súlade s odsekmi 1 až 4 sa 
nevyžaduje pri látke samotnej alebo v 
prípravku, ktorú následný používateľ 
používa v množstvách menších ako 10 ton 
ročne.

Or. de

Justification

See justification of amendment X to Article 3, No 13a (new). 2. See justification of amendment X 
to Article 2(1).

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1037
Článok 35, názov

Povinnosť následných používateľov 
ohlasovať informácie

Povinnosť následných používateľov 
poskytovať informácie agentúre

Or. de
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Justification

Linked to the amendment to Article 34.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1038
Článok 35, odsek 1

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

1. V prípade, že použitie uvedené v článku 
34 ods. 2 presahuje použitie a expozičnú 
kategóriu posúdenú výrobcom alebo 
dovozcom, je potrebné informovať 
agentúru skôr, ako sa látka začne používať.

Or. de

Justification

Linked to the amendment to Article 34.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Jutta D. Haug, Klaus Hänsch, Bernhard 
Rapkay, Helmut Kuhne a Mechtild Rothe

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1039
Článok 35 odsek 1

1. Skôr než sa látka, ktorú účastník z 
predchádzajúcej časti dodávateľského 
reťazca zaregistroval v súlade s článkom 5 
alebo 16, začne používať na isté konkrétne 
použitie, každý následný používateľ ohlási 
Agentúre informácie uvedené v odseku 2 
tohto článku, ak mu bola oznámená karta 
bezpečnostných údajov obsahujúca 
expozičný scenár a následný používateľ 
látku používa za podmienok vymykajúcich

1. Skôr než sa látka, ktorú účastník z 
predchádzajúcej časti dodávateľského 
reťazca zaregistroval v súlade s článkom 5 
alebo 16, začne používať na isté konkrétne 
použitie, každý následný používateľ 
poskytne agentúre informácie uvedené v 
odseku 2 tohto článku, ak mu bola oznámená 
karta bezpečnostných údajov obsahujúca 
kategórie používania a expozície a následný 
používateľ látku používa nad rámec použitia 
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sa podmienkam opísaným v tomto 
expozičnom scenári.

a expozičných kategórií.

Or. de

Justification

Use and exposure categories are the main instrument of a structured transfer of information on 
risk management measures, exposure target values (e.g. DNEL, PNEC) and conditions of use 
throughout the supply chain. They support the actors in the supply chain and are helpful in 
drawing up a safety data sheet for the next actor in the supply chain.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1040
Článok 35, odsek 2, písmeno b)

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

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

Or. de

Justification

Linked to the amendment to Article 34.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1041
Článok 35, odsek 2, písmeno e)

e) stručný všeobecný opis použitia (použití); e) stručný všeobecný opis použitia(použití) 
vrátane príslušných kategórií používania a 
expozície podľa prílohy Iaa.
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Or. de

Justification

Linked to the amendment to Article 34.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido 
Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav 
Mikolášik, Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini a Sergio Berlato

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1042
Článok 35, odsek 2, písmeno f)

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

f) návrh na dodatočné testovanie na 
stavovcoch, ak to následný používateľ 
považuje za potrebné na vypracovanie 
posudku o chemickej bezpečnosti.
Ak nie sú takéto údaje k dispozícii, 
uplatňuje sa postup podľa článku 25.

Or. it

Justification

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Johannes Blokland

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1043
Článok 35, odsek 5

5. Ohlasovanie v zmysle odsekov 1 až 4 sa 
nevyžaduje pri látke samotnej alebo v 
prípravku, ktorú následný používateľ 
používa v množstvách menších ako 1 tona
ročne.

5. Ohlasovanie v zmysle odsekov 1 až 4 sa 
nevyžaduje pri látke samotnej alebo v 
prípravku, ktorú následný používateľ 
používa v množstvách menších ako 1 tona
ročne s výnimkou látok, ktoré si vyžadujú 
osobitnú pozornosť.

Or. nl

Justification

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

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 1044
Článok 35 a (nový)

Článok 35a
Povinnosť následných MSP poskytovať 

informácie
1. Skôr než sa látka, ktorú účastník z 
predchádzajúcej časti dodávateľského 
reťazca zaregistroval v súlade s článkom 5 
alebo 16, začne používať na isté konkrétne 
použitie, každý následný používateľ 
poskytne agentúre informácie uvedené v 
odseku 2 tohto článku, ak mu bola 
oznámená karta bezpečnostných údajov 
obsahujúca expozičný scenár a následný 
používateľ látku používa nad rámec 
podmienok opísaným v tomto expozičnom 
scenári.
2. Oznámenie následného používateľa 
obsahuje tieto informácie vo formáte 
určenom agentúrou v súlade s článkom 
108:
a) jeho totožnosť a kontaktné údaje;
b) registračné číslo(-a) uvedené v článku 18 
ods. 1, ak sú k dispozícii;
c) identita látky(-ok) tak, ako je stanovené v 
časti 2 prílohy IV;
d) totožnosť výrobcu(-ov) alebo     
dovozcu(-ov), ak je známa;
e) stručný všeobecný opis používania;
3. Ak sa agentúra domnieva, že sú potrebné 
ešte podrobnejšie testy na stavovcoch alebo 
testy, ktoré sa netýkajú stavovcov, stanoví, 
aby sa tieto údaje skúmali v rámci 
existujúcich testov, alebo oznámi 
členskému štátu, v ktorom má daný podnik 
sídlo, že je potrebné vykonať tieto testy.
Všetky výsledky, ktoré môže agentúra 
využiť pri posudzovaní bezpečnosti látky, sa 
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poskytnú agentúre.
4. Ak sú výsledky testov využitých 
agentúrou alebo vykonaných na 
objednávku agentúry negatívne, agentúra 
informuje žiadateľa a členský štát, v 
ktorom je usídlený, s cieľom zablokovať 
používanie.
5. V prípade zmeny informácií 
poskytovaných v súlade s odsekom 1 
následný používateľ tieto informácie 
bezodkladne aktualizuje.
6. Následný používateľ upovedomí 
agentúru formou určenou agentúrou v 
súlade s článkom 108, ak sa jeho 
klasifikácia látky líši od klasifikácie jeho 
dodávateľa.
7. Ohlasovanie v súlade s odsekmi 1 až 4 sa 
nevyžaduje pri látke samotnej alebo v 
prípravku, ktorú následný používateľ 
používa v množstvách menších ako 1 tona 
ročne.

Or. it

Justification

Ad hoc procedure to enable an SME  to register the identified own-use, thereby protecting its 
industrial confidentiality.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1045
Článok 35 a (nový)

Článok 35 a 
Postup povinného poskytovania informácií 

zo strany MSP
1. Ak je v zmysle článku 3 ods. 30 tohto 
nariadenia následným používateľom 
podnik, platí postup poskytovania 
informácií ustanovený v článku 35 s 
výnimkou odseku 2 písm. f) a odsekov 3, 4 
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a 5.
2. Agentúra preskúma v rámci existujúcich 
testov podrobnejšie údaje z testov na 
stavovcov a testov nevykonávaných na 
stavovcoch, ktoré sa v dôsledku posúdenia 
agentúrou ukázali ako nevyhnutné. 
3. Ak nie sú k dispozícii testy uvedené v 
predchádzajúcom odseku, agentúra 
informuje členský štát, v ktorom má malý 
alebo stredný podnik sídlo, že je potrebné 
vykonať príslušné testy. Výsledky, ktoré sa 
môžu využiť pri  posudzovaní bezpečnosti, 
sa oznámia malému alebo strednému 
podniku po skončení testov.
4. V prípade, že výsledky testov boli 
negatívne, agentúra čo najskôr informuje 
žiadateľa (MSP) a členský štát, ktorom má 
podnik sídlo, s cieľom zablokovať 
používanie látky, ktorá bola testovaná.
5. V prípade zmeny informácií 
poskytovaných v súlade s odsekom 1 sa 
následný používateľ požiada, aby tieto 
informácie bezodkladne aktualizoval.
6. Následný používateľ upovedomí 
agentúru formou určenou agentúrou v 
súlade s článkom 108, ak sa jeho 
klasifikácia látky líši od klasifikácie jeho 
dodávateľa.
7. Ohlasovanie v súlade s odsekmi 1 až 4 sa 
nevyžaduje pri látke samotnej alebo v 
prípravku, ktorú následný používateľ 
používa v množstvách menších ako 1 tona 
ročne.

Or. it

Justification

An ad hoc procedure for SMEs should be included to ensure that registration of an identified 
own-use can be carried out without prejudice to industrial confidentiality. This avoids the risk of 
unfair competition between an upstream actor and a downstream user.

This amendment is linked to the amendment to Article 3(29a) by the same Member.


