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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY 254-322 ČASŤ VI (Hlavy VIII a IX)

Návrh správy (PE 353.529v02-00)
Predkladá Guido Sacconi
Registrácia, hodnotenie, povoľovanie a obmedzenie chemických látok (REACH), zriaďujúce 
Európsku chemickú agentúru a pozmeňujúce a doplňujúce smernicu 1999/45/ES a nariadenie 
(ES) číslo .../... o {Perzistentné organické látky znečisťujúce životné prostredie}

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 Anne Laperrouze, Marcello Vernola, 
Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni 

de Michelis a Miroslav Mikolášik

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 254
Článok 64 odsek 1

1. Látka samotná, v prípravku alebo vo 
výrobku, o obmedzení ktorej sa hovorí 
v dodatku XVI, sa nebude vyrábať, uvádzať 
na trh, ani používať, pokým nebude v súlade 
s podmienkami toho obmedzenia. To neplatí 
o výrobe, uvedení na trh alebo použití látky 
vo vedeckom výskume a vývoji, alebo vo 
výskume a vývoji zameranom na produkt a 
postup v množstve nepresahujúcom 1 tonu 

1. Látka samotná, v prípravku alebo vo 
výrobku, o obmedzení ktorej sa hovorí 
v dodatku XVI, sa nebude vyrábať, uvádzať 
na trh, ani používať, pokým nebude v súlade 
s podmienkami toho obmedzenia. To neplatí 
o výrobe, uvedení na trh alebo použití látky 
vo výskume zameranom na produkt a 
postup.
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ročne.

Or. fr

Odôvodnenie

Vedecký výskum a vývoj by mali byť oslobodené, ako by mal byť rozsah REACH obmedzený 
na látky vyrábané alebo dovážané a uvádzané na trh v EÚ. Článok 7 už obmedzuje množstvo 
pre výskum a vývoj zameraný na produkt a postup. (Laperrouze)

Článok 7 už ukladá obmedzenia pre rozsah výskumu a vývoja zameraného na produkt 
a postup. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh by mal byť čítaný v spojení s ostatnými 
pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi k článkom uvedeným v hlave VIII: Obmedzenia 
výroby, uvedenia na trh a používania určitých nebezpečných látok a prípravkov. (Vernola a 
ďalší)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Johannes Blokland

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 255
Článok 64 odseky 1 a 2

1. Látka samotná, v prípravku alebo vo 
výrobku, o obmedzení ktorej sa hovorí 
v dodatku XVI, sa nebude vyrábať, uvádzať 
na trh, ani používať, pokým nebude v súlade 
s podmienkami toho obmedzenia. To neplatí 
o výrobe, uvedení na trh alebo použití látky 
vo vedeckom výskume a vývoji, alebo  vo 
výskume a vývoji zameranom na produkt a 
postup množstvom nepresahujúcim 1 tonu 
ročne.

1. Látka samotná, v prípravku alebo vo 
výrobku, o obmedzení ktorej sa hovorí 
v dodatku XVI, sa nebude vyrábať, uvádzať 
na trh, ani používať, pokým nebude v súlade 
s podmienkami toho obmedzenia. To neplatí 
o výrobe, uvedení na trh alebo použití látky 
vo vysokej, strednej alebo nízkej 
koncentrácii vo vedeckom výskume 
a vývoji, alebo  vo výskume a vývoji 
zameranom na produkt a postup množstvom 
nepresahujúcim 1 tonu ročne.

2. Látka samotná, v prípravku alebo vo 
výrobku, o obmedzení ktorej sa hovorí 
v dodatku XVI, sa nebude vyrábať, uvádzať 
na trh, ani používať, pokým nebude v súlade 
s podmienkami toho obmedzenia. To neplatí 
o výrobe, uvedení na trh alebo použití látky 
pre laboratórny výskum alebo použitie látky 
podľa odporúčacej normy. 

2. Látka samotná, v prípravku alebo vo 
výrobku, o obmedzení ktorej sa hovorí 
v dodatku XVI, sa nebude vyrábať, uvádzať 
na trh, ani používať, pokým nebude v súlade 
s podmienkami toho obmedzenia. To neplatí 
o výrobe, uvedení na trh alebo použití látky 
vo vysokej, strednej alebo nízkej 
koncentrácii pre laboratórny výskum alebo 
použitie látky podľa odporúčacej normy. 

Or. nl
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Odôvodnenie

Látky vo vysokej koncentrácii by nemali byť vylúčené, ak je vyprodukované množstvo menšie  
ako 1 tona. (Bloklandov prioritný balík).

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 256
Článok 65 odsek 1 pododsek 1

Ak z výroby, použitia alebo uvedenia látok 
na trh vyplýva neprijateľné nebezpečenstvo 
pre ľudské zdravie alebo životné prostredie, 
o ktorom je potrebné hovoriť na úrovni 
celého Spoločenstva, dodatok XVI bude
pozmenený  a doplnený v súlade s postupom 
uvedeným v článku 130 ods. 3 prijatím 
nových obmedzení, alebo doplnením 
súčasných obmedzení v dodatku XVI, pre 
výrobu, použitie alebo uvedenie na trh tých 
látok samotných, v prípravkoch alebo 
výrobkoch v súlade s postupom určeným 
v článkoch  66 až 70. 

Ak z výroby, použitia alebo uvedenia látok 
na trh vyplýva neprijateľné nebezpečenstvo 
pre životné prostredie alebo ľudské zdravie, 
najmä vrátane ohrozeného obyvateľstva 
a obyvateľstva vystaveného zmesiam, 
o ktorom je potrebné hovoriť na úrovni 
celého Spoločenstva, dodatok XVI bude 
pozmenený  a doplnený v súlade s postupom 
uvedeným v článku 130 ods. 3 prijatím 
nových obmedzení, alebo doplnením 
súčasných obmedzení v dodatku XVI, pre 
výrobu, použitie alebo uvedenie na trh tých 
látok samotných, v prípravkoch alebo 
výrobkoch v súlade s postupom určeným 
v článkoch  

66 až 70.

Or. en

Odôvodnenie

Občania Európskej únie chápu, že to, čomu sú v skutočnosti vystavení, sú rôzne zmesi látok 
znečisťujúcich životné prostredie. Medzi skutočným ohrozením a ohrozením, ktoré je 
testované v laboratóriu, sú veľké rozdiely. Ak sa však zistí, že zvláštne kombinácie látok 
znečisťujúcich životné prostredie predstavujú neprijateľné nebezpečenstvo, potom by mali byť 
tieto nebezpečné kombinácie zredukované alebo odstránené.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Frédérique Ries a Chris Davies

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh257
Článok 65 odsek 1 pododsek 1

Ak z výroby, použitia alebo uvedenia látok 
na trh vyplýva neprijateľné nebezpečenstvo 
pre ľudské zdravie alebo životné prostredie, 
o ktorom je potrebné hovoriť na úrovni 
celého Spoločenstva, dodatok XVI bude 
pozmenený  a doplnený v súlade s postupom 
uvedeným v článku 130 ods. 3 prijatím 
nových obmedzení, alebo doplnením 
súčasných obmedzení v dodatku XVI, pre 
výrobu, použitie alebo uvedenie na trh tých 
látok samotných, v prípravkoch alebo 
výrobkoch v súlade s postupom určeným 
v článkoch 66 až 70.   

Ak z výroby, použitia alebo uvedenia látok 
na trh vyplýva neprijateľné nebezpečenstvo 
pre životné prostredie a ľudské zdravie, 
vrátane ohrozeného obyvateľstva 
a občanov skoro alebo neústále 
vystavených zmesiam látok znečisťujúcich 
životné prostredie, o ktorom je potrebné 
hovoriť na úrovni celého Spoločenstva, 
dodatok XVI bude pozmenený  a doplnený 
v súlade s postupom uvedeným v článku 130 
ods. 3 prijatím nových obmedzení, alebo 
doplnením súčasných obmedzení v dodatku 
XVI, pre výrobu, použitie alebo uvedenie na 
trh tých látok samotných, v prípravkoch 
alebo výrobkoch v súlade s postupom 
určeným v článkoch 66 až 70.   

Or. en

Odôvodnenie

Občania Európskej únie chápu, že to, čomu sú v skutočnosti vystavení, sú rôzne zmesi látok 
znečisťujúcich životné prostredie. Medzi skutočným ohrozením a ohrozením, ktoré je 
testované v laboratóriu, sú veľké rozdiely. Prijatie obmedzení podľa REACH by preto malo 
výslovne zahŕňať úvahu o nebezpečenstve tak pre ohrozených obyvateľov, ako aj pre občanov 
vystavených zdraviu škodlivým kombináciám látok znečisťujúcich životné prostredie.

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 258
Článok 65 odsek 1 pododsek 1

Ak z výroby, použitia alebo uvedenia látok 
na trh vyplýva neprijateľné nebezpečenstvo 
pre  ľudské zdravie alebo životné prostredie, 
o ktorom je potrebné hovoriť na úrovni 

Ak z výroby, použitia alebo uvedenia látok 
na trh vyplýva neprijateľné nebezpečenstvo 
pre ľudské zdravie alebo životné prostredie, 
o ktorom je potrebné hovoriť na úrovni 
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celého Spoločenstva, dodatok XVI bude 
pozmenený  a doplnený v súlade s postupom 
uvedeným v článku 130 ods. 3 prijatím 
nových obmedzení, alebo doplnením 
súčasných obmedzení v dodatku XVI, pre 
výrobu, použitie alebo uvedenie na trh tých 
látok samotných, v prípravkoch alebo 
výrobkoch v súlade s postupom určeným 
v článkoch 66 až 70.   

celého Spoločenstva, a ktoré nie je vyvážené 
sociálno-ekonomickým prínosom príslušnej 
látky, dodatok XVI bude pozmenený  
a doplnený v súlade s postupom uvedeným 
v článku 130 ods. 3 prijatím nových 
obmedzení, alebo doplnením súčasných 
obmedzení v dodatku XVI, pre výrobu, 
použitie alebo uvedenie na trh tých látok 
samotných, v prípravkoch alebo výrobkoch 
v súlade s postupom určeným v článkoch 66 
až 70.   

Or. it

Odôvodnenie

Je nevyhnutné vyhnúť sa akémukoľvek nebezpečenstvu. Článok 57 ods. 3 bod (b) však 
predpokladá, že sociálno-ekonomický prínos vyplývajúci z použitia určitých látok môže 
vyrovnať akékoľvek nebezpečenstvo. Táto sociálno-ekonomická analýza existuje a preto by sa 
malo o nej hovoriť. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh by sa mal čítať v spojení 
s ostatnými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi k článkom uvedeným v hlave VIII: 
Obmedzenia výroby, uvedenia na trh a používania určitých nebezpečných látok a prípravkov.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh259
Článok 65 odsek 1

1. Ak z výroby, použitia alebo uvedenia 
látok na trh vyplýva neprijateľné riziko pre  
ľudské zdravie alebo životné prostredie, 
o ktorom je potrebné hovoriť na úrovni 
celého Spoločenstva, dodatok XVI bude 
pozmenený  a doplnený v súlade s postupom 
uvedeným v článku 130 ods. 3 prijatím 
nových obmedzení, alebo doplnením 
súčasných obmedzení v dodatku XVI, pre 
výrobu, použitie alebo uvedenie na trh tých 
látok samotných, v prípravkoch alebo 
výrobkoch v súlade s postupom určeným 

1. Ak z výroby, použitia alebo uvedenia 
látok na trh vyplýva neprijateľné riziko pre  
životné prostredie alebo ľudské zdravie, 
vrátane ohrozeného obyvateľstva, o ktorom 
je potrebné hovoriť na úrovni celého 
Spoločenstva, dodatok XVI bude 
pozmenený  a doplnený v súlade s postupom 
uvedeným v článku 130 ods. 3 prijatím 
nových obmedzení, alebo doplnením 
súčasných obmedzení v dodatku XVI, pre 
výrobu, použitie alebo uvedenie na trh tých 
látok samotných, v prípravkoch alebo 
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v článkoch 66 až 70.   
.

výrobkoch v súlade s postupom určeným 
v článkoch 66 až 70.   

Prvý pododsek neplatí pre použitie látky 
ako miestne stanoveného medziproduktu, 
okrem prípadov upravených odsekom 3.

Vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Prijatie obmedzení podľa REACH by malo výslovne zahŕňať  úvahu o nebezpečenstve pre 
ohrozené obyvateľstvo. 

Miestne stanovený medziprodukt môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre pracovníkov, 
a ohrozenie v zamestnaní by malo byť znížené na minimum. Preto nie je dôvod pre 
oslobodenie miestne stanovených medziproduktov od obmedzení.

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

Mikolášik a Anne Laperrouze

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh260
Článok 65 odsek 2

2. Pre látky, ktoré podľa kritérií ich vplyvu 
na reprodukciu možno klasifikovať ako 
karcinogénne, mutagénne alebo toxické, 
patria do kategórie 1 a 2, a pre ktoré Výbor 
navrhol obmedzenia pre použitie 
spotrebiteľmi, sa dodatok XVI pozmení 
a doplní v súlade s postupom uvedeným 
v článku 130 ods. 3. Neplatia články 66 až 
70.

2. Pre látky, ktoré sú podľa kritérií ich 
vplyvu na reprodukciu klasifikované ako 
karcinogénne, mutagénne alebo toxické, 
patria do kategórie 1 a 2, a pre ktoré Výbor 
navrhol obmedzenia pre použitie 
spotrebiteľmi, sa dodatok XVI pozmení 
a doplní v súlade s postupom uvedeným 
v článku 130 ods. 3. 

Or. it

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa snaží uviesť do súladu navrhované zmeny k článku 
54 (a), (b) a (c). Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh by mal byť čítaný v spojení 
s ostatnými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi k článkom uvedeným v hlave VIII: 
Obmedzenia výroby, uvedenia na trh a používania určitých nebezpečných látok a prípravkov.  
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(Vernola a ďalší)

Je neprijateľné nepoužiť články 66 až 68. (Laperrouze)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Laperrouze

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh261
Článok 65 odsek 3

3. Bez ohľadu na článok 55 ods. 5, najneskôr 
po zaradení látky do Štokholmského 
dohovoru alebo do Protokolu UNECE 
o Perzistentných organických látkach 
znečisťujúcich životné prostredie, Komisia 
prednesie návrh zaradenia tejto látky do 
dodatku XVII. Navrhované opatrenia 
minimálne splnia povinnosti vyplývajúce 
z medzinárodných záväzkov pre 
Spoločenstvo. Dodatok XVII sa pozmení 
a doplní v súlade s postupom uvedeným 
v článku 130 ods. 3. Neplatia články 66 až 
70.

3. Bez ohľadu na článok 55 ods. 5, najneskôr 
po zaradení látky do Štokholmského 
dohovoru alebo do Protokolu UNECE 
o Perzistentných organických látkach 
znečisťujúcich životné prostredie, Komisia 
prednesie návrh zaradenia tejto látky do 
dodatku XVII. Navrhované opatrenia splnia 
povinnosti vyplývajúce z medzinárodných 
záväzkov pre Spoločenstvo. Dodatok XVII 
sa pozmení a doplní v súlade s postupom 
uvedeným v článku 130 ods. 3. Neplatia 
články 66 až 70. 

Or. fr

Odôvodnenie

Splnenie medzinárodných záväzkov nemožno vyčísliť ako 'minimálne'.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, 
Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, Renate Sommer a Erna Hennicot-Schoepges

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 262
Článok 66 odsek 1 pododsek 1

1. Ak Komisia zváži, že výroba, uvedenie na 
trh, alebo použitie látky samotnej 
v prípravku alebo vo výrobku predstavuje 
nebezpečenstvo pre ľudské zdravie alebo 
životné prostredie, ktoré nie je primerane 
kontrolované a je potrebné o ňom hovoriť na 

1. Ak Komisia zváži, že výroba, uvedenie na 
trh, alebo použitie látky samotnej 
v prípravku alebo vo výrobku,predstavuje 
neprijateľné nebezpečenstvo pre ľudské 
zdravie alebo životné prostredie, ktoré nie je 
primerane kontrolované a je potrebné o ňom 
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úrovni Spoločenstva, požiada Agentúru, aby 
pripravila dokumentáciu, ktorá zodpovedá 
požiadavkám prílohy XIV. Ak táto 
dokumentácia preukáže, že je potrebné 
konať na úrovni Spoločenstva, okrem už 
zavedených opatrení, navrhne Agentúra 
obmedzenia za účelom začatia procesu 
obmedzenia.

hovoriť na úrovni Spoločenstva, požiada 
Agentúru, aby pripravila dokumentáciu, 
ktorá zodpovedá požiadavkám prílohy XIV. 
Ak táto dokumentácia preukáže, že je 
potrebné konať na úrovni Spoločenstva, 
okrem už zavedených opatrení, navrhne 
Agentúra obmedzenia za účelom začatia 
procesu obmedzenia.

Or. en

Odôvodnenie

Vybrané látky by mali byť vyberané striktne na základe dohodnutých vedeckých kritérií, 
a obmedzenia by mali byť použité len v prípade ,neprijateľného' nebezpečenstva, a nie 
v prípade ,akéhokoľvek' nebezpečenstva.

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

Schoepges

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 263
Článok 66 odsek 2 pododsek 1

2. Ak Komisia zváži, že výroba, uvedenie na 
trh, alebo použitie látky samotnej 
v prípravku alebo vo výrobku, predstavuje
nebezpečenstvo pre ľudské zdravie alebo 
životné prostredie, ktoré nie je primerane 
kontrolované a je potrebné o ňom hovoriť na 
úrovni Spoločenstva, požiada Agentúru, aby 
pripravila dokumentáciu, ktorá zodpovedá 
požiadavkám prílohy XIV. Ak táto 
dokumentácia preukáže, že je potrebné 
konať na úrovni Spoločenstva, okrem už 
zavedených opatrení, navrhne Agentúra 
obmedzenia za účelom začatia procesu 
obmedzenia. 

2. Ak Komisia zváži, že výroba, uvedenie na 
trh, alebo použitie látky samotnej 
v prípravku alebo vo výrobku, predstavuje 
neprijateľné nebezpečenstvo pre ľudské 
zdravie alebo životné prostredie, ktoré nie je 
primerane kontrolované a je potrebné o ňom 
hovoriť na úrovni Spoločenstva, požiada 
Agentúru, aby pripravila dokumentáciu, 
ktorá zodpovedá požiadavkám prílohy XIV. 
Ak táto dokumentácia preukáže, že je 
potrebné konať na úrovni Spoločenstva, 
okrem už zavedených opatrení, navrhne 
Agentúra obmedzenia za účelom začatia 
procesu obmedzenia. 

Or. en
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Odôvodnenie

Vybrané látky by mali byť vyberané striktne na základe dohodnutých vedeckých kritérií, 
a obmedzenia by mali byť použité len v prípade ,neprijateľného' nebezpečenstva, a nie 
v prípade ,akéhokoľvek' nebezpečenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Erna 
Hennicot-Schoepges, Werner Langen, Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 264
Článok 66 odsek 2 pododsek 2 a (nový)

Agentúra bude na svojej webovej stránke 
bezodkladne /bez meškania/ informovať o 
zámere členského štátu alebo Komisie 
iniciovať proces obmedzenia a bude 
informovať tých, ktorí odoslali registráciu 
pre danú látku.  

Or. en

Odôvodnenie

Obmedzenia sa môžu uplatnňovať bez obmedzenia tonáže, t.j. pod 1 t/rok. Existuje právo na 
informácie od spoločností, ktoré sa zaregistrovali, ale aj od tých, ktoré buď nepodliehajú 
registrácii (pod 1 t/rok), alebo ešte nepodliehajú rôznym lehotám uplatňovaným na úroveň 
tonáže. 

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

Erna Hennicot-Schoepges, Werner Langen a Françoise Grossetête

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 265
Článok 66 odsek 3, úvodná časť

3. Agentúra na svojej webovej stránke bez  
odkladu, s jasne označeným dátumom 

3. Agentúra na svojej webovej stránke bez 
odkladu, s jasne označeným dátumom 
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uverejnenia sprístupní verejnosti všetky 
dokumenty zodpovedajúce prílohe XIV, 
vrátane navrhovaných obmedzení v súlade 
s odsekmi 1 a 2. Agentúra vyzve všetky 
zainteresované strany, aby sa  jednotlivo 
alebo spoločne podriadili v priebehu 3 
mesiacov odo dňa uverejnenia:

uverejnenia sprístupní verejnosti súhrn 
zodpovedajúcich dokumentov, vrátane 
navrhovaných obmedzení v súlade 
s odsekmi 1 a 2. Agentúra vyzve všetky 
zainteresované strany, aby sa  jednotlivo 
alebo spoločne podriadili v priebehu 6 
mesiacov odo dňa uverejnenia: 

Or. en

Odôvodnenie

Dokumenty môžu obsahovať dôverné informácie alebo patentované know-how. Ak v obsahu 
nebolo konečné rozhodnutie, mohlo by byť nesprávne interpretované alebo zneužité skôr, ako 
bude prijaté konečné rozhodnutie. (Langen a Grossetête)
3 mesiace je príliš krátka doba na poskytnutie poznámok o komplexnom výkone, hlavne 
v prípade malých a stredných podnikov. (Langen, Grossetête, Oomen-Ruijten a ďalší)

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

Mikolášik a Françoise Grossetête

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 266
Článok 68 odsek 1

1. V priebehu 12 mesiacov odo dňa 
uverejnenia uvedeného v článku 66 ods. 3 
sformuluje Výbor pre sociálno-ekonomickú 
analýzu stanovisko k navrhovaným 
obmedzeniam, založené na jeho posúdení 
príslušných častí dokumentácie a sociálno-
ekonomického vplyvu. Pripraví návrh 
stanoviska o navrhovaných opatreniach 
a s tým spojenom sociálno-ekonomickom 
vplyve, pričom vezme do úvahy prípadné 
analýzy informácií podľa bodu (b) článku 66 
ods. 3. Agentúra bezodkladne uverejní 
návrh na svojej webovej stránke. Agentúra 
vyzve zainteresované strany, aby ku 
konečnému termínu stanovenému Agentúrou
predložili svoje poznámky k návrhu.

1. V priebehu 12 mesiacov odo dňa 
uverejnenia uvedeného v článku 66 ods. 3 
sformuluje Výbor pre sociálno-ekonomickú 
analýzu szanovisko k navrhovaným 
obmedzeniam, založené na jeho 
posúdení príslušných častí dokumentácie 
a sociálno-ekonomického vplyvu. Pripraví 
návrh stanoviska o navrhovaných 
opatreniach a s tým spojenom sociálno-
ekonomickom vplyve, pričom vezme do 
úvahy prípadné analýzy informácií podľa 
bodu (b) článku 66 ods. 3. Agentúra postúpi 
návrh zainteresovaným stranám a vyzve 
ich, aby ku konečnému termínu 
stanovenému Agentúrou predložili svoje 
poznámky.  

Or. it
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Odôvodnenie

Predloženie návrhu zainteresovaným stranám nezabráni Výboru v prijatí konečného 
rozhodnutia. Zainteresované strany, alebo aspoň tie, ktoré sa zaregistrovali, by mali byť 
schopné uviesť poznámky. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh by mal byť čítaný v spojení 
s ostatnými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi k článkom uvedeným v hlave VIII: 
Obmedzenia výroby, uvedenia na trh a používania určitých nebezpečných látok a prípravkov.  
(Vernola a ďalší)

Zdá sa logické, že zainteresované strany by mali byť schopné predložiť svoje poznámky skôr, 
ako bude uverejnený návrh. (Grossetête)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Werner Langen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 267
Článok 69 odsek 2

2. Agentúra na svojej webovej stránke 
bezodkladne uverejní vyjadrenia príslušných 
dvoch Výborov.

2. Za účelom zachovania dôvernosti 
v súlade s článkom 116, Agentúra na svojej 
webovej stránke bezodkladne uverejní 
vyjadrenia príslušných dvoch Výborov.

Or. de

Odôvodnenie

Článok 116 platí aj v tomto kontexte.

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

Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer a Erna Hennicot-Schoepges

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 268
Článok 69 odsek 2

2. Agentúra na svojej webovej stránke 
bezodkladne uverejní vyjadrenia príslušných 
dvoch Výborov.

2. Agentúra na svojej webovej stránke 
bezodkladne uverejní vyjadrenia príslušných 
dvoch Výborov. Uverejnené vyjadrenia 
nebudú obsahovať žiadne chúlostivé 
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obchodné informácie.

Or. en

Odôvodnenie

Transparentnosť nemožno dosiahnuť na úkor straty ochrany chúlostivých obchodných 
informácií. 

Spojené s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k článku 61.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Jonas Sjöstedt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 269
Článok 70 odsek 2 a (nový)

2a. V prípade látky, ktorú už upravuje 
príloha XVI, a ak sú splnené podmienky 
stanovené v článku 65, pripraví Komisia  
návrh pozmeňujúceho a doplňujúceho 
nývrhu k prílohe XVI  do 3 mesiacov od 
prijatia vyjadrenia Výboru pre sociálno-
ekonomickú analýzu, alebo do uplynutia 
lehoty určenej podľa článku 68, ak tento 
Výbor nesformuluje nejaké vyjadrenie. 
Ak nebude návrh pozmeňujúceho a 
doplňujúceho návrhu v súlade s 
s niektorým z vyjadrení Agentúry, priloží 
Komisia podrobné vysvetlenie dôvodov pre 
rozdiely. 
V prípade látky, ktorá dovtedy nebola 
upravená v prílohe XVI, predloží Komisia 
namiesto v určenom časovom limite návrh 
Európskemu parlamentu a Rade pre 
doplnenie prílohy XVI.

Or. en

Odôvodnenie

V súčasnej smernici 76/769/EHS hrajú Európsky parlament a Rada úlohu pri rozhodovaní 
o určitých obmedzeniach chemických látok, ako zákaz používania ftalátov v určitých 
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hračkách. Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je dodržať tento postup a nie 
ďalej zvyšovať úlohu Komisie. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Werner Langen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 270
Article 71

Zriaďuje sa Európska chemická agentúra. Zriaďuje sa Európska chemická agentúra.
Agentúra je zodpovedná za celé riadenie a 
vykonávanie postupov REACH.

Or. de

Odôvodnenie

Centrálna organizácia vytvára účinky spolupôsobenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Riitta Myller

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 271
Článok 71

Zriaďuje sa Európska chemická agentúra. Zriaďuje sa Európska chemická agentúra so 
sídlom v Helsinkách.

Or. fi

Odôvodnenie

V súlade s článkom 289 Zmluvy o ES sa vlády členských štátov rozhodli, že Európska 
chemická agentúra by mala mať svoje sídlo v Helsinkách. Rozhodnutie o sídle by preto malo 
byť uvedené v návrhu Komisie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, 
Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, María del Pilar Ayuso González, 

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 272
Článok 71 a (nový)

Článok 71a
Poslanie Agentúry

Agentúra je zodpovedná za celkové riadenie 
postupu REACH.

Or. en

Odôvodnenie

Poverenie Agentúry plným riadením postupu REACH zabezpečí zlepšenie funkčnosti REACH 
a uľahčí a harmonizuje jeho použitie v nezávislom, transparentnom postupe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, 
Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo 

Chatzimarkakis, Holger Krahmer a Françoise Grossetête

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 273
Článok 72 odsek 1 bod (c)

(c) a Výbor pre posúdenie nebezpečenstva, 
ktorý je zodpovedný za prípravu vyjadrenia 
Agentúry o žiadostiach o povolenie, 
autorizáciu, návrhoch obmedzení a všetkých 
ostatných otázkach vyplývajúcich zo 
súčasného nariadenia týkajúcich sa 
ohrozenia ľudského zdravia alebo životného 
prostredia;

(c) a Výbor pre posúdenie nebezpečenstva, 
ktorý je zodpovedný za prípravu vyjadrenia 
Agentúry o ohodnoteniach, žiadostiach o 
povolenie, autorizáciu, návrhoch obmedzení 
a všetkých ostatných otázkach vyplývajúcich 
zo súčasného nariadenia týkajúcich sa 
ohrozenia ľudského zdravia alebo životného 
prostredia; 

Or. en

Odôvodnenie

Aktualizuje zodpovednosť Agentúry s cieľom posilniť jej úlohu pri hodnotení (viď 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy tých istých autorov o hlave VI).(Sacconi a ďalší)
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Zlúčiteľnosť s predchádzajúcimi pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Podľa 
harmonizovaného postupu a aby nevznikli rozdiely, by mala hodnotenie testovacích návrhov 
a dokumentov vykonávať Agentúra, ktorá bude môcť získať podporu Európskej siete 
hodnotiacich agentúr a inštitútov. (Grossetête)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Françoise Grossetête

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 274
Článok 72 odsek 1 bod (d)

d) a Výbor pre sociálno-ekonomickú 
analýzu, ktorý je zodpovedný za prípravu 
vyjadrenia Agentúry o žiadostiach  o 
povolenie, návrhoch obmedzení a všetkých 
ostatných otázkach vyplývajúcich zo 
súčasného nariadenia, vrátane sociálno-
ekonomickej analýzy účinku možného 
legislatívneho pôsobenia na látky;

d) a Výbor pre sociálno-ekonomickú
analýzu, ktorý je zodpovedný za prípravu 
vyjadrenia Agentúry o ohodnoteniach, 
žiadostiach  o povolenie, návrhoch 
obmedzení a všetkých ostatných otázkach 
vyplývajúcich zo súčasného nariadenia, 
vrátane sociálno-ekonomickej 
analýzy účinku možného legislatívneho 
pôsobenia na látky; 

Or. fr

Odôvodnenie

Zlúčiteľnosť s predchádzajúcimi pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Podľa 
harmonizovaného postupu a aby nevznikli rozdiely, by mala hodnotenie testovacích návrhov 
a dokumentov vykonávať Agentúra, ktorá bude môcť získať podporu Európskej siete 
hodnotiacich agentúr a inštitútov.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 275
Článok 72 odsek 1 bod (d a) (nový)

(da) a Výbor pre testovacie postupy 
neuskutočňované na zvieratách, ktorý je 
zodpovedná za vývoj a stratégiu pre 
nahradenie pokusov na zvieratách a pre 
rozhodovanie o pridelení  finančných 
prostriedkov poskytovaných cez registračné 
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poplatky, pre vývoj a oprávnenie pokusných 
postupov neuskutočňovaných na 
zvieratách;

Or. en

Odôvodnenie

Spojenie s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k bodu odôvodnenia 34a a článku 95 od 
tých istých autorov. Výbor je so svojimi právomocami potrebný pre zabezpečenie 
strategického plánovania s cieľom zrýchlenia vývoja, oprávnenia a kontrolného prijatia 
alternatívnych postupov pri pokusoch neuskutočňovaných na zvieratách. Tento výbor by tiež 
mal byť schopný rozhodnúť o pridelení finančných prostriedkov pre realizáciu strategických 
plánov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, 
Chris Davies, Carl Schlyter, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger 

Krahmer a Françoise Grossetête

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 276
Článok 72 odsek 1 bod (e)

(e) a Výbor členského štátu, ktorý je 
zodpovedný za vyriešenie rozdielov 
v návrhoch rozhodnutí predložených 
členskými štátmi podľa hlavy VI, a za 
prípravu vyjadrenia Agentúry o návrhoch 
pre klasifikáciu a označenie podľa hlavy X 
a návrhoch pre identifikáciu látok s vysokou 
koncentráciou podliehajúcich autorizačným 
postupom podľa hlavy VII;

(e) Výbor členského štátu, ktorý je 
zodpovedný za vyriešenie prípadných 
rozdielov medzi členskými štátmi 
v návrhoch rozhodnutí predložených 
Agentúrou podľa hlavy VI, a za prípravu 
vyjadrenia Agentúry o návrhoch pre 
klasifikáciu a označenie podľa hlavy X 
a návrhoch pre identifikáciu látok s vysokou 
koncentráciou podliehajúcich autorizačným 
postupom podľa hlavy VII; 

Or. en

Odôvodnenie

Aktualizuje zodpovednosti Agentúry s cieľom posilniť jej úlohu pri hodnotení (viď 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy tých istých autorov o stati VI).(Sacconi a ďalší) 

Zlúčiteľnosť s predchádzajúcimi pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Podľa 
harmonizovaného postupu a aby nevznikli rozdiely, by mala hodnotenie testovacích návrhov 
a dokumentov vykonávať Agentúra, ktorá bude môcť získať podporu Európskej siete 
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hodnotiacich agentúr a inštitútov. (Grossetête)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Werner Langen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 277
Článok 72 odsek 1 bod e

(e) a Výbor členského štátu, ktorý je 
zodpovedný za vyriešenie rozdielov 
v návrhoch rozhodnutí predložených 
členskými štátmi podľa hlavy VI, a za 
prípravu vyjadrenia Agentúry o návrhoch 
pre klasifikáciu a označenie podľa hlavy X 
a návrhoch pre identifikáciu látok s vysokou 
koncentráciou podliehajúcich autorizačným 
postupom podľa hlavy VII; 

(e) a Výbor členského štátu, ktorý je 
zodpovedný za vyriešenie rozdielov 
v návrhoch rozhodnutí predložených 
Agentúrou podľa hlavy VI, a za prípravu 
vyjadrenia Agentúry o návrhoch pre 
klasifikáciu a označenie podľa hlavy X 
a návrhoch pre identifikáciu látok s vysokou 
koncentráciou podliehajúcich autorizačným 
postupom podľa hlavy VII; 

Or. de

Odôvodnenie

Zlučiteľnosť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi k hlave VI.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, 
Chris Davies, Carl Schlyter, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger 

Krahmer a Françoise Grossetête

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 278
Článok 72 odsek 1 bod (g)

(g) a Sekretariát, ktorý poskytuje technickú, 
vedeckú a administratívnu podporu pre 
Výbory a Fórum, zabezpečí medzi nimi 
primeranú koordináciu. Tiež vykoná prácu, 
ktorú požaduje Agentúra podľa postupov pre 
preregistráciu, registráciu a vzájomné 
uznanie ohodnotenia, tak ako aj prípravu 
poradenstva, udržiavanie databázy 
a poskytovanie informácií;

(g) a Sekretariát, ktorý poskytuje technickú, 
vedeckú a administratívnu podporu pre 
Výbory a Fórum, zabezpečí medzi nimi 
primeranú koordináciu. Tiež vykoná prácu, 
ktorú požaduje Agentúra podľa postupov pre 
preregistráciu, registráciu a ohodnotenie, tak 
ako aj prípravu poradenstva, udržiavanie 
databázy a poskytovanie informácií; 

Or. en
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Odôvodnenie

Aktualizuje zodpovednosti Agentúry s cieľom posilniť jej úlohu pri hodnotení (viď 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy tých istých autorov o stati VI).(Sacconi a ďalší) 

Zlučiteľnosť s predchádzajúcimi pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Podľa 
harmonizovaného postupu a aby nevznikli rozdiely, by mala hodnotenie testovacích návrhov 
a dokumentov vykonávať Agentúra, ktorá bude môcť získať podporu Európskej siete 
hodnotiacich agentúr a inštitútov. (Grossetête)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Chris Davies

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 279
Článok 72 odsek 1 bod (h a) (nový)

(h a) a Výbor pre alternatívne testovacie 
postupy, ktorý bude zodpovedný za vývoj 
a realizáciu integrovanej stratégie na 
urýchlenie vývoja, hodnotenie a právne 
prijatie testovacích postupov 
nevykonávaných na zvieratách, a na 
zabezpečenie ich použitia v rozumnom 
krokovom posúdení nebezpečenstva za 
účelom splnenia požiadaviek tohto 
nariadenia. Výbor bude zodpovedný za 
pridelenie finančných prostriedkov pre 
alternatívne testovacie postupy poskytované 
cez registračný poplatok. Výbor sa skladá 
z odborníkov z Európskeho strediska pre 
alternatívne testovacie postupy, organizácií 
pre blaho zvierat, a z iných príslušných 
zainteresovaných skupín. 
Výbor  každý rok vypracuje a Agentúra 
predloží Európskemu parlamentu a Rade 
správu o priebehu vývoja, hodnotenia 
a právneho prijatia testovacích postupov 
nevykonávaných na zvieratách, použití 
takýchto postupov v rozumnom krokovom 
posúdení nebezpečenstva za účelom 
splnenia požiadaviek tohto nariadenia, 
a množstve a rozložení finančných 
prostriedkov pre alternatívne testovacie 
postupy.

Or. en
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Odôvodnenie

V spojení s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi k bodom odôvodnenia 73 a 77a, a článku 
95. Ciele tohto nariadenia na predstavenie testovania iného ako na zvieratách by mali byť 
zahrnuté v mandáte a práci Agentúry, aby bola zabezpečená jeho účinná realizácia. Vývoj, 
hodnotenie, právne prijatie a použitie alternatívnych testovacích postupov je často brzdené 
nedostatkom strategického plánovania a koordinácie. Preto by Agentúra mala mať výbor 
zložený z odborníkov v oblasti alternatívnych testovacích postupov s mandátom na vývoj 
a realizáciu takéhoto strategického plánovania a na zabezpečenie toho, aby boli alternatívne 
testovacie postupy použité v rozumnom, flexibilnom posúdení nebezpečenstva vždy keď je 
možné zabrániť testom na zvieratách a šetreniu nákladov. Výbor by mal tiež prideľovať 
finančné prostriedky pre alternatívne testovacie postupy a vypracovávať ročnú správu 
o pokroku zabezpečujúcom transparentnosť.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 280
Článok 72 odsek 1 bod h a (nový)

(ha) a Výbor pre alternatívne testovacie 
postupy, ktorý je zodpovedný za vývoj 
integrovanej stratégie pre vývoj, hodnotenie 
a prijatie postupov testovania iného ako 
zvieratách, a za pridelenie finančných 
prostriedkov cez registračné poplatky. 
Výbor sa skladá z odborníkov z Európskeho 
strediska pre alternatívne testovacie 
postupy (ECVAM), organizácií pre blaho 
zvierat a iných príslušných 
zainteresovaných skupín. Výbor sa musí 
riadiťčasovými obmedzeniami stanovenými 
v tomto nariadení. 

Or. de

Odôvodnenie

Vývoj, hodnotenie a prijatie alternatívnych testovacích postupov sú často brzdené 
nedostatkom strategického plánovania a koordinácie. Výbor by mal byť zložený z odborníkov 
v oblasti alternatívnych testovacích postupov s mandátom pre vývoj takého strategického 
plánovania, zlepšenie koordinácie a pridelenie finančných prostriedkov pre alternatívne 
testovacie postupy. Výbor sa musí riadiť časovými obmedzeniami stanovenými v tomto 
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nariadení.

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

Mikolášik a Werner Langen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 281
Článok 73 odsek 1

1. Agentúra poskytne členským štátom 
a inštitúciám Spoločenstva čo najlepšie 
vedecké a technické rady o otázke týkajúcej 
sa chemických látok, ktoré spadajú do jej 
kompetencie, a o ktorých sa hovorilo 
v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia.  

1. Agentúra poskytne členským štátom 
a inštitúciám Spoločenstva čo najlepšie 
vedecké a technické rady o otázke týkajúcej 
sa chemických látok, ktoré spadajú do jej 
kompetencie, a o ktorých sa hovorilo 
v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia.
V takých prípadoch je rozhodnutie prijaté 
Agentúrou právne záväzné. 

Or. it

Odôvodnenie

Táto zmena si vyžaduje ujasnenie úlohy Agentúry ako kontrolného orgánu, ktorý prijíma 
rozhodnutia, ako je určené v oznámení Komisie o operačnom rámci pre Európske kontrolné 
agentúry, KOM(2002) 718. (Langen + Vernola a ďalší)

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh by mal byť čítaný v spojení s ostatnými pozmeňujúcimi 
a doplňujúcimi návrhmi k článkom obsiahnutým v hlave IX: Agentúra (Vernola a ďalší) 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Guido Sacconi, Françoise Grossetête

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 282
Článok 73 odsek 2 bod (c)

c) vykonanie úloh pridelených podľa 
hlavy VI;

Neovplyvňuje anglickú verziu

Or. fr
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Odôvodnenie

Neovplyvňuje anglickú verziu. (Sacconi)

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 283
Článok 73 odsek 2 bod (d)

(d) vytvorenie a udržiavanie databáz(y) 
s informáciami o všetkých registrovaných 
látkach, klasifikácia a označenie zásob 
a harmonizovaný zoznam klasifikácie 
a označenia, ktoré cez Internet sprístupnia 
verejnosti nedôverné informácie v databáze 
uvedené v článku 116 ods. 1, a ktoré na 
požiadanie sprístupnia ďalšie nedôverné 
informácie v databáze;

(d) vytvorenie a udržiavanie databáz(y) 
s informáciami o všetkých registrovaných 
látkach, klasifikácia a označenie zásob 
a harmonizovaný zoznam klasifikácie 
a označenia, ktoré cez Internet v priebehu 15 
pracovných dní sprístupnia verejnosti 
nedôverné informácie v databáze uvedené 
v článku 116 ods. 1, a ktoré na požiadanie 
sprístupnia ďalšie informácie v databáze 
v súlade s článkom 115 ods. 2;

Or. en

Odôvodnenie

Časový úsek pre vstup (verejných) informácií do databáz(y) je nevyhnutný pre zabezpečenie 
jasnosti. Mal by byť stanovený na 15 pracovných dní v súlade so štandardnou lehotou na 
odpoveď podľa nariadenia 1049/2001. Je potrebné urobiť jasnú zmienku o postupe pre 
vyžiadanie informácií o nedôverných informáciách, ktorý nie je uvedený v článku 116 ods. 1 
a neriadi sa dôverne článkom 116 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta 
Myller, Anne Ferreira a Marie-Noëlle Lienemann

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 284
Článok 73 odsek 2 bod (d)

d) vytvorenie a udržiavanie databáz(y) 
s informáciami o všetkých registrovaných 

d) vytvorenie a udržiavanie databáz(y) 
s informáciami o všetkých registrovaných 
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látkach, klasifikácia a označenie zásob 
a harmonizovaný zoznam klasifikácie 
a označenia, ktoré cez Internet sprístupnia 
verejnosti nedôverné informácie v databáze 
uvedené v článku 116 ods. 1, a ktoré na 
požiadanie sprístupnia ďalšie nedôverné 
informácie v databáze; 

látkach, klasifikácia a označenie zásob 
a harmonizovaný zoznam klasifikácie 
a označenia, ktoré cez Internet v priebehu 
15 pracovných dní sprístupnia verejnosti 
informácie v databáze uvedené v článku 116 
ods. 1, a ktoré na požiadanie sprístupnia 
ďalšie informácie v databáze v súlade 
s článkom 115 ods. 2;

Or. en

Odôvodnenie

Časový úsek pre vstup (verejných) informácií do databáz(y) je nevyhnutný, inak by Agentúra 
mohla neobmedzene odkladať túto úlohu, hlavne ak sú slabé zdroje. Toto by v žiadnom 
prípade nebolo účinné, pretože neexistuje nič, čo zastaví občana vo vyžiadaní informácií 
priamo predtým, ako tieto vstúpia do databázy. Navrhujeme 15 pracovných dní na základe 
toho, že ak bude informácia raz vyžiadaná, potom to nariadenie 1049/2001 stanoví ako 
štandardný čas na odpoveď.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Evangelia Tzampazi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 285
Článok 73 odsek 2 (d)

(d) vytvorenie a udržiavanie databáz(y) 
s informáciami o všetkých registrovaných 
látkach, klasifikácia a označenie zásob 
a harmonizovaný zoznam klasifikácie 
a označenia, ktoré cez Internet sprístupnia 
verejnosti nedôverné informácie v databáze 
uvedené v článku 116 ods. 1, a ktoré na 
požiadanie sprístupnia cez Internet ďalšie 
nedôverné informácie v databáze; 

(d) vytvorenie a udržiavanie databáz(y) 
s informáciami o všetkých registrovaných 
látkach, klasifikácia a označenie zásob 
a harmonizovaný zoznam klasifikácie 
a označenia, ktoré cez Internet čo najskôr 
a najneskôr do 30 dní od prijatia
sprístupnia verejnosti nedôverné informácie 
v databáze uvedené v článku 116 ods. 1, 
a ktoré na požiadanie sprístupnia cez 
Internet ďalšie nedôverné informácie 
v databáze; 

Or. el

Odôvodnenie

Stanovenie konečného termínu na zabezpečenie dostupnosti informácií.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud 
Breyer, Dan Jørgensen, Riitta Myller, Åsa Westlund, Anne Ferreira a Marie-Noëlle 

Lienemann

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 286
Článok 73 odsek 2 bod (e)

(e) verejne zdostupniť informácie o látkach, 
ktoré sú a boli posúdené v priebehu 90 dní 
odo dňa, keď Agentúra prijala informácie, 
v súlade s článkom 116 ods. 1;

(e) verejne zdostupniť informácie o látkach, 
ktoré sú a boli posúdené v priebehu 15 
pracovných dní odo dňa, keď Agentúra 
prijala informácie, v súlade s článkom 116 
ods. 1;

Or. en

Odôvodnenie

Článok 73 ods. 2 bod (e) stanovuje Agentúre povinnosť v priebehu 90 dní verejnosti 
sprístupniť informácie o hodnotení látok. To nie je v súlade s porovnávacím štandardom 
stanoveným Aarskym dohovorom a nariadením 1049/2001 pre odpovedanie na žiadosti. Ak 
raz Agentúru požiadajú o dokument, potom by spravidla mala odpovedať v priebehu 15 
pracovných dní podľa nariadenia 1049/2001.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 287
Článok 73 odsek 2 bod (i) a (nový)

(i a) pracovať s priemyselnými sektormi 
a ostatnými zainteresovanými skupinami na 
identifikácii kategórií výrobkov a použitia 
chemických látok, ktoré spĺňajú kritériá  
uvedené v REACH, článok 54 (a-e), alebo 
podľa článku 54 (f), a na vývoji kategórie 
výrobkov založenej na  poznámkach 
poradenstva  pre fázovanie v povinnostiach 
v článku 6;

Or. en
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Odôvodnenie

Je nevyhnutné, aby Agentúra prevzala vedenie pri rozvoji sektora pre špecifické poradenstvo, 
a aby sa táto práca zakladala na prístupe zainteresovaných skupín. V súčasnosti je mnoho 
dobrých postupov založených na priemysle a jednotlivých spoločnostiach, ktoré môžu tvoriť 
základ pre diskusiu a rozvoj sektora pre špecifické poradenstvo. Poznámky poradenstva by 
mali dokonale určovať, ako sa autorizované chemické látky používajú v kategórii výrobku, 
poskytovať prehľad o najlepšom postupe v podpore reťazového riadenia, vysvetliť, ako ohlásiť 
autorizované chemické látky a skontrolovať vlastnosti pre spotrebiteľské použitie a dispozície.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 288
Článok 73 odsek 2 bod (i) b (nový)

(i b) sprístupniť informácie založené na 
databáze REACH pre použitie 
autorizovaných chemických látok vo 
výrobkoch;

Or. en

Odôvodnenie

Agentúra by mala poskytnúť štruktúrované informácie o použití autorizovaných látok v 
dostupných výrobkoch, čo bude slúžiť ako porovnateľný zdroj informácií a ako doplnok 
k informáciám spravovaným v sektore špecifických poznámok poradenstva.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 289
Článok 73 odsek 2 bod (i c) (nový)

(i c) na webovej stránke uverejní zoznam 
látok, ktoré boli identifikované ako 
spĺňajúce kritériá uvedené v článku 54 
jeden rok odo dňa nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia. Tento zoznam sa 
pravidelne obnovuje;
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Or. en

Odôvodnenie

Agentúra bude centrálnym miestom pre informácie o autorizovaných chemických látkach, 
a pre zabezpečenie právnej určitosti je dôležité, aby boli zoznamy látok spĺňajúcich kritériá 
uvedené v článku 54 verejne prístupné a pravidelne obnovované.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Jonas Sjöstedt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 290
Článok 73 odsek 2 bod (i a) (nový)

(i a) v databáze sprístupniť štruktúrované 
informácie odvodené z databázy REACH 
o použití nebezpečných látok vo výrobkoch, 
vrátane dostupnosti alternatív;

Or. en

Odôvodnenie

Poradenstvo a podpora informovanosti môžu uľahčiť priemyselnú realizáciu legislatívy 
REACH. Táto databáza by mohla zvýšiť možnosti pre malé a stredné podniky, hlavne výhody 
z novej legislatívy o chemických látkach, ktoré vyplynú z pre nich ľahšie dostupných 
informácií o alternatívach. To je tiež v súlade s požiadavkami Aarskeho dohovoru o úradnom 
predstavení verejného prístupu k informáciám o životnom prostredí.

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

Trakatellis, Renate Sommer a Erna Hennicot-Schoepges

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 291
Článok 73 odsek 2 bod (i a) (nový)

(i a) vytvoriť a spravovať dokonalé 
centrum ohlasovania nebezpečenstva. 
Poskytnúť centralizovaný a koordinovaný 
zdroj s ohľadom na informácie 
o bezpečnom použití chemických látok 
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a prípravkov. Uľahčiť poskytovanie 
poznatkov o najlepšom postupe v oblasti 
ohlasovania nebezpečenstva;

Or. en

Odôvodnenie

Vývoj primeraného a jednotného systému ohlasovania nebezpečenstva poskytne spotrebiteľom 
potrebné informácie a rady, a tým im umožní bezpečné a účinné použitie látok a prípravkov 
obsahujúcich chemické látky. 

Spojenie s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi k bodom odôvodnenia 41a (nový), 69 a 70.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, 
Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis a 

Holger Krahmer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 292
Článok 73 odsek 4 bod (f)

(f) vývoj postupu pre elektronickú výmenu 
informácií;

(f) poskytnúť technické a vedecké 
poradenstvo a nástroje, vrátane 
jednoúčelového pomocného stola a webovej 
stránky za účelom uplatňovania tohto 
nariadenia, hlavne aby priemysel a zvlášť 
malé a stredné podniky pomohli pri vývoji 
správ o bezpečnosti chemických látok;

Or. en

Odôvodnenie

Nahrádza príslušnú časť pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 74 navrhovanej správy. Mali 
by byť prijaté zvláštne opatrenia na pomoc malým a stredným podnikom.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, 
Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo 

Chatzimarkakis a Holger Krahmer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 293
Článok 73 odsek 4 bod (g a) (nový)

(ga) v spolupráci s Komisiou podporiť 
vzájomné uznávanie výsledkov testov medzi 
EÚ a tretími krajinami, vykonávaných v 
uplatnení a v súlade s týmto nariadením;

Or. en

Odôvodnenie

Dodatok k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 74 v návrhu správy. Malo by byť 
podporované vzájomné uznávanie výsledkov testov s cieľom použiteľnosti všetkých 
dostupných informácií o chemických látkach, vrátane látok z tretích krajín, a za účelom 
vyhnutia sa nepotrebným testom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Françoise Grossetête

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 294
Článok 74 odsek 4 bod (d)

(d) voľná štruktúra Agentúry. (d) voľná štruktúra Agentúry
transparentným, nediskriminačným a 
primeraným spôsobom.

Or. fr

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 295
Článok 74 bod (d)

d) voľná štruktúra Agentúry. d) voľná štruktúra Agentúry
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transparentným, nediskriminačným a 
primeraným spôsobom. 

Or. it

Odôvodnenie

Voľná štruktúra by mala byť zriadená na základe kritérií určených pre čestné, transparentné 
a primerané rozdelenie nákladov, pričom to je kľúčový nástroj pri financovaní systému 
REACH. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh by mal byť čítaný v spojení s ostatnými 
pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi k článkom v hlave IX: Agentúra.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, 
Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo 

Chatzimarkakis, Holger Krahmer a Françoise Grossetête

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 296
Článok 74 odsek 2 bod (d a) (nový)

(d a) viacročný program pre hodnotenie 
látok.

Or. en

Odôvodnenie

Obnovuje zodpovednosti Agentúry na základe posilnenia jej úlohy pri hodnotení (viď 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy tých istých autorov o hlave VI). (Sacconi a ďalší)

Plán by mal zahŕňať zodpovednosti Agentúry.

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 297
Článok 75 odsek 1

1. Správna rada sa skladá zo šiestich 
zástupcov členských štátov, ktorých 
navrhuje Komisia, ako aj z troch 

Správna rada sa skladá  zo štyroch 
zástupcov navrhnutých Komisiou 
a desiatich členov navrhnutých Radou, po 
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jednotlivcov zo zainteresovaných strán 
navrhnutých Komisiou, ktorí nemajú 
hlasovacie právo. 

konzultácii s Európskym parlamentom 
štyria z nich musia byť navrhnutí rovnakou 
mierou na základe ich praxe v združeniach 
zastupujúcich spotrebiteľov, priemysel, 
a malé a stredné podniky. 

Or. it

Odôvodnenie

Zloženie správnej rady by malo byť starostlivo vyvážené. Toto požaduje bod odôvodnenia 74 
návrhu REACH. Je dôležité zabezpečiť zainteresovanosť všetkých inštitúcií, od konzultácií 
Európskeho parlamentu, a zároveň zabezpečiť stálu prítomnosť členov, ktorí boli rovnako 
zvolení zo združení zastupujúcich spotrebiteľov, priemysel (veľké firmy) a malé a stredné 
podniky, t.j. všetky zainteresované skupiny v sektore chemických látok. Tento pozmeňujúci 
a doplňujúci návrh by mal byť čítaný v spojení s ostatnými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi 
návrhmi k článkom obsiahnutým v hlave IX: Agentúra .

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Werner Langen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 298
Článok 75 odsek 1

1. Správna rada sa skladá zo šiestich 
zástupcov z členských štátov navrhnutých 
Radou, šiestich zástupcov navrhnutých 
Komisiou, ako aj z troch jednotlivcov zo 
zainteresovaných strán, bez hlasovacieho 
práva, ktorých navrhla Komisia. 

1. Správna rada sa skladá zo šiestich 
zástupcov z členských štátov navrhnutých 
Radou, troch zástupcov navrhnutých 
Komisiou, ako aj zo štyroch jednotlivcov zo 
zainteresovaných strán navrhnutých 
Komisiou, vrátane aspoň jedného zástupcu 
z priemyslu, odborových zväzov a vedy. 

Or. de

Odôvodnenie

Zloženie správnej rady musí byť starostlivo vyvážené. Počet zástupcov navrhnutých Komisiou 
nesmie byť vyšší ako počet zástupcov navrhnutých inými stranami.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Johannes Blokland

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 299
Článok 75 odsek 1

1. Správna rada sa skladá zo šiestich 
zástupcov z členských štátov navrhnutých 
Radou a šiestich zástupcov navrhnutých 
Komisiou, ako aj z troch jednotlivcov zo 
zainteresovaných strán, bez hlasovacieho 
práva, ktorých navrhla Komisia.

1. Správna rada sa skladá zo šiestich 
zástupcov z členských štátov navrhnutých 
Radou, štyroch zástupcov navrhnutých 
Komisiou a dvoch zástupcov navrhnutých 
Európskym parlamentom, ako aj z troch 
jednotlivcov zo zainteresovaných strán, bez 
hlasovacieho práva, ktorých navrhla 
Komisia.

Or. en

Odôvodnenie

Parlament by mal mať dvoch zástupcov v správnej rade Európskej komisie pre 
poľnohospodárstvo (ECA), tak ako ich má napríklad v Európskej agentúre pre hodnotenie 
liekov (EMEA).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Evangelia Tzampazi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 300
Článok 81 odsek 1

1. Každý členský štát smie navrhnúť 
kandidátov na členstvo vo Výbore pre 
posúdenie nebezpečenstva. Výkonný 
riaditeľ zostaví zoznam navrhnutých 
zástupcov, ktorý uverejnia na webovej 
stránke Agentúry. Správna rada menuje 
členov výboru z tohto zoznamu, vrátane 
aspoň jedného člena z každého členského 
štátu, ktorý navrhol kandidátov. Členovia 
sú menovaní za svoju úlohu a prax v riadení 
chemických látok a/alebo za svoje technické 
a vedecké odborné znalosti v bilancii 
posudzovania nebezpečenstva látok.

1. Každý členský štát MUSÍ navrhnúť 
jedného alebo viac členov do Výboru pre 
posúdenie nebezpečenstva. Členovia sú 
menovaní za svoju úlohu a prax v riadení 
chemických látok a/alebo za svoje technické 
a vedecké odborné znalosti v bilancii 
posudzovania nebezpečenstva látok.

Or. el
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Odôvodnenie

Zaisťuje, že všetky členské štáty sa spolupodieľajú v Agentúre.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 301
Článok 81 odsek 1

1. Každý členský štát smie navrhnúť 
kandidátov na členstvo vo Výbore pre 
posúdenie nebezpečenstva. Výkonný 
riaditeľ zostaví zoznam navrhnutých 
zástupcov, ktorý uverejnia na webovej 
stránke Agentúry. Správna rada menuje 
členov výboru z tohto zoznamu, vrátane 
aspoň jedného člena z každého členského 
štátu, ktorý navrhol kandidátov. Členovia 
sú menovaní za svoju úlohu a prax v riadení 
chemických látok a/alebo za svoje technické 
a vedecké odborné znalosti v bilancii 
posudzovania nebezpečenstva látok. 

1. Každý členský štát menuje aspoň 
jedného člena do Výboru pre posúdenie 
nebezpečenstva a alternatív. Členovia sú 
menovaní za svoju úlohu a prax v riadení 
chemických látok a/alebo za svoje technické 
a vedecké odborné znalosti v bilancii 
posudzovania nebezpečenstva látok.

Or. en

Odôvodnenie

Nie je vhodné navrhnúť stáleho člena vo výbore, pretože požadované odborné vedomosti sa 
môžu meniť podľa prerokúvaného problému. Členský štát by sa mal rozhodnúť, kto je 
najvhodnejším odborníkom. Všetky členské štáty by mali byť prítomné vo výbore.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 302
Článok 81 odsek 2

2. Každý členský štát smie navrhnúť 
kandidátov na členstvo vo Výbore pre 
sociálno-ekonomickú analýzu. Výkonný 

2. Každý členský štát menuje jedného člena
do Výboru pre sociálno-ekonomickú 
analýzu. Členovia budú menovaní za svoju 
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riaditeľ zostaví zoznam navrhnutých 
členov. Zoznam sa zverejní na webovej 
stránke Agentúry. Správna rada menuje 
členov výboru z tohto zoznamu, na ktorom 
je aspoň jeden členský štát, ktorý navrhol 
kandidátov. Členovia budú menovaní za 
svoju úlohu a prax v riadení chemických 
látok a/alebo za svoje odborné znalosti 
v sociálno-ekonomickej analýze.

úlohu a prax v riadení chemických látok 
a/alebo za svoje odborné znalosti v sociálno-
ekonomickej analýze. 

Or. en

Odôvodnenie

Nie je vhodné navrhnúť stáleho člena do výboru, pretože požadované odborné znalosti sa 
môžu meniť podľa prerokúvaného problému. Členský štát by sa mal rozhodnúť, kto je 
najvhodnejším odborníkom. Všetky členské štáty by mali byť prítomné vo výbore.

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 303
Článok 81 odsek 4 pododsek 4

Výkonný riaditeľ alebo jeho zástupca alebo 
zástupcovia sú oprávnení zúčastniť sa 
všetkých zasadaní výborov a pracovných 
skupín, ktoré zvolala Agentúra alebo jej 
výbory. Na žiadosť členov výboru alebo 
správnej rady môžu byť zainteresované 
skupiny tiež pozvané na zasadania ako 
pozorovatelia, ak je to vhodné. 

Výkonný riaditeľ alebo jeho zástupca alebo 
zástupcovia sú oprávnení zúčastniť sa 
všetkých zasadaní výborov a pracovných 
skupín, ktoré zvolala Agentúra alebo jej 
výbory. Zainteresované skupiny, vrátane 
zástupcov priemyslu/malých a stredných 
podnikov, sa môžu tiež zúčastniť zasadania 
ako pozorovatelia. 

Or. it

Odôvodnenie

Prítomnosť zástupcu priemyslu na zasadaniach výboru by nemala byť len na základe 
pozvania. Pre zástupcov priemyslu a/alebo malých a stredných podnikov by mala byť 
vytvorená pozícia pozorovateľa. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh by mal byť čítaný len 
v spojení s ostatnými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi k článkom v hlave IX: Agentúra. 
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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 304
Článok 82 odsek 1

Každý členský štát menuje jedného člena do 
Fóra na dobu troch rokov, ktorú možno 
predĺžiť. Členovia sú zvolení na základe ich 
úlohy a praxe v presadzovaní legislatívy 
o chemických látkach a udržiavajú 
zodpovedajúce styky s kompetentnými 
úradmi členských štátov.  

Každý členský štát menuje jedného člena do 
Fóra na dobu troch rokov, ktorú možno 
predĺžiť. Členovia sú zvolení na základe ich 
úlohy a praxe v presadzovaní legislatívy 
o chemických látkach a udržiavajú 
zodpovedajúce styky s kompetentnými 
úradmi členských štátov.  

Cieľom Fóra by mal byť široký rozsah 
príslušných odborných znalostí jeho členov. 
Fórum by malo za týmto účelom kooptovať 
maximálne päť ďalších zvolených členov na 
základe ich špecifickej kompetencie. Títo 
členovia sú menovaní na dobu troch rokov, 
ktorú možno predĺžiť.  

Neovplyvňuje anglickú verziu. 

Členov Fóra dopĺňajú vedeckí a technickí 
poradcovia. 

Členov Fóra môžu dopĺňať vedeckí 
a technickí poradcovia. 

Výkonný riaditeľ Agentúry alebo jeho 
zástupca a zástupcovia Komisie sú 
oprávnení zúčastniť sa všetkých zasadaní 
Fóra a jeho pracovných skupín. Na žiadosť 
členov Fóra alebo správnej rady môžu byť 
zainteresované skupiny tiež pozvané na 
zasadania ako pozorovatelia, ak je to 
vhodné.  

Výkonný riaditeľ Agentúry alebo jeho 
zástupca a zástupcovia Komisie sú 
oprávnení zúčastniť sa všetkých zasadaní 
Fóra a jeho pracovných skupín. 
Zainteresované skupiny, vrátane zástupcov 
priemyslu/malých a stredných podnikov, sa 
môžu tiež zúčastniť zasadania ako 
pozorovatelia.

Or. it

Odôvodnenie

Prítomnosť zástupcu priemyslu na zasadaniach výboru by nemala byť len na základe 
pozvania. Pre zástupcov priemyslu a/alebo malých a stredných podnikov by mala byť 
vytvorená pozícia pozorovateľa. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh by mal byť čítaný len 
v spojení s ostatnými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi k článkom v hlave IX: Agentúra. 
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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 305
Článok 83 odsek 2 pododsek 1

2. Členské štáty doručia Agentúre mená 
odborníkov s overenými odbornými 
znalosťami a praxou v posudzovaní 
nebezpečenstva chemických látok a/alebo 
sociálno-ekonomickej analýze, alebo v inom 
príslušnom vedeckom odbore, ktorý by bol 
v pracovných skupinách výborov, spolu so 
svedectvom o ich kvalifikácii a oblasti ich 
špecifických odborných znalostí. 

2. Členské štáty doručia Agentúre mená 
nezávislých odborníkov s overenými 
odbornými znalosťami a praxou 
v posudzovaní nebezpečenstva chemických 
látok a/alebo sociálno-ekonomickej analýze, 
alebo v inom príslušnom vedeckom odbore, 
ktorý by bol v pracovných skupinách 
výborov, spolu so svedectvom o ich 
kvalifikácii a oblasti ich špecifických 
odborných znalostí. 

Or. it

Odôvodnenie

Odborníci by mali byť vedecky a politicky nezávislí. Mal by byť vytvorený postup na 
identifikovanie nezávislých odborníkov. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh by mal byť 
čítaný len v spojení s ostatnými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi k článkom v hlave IX: 
Agentúra.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Françoise Grossetête

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 306
Článok 83 odsek 2 a (nový)

(2a). Na návrh výkonného riaditeľa by 
mala správna rada zostaviť a uverejniť 
zoznam kompetentných orgánov 
menovaných členským štátom, ktoré 
jednotlivo alebo ako súčasť sieťovej práce 
môžu pomáhať Agentúre vo vykonávaní jej 
úloh, hlavne tých, ktoré jej pripadajú podľa 
hlavy VI. Agentúra môže určité úlohy 
prideliť týmto orgánom, hlavne hodnotenie 
testovacích návrhov, dokumentácie a látok. 
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Or. fr

Odôvodnenie

Vytvorenie siete odborných znalostí v členských štátoch priamo prepojenej s Agentúrou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Françoise Grossetête

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 307
Článok 83 odsek 3

3. Poskytovanie služieb členmi výboru alebo 
inými odborníkmi z pracovných skupín 
výborov alebo Fóra, alebo vykonanie nejakej 
úlohy pre Agentúru sa riadi písomnou 
dohodou medzi Agentúrou a poverenou 
osobou, alebo ak je to vhodné, medzi 
Agentúrou a zamestnávateľom poverenej 
osoby. 

3. Poskytovanie služieb členskými orgánmi 
z verejného zoznamu opísaného v odseku 
2a, členmi výboru alebo inými odborníkmi 
z pracovných skupín výborov alebo Fóra, 
alebo vykonanie nejakej úlohy pre Agentúru 
sa riadi písomnou dohodou medzi 
Agentúrou a povereným orgánom, 
Agentúrou a poverenou osobou, alebo ak je 
to vhodné, medzi Agentúrou 
a zamestnávateľom poverenej osoby. 

Poverená osoba, alebo jej zamestnávateľ, sú 
odmeňovaní v súlade so stupnicou 
poplatkov, ktorá má byť zahrnutá do 
finančných dohôd vytvorených správnou 
radou. Ak poverená osoba nesplní svoje 
povinnosti, výkonný riaditeľ má právo 
vypovedať alebo prerušiť dohodu alebo 
zadržať plat. 

Poverený orgán alebo osoba, alebo jej 
zamestnávateľ, sú odmeňovaní v súlade so 
stupnicou poplatkov, ktorá má byť zahrnutá 
do finančných dohôd vytvorených správnou 
radou. Ak orgán alebo poverená osoba 
nesplní svoje povinnosti, výkonný riaditeľ 
má právo vypovedať alebo prerušiť dohodu 
alebo zadržať plat.  

Or. fr

Odôvodnenie

Vytvorenie siete odborných znalostí v členských štátoch priamo prepojenej s Agentúrou. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Guido Sacconi, Chris Davies, Carl 
Schlyter, Jonas Sjöstedt a Lena Ek

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 308
Článok 84 odsek 2

2. Členovia manažmentu, výkonný riaditeľ 
a členovia výborov a Fóra urobia vyhlásenie 
o svojom záväzku splniť svoje povinnosti 
a vyhlásenie o záujmoch, ktoré možno 
považovať za škodlivé v súvislosti s ich 
nezávislosťou. Tieto vyhlásenia sa každý rok 
vypracujú písomne.   

2. Členovia manažmentu, výkonný riaditeľ 
a členovia výborov a členovia Fóra,  
členovia odvolacej rady, odborníci 
a vedeckí a technickí poradcovia nemajú 
ekonomické ani iné záujmy v chemickom 
sektore, ktoré by mohli poškodiť ich 
nestrannosť. Konajú nezávisle a vo 
verejnom záujme a každý rok urobia 
vyhlásenie o svojich finančných záujmoch. 
Každý priamy záujem týkajúci sa 
chemického priemyslu bude priznaný 
v registri, ktorý vedie Agentúra a je na 
požiadanie verejne prístupný v úradoch 
Agentúry.  
Členovia Výboru pre posúdenie 
nebezpečenstva, Výboru pre sociálno-
ekonomickú analýzu, Fóra alebo odvolacej 
rady, alebo ich vedeckých a technických 
poradcov a odborníkov nedostanú od 
členských štátov žiadne pokyny 
nezlučiteľné s jednotlivými úlohami tých 
osôb alebo s tými úlohami, zodpovednosťou 
a nezávislosťou Agentúry.  
Pracovný poriadok Agentúry špecifikuje 
opatrenia vzťahujúce sa k použitiu tohto 
článku. 

Or. en

Odôvodnenie

Nahrádza odsek 2 pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 84  návrhu správy, pridáva k nemu 
ustanovenie týkajúce sa nezávislosti členov Agentúry členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Werner Langen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 309
Článok 85 odsek 1
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1. Odvolacia rada sa skladá z predsedu 
a dvoch ďalších členov. 

1. Odvolacia rada sa skladá z predsedu, 
ktorý je v členskom štáte povereným 
sudcom, a dvoch ďalších členov. 

Or. de

Odôvodnenie

Vzhľadom na úlohy, ktoré vykonáva, musí odvolacej rade predsedať sudca. 

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 310
Článok 85 odsek 1

1. Odvolacia rada sa skladá z predsedu 
a dvoch ďalších členov. 

1. Odvolacia rada sa skladá zo sudcu, ktorý 
je jej predsedom a dvoch ďalších členov.  

Or. it

Odôvodnenie

Vzhľadom na úlohy, ktoré odvolacia rada vykonáva, pozíciu predsedu by mal zastávať sudca. 
Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh by mal byť čítaný len v spojení s ostatnými 
pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi k článkom v hlave IX: Agentúra.

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

Mikolášik, Holger Krahmer a Jorgo Chatzimarkakis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 311
Článok 87 odsek 1

1. Odvolanie možno podať proti 
rozhodnutiam Agentúry, ktoré prijala podľa 
článku 7, článku 18, tretieho pododseku 
článku 25 ods. 4, prvého pododseku článku 
28 ods. 2, článku 49, článku 115 ods. 4 
alebo článku 116.

1. Odvolanie možno podať proti 
rozhodnutiam a vyjadreniam Agentúry, 
ktoré prijala podľa tohto nariadenia.
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Or. it

Odôvodnenie

Odvolania by sa nemali obmedzovať na diskutabilné sady rozhodnutí, ale mali by byť 
prijateľné proti akémukoľvek rozhodnutiu podľa tohto nariadenia. Tento pozmeňujúci 
a doplňujúci návrh by mal byť čítaný len v spojení s ostatnými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi 
návrhmi k článkom v hlave IX: (Vernola a ďalší)

V zásade musí existovať právo odvolania sa proti akémukoľvek rozhodnutiu, ktoré prijala 
Agentúra. Navyše by malo byť možné podať odvolanie proti vyjadreniam Agentúry, pretože 
také vyjadrenia tvoria nezávislé konanie uzatvárajúce hodnotenia, ktoré sa musia dať opraviť. 
(Krahmer a Chatzimarkakis)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Liam Aylward

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 312
Článok 87 odsek 1

1. Odvolanie možno podať proti 
rozhodnutiam Agentúry, ktoré prijala podľa 
článku 7, článku 18, tretieho pododseku 
článku 25 ods. 4, prvého pododseku článku 
28 ods. 2, článku 49, článku 115 ods. 4 
alebo článku 116.  

1. Proti rozhodnutiam Agentúry možno 
podať odvolanie.

Or. en

Odôvodnenie

Žiadateľ alebo zainteresovaná skupina má veľmi obmedzené práva, aby získal možnosť 
nezávislej kontroly rozhodnutí prijatých v postupe REACH. Za predpokladu, že táto 
legislatíva má na európske hospodárstvo a jeho konkurencieschopnosť značný vplyv, veríme, 
že je absolútne rozhodujúce poskytovať plné a čestné vypočutie pred nestranným tribunálom 
v zmysluplnom čase a zmysluplným spôsobom.

Všetky rozhodnutie by mali byť dobre vysvetlené a dobre odôvodnené, takže je možná účinná 
administratívna kontrola rozhodnutí, a musí existovať účinná súdna kontrola na dôležitých 
stupňoch postupu na zabezpečenie toho, aby počas postupu boli zabezpečené rozhodujúce 
práva a hospodárske záujmy. Navyše, odvolanie by malo byť otvorené proti všetkým 
rozhodnutiam Agentúry a nie proti obmedzeným vymenovaným rozhodnutiam (ako je to 
v prípade terajšieho článku 87).
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja 
Weisgerber

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 313
Článok 87 odsek 1

1. Odvolanie možno podať proti 
rozhodnutiam Agentúry, ktoré prijala podľa 
článku 7, článku 18, tretieho pododseku 
článku 25 ods. 4, prvého pododseku článku 
28 ods. 2, článku 49, článku 115 ods. 4 alebo 
článku 116.  

1. Odvolanie možno podať proti 
rozhodnutiam Agentúry, ktoré prijala podľa 
článku 7, článku 18, tretieho pododseku 
článku 25 ods. 4, článku 26b ods. 1, prvého 
pododseku článku 28 ods. 2, článku 49, 
článku 115 ods. 4 alebo článku 116.  

Or. de

Odôvodnenie

Pridelenie prioritnej úrovne podľa článku 26b ods. 1 by malo byť zahrnuté medzi 
rozhodnutia, proti ktorým možno podať odvolanie.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 314
Článok 87 odsek 1

1. Odvolanie možno podať proti 
rozhodnutiam Agentúry, ktoré prijala podľa 
článkov 7, 18, tretieho pododseku článku 25 
ods. 4, prvého pododseku článku 28 ods. 2, 
článku 49, článku 115 ods. 4 alebo článku 
116.

1. Odvolanie možno podať proti 
rozhodnutiam Agentúry, ktoré prijala podľa 
článkov 7, 18, tretieho pododseku článku 25 
ods. 4, prvého pododseku článku 28 ods. 2, 
článkov 49,  57, 115 ods. 4 a 116.

Or. en

Odôvodnenie

Pre dôslednosť by mali byť autorizačné rozhodnutia tiež predmetom odvolacieho postupu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Liam Aylward

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 315
Článok 87 odsek 2

2. Odvolanie podané podľa odseku 1 má 
pozastavujúci účinok.

Vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Viď odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu k článku 87 odsek 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Liam Aylward

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 316
Článok 87 odsek 2 a (nový)

2a. Výrobcovia, dovozcovia a následní 
užívatelia, záujmy ktorých by mohli byť 
nepriaznivo ovplyvnené výsledkom 
opatrení, ktoré prijala Agentúra, by mali 
mať právo byť vypočutí počas celého 
prijímacieho postupu a v každom prípade 
predtým, ako je opatrenie prijaté.

Or. en

Odôvodnenie

Viď odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu k článku 87 odsek 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Françoise Grossetête

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 317
Článok 93 odsek 2

2. Výdavky Agentúry zahŕňajú 
zamestnancov, administratívu, infraštruktúru 
a prevádzkové náklady. 

2. Výdavky Agentúry zahŕňajú 
zamestnancov, administratívu, infraštruktúru 
a prevádzkové náklady, hlavne tie, ktoré 
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vznikli ako výsledok dohôd uzatvorených 
s tretími stranami, vrátane členov siete 
spojených s Agentúrou, pre hodnotenia 
podľa hlavy VI.

Or. fr

Odôvodnenie

Vytvára sieť odborných poznatkov v členských štátoch, ktorá je priamo prepojená 
s Agentúrou. Agentúra vedie hodnotenie testovacích návrhov a dokumentov podľa 
harmonizovaného postupu, ktorý bol vytvorený za účelom vylúčenia rozdielov.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 318
Článok 95

Zloženie a výšku poplatkov opísaných 
v článku 93 ods. 1 bod (b) stanovuje správna 
rada a tieto sa zverejňujú. 

Zloženie a výšku poplatkov opísaných 
v článku 93 ods. 1 bod  (b) stanovuje 
správna rada a tieto sa zverejňujú.

Časť poplatkov sa pridelí na vývoj testov 
nevykonávaných na zvieratách.

Or. en

Odôvodnenie

Prepojené k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu bodú odôvodnenia 73. Aby sa dosiahol 
cieľ tohto nariadenia – presadiť testy nevykonávané na zvieratách – je potrebné sprístupniť 
viac zdrojov pre vývoj testov nevykonávaných na zvieratách, ktoré možno použiť na splnenie 
požiadaviek informovanosti podľa tohto nariadenia. (Davies)

Prepojené k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu bodu odôvodnenia 34(a). Mali by sa 
sprístupniť zvýšené finančné zdroje, aby sa dosiahol cieľ presadiť použitie testovania iného 
ako na zvieratách. (Schlyter, Lucas, Breyer)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Christofer Fjellner, María del Pilar 
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Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, Anja Weisgerber, Antonios Trakatellis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 319
Článok 95

Zloženie a výšku poplatkov opísaných 
v článku 93 ods. 1 bod (b) stanovuje správna 
rada a tieto sa zverejňujú.

Zloženie a výšku poplatkov opísaných 
v článku 93 ods. 1 bod (b) stanovuje správna 
rada a tieto sa zverejňujú. Poplatky pokryjú 
len aktuálne výdavky registrácie.

Or. sv

Odôvodnenie

Poplatky by mali byť odôvodnené a zodpovedať aktuálnym výdavkom registrácie. Nemali by 
byť nástrojom pre financovanie uplatňovania verejnej moci.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Riitta Myller

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 320
Článok 98 odsek 3

3. Agentúra sídli v Ispra, Taliansko. Vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Na základe rozhodnutia prijatého spoločnou dohodou medzi zástupcami členských štátov na 
stretnutí na úrovni najvyšších predstaviteľov štátu alebo vlády z 13. decembra 2003 (Úradný 
vestník L29/15, 3.2.2004) má Európska chemická agentúra  svoje sídlo v Helsinkách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Werner Langen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 321
Článok 98 odsek 3

3. Agentúra sídli v Taliansku v Ispre. 3. Agentúra sídli v Belgicku v Bruseli.

Or. de
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Odôvodnenie

Brusel má centrálnu pozíciu v rámci Európskej únie.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 322
Článok 105

V súlade s Komisiou správna rada vyvinie 
primerané spojenia medzi Agentúrou 
a zástupcami priemyslu, organizácií pre 
ochranu spotrebiteľov, ochranu 
zamestnancov a ochranu životného 
prostredia. Tieto kontakty môžu zahŕňať 
účasť pozorovateľov v určitých aspektoch 
práce Agentúry, podľa podmienok vopred 
určených správnou radou, v súlade 
s Komisiou.

V súlade s Komisiou správna rada vyvinie 
primerané spojenia medzi Agentúrou 
a zástupcami priemyslu, organizácií pre 
ochranu spotrebiteľov, ochranu 
zamestnancov, ochranu životného prostredia 
a ochranu zvierat. Tieto kontakty môžu 
zahŕňať účasť pozorovateľov v určitých 
aspektoch práce Agentúry, podľa podmienok 
vopred určených správnou radou, v súlade 
s Komisiou.  

Or. en

Odôvodnenie

Organizácie pre ochranu zvierat sú kľúčovými zainteresovanými skupinami v kontexte s týmto 
nariadením, spolu so svojím vplyvom na testovanie na zvieratách. Preto by mali byť tieto 
organizácie zahrnuté na zozname organizácií, s ktorými je potrebné vytvoriť primerané 
kontakty.


