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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY 323-402 ČASŤ VII, hlavy X – XIV

Návrh správy (PE 353.529v01-00)
Predkladá Guido Sacconi
Týkajúci sa registrácie, hodnotenia, povoľovania a obmedzenia používania chemikálií 
(REACH), ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre chemické látky a ktorým sa mení a 
dopĺňa smernica 1999/45/ES a nariadenie (ES) {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 Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido 
Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis a 

Miroslav Mikolášik

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 323
Hlava X nadpis

KLASIFIKAČNÝ A OZNAČOVACÍ
ZOZNAM

KLASIFIKAČNÝ ZOZNAM

Or. it
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Odôvodnenie

Cieľom toho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zabezpečenie zhody s pozmeňujúcimi 
a doplňujúcimi návrhmi v tabuľkách k textu a zamedzenie opakovania.  Mali by byť uvedené 
v zhode s ďalšími pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v tabuľke k článkom 
hlavy X, Klasifikačný a označovací zoznam.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  324
Článok 109

Tento nadpis sa má vzťahovať na: Vypúšťa sa
a) látky, ktoré sú predmetom registrácie 
výrobcom alebo importérom;
b) látky v rámci článku 1 smernice 
67/548/EHS, ktoré spĺňajú kritériá pre 

klasifikáciu ako nebezpečné v súlade 
s touto smernicou, a ktoré sú umiestňované 
na trh buď ako také, alebo v prípravkoch 
s koncentráciou presahujúcou limity 
špecifikované v smernici 1999/45/ES, čo  
má za následok klasifikáciu prípravku, ako 
nebezpečného. 

Or. de

Odôvodnenie

Nie je potrebné zostaviť separátny klasifikačný a označovací  zoznam, nakoľko informácie 
o klasifikácii a označení sú oznamované ako súčasť procesu registrácie  a sú zdrojom 
podstatných informácií. Takéto informácie budú dostupné vo vytvorenej databáze 
a uchovávané Agentúrou na základe čl. 73 ods. 2 písm. d.  Ďalšie  požiadavky na 
oznamovanie za účelom vytvorenia takéhoto zoznamu by znamenal zbytočnú záťaž pre 
výrobcov a importérov, bez toho aby boli získané dodatočné informácie..

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 325
Článok 109 bod b)
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(b) látky v rámci článku 1 smernice 
67/548/EHS, ktoré spĺňajú kritériá pre 
klasifikáciu ako nebezpečné v súlade s touto 
Smernicou, a ktoré sú umiestňované na trh 
ako také, alebo v prípravkoch 
s koncentráciou presahujúcou limity 
špecifikované v smernici 1999/45/ES, čo má 
za následok klasifikáciu prípravku ako 
nebezpečného.

(b) látky v rámci článku 1 smernice 
67/548/EHS, ktoré spĺňajú kritériá pre 
klasifikáciu ako nebezpečné v súlade s touto 
smernicou, a ktoré sú umiestňované na trh  
v množstvách presahujúcich 100 kg a na 
výrobcu alebo importéra, buď ako také, 
alebo v prípravkoch s koncentráciou 
presahujúcou limity špecifikované v 
smernici 1999/45/ES, čo má za následok 
klasifikáciu prípravku ako nebezpečného.

Tento nadpis nebude aplikovaný na látky, 
ktoré sú vyňaté z registrácie. 

Or. it

Odôvodnenie

Musí byť stanovené minimálne množstvo, aby sa zamedzilo nahlasovaniu nepatrných 
množstiev. Smernica 1999/45/ES nestanovuje hranice koncentrácie pre fyzikálno-chemické 
účinky. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh treba brať do úvahy v spojitosti s ďalšími 
pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi v tabuľkách k článkom hlavy X, Klasifikačný 
a označovací zoznam.

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

Mikolášik

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 326
Článok 110 odsek 1 úvodná časť

1. Každý importér alebo výrobca, alebo 
skupina dovozcov alebo výrobcov, ktorá 
umiestni na trh látku v rámci článku 109, je 
povinná oznámiť agentúre nasledovné 
informácie za účelom zaradenia do zoznamu 
v súlade s článkom 111, pokiaľ nie sú 
predložené ako súčasť registrácie:

1. Každý importér alebo výrobca, alebo 
skupina dovozcov alebo výrobcov, ktorá 
umiestni na trh látku v rámci článku 109, je 
povinná oznámiť agentúre nasledovné 
informácie za účelom zaradenia do zoznamu 
v súlade s článkom 111, za predpokladu, že 
nie je potrebné oznámiť ich ako súčasť 
registrácie:

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido 



AM\565937SK.doc 4/50 PE 357.825v01-00

External translation

SK

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 327
Článok 110 odsek 1 bod b)

(b) totožnosť látky (látok), ako je 
špecifikované v časti 2 prílohy IV;

(b) totožnosť látky (látok), ako je 
špecifikované v časti 2 prílohy IV. Pre látky 
zahrnuté v čl. 109 bod. b), je postačujúce 
poskytnúť informáciu o ktorej sa 
pojednáva v časti  2.1 prílohy IV;

Or. it

Odôvodnenie

Je potrebné zamedziť duplicitnej práci: pre bod b), úplný zoznam požiadaviek časti 2 prílohy  
IV je nadmerný a znamenal by neprimerané náklady pri malých množstvách látok. Tento 
pozmeňujúci a doplňujúci návrh treba brať do úvahy v spojitosti s ďalšími pozmeňujúcimi 
a doplňujúcimi návrhmi v tabuľke k článkom hlavy X, Klasifikačný a označovací zoznam.

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

Mikolášik

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 328
Článok 110 odsek 1 bod d)

(d) vyplývajúce označenie rizika pre látku 
(y), vyplývajúce z uplatnenia článkov 23, 24 
a 25 smernice 67/548/EHS;

Vypúšťa sa

Or. it

Odôvodnenie

Je potrebné zamedziť duplicitnej práci :  pre bod d), zoznam by mal poskytnúť klasifikáciu 
položiek, nie označovanie. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh treba brať do úvahy 
v spojitosti s ďalšími pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi v tabuľke k článkom hlavy X, 
Klasifikačný a označovací zoznam. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Johannes Blokland, Chris Davies

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 329
Článok 110 odsek 3
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3. Kde povinnosť podľa odseku 1 vyplýva 
z rôznych údajov zoznamu pre tú istú látku, 
oznamovatelia  a registrátori by mali  
urobiť všetko pre to, aby bola dosiahnutá 
dohoda o údajoch, ktoré majú byť zaradené 
do zoznamu.

3. Kde povinnosť podľa odseku 1 vyplýva 
z rôznych údajov zoznamu  pre tú istú látku, 
oznamovatelia musia sformulovať
dohodnutý údaj, ktorý bude zaradený do 
zoznamu.

Ak rôzni oznamovatelia a registrátori 
nesúhlasia, agentúra, po konzultácii so 
všetkými  zainteresovanými, príjme 
jednotný záznam.

Or. nl

Odôvodnenie

Látka by mala byť klasifikovaná len  jedným spôsobom  (Johannes Blokland). 

Je nevyhnutné, aby klasifikácia tej istej látky vyrábanej rôznymi výrobcami bola zhodná 
(Chris Davies).

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

Mikolášik

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 330
Článok 111 nadpis

Klasifikačný a označovací zoznam Klasifikačný zoznam 

Or. it

Odôvodnenie

Navrhnutý text sa opakuje, nakoľko táto otázka je už regulovaná v článkoch 109 a 20. Cieľom 
tohto pozmeňujúceho návrhu je zaistiť  zhodu s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi 
uvedenými v tabuľke pri texte a zabrániť opakovaniu. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh 
treba brať do úvahy v spojitosti s ďalšími pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi v tabuľke 
k článkom hlavy X, Klasifikačný a označovací zoznam.
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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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 331
Článok 111 odsek 1 pododsek 1

Klasifikačný a označovací zoznam, 
uvádzajúci informácie vzťahujúce sa k čl. 
110 ods.1, a to ako informácie oznámené 
podľa čl. 110 ods. 1, tak aj  informácie 
predložené ako súčasť registrácie,  bude 
založený a uchovávaný agentúrou vo forme 
databázy. Informácie v tejto databáze, ktoré 
nie sú tajné, identifikované v čl. 116 ods.1, 
sú verejne dostupné. Agentúra bude 
oznamovateľom a registrátorom, ktorí 
predložili informácie o danej látke, 
poskytovať prístup k iným údajom o každej 
látke zoznamu. 

Klasifikačný zoznam, uvádzajúci informácie 
vzťahujúce sa k čl. 110 ods.1, a to ako 
informácie oznámené podľa čl. 110 ods. 1, 
tak aj informácie predložené ako súčasť 
registrácie,  bude založený a uchovávaný 
agentúrou vo forme databázy. Informácie 
v tejto databáze, ktoré nie sú tajné, 
identifikované v čl. 116 ods.1, sú verejne 
dostupné. Agentúra bude oznamovateľom 
a registrátorom, ktorí predložili informácie 
o danej látke, poskytovať prístup k iným 
údajom o každej látke zoznamu.  

Or. it

Odôvodnenie

Navrhovaný text sa opakuje, nakoľko táto otázka je už regulovaná v článkoch 109 a 20. 
Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zaistiť zhodu s pozmeňujúcimi 
a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v tabuľke pri texte a zabrániť opakovaniu. Tento 
pozmeňujúci a doplňujúci návrh treba brať do úvahy v spojitosti s ďalšími pozmeňujúcimi 
a doplňujúcimi návrhmi v tabuľke k článkom hlavy X, Klasifikačný a označovací zoznam.

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

Miroslav Mikolášik

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 332
Článok 111 odsek 1 pododsek 2

Agentúra bude aktualizovať zoznam keď 
obdrží aktualizované informácie v súlade 
s článkom 110 ods. 4.

Agentúra bude aktualizovať zoznam keď 
obdrží aktualizované informácie v súlade 
s článkom 20 ods. 1 bod ga) alebo článkom 
110 ods. 4. 

Or. it
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Odôvodnenie

Navrhovaný text sa opakuje, nakoľko táto otázka je už regulovaná v článkoch 109 a 20. 
Cieľom toho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zaistiť zhodu s pozmeňujúcimi 
a doplňujúcimi návrhmi v tabuľke pri texte a zabrániť opakovaniu. Tento pozmeňujúci 
a doplňujúci návrh treba brať do úvahy v spojitosti s ďalšími pozmeňujúcimi a doplňujúcimi 
návrhmi v tabuľke k článkom hlavy  X, Klasifikačný a označovací zoznam.

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

Mikolášik

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 333
Článok 111 odsek 2 bod a)

či existuje, s ohľadom na záznam, 
harmonizovaná klasifikácia a označovanie
na úrovni Spoločenstva pri zahrnutí do 
prílohy I smernice 67/548/EHS;

či existuje, s ohľadom na záznam, 
harmonizovaná klasifikácia na úrovni 
Spoločenstva pri zahrnutí do prílohy 
I smernice 67/548/EHS;

Or. it

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zaistiť zhodu s pozmeňujúcimi 
a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v tabuľke pri texte a zabrániť opakovaniu. Tento 
pozmeňujúci a doplňujúci návrh treba brať do úvahy v spojitosti s ďalšími pozmeňujúcimi 
a doplňujúcimi návrhmi v tabuľke k článkom hlavy X, Klasifikačný a označovací zoznam.

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

Miroslav Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 334
Článok 112 nadpis

Harmonizácia klasifikácie a označovania Harmonizácia klasifikácie 

Or. it
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Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zaistiť zhodu s pozmeňujúcimi 
a doplňujúcimi návrhmi, uvedenými v tabuľke pri texte a zabrániť opakovaniu. Tento 
pozmeňujúci a doplňujúci návrh treba brať do úvahy v spojitosti s ďalšími pozmeňujúcimi 
a doplňujúcimi návrhmi v tabuľke k článkom hlavy X, Klasifikačný a označovací zoznam.

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

Miroslav Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 335
Článok 112 odsek 1

1. Harmonizovaná klasifikácia  
a označovanie na úrovni Spoločenstva, bude 
od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, 
pridaná iba k prílohe I smernice 
67/548/EHS pre klasifikáciu látky ako 
karcinogénnej, mutagénnej alebo toxickej, 
pre reprodukčné kategórie 1, 2 alebo 3, 
alebo ako dýchací alergén. K tomuto 
termínu príslušné orgány členských krajín 
môžu predložiť agentúre návrhy na 
harmonizovanú klasifikáciu a označovanie 
v súlade s prílohou XIV.

1. Harmonizovaná klasifikácia na úrovni 
Spoločenstva, bude od nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia, pridaná iba
k prílohe I smernice 67/548/EHS pre 
klasifikáciu látky ako karcinogénnej, 
mutagénnej alebo toxickej, pre reprodukčné 
kategórie 1, 2 alebo 3, alebo ako dýchací 
alergén. K tomuto termínu príslušné orgány 
členských krajín môžu predložiť agentúre 
návrhy na harmonizovanú klasifikáciu 
a označovanie v súlade s prílohou XIV.

Or. it

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zaistiť zhodu s pozmeňujúcimi 
a doplňujúcimi návrhmi, uvedenými v tabuľke pri texte a zabrániť opakovaniu. Tento 
pozmeňujúci a doplňujúci návrh treba brať do úvahy v spojitosti s ďalšími pozmeňujúcimi 
a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v tabuľke k článkom hlavy X, Klasifikačný a označovací 
zoznam.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú  Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud 
Breyer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 336
Článok 112 odsek 1

1. Harmonizovaná klasifikácia 
a označovanie na úrovni spoločenstva, bude
od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, 
pridaná iba k prílohe I smernice 
67/548/EHS pre klasifikáciu látky ako 
karcinogénnej, mutagénnej alebo toxickej 
pre  reprodukčné kategórie 1, 2 alebo 3, 
alebo ako dýchací alergén. K tomuto 
termínu, príslušné kompetentné orgány 
členských štátov môžu predložiť agentúre 
návrhy na harmonizovanú klasifikáciu 
a označovanie v súlade s prílohou XIV.

1. Harmonizovaná klasifikácia 
a označovanie na úrovni spoločenstva môže 
byť, od nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia, pridaná tiež k prílohe 
I smernice 67/548/EHS, ako aj  k Smernici 

1999/45/ES.  K tomuto termínu, príslušné 
autority členských krajín môžu predložiť 
agentúre návrhy na harmonizovanú 
klasifikáciu a označovanie v súlade 
s prílohou XIV.  

Or. en

Odôvodnenie

Obmedzenie harmonizovanej klasifikácie len na niektoré nepriaznivé účinky  nie je 
akceptovateľné. Existuje veľa omnoho relevantnejších vplyvov na ľudské zdravie a životné 
prostredie. Klasifikácia sa ukázala byť veľmi kontroverzná, príliš kontroverzná na to, aby 
mohla byť ponechaná len samotnému priemyslu.  Harmonizovaná klasifikácia umožňuje riešiť 
spory bez obracania sa na súdy, a preto šetrí zdroje. Navyše klasifikácia prípravkov 
podmieňuje, či musí byť urobený  posudok chemickej bezpečnosti (čl. 29), preto je dôležité 
mať harmonizovanú klasifikáciu, aby sa zabránilo neistotám a konfliktom.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 337
Článok 112 odsek 1

1. Harmonizovaná klasifikácia  
a označovanie na úrovni spoločenstva, bude 
od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, 
pridaná iba k prílohe I smernice 
67/548/EHS pre klasifikáciu látky ako 
karcinogénnej, mutagénnej alebo toxickej 
pre reprodukčné kategórie 1, 2 alebo 3, 
alebo dýchací alergén. K tomuto termínu, 

1. Harmonizovaná klasifikácia  
a označovanie na úrovni spoločenstva, bude 
od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, 
pridaná iba k  Prílohe I Smernice 
67/548/EHS pre klasifikáciu látky ako 
karcinogénnej, mutagénnej alebo toxickej 
pre reprodukčné kategórie 1, 2 alebo 3, 
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kompetentné orgány členských krajín môžu 
predložiť agentúre návrhy na 
harmonizovanú klasifikáciu a označovanie 
v súlade s prílohou XIV.

alebo dýchací alergén. K tomuto termínu;

a) kompetentné orgány členských štátov 
môžu predložiť agentúre návrhy na 
harmonizovanú klasifikáciu a označovanie 
v súlade s prílohou XIV,
b) Agentúra môže pripraviť harmonizované 
návrhy klasifikácie a označovania,  
v súlade s prílohou  XIV.

Or. en

Odôvodnenie

Pokračuje zo zmien a doplnkov k hlave VI (hodnotenie).

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

Mikolášik

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 338
Článok 113

Povinnosti vyplývajúce z článku 110 budú 
uplatnené od konečného dátumu určeného 
podľa čl. 21 ods. 1.

Povinnosti vyplývajúce z článku 110 budú 
uplatnené od konečného dátumu určeného 
v rámci článku 21.

Or. it

Odôvodnenie

Zoznam musí byť zostavený na základe predregistračnej procedúry, časové obdobia by mali 
byť rovnaké. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh treba brať do úvahy v spojitosti s ďalšími 
pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v tabuľke pri článkoch hlavy  X, 
Klasifikačný a označovací zoznam.
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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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 339
Článok 114

1. Členské štáty predložia každých desať
rokov, Komisii správu o používaní  tohto 
nariadenia na ich vlastnom území, vrátane 
odseku o jej vyhodnocovaní a presadzovaní 
vo formáte špecifikovanom v článku 108.

1. Členské štáty predložia každé dva roky, 
Komisii správu o používaní tohto nariadenia 
na ich vlastnom území, vrátane odseku o jej 
vyhodnocovaní a presadzovaní vo formáte 
špecifikovanom v článku 108.

Avšak, prvá správa musí byť predložená 
päť rokov po nadobudnutí účinnosti tohto 
nariadenia.

Avšak, prvá správa musí byť predložená 
jeden rok po nadobudnutí účinnosti tohto 
nariadenia.

2. Každých desať rokov, musí agentúra 
predložiť Komisii správu o pôsobnosti tohto 
nariadenia. 

Avšak, prvá správa musí byť predložená  
päť rokov po oznámení požadovanom 
podľa čl. 131 ods. 2.

2. Každé dva roky, musí agentúra predložiť 
Komisii správu o pôsobnosti tohto 
nariadenia. 

Avšak, prvá správa musí byť predložená  dva 
roky po oznámení požadovanom podľa 
čl. 131 ods. 2. 

3. Každých desať rokov musí Komisia 
vydať všeobecnú správu o skúsenostiach 
získaných z pôsobenia tohto nariadenia, 
vrátane informácii, o ktorých sa hovorí 
v odsekoch 1 a 2.

Avšak prvá správa musí byť publikovaná 
šesť rokov od dátumu oznámenia 
požadovaného podľa čl. 131 ods. 2.

3. Každé dva roky musí Komisia vydať 
všeobecnú správu o skúsenostiach získaných 
z pôsobenia tohto nariadenia, vrátane 
informácii, o ktorých sa hovorí v odsekoch 1 
a 2.

Avšak prvá správa musí byť publikovaná dva 
roky od dátumu oznámenia požadovaného 
podľa čl. 131 ods. 2.

Or. it
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Odôvodnenie

Z hľadiska veľmi inovatívnej povahy tohto Nariadenia, správy o jeho pôsobení musia byť 
predložené skôr ako bolo navrhnuté, okrem iného, aby zaistili, že jeho implementácia bude 
dôkladne a a komplexne monitorovaná. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh treba brať do 
úvahy v spojitosti s ďalšími pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v tabuľke 
k hlave XI, Informácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Werner Langen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 340
Článok 114

1. Členské štáty predložia každých desať
rokov Komisii správu o používaní tohto 
Nariadenia na ich teritóriách, vrátane odseku 
o jej vyhodnocovaní a presadzovaní, vo 
forme uvedenej v článku 108. 

1. Členské štáty predložia každé dva roky 
Komisii správu o používaní tohto nariadenia 
na ich teritóriách, vrátane odseku o jeho 
vyhodnocovaní a presadzovaní, vo forme 
uvedenej v článku 108. Správy musia okrem 
iného obsahovať informácie o 
monitorovaní a kontrole vykonaných 
opatrení, všetky vzniknuté porušenia 
a uložene pokuty, a všetky problémy pri 
implementácii predpisu.

Avšak prvá správa musí byť predložená päť
rokov po nadobudnutí účinnosti tohto 
nariadenia.

Avšak prvá správa musí byť predložená 
jeden rok po nadobudnutí účinnosti tohto 
nariadenia.

2. Každých desať rokov musí agentúra 
predložiť Komisii správu o pôsobnosti tohto 
nariadenia. 

2. Každé dva roky musí agentúra predložiť 
Komisii správu o pôsobnosti tohto 
nariadenia. 

Avšak prvá správa musí byť predložená päť 
rokov od dátumu oznámenia požadovaného 
v čl. 131 ods. 2.

Avšak prvá správa musí byť predložená dva 
roky od dátumu oznámenia požadovaného 
v čl. 131 ods. 2.

3. Každých desať rokov Komisia vydá 
všeobecnú správu o skúsenostiach získaných 
z pôsobenia tohto nariadenia, vrátane 
informácii uvedených v odseku 1 a 2. 

3. Každé dva roky Komisia vydá všeobecnú 
správu o skúsenostiach získaných 
z pôsobenia tohto nariadenia, vrátane 
informácii uvedených v odseku 1 a 2. 

Avšak prvá správa musí byť vydaná šesť 
rokov od dátumu oznámenia požadovaného 
v čl. 131 ods. 2.

Avšak prvá správa musí byť vydaná dva 
roky od dátumu oznámenia požadovaného 
v čl. 131 ods. 2.

Or. de

Odôvodnenie

Z pohľadu zabezpečenia implementácie nariadenia jednotným spôsobom, je potrebné 
špecifikovať pre členské štáty podstatne kratšie obdobia vydávania správ.  Len takým 
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spôsobom môžu byť problémy napravené už v počiatočnom štádiu. Taktiež treba stanoviť 
minimálne informácie obsiahnuté v správach, aby sa zabezpečilo udržanie určitej kvality 
hlásení.

</Amend>

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 341
Článok 114

1. Členské štáty predložia každých desať
rokov Komisii správu o používaní tejto 
smernice na ich teritóriách, vrátane odseku 
o jej vyhodnocovaní a presadzovaní, vo 
forme uvedenej v článku 108. 

1. Členské štáty predložia každé tri roky 
Komisii správu o používaní tejto smernice na 
ich teritóriách, vrátane odseku o jej 
vyhodnocovaní a presadzovaní, vo forme 
uvedenej v článku 108. 

Avšak prvá správa musí byť predložená päť 
rokov po nadobudnutí účinnosti tohto 
nariadenia.

Avšak prvá správa musí byť predložená 
jeden rok po nadobudnutí účinnosti tohto 
nariadenia.

2. Každých desať rokov musí agentúra 
predložiť Komisii správu o pôsobnosti tohto 
Nariadenia. 
Avšak prvá správa musí byť predložená päť 
rokov od dátumu oznámenia požadovaného 
v čl. 131 ods. 2.

2. Každých tri roky musí agentúra predložiť 
Komisii správu o pôsobnosti tohto 
Nariadenia. 
Avšak prvá správa musí byť predložená dva
roky od dátumu oznámenia požadovaného 
v čl. 131 ods. 2.

3. Každých desať rokov Komisia predloží 
všeobecnú správu o skúsenostiach 
získaných z pôsobenia tohto nariadenia, 
vrátane informácii uvedených v odseku 1 
a 2. 
Avšak prvá správa musí byť vydaná šesť 
rokov od dátumu oznámenia požadovaného 
podľa čl. 131 ods. 2.

3. Každé tri roky Komisia predloží 
všeobecnú správu o skúsenostiach získaných 
z pôsobenia tohto nariadenia, vrátane 
informácií uvedených v odseku 1 a 2. 
Avšak prvá správa musí byť vydaná tri  roky 
od dátumu oznámenia požadovaného 
podľa čl. 131 ods. 2.
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Or. it

Odôvodnenie

Časové obdobia by mali byť kratšie, aby zabezpečili časovo vhodné monitorovanie a uľahčili 
realizáciu potrebných úprav. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Johannes Blokland

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 342
Článok 114

1. Členské štáty predložia každých desať
rokov Komisii správu o používaní tejto 
smernice na ich teritóriách, vrátane odseku 
o jej vyhodnocovaní a presadzovaní, vo 
forme uvedenej v článku 108. 

1. Členské štáty predložia každých päť
rokov Komisii správu o používaní tejto 
smernice na ich teritóriách, vrátane odseku 
o jej vyhodnocovaní a presadzovaní, vo 
forme uvedenej v článku 108. 

Avšak prvá správa musí byť predložená päť 
rokov po nadobudnutí účinnosti tohto 
nariadenia.
2. Každých desať rokov musí agentúra 
predložiť Komisii správu o pôsobnosti tohto 
nariadenia.  

2. Každých päť rokov musí agentúra
predložiť Komisii správu o pôsobnosti tohto 
nariadenia. 

Avšak prvá správa musí byť predložená päť 
rokov od dátumu oznámenia požadovaného 
v čl. 131 ods. 2.
3. Každých desať rokov Komisia predloží 
všeobecnú správu o skúsenostiach získaných 
z pôsobenia tohto nariadenia, vrátane 
informácii uvedených v odseku 1 a 2. 

3. Každých päť rokov Komisia predloží 
všeobecnú správu o skúsenostiach získaných 
z pôsobenia tohto nariadenia, vrátane 
informácii uvedených v odseku 1 a 2. 

Avšak prvá správa musí byť vydaná šesť 
rokov od dátumu oznámenia požadovaného 
v čl. 131 ods. 2.

Or. <Original>{NL}nl</Original>

Odôvodnenie

Správy by mali byť vydávané členskými štátmi, agentúrou a Komisiou každých päť rokov. Raz 
za desať rokov nie je dostačujúce.  
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Guido Sacconi, Chris Davies, Carl 
Schlyter, Jonas Sjöstedt, 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 343
Článok 114a (nový) 

Článok 114a
Informácie pre verejnosť
Z ohľadom na uľahčenie bezpečného 
a obhájiteľného používania chemických 
látok, prípravkov a výrobkov od nich 
odvodených u užívateľa, výrobcovia musia 
sprístupniť zákazníkom primerané  
informácie pomocou nálepiek na každom 
balení uvedenom na trh za účelom predaja.  
Takéto označovanie bude tiež 
doprevádzané, ak je to vhodné, použitím 
iných komunikačných kanálov, ako sú 
napr. webové stránky, ktoré by mali 
poskytovať podrobnejšie informácie 
o bezpečnosti a používaní tovaru. 

Or. <Original>{EN}en</Original>

Odôvodnenie

Nepatrne upravená formulácia pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 103 v návrhu správy.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 344
Článok 114a (nový) 

Článok 114a
Informovanie verejnosti

S ohľadom na podporu bezpečného 
a obhájiteľného používania tovarov, 
obsahujúcich chemické látky, 
u spotrebiteľa, výrobcovia musia 
sprístupniť riadne zdôvodnené informácie 
tykajúce sa rizík pomocou vhodných 
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označení na každom balení uvedenom  na 
spotrebiteľský trh.  Jasné a zreteľné 
označenie s uvedením látky(ok) 
nachádzajúcich sa vo výrobku, ktorý je 
umiestnený na trh musí informovať 
o podmienkach správneho použitia výrobku 
a o ohrozeniach životného prostredia 
a zdravia spojených s jeho používaním 
alebo o predvídateľných okolnostiach 
nesprávneho použitia. Okrem označovania  
sa musia využiť, tam kde je to vhodné, iné 
komunikačné kanály, ako sú napr. webové 
stránky, ktoré by poskytovali podrobnejšie 
informácie o bezpečnosti a použití tovaru.  
Ďalšie informácie by mali byť 
sprostredkované distribútorom, aby títo  
poskytovali  verejnosti a spotrebiteľom 
lepšie poradenstvo a tým zabezpečili 
realizáciu ich slobodného výberu  na 
základe informovanosti. 

Or. fr

Odôvodnenie

Musí sa vytvoriť väčšia dôvera spotrebiteľa zavedením komunikačného systému, hlavne 
pomocou jasného označovania, čo najpresnejším a najzreteľnejším spôsobom, s ohľadom na 
tovary obsahujúce chemické látky. 
Toto umožní spotrebiteľom výber výrobkov na základe informácii, za predpokladu, že okrem 
toho budú aj  distribútori podrobnejšie informovaní výrobcami, dodávateľmi alebo 
importérmi o predávaných chemických tovaroch. 

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

Erna Hennicot-Schoepges

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 345
Článok 114a (nový) 

Článok 114a
Špeciálne ustanovenia o informáciách pre 

verejnosť: 
1.  Aby sa pomohlo spotrebiteľom pri 
bezpečnom a obhájiteľnom používaní látok 
a prípravkov, výrobcovia musia sprístupniť 
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informácie týkajúce sa rizík, pomocou 
nálepky na obale každého balenia 
uvedeného na trh za účelom predaja 
spotrebiteľom, ktorá informuje o rizikách 
spojených s odporúčaným použitím alebo 
o situáciách vyplývajúcich 
z predvídateľného zneužitia.   Okrem toho 
by mala byť nálepka na obale doplnená, ak 
je to vhodné, použitím iných 
komunikačných kanálov, ako sú webové 
stránky, pre poskytovanie podrobnejších 
informácii tykajúcich sa bezpečnosti 
a používania látky alebo prípravku.  
2.  Smernice 1999/45/ES a 1967/548/EHS 
budú príslušným spôsobom  zmenené 
a doplnené.

Or. en

Odôvodnenie

Vývoj vhodného a stabilného komunikačného systému založeného na problematike rizík 
poskytne spotrebiteľom potrebné informácie a rady, ktoré im umožnia používať bezpečne 
a efektívne látky a prípravky obsahujúce chemikálie. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dorette Corbey

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 346
Článok 114a (nový) 

Článok 114a
Špeciálne ustanovenia o informáciách pre 

verejnosť a pracovníkov: 
Výrobcovia prípravkov určených pre širokú 
verejnosť alebo pre osoby zodpovedné za 
ich umiestnenie na trhu sprístupnia 
informácie o rizikách, ktoré budú 
identifikovať nebezpečenstva spojené 
s normálnymi a s primerane 
predvídateľnými  podmienkami použitia, 

hlavne pomocou nálepiek na obale 
doplnených, tam kde je to vhodné, inými 
komunikačnými kanálmi ako napr. na 
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webových stránkach. 
Výrobcovia prípravkov určených pre 
použitie pracovníkmi (robotníkmi) 
sprístupnia informácie o rizikách, ktoré 
budú identifikovať nebezpečenstva spojené 
s normálnymi a s primerane 
predvídateľnými  podmienkami použitia, 

podmienky pre bezpečné používanie 
a možné riziká vzniku choroby z povolania. 
Tieto informácie sa sprístupnia pomocou 
nálepiek na obaloch, poskytovaním školení 
a tiež ich doplnením použitím iných 
komunikačných kanálov, ako napr. na 
webových stránkach. 

Or. en

Odôvodnenie

Vývoj efektívneho komunikačného systému je dôležitý ak má REACH zvýšiť dôveru 
spotrebiteľov k chemikáliám a k ich používaniu.  Takýto systém by mal poskytovať 
spotrebiteľom potrebné informácie umožňujúce im zvládnuť všetky rizika vznikajúce pri 
používaní chemikálii v prípravkoch a používať ich bezpečne.  Špeciálne informácie by mali 
byť k dispozícii pre robotníkov.  

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 347
Článok 115 odsek 1a (nový) 

1a. Táto informácia musí byť k dispozícii 
v každom oficiálnom jazyku EÚ. 

Or. nl

Odôvodnenie

Ciele REACH predstavujú ochranu ľudského zdravia a životného prostredia.  Je mimoriadne 
dôležité aby zainteresované osoby mali možnosť získať informácie o chemikáliách v jazyku, 
ktorý je pre nich zrozumiteľný.  
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Carl Schlyter, Caroline Lucas a Hiltrud 
Breyer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 348
Článok 115 odsek 2 

2. Kedykoľvek sa predloží Agentúre 
požiadavka na prístup k dokumentom podľa 
nariadenia (ES) č. 1049/2001, Agentúra 
vykoná konzultáciu s treťou stranou v 
zmysle článku 4 ods. 4 nariadenia (ES) č. 
1049/2001 podľa druhého a tretieho 
pododseku. 

2.  Kedykoľvek sa predloží Agentúre 
požiadavka na prístup k dokumentom, 
nezahrňujúca dokumenty obsiahnuté 
v zozname uvedenom v čl. 116 ods. 1, 
podľa nariadenia (ES) č. 1049/2001, 
týkajúca sa dokumentov, pre ktoré žiadateľ 
požiadal dôvernosť, Agentúra vykoná 
konzultáciu s treťou stranou v zmysle článku 
4 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1049/2001 podľa 
druhého a tretieho pododseku.

Agentúra musí informovať registrátora, 
potenciálneho registrátora, následného 
užívateľa, predkladateľa, alebo inú stranu, 
ktorej sa táto požiadavka dotýka.  Dotknutá 
strana môže predložiť prehlásenie 
v priebehu 30 dní upresňujúce informácie 
obsiahnuté v požiadavke, ktoré považuje za 
komerčne citlivé a ktorých sprístupnenie by 
mohlo ho poškodiť komerčne a ktoré si 
preto želá udržiavať ako dôverné pred 
všetkými osobami okrem kompetentných 
orgánov, agentúry a Komisie.    V každom 
prípade musí predložiť odôvodnenie. 

Agentúra musí informovať registrátora, 
a tam, kde je to vhodné, potenciálneho 
registrátora, následného užívateľa, alebo inú 
stranu, ktorej sa táto požiadavka dotýka. 

Toto prehlásenie agentúra posúdi 
a rozhodne na základe odôvodnenia, či 
akceptuje toto prehlásenie pred 
rozhodnutím, či sa má vyhovieť požiadavke 
na prístup k dokumentom. Agentúra bude 
informovať dotknutú stranu, ktorá sa môže, 
podľa článku 87, 88 a 89 odvolať na 
Apelačný senát proti akémukoľvek 
rozhodnutiu agentúry, ktorým neakceptuje 
prehlásenie, v priebehu 15 dní od vydania 
tohto rozhodnutia.  Takéto odvolanie bude 
mať odkladný účinok.  Apelačný senát musí 
rozhodnúť o odvolaní v priebehu 30 dní. 

V priebehu 15 pracovných dní od 
zaregistrovania žiadosti, agentúra musí 
informovať žiadateľa, ako aj registrátora, 
potenciálneho registrátora, ďalšieho 
užívateľa, alebo inú stranu dotknutú jej 
rozhodnutím týkajúcim sa žiadosti o prístup 
k dokumentom.  Hociktorý 
z horeuvedených môže sa podľa článku 87, 
88 a 89 odvolať na Apelačnom senáte proti 
tomuto rozhodnutiu v priebehu 15 dní po 
vydaní tohto rozhodnutia.  Takéto odvolanie 
bude mať odkladný účinok.  Apelačný senát 
musí rozhodnúť o odvolaní v priebehu 30 
dní. 

Or. en
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Odôvodnenie

Upravené znenie v porovnaní s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 105 od prekladateľa.   

V súčasnosti navrhované ustanovenia, týkajúce sa prístupu k informáciám, nevyhovujú 
Konvencii Aarhus a musia byť preto zmenené a doplnené.  Musí byť jasné, že článok 115 ods. 
2 sa uplatňuje len na dokumenty v „šedej zóne“, ktoré nemajú ani charakter voľne 
prístupných (obyčajných) dokumentov, ani nie sú dôverné podľa článku 116.  

Treba doplniť časové určenie. 

</Amend>

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 349
Článok 115 odsek 3 

3. Žiadosti o prístup k informáciám, ktoré 
nemajú dôverný charakter, predloženej 
podľa tohto Nariadenia, bude vyhovené pre 
dokumenty uložené u kompetentných 
orgánov Členských štátov podľa smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES.   
Členské štáty zabezpečia vytvorenie 
systému, v ktorom sa každá dotknutá strana 
môže odvolať s odkladným účinkom proti 
rozhodnutiam vydaným vo vzťahu 
k prístupu k dokumentom. 

3. Žiadosti o prístup k informáciám, ktoré 
nie sú v zozname Článku 116, predloženej 
podľa tohto Nariadenia, bude vyhovené pre 
dokumenty uložené u kompetentných 
orgánov Členských štátov podľa smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES.   
Členské štáty zabezpečia vytvorenie 
systému, v ktorom sa každá dotknutá strana 
môže odvolať s odkladným účinkom proti 
rozhodnutiam vydaným vo vzťahu 
k prístupu k dokumentom.  Rozhodnutie 
o odvolaní musí byť vydané v priebehu 30 
dní. 

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné ujasniť, že článok 115 sa vzťahuje len na informácie „šedej zóny“, informácie, 
ktoré nie sú špecifikované v zozname v článku 116 (informácie, ktoré vždy nemajú dôverný 
charakter, alebo ktoré sú vždy dôverné).  Je potrebné určiť časový limit pre rozhodnutia 
o odvolaniach. 

</Amend>

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 350
Článok 115 odsek 3 



AM\565937SK.doc 21/50 PE 357.825v01-00

External translation

SK

3. Žiadosti o prístup k informáciám, ktoré 
nemajú dôverný charakter, predloženej 
podľa tohto nariadenia, bude vyhovené pre 
dokumenty uložené u kompetentných 
orgánov Členských štátov podľa smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES. 
Členské štáty zabezpečia vytvorenie 
systému, v ktorom sa každá dotknutá strana 
môže odvolať s odkladným účinkom proti 
rozhodnutiam vydaným vo vzťahu 
k prístupu k dokumentom. 

3. Žiadosti o prístup k informáciám, ktoré 
nemajú dôverný charakter, predloženej 
podľa tohto nariadenia, bude vyhovené pre 
dokumenty uložené u kompetentných 
orgánov Členských štátov podľa smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES.  

Or. fr

Odôvodnenie

Žiadosti o informácie predložené voči členským štátom by mali byť spracované podľa 
smernice 2003/4. Odvolacie konanie s odkladným účinkom, ktoré by zaviedol tento  článok by 
otvorilo dvere veľkému počtu časovo náročných procesov a obmedzilo by pôsobnosť smernice 
2003/4.

</Amend>

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 351
Článok 115 odsek 4 

4. Pokiaľ je odvolanie nevybavené, alebo 
môže byť podané, agentúra a všetky 
kompetentné orgány členského štátu budú 
stále zaobchádzať s príslušnými 
informáciami ako s dôvernými. 

Vypúšťa sa 

Or. fr

Odôvodnenie

Žiadosti o informácie predložené voči členským štátom by mali byť spracované podľa 
smernice 2003/4. Odvolacie konanie s odkladným účinkom, ktoré by zaviedol tento  článok by 
otvorilo dvere veľkému počtu časovo náročných procesov a obmedzilo by pôsobnosť smernice 
2003/4.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Chris Davies, Frédérique Ries

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 352
Článok 115a (nový) 

Článok 115a
Povinnosť oznamovať informácie 
o látkach obsiahnutých v článkoch
Ďalší užívatelia, ktorí začleňujú do tovaru 
látku alebo prípravok, pre ktorý sa vyžaduje 
list bezpečnostných údajov, alebo ktorý 
spĺňa kritériá uvedené v čl. 54 body a) – f), 
a užívatelia, ktorí následne manipulujú 
alebo ďalej spracovávajú tento tovar, 
musia postúpiť list bezpečnostných údajov 
každému príjemcovi tovaru alebo jeho 
derivátov, okrem individuálnym 
spotrebiteľom.        
Výrobcovia, alebo importéri, musia na 
požiadanie v priebehu 15 pracovných dní, 
umožniť každému individuálnemu 
spotrebiteľovi bezplatne získať kompletné 
informácie o bezpečnosti a používaní, 
týkajúce sa látok, ktoré nimi vyrobený 
alebo dovezený tovar obsahuje. 

Or. en

</Amend>

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 353
Článok 116 nadpis

Dôvernosť Transparentnosť a dôvernosť 

Or. en

Odôvodnenie

Nadpis by mal odrážať obsah článku vyváženým spôsobom. 

</Amend>

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido
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Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik a 
Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle a Françoise Grossetête a Holger Krahmer, Jorgo 

Chatzimarkakis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 354
Článok 116 odsek 1 pododsek 1 

Nasledovné informácie nebudú považované 
za dôverné:

Nasledovné informácie nebudú považované 
za dôverné, pokiaľ, od prípadu k prípadu, 
výrobca alebo importér nepreukáže inak:

Or. en

Odôvodnenie

Malo by byť vykonané opatrenie umožňujúce predkladanie výnimiek z pravidla o nie 
dôvernom charaktere na základe analýzy jednotlivých prípadov a na základe zdôvodnení 
výrobcu/importéra.  Spôsoby analýzy predstavujú dôverné informácie a nemajú žiadny 
význam pre širokú verejnosť.  Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je spojený s inými 
pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v tabuľke k článkom uvedeným v hlave XI: 
Informácia (Marcello Vernola a iní).   

Jednotlivé výnimky z pravidla o nie dôvernom charaktere by mali byť možné.  V týchto 
jednotlivých prípadoch by mala byť ponechaná výrobcovi/importérovi možnosť predložiť 
dôvody, ktoré oprávňujú k dôvernému zaobchádzaniu s informáciami podľa čl. 116 ods. 1 
(Thomas Ulmer a ďalší).  

Jednotlivé výnimky z pravidla o nie dôvernom charaktere by mali byť možné.  (Françoise 
Grossetête)

1. V jednotlivých prípadoch musí byť ponechaná výrobcovi/importérovi možnosť predložiť 
dôvody oprávňujúce dôverné zaobchádzanie s informáciami podľa čl. 116 ods. 1. 2. 
Obchodný názov látky môže tvoriť citlivú informáciu voči ostatným účastníkom trhu, pretože 
by sa mohli zistiť trhové prepojenia medzi výrobcami a zákazníkmi.   Takéto informácie sú 
výslovne považované za dôverné v zmysle paragrafu 2.3. Sprístupnenie úrovní Dnel súčasný 
zákon neobsahuje.  Získanie takýchto hodnôt je nákladné a tieto informácie by nemali byť 
prístupné konkurentom bez starostlivého zváženia (článok 115).  4. Informácie uvedené v liste 
bezpečnostných údajov často obsahujú údaje určené len pre priamych zákazníkov.  Takéto 
údaje o použití musia v zmysle čl. 116 ods. 2 byť považované za dôverné.  (Holger Krahmer 
a ďalší)

</Amend>

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 355
Článok 116 odsek 1 bod a) 
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(a) obchodné meno(á) látky; Vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k čl. 116 ods. 1.

</Amend>

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 356
Článok 116 odsek 1 bod b) 

(b) názov v Nomenklatúre IUPAC, pre 
nebezpečné látky v zmysle smernice 
67/548/EHS;

(b) názov v Nomenklatúre IUPAC, pre 
nebezpečné látky v zmysle smernice 
67/548/EHS, pokiaľ sa neuplatňujú odlišné 
ustanovenia tak, ako sú uvedené v prílohe 
Ia ku tomuto nariadeniu, alebo v článku 15 
smernice 1999/45/ES;

Or. de

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k čl. 116 ods. 1.

</Amend>

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 357
Článok 116 odsek 1 bod c) 

(c) ak je to uplatniteľné, názov látky tak, ako 
je udaný v Einecs;

(c) ak je to uplatniteľné, názov látky tak, ako 
je udaný v Einecs, ak sa jedná 
o nebezpečnú látku  v zmysle smernice 
67/548/EHS, pokiaľ sa neuplatňujú odlišné 
ustanovenia tak, ako sú uvedené v prílohe 
Ia k tomuto nariadeniu, alebo v článku 15 
smernice 1999/45/ES;

Or. de

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k čl. 116 ods. 1.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 358
Článok 116 odsek 1 bod f) 

(f) každá odvodená neúčinná úroveň (Dnel) 
alebo predpokladaná neúčinná 
koncentrácia (Pnec) vytvorená podľa 
prílohy I; 

Vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu uvedené vyššie.  

</Amend>

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 359
Článok 116 odsek 1 bod i) 

(i) informácie obsiahnuté v liste 
bezpečnostných údajov, okrem názvu 
spoločnosti/podniku, alebo kde sa 
informácie považujú za dôverné pri 
uplatnení odseku 2;

Vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu uvedené vyššie.  

</Amend>

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajúMary Honeyball a Karin Scheele a Dan 
Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller a Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 360
Článok 116 odsek 1 bod i) 

(i) informácie obsiahnuté v liste 
bezpečnostných údajov, okrem názvu 
spoločnosti/podniku, alebo kde sa 

(i) informácie obsiahnuté v liste 
bezpečnostných údajov, okrem prípadov, 
kedy sú informácie považované za dôverné 
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informácie považujú za dôverné pri 
uplatnení odseku 2;

pri uplatnení odseku 2;

Or. en

Odôvodnenie

Toto rozširuje zoznam informácií, ktoré nie sú považované za dôverné, ako aj zabezpečuje 
rozsiahly prístup verejnosti  k informáciám o chemikáliách, s ktorými môžu osoby 
manipulovať, alebo ich používať, alebo byť inak vystavené ich vplyvu.  Upozorňujeme, že 
smernica 2003/4 nedovoľuje členským štátom zamietnuť informácie, ktoré "sa vzťahujú na 
informácie o emisiách do životného prostredia" z dôvodov komerčnej dôvernosti.  Meno 
registrátora nemôže byť dôverné podľa jestvujúcej legislatívy o chemikáliách (smernice 
793/93 a 92/32) (Mary Honeyball, Karin Scheele, Dan Jørgensen a ďalší).

Toto rozširuje zoznam informácií s nie dôverným charakterom, aby sa umožnil prístup širokej 
verejnosti k informáciám, týkajúcim sa látok, s ktorými jednotlivec môže mať dôvod 
manipulovať, alebo ich používať, alebo účinkom ktorých by mohol byť vystavený.  Na základe 
smernice 2003/4 členské štáty nesmú zadržať informácie, týkajúce sa „informácií o emisiách 
do životného prostredia“ z dôvodov komerčnej dôvernosti.  Podľa súčasných zákonov 
o chemikáliách názov spoločnosti/podniku nesmie byť dôverný.  (Anne Ferreira a ďalší)

</Amend>

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Evangelia Tzampazi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 361
Článok 116 odsek 1 bod i) 

(i) informácie obsiahnuté v liste 
bezpečnostných údajov, okrem názvu 
spoločnosti/podniku, alebo kde sa 
informácie považujú za dôverné pri 
uplatnení odseku 2;

(i) informácie obsiahnuté v liste 
bezpečnostných údajov, okrem prípadov, 
kedy sú informácie považované za dôverné 
pri uplatnení odseku 2;

Or. el

Odôvodnenie

Na jednej strane registrátor látky je chránený a na druhej strane sa vytvára konkurenčné 
prostredie, takže spotrebitelia si môžu sami vybrať

</Amend>

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 362
Článok 116 odsek 1 bod j) 
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j) analytické metódy, ak sú požadované 
podľa prílohy VII alebo VIII, ktoré 
umožňujú zistiť nebezpečnú látku pri 
vypustení do životného prostredia, ako aj 
určiť priame ohrozenie ľudí;

Vypúšťa sa 

Or. it

Odôvodnenie

Treba urobiť opatrenie pre výnimky z pravidla o nie dôvernom charaktere na základe analýzy 
jednotlivých prípadov a dôvodov predložených výrobcom/importérom.  Analytické metódy by 
sa mali považovať za dôverné a nemali by sa týkať širokej verejnosti.  Tento pozmeňujúci 
a doplňujúci návrh treba posudzovať v spojení s inými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi 
návrhmi uvedenými v tabuľke k článkom hlavy XI, Informácie

</Amend>

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 363
Článok 116 odsek 1 bod k) 

(k) fakt, že boli vykonávané skúšky na 
stavovcoch

(k) skúšky, ktoré boli vykonané na 
stavovcoch

Or. en

</Amend>

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Mary Honeyball a Karin Scheele a Dan 
Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller a Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer a 

Jonas Sjöstedt a Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 364
Článok 116 odsek 1 bod ka) nový 

(ka) meno registrátora;

Or. en

Odôvodnenie

Toto rozširuje zoznam informácií, ktoré nie sú považované za dôverné, ako aj zabezpečuje 
rozsiahly prístup verejnosti  k informáciám o chemikáliách, s ktorými môžu osoby 
manipulovať, alebo ich používať, alebo byť inak vystavené ich vplyvu.   Upozorňujeme, že 
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smernica 2003/4 nedovoľuje členským štátom zamietnuť informácie, ktoré "sa vzťahujú na 
informácie o emisiách do životného prostredia" z dôvodov komerčnej dôvernosti.  Meno 
registrátora nemôže byť dôverné podľa jestvujúcej legislatívy o chemikáliách (smernice 
793/93 a 92/32) (Mary Honeyball).

Zoznam informácií, ktoré nie sú nikdy dôverné, je veľmi limitovaný.  Nie je dôvod držať mená 
registrátorov, informácie o tonáži alebo o kategóriách používania ako dôverné.   Tieto 
informácie sa týkajú ochrany životného prostredia a mali by byť sprístupnené podľa 
Konvencie Aarhus.  Meno registrátora je potrebné, aby sa odstránili všetky bariéry pri 
zdieľaní dát a pre vynucovanie zákona, a aby sa verejnosti umožnilo vidieť, kto je zodpovedný 
za výrobu, alebo import konkrétnych chemikálií.  Nesprístupnenie mena registrátora by sa 
javilo v rozpore s názorom o transparentnom, pevnom a nekorupčnom systéme (Carl Schlyter 
a ďalší). 

Táto základná informácia o rizikách musí byť sprístupnená priamo pre podnikateľov a širokú 
verejnosť.  Neexistujú presvedčivé argumenty o potrebe dôvernosti ďalších informácií 
v zozname.    Nesprístupnenie mena žiadateľa by napríklad bolo v rozpore s princípom o 
transparentnosti a pevnosti, nekorupčnosti systému.  Transparentný systém je dôležitý pre 
získanie dôvery verejnosti pri posudzovaní prínosov a potenciálnych nebezpečenstiev 
chemikálií a pre kontrolu ich používania tam, kde je to potrebné (Jonas Sjöstedt).  

Toto rozširuje zoznam informácií s nie dôverným charakterom, aby sa umožnil prístup širokej 
verejnosti k informáciám, týkajúcim sa látok, s ktorými jednotlivec môže mať dôvod 
manipulovať, alebo ich používať, alebo účinkom ktorých by mohol byť vystavený.  Na základe 
smernice 2003/4 Členské štáty nesmú zadržať informácie, týkajúce sa „informácií o emisiách 
do životného prostredia“ z dôvodov komerčnej dôvernosti.  Podľa súčasných zákonov 
o chemikáliách názov spoločnosti/podniku nesmie byť dôverný.  (Anne Ferreira a ďalší)

</Amend>

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Mary Honeyball a Karin Scheele a Dan 
Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller a Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer a 

Jonas Sjöstedt a Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 365
Článok 116 odsek 1 bod kb) nový 

kb) chemické  zloženie(a) látky;

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu uvedené vyššie.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Mary Honeyball a Karin Scheele a Dan 
Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller a Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer a 
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Jonas Sjöstedt a Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 366
Článok 116 odsek 1 bod kc) nový 

kc) celkový objem látky na trhu EÚ na 
základe objemových tried;

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu uvedené vyššie.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Mary Honeyball a Karin Scheele a Dan 
Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller a Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer a 

Jonas Sjöstedt a Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 367
Článok 116 odsek 1 bod kd) nový 

kd) použite kategórie;

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu uvedené vyššie.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Karin Scheele a Dan Jørgensen, Åsa 
Westlund, Riitta Myller a Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer a Jonas Sjöstedt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 368
Článok 116 odsek 1 bod ke) nový 

ke) zoznam prísad v prípravkoch;

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu uvedené vyššie.  
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Mary Honeyball a Karin Scheele a Dan 
Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller a Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer a 

Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 369
Článok 116 odsek 1 bod kf) nový 

kf) Správa o bezpečnosti chemikálií;

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu uvedené vyššie.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Mary Honeyball a Karin Scheele a Dan 
Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller a Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer a 

Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú 370
Článok 116 odsek 1 bod kg) nový 

kg) pásmo tonáže látky.

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu uvedené vyššie.  

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 371
Článok 116 odsek 2 pododsek 1 

2. Nasledovné informácie budú považované 
za dôverné, aj v prípade, ak nebolo vydané 
prehlásenie podľa čl. 115 ods. 2:

2. Nasledovné informácie treba považovať 
za dôverné:

Or. en
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Odôvodnenie

Zoznam „vždy dôverných“ informácií musí byť obmedzený čo najviac.  Predpoklad 
dôvernosti akejkoľvek informácie, týkajúcej sa životného prostredia, by nezodpovedal 
konvencii Aarhus, hoci uznávame, že výrobcovia/importéri môžu požadovať dôvernosť „s 
cieľom chrániť svoje legitímne ekonomické záujmy“ (Konvencia Aarhus, čl. 4 ods. 4 bod d)), 
ale berieme tiež do úvahy verejný záujem na sprístupnení a či sa informácie vzťahujú na 
emisie do životného prostredia. 

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 372
Článok 116 odsek 2 bod a) 

a) podrobné informácie a kompletnom 
zložení prípravku;

a) kvantitatívne podrobné informácie 
a kompletnom zložení prípravku;

Or. en

Odôvodnenie

Verejné informácie o kompletnom zložení prípravok sú už realitou pre kozmetické a čistiace 
prostriedky.  Dôvernosť by sa preto mala obmedzovať na kvantitatívne informácie, v opačnom 
prípade existuje nebezpečenstvo, že status quo v príslušných legislatívnych zákonoch bude 
porušený.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Karin Scheele a Evangelia Tzampazi a 
Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 373
Článok 116 odsek 2 bod b) 

(b) presné použitie, funkcia, alebo aplikácia 
látky, alebo prípravku;

Vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Zoznam „vždy dôverných“ informácií musí byť obmedzený čo najviac.  Predpoklad 
dôvernosti akejkoľvek informácie, týkajúcej sa životného prostredia, by nezodpovedal 
Konvencii Aarhus, hoci uznávame, že výrobcovia/importéri môžu požadovať dôvernosť „s 
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cieľom chrániť svoje legitímne ekonomické záujmy“ (Konvencia Aarhus, čl. 4 ods. 4 bod d)), 
ale berieme tiež do úvahy verejný záujem na sprístupnení a či sa informácie vzťahujú na 
emisie do životného prostredia.  

Toto šírenie informácií a právo verejnosti na ich poznanie sú veľmi dôležité.  Okrem toho, 
rozširovanie týchto informácií bude mať priaznivý vplyv na malé a stredné podniky, ktoré 
tvoria takmer celý Grécky priemysel.   Hoci registrácia malých množstiev sa časovo odsúva 
(hranica 11 rokov), náležité uverejňovanie údajov by bolo vítané.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Karin Scheele a Evangelia Tzampazi a 
Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 374
Článok 116 odsek 2 bod c) 

(c) presná tonáž látky, alebo prípravku 
vyrobeného, alebo uvedeného na trh;

Vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Zoznam „vždy dôverných“ informácií musí byť obmedzený čo najviac.  Predpoklad 
dôvernosti akejkoľvek informácie, týkajúcej sa životného prostredia, by nezodpovedal 
Konvencii Aarhus, hoci uznávame, že výrobcovia/importéri môžu požadovať dôvernosť „s 
cieľom chrániť svoje legitímne ekonomické záujmy“ (Konvencia Aarhus, čl. 4 ods. 4 bod d)), 
ale berieme tiež do úvahy verejný záujem na sprístupnení a či sa informácie vzťahujú na 
emisie do životného prostredia. 

Toto šírenie informácií a právo verejnosti na ich poznanie sú mimoriadne dôležité.  Okrem 
toho, rozširovanie týchto informácií bude mať priaznivý vplyv na malé a stredné podniky, 
ktoré tvoria takmer celý Grécky priemysel.   Hoci registrácia malých množstiev sa časovo 
odsúva (hranica 11 rokov), náležité uverejňovanie údajov by bolo vítané.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Guido Sacconi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 375
Článok 116 odsek 2 bod d) 

d) spojenie medzi výrobcom, alebo 
importérom a ďalšími užívateľmi. 

(d) spojenie medzi výrobcom, alebo 
importérom a ďalšími užívateľmi, v oboch 
smeroch dodávateľského reťazca a vrátane 
všetkých zapojených zástupcov. 

Or. it
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Odôvodnenie

REACH tak ako existuje, nezabezpečuje dôvernosť medzi rôznymi zástupcami v zásobovacom 
reťazci. 

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

Miroslav Mikolášik

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 376
Článok 116 odsek 2 bod da) (nový)

da) analytické metódy, ak sú požadované 
podľa prílohy VII alebo VIII, ktoré 
umožňujú zistiť nebezpečnú látku pri 
vypustení do životného prostredia, ako aj 
určiť priame ohrozenie ľudí;

Or. it

Odôvodnenie

Analytické metódy by sa mali považovať za dôverné a nemali by sa týkať širokej verejnosti.  
Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh treba posudzovať v spojení s inými pozmeňujúcimi 
a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v tabuľke k článkom hlavy XI, Informácie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 377
Článok 116 odsek 2 bod da) (nový)

da) špecifická identita predchádzajúcich 
registrátorov chemickej látky;

Or. en

Odôvodnenie

Upresňuje, že sprístupnenie identity predchádzajúcich registrátorov chemických látok musí 
byť obmedzené na povinnosť dôvernosti stanovenú v článku 102, ako je definovaná 
podrobnejšie v čl. 115 ods. 2 a článku 116. V dôsledku konkurenčného charakteru 
elektronického priemyslu sú mnohé chemické látky používané pri výrobe prísne dôverné.   
Tieto chemické „recepty“ sú považované za duševné vlastníctvo.   Sprístupnenie použitia 
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jednej dôležitej chemikálie môže odhaliť konkurencii dôvernú obchodnú informáciu 
o postupe, ktorý výrobca v súčasnosti používa a dokonca umožniť konkurencii spätne 
vypracovať jeho postupy.      Výsledkom je, že identita predchádzajúcich registrátorov by 
mala byť chránená proti sprístupneniu novým registrátorom.    Hoci sa požaduje obmedzenie 
rozsahu skúšok na stavovcoch, skúšky nemôžu byť obmedzené na úkor sprístupnenia 
dôverných obchodných informácií o predchádzajúcich registrátoroch.   Malo by sa ponechať 
na predchádzajúcom registrátorovi, aby rozhodol, či poskytne svoju identitu a dokumentáciu 
o predchádzajúcich skúškach novému registrátorovi.   Podobne, ak ďalší užívatelia vynaložia 
náklady na registráciu samostatného ďalšieho použitia, toto použitie by nemalo byť 
sprístupnené dodávateľskému reťazcu po výrobcu chemickej látky, ak by to narušilo účel 
samostatnej registrácie (Liam Aylward). 

Pre ďalších užívateľov môže byť použitie látok prísne dôverné a považované za duševné 
vlastníctvo.   Sprístupnenie použitia jednej dôležitej chemikálie môže odhaliť dôverné 
obchodné informácie konkurentom a môže im umožniť spätne vypracovať technické postupy.   
Malo by sa preto ponechať na predchádzajúcom registrátorovi, aby rozhodol, či poskytne 
svoju identitu a dokumentáciu o predchádzajúcich skúškach novému registrátorovi (Avril 
Doyle).  

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 378
Článok 116 odsek 2 bod db) (nový)

db) použitia registrované priamo ďalším 
užívateľom. 

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu uvedené vyššie.  

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

and Miroslav Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González a 
Françoise Grossetête a Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 379
Článok 117 pododsek 1

Bez ohľadu na články 115 a 116, informácie 
obdržané agentúrou v rámci tohto 
Nariadenia, môžu byť sprístupnené 
ktorejkoľvek vláde, alebo orgánu tretej 
krajiny alebo medzinárodnej organizácii, 

Bez ohľadu na články 115 a 116, informácie 
obdržané agentúrou v rámci tohto 
Nariadenia, môžu byť sprístupnené 
ktorejkoľvek vláde, alebo vládnej inštitúcií  
tretej krajiny alebo medzinárodnej vládnej
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v súlade s dohodou uzatvorenou medzi 
Spoločenstvom a treťou dotknutou stranou, 
v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady1 (ES) č. 304/2003, alebo v zmysle čl. 
181a ods. 3 Zmluvy, za predpokladu, že sú 
splnené obidve nasledovné podmienky: 

___________________
1 Ú. v. ES L 63, 6.3.2003, s. 1.

organizácii, v súlade s dohodou uzatvorenou 
medzi Spoločenstvom a treťou dotknutou 
stranou, v zmysle nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady1 (ES) č. 304/2003, alebo 
v zmysle čl. 181a ods. 3 Zmluvy, za 
predpokladu, že sú splnené obidve 
nasledovné podmienky: 
_______________
1 Ú. v. ES L 63, 6.3.2003, s. 1.

Or. it

Odôvodnenie

Aby sa zabránilo zneužitiu informácií, malo by  byť jasne stanovené, že článok 117 
(spolupráca) sa týka len národných a medzinárodných vládnych orgánov. Tento pozmeňujúci 
a doplňujúci návrh treba posudzovať v spojení s inými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi 
návrhmi uvedenými v tabuľke k článkom hlavy XI, Informácie (Vernola a ďalší, Ulmer 
a ďalší). 

Je potrebné stanoviť, že spolupráca sa uplatňuje len pre národné a/alebo medzinárodné 
vládne orgány (Françoise Grossetête). 

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

and Miroslav Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González a 
Françoise Grossetête a Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 380
Článok 117 bod a) 

a) účelom zmluvy je spolupráca pri 
zavádzaní alebo manažmente legislatívy 
týkajúcej sa chemikálií v rozsahu tohto 
nariadenia; 

a) účelom zmluvy je vládna spolupráca pri 
zavádzaní alebo manažmente legislatívy 
týkajúcej sa chemikálií v rozsahu tohto 
nariadenia; 

Or. <Original>{IT}it</Original>

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu uvedené vyššie.  

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 381
Článok 120

Kompetentné orgány členských štátov musia 
informovať širokú verejnosť o rizikách 
vznikajúcich z látok tam kde je to 
považované za potrebné pre ochranu 
ľudského zdravia a životného prostredia. 

Na základe smerníc vytvorených Agentúrou 
kompetentné orgány členských štátov musia 
informovať širokú verejnosť o rizikách 
vznikajúcich z látok tam kde je to 
považované za potrebné pre ochranu 
ľudského zdravia a životného prostredia. 

Or. it

Odôvodnenie

Informovanie širokej verejnosti národnými kompetentnými orgánmi by sa nemalo konať  
nekoordinovaným spôsobom. So zohľadnením uvedeného, by agentúra mala vytvoriť 
smernice pre kompetentné orgány určujúce spôsob informovania, v akých situáciách je 
potrebné informovať a ako majú byť popísané ochranné opatrenia ktoré treba prijať 
(Marcello Vernola a ďalší). 

V prvom rade informovanie širokej verejnosti národnými kompetentnými orgánmi by sa 
nemalo konať  nekoordinovaným spôsobom, umožňujúcim každému jednotlivému 
kompetentnému orgánu informovať svoji vlastným spôsobom. Za druhé mali by existovať 
smernice pre kompetentné orgány určujúce spôsob informovania, v akých situáciách je 
potrebné informovať a ako majú byť popísané ochranné opatrenia ktoré treba prijať (Thomas 
Ulmer a ďalší). 

smernice by mali byť vypracované tak  aby sa zabezpečilo informovanie širokej verejnosti 
národnými  orgánmi členských štátov rovnakým spôsobom.  (Werner Langen) 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Françoise Grossetête

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 382
Článok 120

Kompetentné orgány členských štátov musia 
informovať širokú verejnosť o rizikách 
vznikajúcich z látok tam kde je to 
považované za potrebné pre ochranu 
ľudského zdravia a životného prostredia. 

V spolupráci s Agentúrou musia 
kompetentné orgány členských štátov 
informovať širokú verejnosť o rizikách 
vznikajúcich z látok tam kde je to 
považované za potrebné pre ochranu 
ľudského zdravia a životného prostredia. 

Or. fr
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<OptDel></OptDel>

Odôvodnenie

Je potrebné zlepšiť spoluprácu aby sa zabránilo zmätku. .
</OptDelPrev>

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 383
Článok 121

Okrem dokumentov prevádzkových 
usmernení poskytovaných agentúrou podľa 
čl. 73 ods. 2 bod f kompetentné orgány 
musia dávať pokyny výrobcom, dovozcom, 
ďalším užívateľom a všetkým ostatným 
záujemcom ohľadom ich zodpovedností 
a povinností vyplývajúcich z tohto 
nariadenia. 

Okrem dokumentov prevádzkových 
usmernení poskytovaných agentúrou podľa 
čl. 73 ods. 2 bod f kompetentné orgány 
musia dávať pokyny výrobcom, dovozcom, 
ďalším užívateľom a všetkým ostatným 
záujemcom ohľadom ich zodpovedností 
a povinností vyplývajúcich z tohto 
nariadenia.  Tieto musia hlavne okrem 
iného obsahovať pokyny pre malé a stredné 
podniky o tom ako majú plniť svoje 
povinnosti vyplývajúce z tohto nariadenia. 

Or. en

Odôvodnenie

Mali by sa uvádzať špecifické opatrenia na pomoc malým a stredným podnikom (SME).  
Hlavne malé a stredné podniky si môžu vyžadovať špeciálnu pomoc pri plnení svojich 
povinností. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Werner Langen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 384
Článok 122

Členské štáty musia udržiavať systém 
oficiálnych kontrol a ďalších aktivít tak aby 
bol vhodný pre dané okolnosti.   

Členské štáty musia udržiavať systém 
oficiálnych kontrol a ďalších aktivít tak aby 
bol vhodný pre dané okolnosti.    

Agentúra bude opravená vyžadovať od 
členských štátov vykonávanie kontrol 
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a iných činnosti. 

Or. de

Odôvodnenie

Manažment systému REACH sa spolieha na jednotnú implementáciu ustanovení v rámci 
spoločného trhu.  Agentúra musí byť preto oprávnená vyžadovať od členských štátov 
vykonávanie určitých kontrol a činností. 

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

Miroslav Mikolášik

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 385
Článok 122

Členské štáty musia udržiavať systém 
oficiálnych kontrol a ďalších aktivít tak aby 
bol vhodný pre dané okolnosti.   

Členské štáty musia udržiavať systém 
oficiálnych kontrol a ďalších aktivít tak aby 
bol vhodný pre dané okolnosti.   

Agentúra bude oprávnená členskými štátmi 
iniciovať kontroly a činnosti a musí 
vypracovať smernice pre harmonizáciu 
a efektívnosť kontrolného systému.  

Or. it

<OptDel></OptDel>

Odôvodnenie

REACH požaduje harmonizovanú implementáciu jeho ustanovení na celom spoločnom trhu 
a efektívny systém kontrol. . Agentúra by mala  byť preto oprávnená vyžadovať od členských 
štátov vykonávanie kontrol a činností. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh treba 
posudzovať v spojení s inými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v tabuľke 
k článkom hlavy XIII, Vynucovanie.

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

Miroslav Mikolášik

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 386
Článok 123 odsek 1

1.  Členské štáty musia vyhlásiť ustanovenia 1. Členské štáty musia na základe súboru 
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týkajúce sa pokút uplatniteľných za 
porušenie smerníc tohto nariadenia a musia 
prijať všetky opatrenia potrebné pre 
zabezpečenie ich implementácie. Tieto 
zabezpečené pokuty musia byť účinné, 
proporcionálne a musia odradzovať od 
porušovania predpisov. Členské štáty musia 
oznámiť tieto ustanovenia Komisii najneskôr 
osemnásť mesiacov po nadobudnutí 
účinnosti tohto nariadenia a akúkoľvek 
následnú zmenu alebo doplnenie majúce naň 
vplyv musia oznámiť bezodkladne. 

smerníc vypracovaných agentúrou, vyhlásiť 
ustanovenia týkajúce sa pokút 
uplatniteľných za porušenie smerníc tohto 
nariadenia a musia prijať všetky opatrenia 
potrebné pre zabezpečenie ich 
implementácie. Tieto zabezpečené pokuty 
musia byť účinné, proporcionálne a musia 
odradzovať od porušovania predpisov. 
Členské štáty musia oznámiť tieto 
ustanovenia Komisii a agentúre najneskôr 
osemnásť mesiacov po nadobudnutí 
účinnosti tohto nariadenia a akúkoľvek 
následnú zmenu alebo doplnenie majúce naň 
vplyv musia oznámiť bezodkladne. 

Or. it

Odôvodnenie

Ponechanie systému pokút len  na voľné konanie členských štátov by viedlo k existencií 
rôznych pokút v rámci Únie. Ak sa majú dosiahnuť ciele REACH musí existovať 
harmonizovaný systém pokút a harmonizovaná implementácia.  Tento pozmeňujúci
a doplňujúci návrh treba posudzovať v spojení s inými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi 
návrhmi uvedenými v tabuľke k článkom hlavy XIII, Vynucovanie. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Françoise Grossetête a Werner Langen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 387
Článok 123 odsek 1

1. Členské štáty musia vyhlásiť ustanovenia 
týkajúce sa pokút uplatniteľných za 
porušenie smerníc tohto nariadenia a musia 
prijať všetky opatrenia potrebné pre 
zabezpečenie ich implementácie.  Tieto 
zabezpečené pokuty musia byť účinné, 
proporcionálne a musia odradzovať od 
porušovania predpisov. Členské štáty musia 
oznámiť tieto ustanovenia Komisii najneskôr 
osemnásť mesiacov po nadobudnutí 
účinnosti tohto nariadenia a akúkoľvek 
následnú zmenu alebo doplnenie majúce naň 
vplyv musia oznámiť bezodkladne. 

1. Členské štáty musia na základe smerníc 
vypracovaných Agentúrou, vyhlásiť 
ustanovenia týkajúce sa pokút 
uplatniteľných za porušenie smerníc tohto 
nariadenia a musia prijať všetky opatrenia 
potrebné pre zabezpečenie ich 
implementácie. Tieto zabezpečené pokuty 
musia byť účinné, proporcionálne a musia 
odradzovať od porušovania predpisov. 
Členské štáty musia oznámiť tieto 
ustanovenia Komisii najneskôr osemnásť 
mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto 
nariadenia a akúkoľvek následnú zmenu 
alebo doplnenie majúce naň vplyv musia 
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oznámiť bezodkladne. 

Or. fr

Odôvodnenie

Správa systému REACH vyžaduje jeho harmonizovanú implementáciu a z toho vyplýva že 
pokuty by mali tiež byť harmonizované (Françoise Grossetête). 

Ak sa systém pokút ponechá len na voľné konanie členských štátov bude to mať za následok 
vznik rôznych systémov v rámci EÚ.  Ciele REACH môžu byť dosiahnuté len pomocou 
jednotného systému pokút a jednotnej implementácie ustanovení.  (Werner Langen)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Jonas Sjöstedt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 388
Článok 125

Členské štáty nesmú zakázať, obmedziť 
alebo brániť výrobe, importu, zavádzaniu na 
trh alebo používaniu látok, samotných, 
v prípravkoch alebo vo výrobkoch, 
spadajúcich do pôsobnosti tohto 
nariadenia, ktoré spĺňajú toto nariadenie 
a tam kde je to náležité tiež zákony 
Spoločenstva prijaté pri implementácií tohto 
nariadenia. 

Členské štáty nesmú zakázať, obmedziť 
alebo brániť výrobe, importu, zavádzaniu na 
trh alebo používaniu látok, samotných, 
v prípravkoch alebo vo výrobkoch, 
z dôvodov uvedených v tomto nariadení,
v prípade ak spĺňajú toto nariadenie a tam 
kde je to náležité tiež zákony Spoločenstva 
prijaté pri implementácií tohto nariadenia. 

Or. en

Odôvodnenie

Pretože pôsobnosť tohto Nariadenia je veľmi široká – pokrýva výrobu, ako aj predaj a import 
výrobkov,  je navrhnuté nové znenie aby sa predišlo problémom vo vzťahu k iným typom 
legislatívy ako je napríklad ochrana zdravia pri práci. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Karin Scheele

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 389
Článok 125 odsek 1a (nový) 

1a. Odsek 1 nebude mať vplyv na právo 
členských štátov zachovať alebo zavádzať 
prísnejšie ochranné opatrenia v súlade 
s legislatívou Spoločenstva týkajúcou  sa 
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ochrany zdravia pri práci, ak nebolo 
vykonané vyhodnotenie chemickej 
bezpečnosti pre používanie látky podľa 
tohto Nariadenia. 

Or. de

Odôvodnenie

Ustanovenia prijaté podľa článku 137 Zmluvy ustanovujúcej Európske spoločenstvo by 
nemali brániť Členským štátom v zachovávaní a zavádzaní prísnejších ochranných opatrení.   
Toto zahrňuje tiež opatrenia ochrany zdravia pri práci.  Ak bolo pre látku vykonané 
vyhodnotenie chemickej bezpečnosti možno predpokladať, že ochrana zdravia pri práci je 
primerane zabezpečená.  Preto sa navrhuje, že by nemalo byť  v iných prípadoch obmedzené 
právo Členských štátov na prijímanie prísnejších opatrení. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Lena Ek

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 390
Článok 128

Prílohy môžu byť zmenené alebo doplnené 
podľa postupu uvedeného v čl. 130 ods. 3. 

Prílohy môžu byť zmenené alebo doplnené 
podľa postupu uvedeného v čl. 130 ods. 3. 

Najneskôr osemnásť mesiacov po 
nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia 
budú vložené  na začiatok prílohy II a na 
začiatok prílohy III kapitoly, ktoré 
stanovujú objektívne kritéria pre vyňatie 
látok a /alebo skupín látok. 

Or. en

Odôvodnenie

Súčasná príloha II je založená na „historickom precedense“.   Ako taká je nekonzistentná 
a vytvára nejasné kritéria vedúce k absurditám kde jedna z dvoch podobných látok je vyňatá 
zatiaľ čo druhá nie je (napríklad sacharóza a fruktóza).  Komisií by mal byť daný konečný 
termín do ktorého by mala vypracovať jasné objektívne kritéria pre udeľovanie výnimiek 
obsiahnutých v prílohe II, tak aby sa mohol spracovať logický vyčerpávajúci zoznam vyňatých 
látok. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Chris Davies a Thomas Ulmer sabeth 
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Jeggle

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 391
Článok 128

Prílohy môžu byť zmenené alebo doplnené 
podľa postupu uvedeného v čl. 130 ods. 3. 

Prílohy môžu byť zmenené alebo doplnené 
podľa postupu uvedeného v čl. 130 ods. 3.

Akonáhle Poradný vedecký výbor 
Európskeho strediska pre vyhodnocovanie 
alternatívnych metód (ECVAM) uzná 
alternatívnu skušobnú metódu za vedecky 
platnú a pripravenú pre akceptovanie 
zákonom, ECVAM sformuluje návrh na 
zmenu a doplnenie skušobných metód 
v prílohe X a požiadaviek na informácie 
podľa príslušnej  prílohy V až VIII 
a postúpi tento návrh výboru uvedenému 
v čl. 130 ods. 1. 

Or. en

Odôvodnenie

Platné alternatívne skušobné metódy by mali byť zahrnuté bezodkladne do nariadenia aby sa 
zabránilo testovaniu na zvieratách. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dagmar Roth-Behrendt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 392
Článok 131

Prechodné opatrenia týkajúce sa agentúry Príprava vytvorenia agentúry 
1. Komisia bude plniť funkcie agentúry 
počas obdobia, ktoré bude nasledovať po 
nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia až 
dovtedy kým tieto funkcie budú prenesené 
na agentúru ako je to stanovené v odseku 3. 

1. Komisia poskytne potrebnú podporu pri 
zakladaní agentúry.  

Konkrétne komisia môže vymenovať 
personál a uzatvoriť kontrakty v mene 
agentúry, pričom použije rozpočet 
zabezpečený pre  agentúru.   Toto zahrňuje 
menovanie osoby ktorá vykonáva funkciu 
konateľa dovtedy kým nebude konateľ 
vymenovaný manažmentom agentúry 

Pre tento účel, do tej doby kým konateľ 
prevezme svoje povinnosti po vymenovaní 
manažmentom agentúry podľa článku 80, 
môže komisia v mene agentúry a s použitím 
rozpočtu určeného pre agentúru
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podľa článku 80.  
(a) menovať personál, vrátane osoby ktorá 
bude plniť dočasne funkciu konateľa; a 
(b) uzatvárať iné kontrakty.  

V priebehu osemnástich mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia 
oznámi konateľ agentúry Komisii, že 
agentúra je pripravená prevziať svoje 
funkcie podľa tohto nariadenia. 

Vypúšťa sa

V priebehu dvoch mesiacov od obdržania 
oznámenia uvedeného v odseku 2 alebo 
v priebehu osemnástich mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, 
podľa toho čo nastane skôr, Komisia 
prevedie tieto funkcie na agentúru. 

Vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Pre úspech REACH je podstatné správne založenie a prevádzka agentúry.  Prevádzka 
agentúry musí byť nezávislá na Komisii a Komisia nebude plniť za agentúru operačné úlohy 
stanovené v nariadení.  Ak Komisia neplní úlohu agentúry nie je potrebné aby agentúra 
oznamovala Komisii, že je pripravená prevziať úlohy o Komisie.   Komisia by však mala 
pomáhať zakladať agentúru až dovtedy kým manažment vymenuje konateľa.  Táto pomoc by 
mala zahrňovať nábor zamestnancov a uzatváranie potrebných kontraktov pre služby, tovary 
a budovy (súvisí s článkom 137). 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Karin Scheele

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 393
Článok 133 odsek 1

1. Dvanásť rokov po nadobudnutí účinnosti 
tohto nariadenia Komisia vykoná kontrolu 
z hľadiska aplikovania povinnosti 
vykonávať vyhodnocovanie chemickej 
bezpečnosti a dokumentovať to v správe 
o chemickej bezpečnosti látok, na ktoré sa 
nevzťahuje táto povinnosť pretože 
nepodliehajú registrácií alebo registrácií 
podliehajú avšak vyrábané alebo dovážané 
množstvá sú menšie ako 10 ton za rok. Na 

1. Dvanásť rokov po nadobudnutí účinnosti 
tohto nariadenia Komisia vykoná kontrolu 
z hľadiska aplikovania povinnosti 
vykonávať vyhodnocovanie chemickej 
bezpečnosti a dokumentovať to v správe 
o chemickej bezpečnosti látok, na ktoré sa 
nevzťahuje táto povinnosť pretože 
nepodliehajú registrácií alebo registrácií 
podliehajú v obmedzenej forme registrácie 
podľa hlavy II kapitola 4. Na základe tejto 
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základe tejto kontroly Komisia môže, 
v súlade s postupom uvedeným v čl. 130 
ods. 3, túto povinnosť rozšíriť. 

kontroly Komisia môže, v súlade 
s postupom uvedeným v čl. 130 ods. 3, túto 
povinnosť rozšíriť.  

Or. de

Odôvodnenie

Malo by sa posudzovať v spojení s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k prvému 
pododseku čl. 13 ods. 1.   Taktiež sa navrhuje aby kontrola bola vykonaná s ohľadom na to či 
má byť rozšírená povinnosť vyhodnotenia  chemickej bezpečnosti a správa o chemickej 
bezpečnosti tak aby zahrňovala určité typy izolovaných prechodných látok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Johannes Blokland

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 394
Článok 133 odsek 1

1. Dvanásť rokov po nadobudnutí účinnosti 
tohto nariadenia Komisia vykoná kontrolu 
z hľadiska aplikovania povinnosti 
vykonávať vyhodnocovanie chemickej 
bezpečnosti a dokumentovať to v správe 
o chemickej bezpečnosti látok, na ktoré sa 
nevzťahuje táto povinnosť pretože 
nepodliehajú registrácií alebo registrácií 
podliehajú avšak vyrábané alebo dovážané 
množstvá sú menšie ako 10 ton za rok. Na 
základe tejto kontroly Komisia môže, 
v súlade s postupom uvedeným v čl. 130 
ods. 3, túto povinnosť rozšíriť. 

1. Dvanásť rokov po nadobudnutí účinnosti 
tohto nariadenia Komisia vykoná kontrolu 
z hľadiska aplikovania povinnosti 
vykonávať vyhodnocovanie chemickej 
bezpečnosti a dokumentovať to v správe 
o chemickej bezpečnosti látok, na ktoré sa 
nevzťahuje táto povinnosť pretože 
nepodliehajú registrácií alebo sa jedná 
o látky s malým významom, ktoré  
podliehajú registrácií avšak vyrábané alebo 
dovážané množstvá sú menšie ako 10 ton za 
rok. Na základe tejto kontroly Komisia 
môže, v súlade s postupom uvedeným v čl. 
130 ods. 3, túto povinnosť rozšíriť. 

Or. nl

Odôvodnenie

Objemy sú nahradené stupňom dôležitosti. 

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 395
Článok 133 odsek 1

1. Dvanásť rokov po nadobudnutí účinnosti 
tohto nariadenia Komisia vykoná kontrolu 

1. Šesť rokov po nadobudnutí účinnosti 
tohto nariadenia Komisia vykoná kontrolu 
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z hľadiska aplikovania povinnosti 
vykonávať vyhodnocovanie chemickej 
bezpečnosti a dokumentovať to v správe 
o chemickej bezpečnosti látok, na ktoré sa 
nevzťahuje táto povinnosť pretože 
nepodliehajú registrácií alebo registrácií 
podliehajú avšak vyrábané alebo dovážané 
množstvá sú menšie ako 10 ton za rok. Na 
základe tejto kontroly Komisia môže, 
v súlade s postupom uvedeným v čl. 130 
ods. 3, túto povinnosť rozšíriť. 

z hľadiska aplikovania povinnosti 
vykonávať vyhodnocovanie chemickej 
bezpečnosti a dokumentovať to v správe 
o chemickej bezpečnosti látok, na ktoré sa 
nevzťahuje táto povinnosť pretože 
nepodliehajú registrácií. Na základe tejto 
kontroly Komisia môže, v súlade 
s postupom uvedeným v čl. 130 ods. 3, túto 
povinnosť rozšíriť. 

Or. en

Odôvodnenie

Nariadenie by malo byť prehodnocované súčasne s predložením prevej správy Komisie o jeho 
fungovaní.   

Vymazanie je spojené s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom článku 13 od tých istých 
autorov, ktorí stanovili  povinnosť vyhodnocovania chemickej bezpečnosti pre všetky látky 
podrobenej registrácií a nielen pre tie nad 10 ton.  Ak je vyhodnocovanie chemickej 
bezpečnosti povinné pre všetky látky podrobené registrácií neexistuje ďalej potreba 
zahrňovať takéto látky do podmienky vykonávania kontroly.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Gyula Hegyi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 396
Článok 133 odsek 2 úvodná časť

2. Komisia môže prijať článok 14 a 37 
v súlade s postupom uvedeným v čl. 130 
ods. 3, akonáhle to bude vhodné a bude z 
hľadiska nákladov vytvorený efektívny 
spôsob selekcie polymérov pre registráciu na 
základe rozumných technických a platných 
vedeckých kritérií a po uverejnení správy 
týkajúcej sa: 

2. Komisia musí prijať Článok 14 a 37 
v súlade s postupom uvedeným v čl. 130 
ods. 3, akonáhle to bude vhodné, avšak nie 
neskôr ako šesť rokov po nadobudnutí 
účinnosti tohto Nariadenia, a bude z 
hľadiska nákladov vytvorený efektívny 
spôsob selekcie polymérov pre registráciu na 
základe rozumných technických a platných 
vedeckých kritérií a po uverejnení správy 
týkajúcej sa:  

Or. en
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Odôvodnenie

Polyméry počas svojej životnosti sa dostávajú do životného prostredia rôznymi spôsobmi 
pričom oni samé a produkty ich odbúravania môžu byť škodlivé ľudskému zdraviu alebo 
životnému prostrediu.   Aby sa systém nepreťažil navrhuje sa šesťročné obdobie na 
vypracovanie efektívnej stratégie na zavedenie. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Chris Davies

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 396a
Článok 133 odsek 3 

3. Správa, o ktorej sa hovorí v čl. 114 ods. 3, 
o skúsenostiach získaných pri uplatňovaní 
tohto nariadenia musí obsahovať prehľad 
požiadaviek vzťahujúcich sa na registráciu 
látok vyrábaných alebo importovaných len 
v množstvách nad 1 tonu avšak menších 
ako 10 ton za rok od jedného výrobcu alebo 
importéra. 

3. Správa, o ktorej sa hovorí v čl. 114 ods. 3, 
o skúsenostiach získaných z uplatňovania 
tohto nariadenia musí obsahovať prehľad 
požiadaviek na informácie vzťahujúce sa 
k registrácií látok. 

Na základe tejto kontroly môže Komisia, 
v súlade s postupom uvedeným v čl. 130 
ods. 3, upraviť požiadavky na informácie 
špecifikované v prílohe V pre látky 
vyrábané alebo importované v množstvách 
1 tona a viac, až do 10 ton za rok od 
jedného výrobcu alebo importéra, pričom 
vezme do úvahy posledný vývoj, napríklad 
vo vzťahu k alternatívnym skúškam a k 
(kvantitatívnym) vzťahom štruktúra –
aktivita ((Q)SARs). 

Na základe tejto kontroly môže Komisia, 
v súlade s postupom uvedeným v čl. 130 
ods. 3, upraviť požiadavky na informácie 
špecifikované v prílohe V až VIII, s cieľom, 
zobrať do úvahy posledný vývoj, konkrétne 
vo vzťahu k alternatívnym skúškam a k 
(kvantitatívnym) vzťahom štruktúra –
aktivita ((Q)SARs). 

Or. en

Odôvodnenie

Na rozdiel od početných skúšok na zvieratách uvádzaných v súčasnosti na zozname prílohy VI 
až VIII, Príloha V obsahuje len jednu skúšku na stavovcoch.  Preto prehodnotenie 
požiadaviek na informácie všetkých relevantných príloh s cieľom zobrať do úvahy posledný 
vývoj pokiaľ sa týka alternatívnych skúšok a QSARs je podstatne závažnejšie a malo by byť 
zahrnuté. 



AM\565937SK.doc 47/50 PE 357.825v01-00

External translation

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Johannes Blokland

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 397
Článok 133 odsek 3 

3. Správa o ktorej sa hovorí v čl. 114 ods. 3, 
o skúsenostiach získaných pri uplatňovaní 
tohto nariadenia musí obsahovať prehľad 
požiadaviek vzťahujúcich sa na registráciu 
látok vyrábaných alebo importovaných len 
v množstvách nad 1 tonu avšak menších ako 
10 ton za rok od jedného výrobcu alebo 
importéra. 

3. Správa o ktorej sa hovorí v čl. 114 ods. 3, 
o skúsenostiach získaných pri uplatňovaní 
tohto nariadenia musí obsahovať prehľad 
požiadaviek vzťahujúcich sa na registráciu 
látok malého významu vyrábaných alebo 
importovaných len v množstvách nad 1 tonu 
avšak menších ako 10 ton za rok od jedného 
výrobcu alebo importéra. 

Na základe tejto kontroly môže Komisia, 
v súlade s postupom uvedeným v čl. 130 
ods. 3, upraviť požiadavky na informácie 
špecifikované v prílohe V pre látky vyrábané 
alebo importované v množstvách 1 tona 
a viac, až do 10 ton za rok od jedného 
výrobcu alebo importéra, pričom vezme do 
úvahy posledný vývoj, napríklad vo vzťahu 
k alternatívnym skúškam a k 
(kvantitatívnym) vzťahom štruktúra –
aktivita ((Q)SARs). 

Na základe tejto kontroly môže Komisia, 
v súlade s postupom uvedeným v čl. 130 
ods. 3, upraviť požiadavky na informácie 
špecifikované v prílohe V pre látky malého 
významu vyrábané alebo importované 
v množstvách 1 tona a viac, až do 10 ton za 
rok od jedného výrobcu alebo importéra,
pričom vezme do úvahy posledný vývoj, 
napríklad vo vzťahu k alternatívnym 
skúškam a k (kvantitatívnym) vzťahom 
štruktúra – aktivita ((Q)SARs). 

Or. nl

Odôvodnenie

Objemy sú nahradené stupňom dôležitosti. 

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 398
Článok 133 odsek 3a (nový) 

3a. Sedem rokov po nadobudnutí účinnosti
tohto nariadenia Komisia vykoná kontrolu 
aplikácie článku 6, pričom vezme do úvahy 
rozsah pôsobnosti a úlohu poradenstva 
a oznamovania s pohľadu zahrnutia látok 
klasifikovaných ako nebezpečné podľa 
smernice 67/548. 
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Or. en

Odôvodnenie

Kontrola po 7 rokoch poskytne základ pre vyhodnotenie informácií registrovaných 
a oznamovaných do systému REACH.  Navrhovanie na základe poznatkov prinesie 
realizovateľný prístup pri odhadovaní potreby rozšírenia rozsahu pôsobnosti Článku 6 ako aj 
identifikovaní určitých kategórií výrobkov kde môže byť odstránené používanie 
autorizovaných chemikálií ako napríklad v  smernici RoHS.  

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 399
Článok 135

Článok 14 smernice 199/45/ES sa vypúšťa. Článok 14 smernice 199/45/ES sa vypúšťa.  
Smernica 1999/45/ES musí byť zmenená 
a doplnená tak, aby boli  spotrebiteľom 
poskytované informácie potrebné na 
prijatie vhodných opatrení pre bezpečné 
používanie látok a prípravkov. 

Or. en

Odôvodnenie

Vývoj vhodného a stabilného komunikačného systému založeného na problematike rizík 
poskytne spotrebiteľom potrebné informácie a rady, ktoré im umožnia používať bezpečne 
a efektívne látky a prípravky obsahujúce chemikálie. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Dagmar Roth-Behrendt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 400
Článok 137 odsek 2 

2. Hlavy II a XII sa budú uplatňovať od 
šesťdesiateho dňa po tom , ako nadobudne 
toto nariadenie účinnosť. 

2. Hlavy II, V, VI, VII a X sa budú 
uplatňovať od prvého dňa po osemnástich 
mesiacoch po tom ako nadobudne toto 
Nariadenie účinnosť.  Hlava III sa bude 
uplatňovať od prvého dňa po dvanástich 
mesiacoch  po tom  ako nadobudne toto 
nariadenie účinnosť. 

Or. en
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Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je potrebný pre prípravu REACH.   Aby sa umožnilo 
riadne založenie agentúry a aby bola schopná plniť svoje operačné úlohy bude uplatnenie 
tohto nariadenia vo všeobecnosti rozdelené na dve etapy:  články umožňujúce vytvorenie 
agentúry a ustanovenia ktoré nezahrňujú agentúru sa budú musieť aplikovať ako prvé.  
Povinnosti ktoré zahrňujú funkčnú agentúru sa môžu uplatniť len po tom, keď agentúra bude 
pripravená.  Na vytvorenie agentúry sa predpokladá 18 mesiacov.  Zmenenie dátumu 
uplatnenia niektorých hláv hariadenia si vyžiada zodpovedajúce zmeny v iných špecifických 
článkoch návrhu, v miestach, kde sa odvolávajú na nadobudnutie účinnosti nariadenia.  (v 
spojení s článkom 131) 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dagmar Roth-Behrendt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 401
Článok 137 odsek 5 

5. Články 44, 45 a 46  sa budú uplatňovať od 
prvého dňa po dvoch rokoch po tom,  ako 
nadobudne toto nariadenie účinnosť. 

5. Články 44, 45 a 46  sa budú uplatňovať od 
prvého dňa po 3 rokoch po tom,  ako 
nadobudne toto nariadenie účinnosť. 

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu uvedené vyššie.  

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 402
Článok 137 odsek 5a (nový) 

5a. REACH sa bude uplatňovať pre kovy 
a zliatiny len po prijatí nasledovných bodov 
a) špecifická metóda klasifikácie zliatin 
podľa smernice 1999/45/ES; a 
b) klasifikácia zliatin podľa Globálne 
harmonizovaného systému spojených 
národov pre klasifikáciu a označovanie 
chemikálií. 

Or. en
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Odôvodnenie

Opis 10 zo smernice pre nebezpečné prípravky (1999/45/ES) konštatuje, že Komisia vypracuje  
ďalšie pokyny pre zliatiny avšak doteraz nebola vyvinutá žiadna iniciatíva ani nebol 
dosiahnutý žiadny pokrok. Pre zabezpečenie budúcej konzistencie by bolo rozumné vylúčiť 
kovy používané v zliatinách dovtedy, kým budú vypracované riadne pokyny podľa 
prebiehajúceho prepracovania smernice o nebezpečných prípravkoch a implementovaný 
systém GHS v zákonoch EÚ.


