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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY 1046-1160 - PRÍLOHY

Návrh správy (PE 353.529v02)
Predkladá Guido Sacconi
o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o registrácii, posudzovaní, schvaľovaní a 
obmedzeniach týkajúcich sa chemikálií (REACH), ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre 
chemické látky a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 1999/45/ES a nariadenie (ES) č. …/… o 
nerozložiteľných organických znečisťujúcich látkach

Návrh nariadenia (KOM(2003)0644 – C6-0530/2003 – 2003/0245(COD))

Text navrhnutý Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dagmar Roth-Behrendt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1046
PRÍLOHA 1 časť 0 odsek 0.2

0.2. Posudzovanie bezpečnosti chemických 
látok musí obsiahnuť všetky zistené spôsoby 
používania. Musí brať zreteľ na používanie 
látky ako takej (vrátane všetkých hlavných 
nečistôt a prísad), v prípravku alebo vo 
výrobku. Posúdenie musí brať zreteľ na 
všetky etapy životnosti látky, ako sú 
definované v určených spôsoboch použitia.
Posudzovanie bezpečnosti chemických látok 
musí vychádzať z porovnania možných 

0.2 Posudzovanie bezpečnosti musí 
obsiahnuť všetky určené spôsoby použitia 
v množstvách 1 tona a viac za rok. Musí 
brať zreteľ na používanie látky ako takej 
(vrátane všetkých hlavných nečistôt 
a prísad), v prípravku alebo vo výrobku.
Posúdenie musí brať zreteľ na všetky etapy 
životnosti (vrátane odpadovej fázy, pričom 
nie je dotknutý článok 2(1)(d) tohto 
nariadenia) látky, ako sú definované 
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nepriaznivých účinkov určitej látky so 
známou alebo rozumne predvídateľnou 
expozíciou na ľudí a/alebo na životné 
prostredie s danou látkou.

v určených spôsoboch použitia.
Posudzovanie bezpečnosti chemických látok 
musí vychádzať z porovnania možných 
nepriaznivých účinkov určitej látky so 
známou alebo rozumne predvídateľnou 
expozíciou na ľudí a/alebo na životné 
prostredie s danou látkou.

Or. en

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k článku 2, ods. 1 (e) a k článku 13.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Chris Davies

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1047
PRÍLOHA I časť 0, ods. 0.4, pododsek 4

Ak výrobca alebo dovozca usúdi, že 
k vyhotoveniu správy o bezpečnosti látky sú 
potrebné ďalšie informácie a že tieto 
informácie možno získať iba vykonaním 
testov podľa prílohy VII alebo VIII na 
stavovcoch, musí predložiť návrh testovacej 
stratégie s vysvetlením, prečo usudzuje, že 
sú potrebné ďalšie informácie a zaznamenať 
to v správe o bezpečnosti látky pod 
príslušným nadpisom. Kým čaká na 
výsledky ďalších testov, musí zaznamenať 
vo svojej správe o bezpečnosti látky 
opatrenia, ktoré vykonal v rámci riadenia 
rizík. 

Ak výrobca alebo dovozca usúdi, že 
k vyhotoveniu správy o bezpečnosti látky sú 
potrebné ďalšie informácie a že tieto 
informácie možno získať iba vykonaním 
testov podľa príloh VI, VII alebo VIII na 
stavovcoch, musí predložiť návrh testovacej 
stratégie s vysvetlením, prečo usudzuje, že 
sú potrebné ďalšie informácie a zaznamenať 
to v správe o bezpečnosti látky pod 
príslušným nadpisom. Kým čaká na 
výsledky ďalších testov, musí zaznamenať 
vo svojej správe o bezpečnosti látky 
opatrenia, ktoré vykonal v rámci riadenia 
rizík.

Or. {EN}en

Odôvodnenie

Súvisí so zmenami a doplnkami k úvodnému ustanoveniu 47 a článku 11 ods. 1. Aby sa 
predišlo testom na zvieratách a ušetrili sa náklady pre priemysel a keďže údaje z testov na 
zvieratách by sa mali poskytovať iba ak je to potrebné na bezpečnostné posúdenie určitej 
látky, mali by sa predložiť aj návrhy na testy zahrňujúce testy na stavovcoch na poskytnutie 
informácií špecifikovaných v prílohe VI.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Jonas Sjöstedt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1048
PRÍLOHA I časť 0, ods. 0.5, pododsek 2

Keď výsledkom krokov 1 až 4 výrobca alebo 
dovozca príde k záveru, že látka alebo 
prípravok zodpovedá požiadavkám na 
zaradenie ako nebezpečná(ý) v zmysle 
smernice 67/548/EHS alebo smernice 
1999/45/ES alebo sa posúdi ako PBT alebo 
PvB, posúdenie chemickej bezpečnosti musí 
brať do úvahy aj nasledujúce kroky:

Keď výsledkom krokov 1 až 4 výrobca alebo 
dovozca príde k záveru, že látka alebo 
prípravok zodpovedá požiadavkám na 
zaradenie ako nebezpečná(ý) v zmysle 
smernice 67/548/EHS alebo smernice 
1999/45/ES alebo sa posúdi ako PBT alebo 
PvB, alebo existujú iné rozumné dôvody na 
obavy, posúdenie chemickej bezpečnosti 
musí brať do úvahy aj nasledujúce kroky:

Or. {EN}en

Odôvodnenie

Nie je rozumné automaticky vylúčiť posudzovanie expozície a charakterizovanie rizík pri 
látkach, ktoré nebudú zaradené, alebo nie sú charakteru PBT, či PvB, ako je uvedené 
v návrhu. Nie je to v súlade so zásadami posudzovania rizík, ktoré sú základom pre návrh 
REACH. Napríklad vystavenie účinkom vysokoobjemových látok používaných lokálne vo 
väčších množstvách môže viesť k účinkom v lokálnom životnom prostredí aj vtedy, keď látka 
nespĺňa požiadavky na environmentálne zaradenie. Podľa jednej zo základných zásad 
toxikológie práve objem expozície určuje, či dochádza k účinku. Nie je rozumné toto  
ignorovať. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Cristina Gutiérrez-Cortines, María del 
Pilar Ayuso González, Marcello Vernola

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1049
PRÍLOHA I časť 1 odsek 1.0.2

1.0.2. Posudzovanie nebezpečia pre ľudské 
zdravie by malo brať do úvahy nasledujúce 
skupiny možných účinkov:
(1) toxikokinetika, metabolizmus a 
distribúcia, (2) akútne účinky (akútna 
toxicita, dráždenie a leptanie), 
(3) vyvolávanie citlivosti, (4) opakovaná 
dávková toxicita a (5) CMR účinky 

1.0.2. Posudzovanie nebezpečia pre ľudské 
zdravie by malo brať do úvahy nasledujúce 
skupiny možných účinkov:
(1) toxikokinetika, metabolizmus a 
distribúcia, (2) akútne účinky (akútna 
toxicita, dráždenie a leptanie), 
(3) vyvolávanie citlivosti, (4) opakovaná 
dávková toxicita a (5) CMR účinky 
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(rakovinotvorný, mutagénny a reprodukčno-
toxický charakter). Vychádzajúc zo 
všetkých disponibilných informácií, iné 
účinky by sa mali brať do úvahy podľa 
potreby.

(rakovinotvorný, mutagénny a reprodukčno-
toxický charakter), pričom by sa na tieto 
účely používali testy a modely 
kvantitatívnych vzťahov štrukturálnych 
aktivít ((Q)SAR) schválené agentúrou.
Vychádzajúc zo všetkých disponibilných 
informácií, iné účinky by sa mali brať do 
úvahy podľa potreby.

Or. {ES}es

Odôvodnenie

Využívanie schválených testov a modelov malými a strednými podnikmi prispeje k väčšej 
právnej istote a k presadzovaniu výberového postupu, ktorý odstráni možné nezrovnalosti.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1050
PRÍLOHA I časť 1 odsek 1.4.1

1.4.1. Vychádzajúc z výsledkov krokov 1 až 
3 by sa mala(i) stanoviť odvodená(é) 
hladina(y) neúčinnosti (DNEL – Derived 
No-Effect Level) pre danú látku 
vyjadrujúca(e) pravdepodobnú(é) cestu(y), 
časové trvanie a frekvenciu expozície. Ak je 
to odôvodnené expozičným scenárom/mi, 
postačovala by jednoduchá DNEL. Jednako, 
so zreteľom na disponibilné údaje 
a expozičný(é) scenár(e) v oddieli 5 správy 
o chemickej bezpečnosti môže byť potrebné 
určiť rozdielne DNEL pre každú relevantnú 
ľudskú populáciu (napr. pracovníci, 
spotrebitelia a ľudia nevyhnutne vystavení 
účinkom nepriamo cez životné prostredie) 
a možno pre niektoré populačné 
podskupiny (napr. deti, tehotné ženy) Malo 
by sa podať úplné zdôvodnenie, ktoré by 
špecifikovalo, okrem iného, výber použitých 
údajov, expozičnú cestu (perorálne, 
dermálne, inhaláciou) a trvanie a frekvenciu 
expozície k látke, na ktorú sa vzťahuje 
DNEL.Ak je pravdepodobnosť viacerých 
ciest expozície, DNEL by sa mala stanoviť 
pre každú expozičnú cestu a pre 
kombinovanú expozíciu zo všetkých ciest.

1.4.1. Vychádzajúc z výsledkov krokov 1 až 
3 by sa mala(i) stanoviť odvodená(é) 
hladina(y) neúčinnosti (DNEL – Derived 
No-Effect Level) pre danú látku 
vyjadrujúca(e) pravdepodobnú(é) cestu(y), 
časové trvanie a frekvenciu expozície. Ak je 
to odôvodnené expozičným scenárom/mi, 
postačovala by jednoduchá DNEL. Jednako, 
so zreteľom na disponibilné údaje 
a expozičn ý(é) scenár(e) v oddieli 5 správy 
o chemickej bezpečnosti môže byť potrebné 
určiť rozdielne DNEL pre každú relevantnú 
ľudskú populáciu (napr. pracovníci, 
spotrebitelia a ľudia nevyhnutne vystavení 
účinkom nepriamo cez životné prostredie) 
a pre zraniteľné populačné skupiny a pre 
rôzne expozičné cesty. Malo by sa podať 
úplné zdôvodnenie, ktoré by špecifikovalo, 
okrem iného, výber použitých údajov, 
expozičnú cestu (perorálne, dermálne, 
inhalačne) a trvanie a frekvenciu expozície 
k látke, na ktorú sa vzťahuje DNEL. Ak je 
pravdepodobnosť viacerých ciest expozície, 
DNEL by sa mala stanoviť pre každú 
expozičnú cestu a pre kombinovanú 
expozíciu zo všetkých ciest. Pri stanovovaní 
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Pri stanovovaní DNEL by sa mali brať do 
úvahy, okrem iného, nasledujúce faktory:

DNEL by sa mali brať do úvahy, okrem 
iného, nasledujúce faktory:

(i) neistota vznikajúca, okrem iných 
činiteľov z variability pokusných dát 
a z variácií vo vnútri druhov a medzi nimi;

(i) neistota vznikajúca, okrem iných 
činiteľov z variability pokusných dát 
a z variácií vo vnútri druhov a medzi nimi;

(ii) z charakteru a závažnosti účinku; (ii) z charakteru a závažnosti účinku;

(iii) z ľudskej populácie, na ktorú sa 
vzťahujú kvantitatívne a/alebo kvalitatívne 
informácie o expozícii.

(iii) z ľudskej populácie, na ktorú sa 
vzťahujú kvantitatívne a/alebo kvalitatívne 
informácie o expozícii.

(iii a) osobitné náchylnosti zraniteľných 
populačných skupín;
(iiii b) akýkoľvek náznak neštandardných 
účinkov, najmä keď spôsob úkonu zostane 
neznámy alebo nedostatočne 
charakterizovaný;
(iii c) možné súčasné vystavenie účinkom 
iných chemických látok;

Or. {EN}en

Odôvodnenie

Európsky parlament zvážil, že „ochrana zdravia detí proti chorobám pochádzajúcim zo 
životného prostredia je základná investícia s cieľom zabezpečiť adekvátny ľudský 
a hospodársky vývoj“. (Paulsenova správa o európskej stratégii životného prostredia 
a zdravia) a žiadal osobitné obmedzenia týkajúce sa chemických látok pre vysoko rizikové 
skupiny obyvateľstva (Riesova správa o Európskom akčnom pláne životného prostredia 
a zdravia). REACH by mala vždy brať zreteľ na zraniteľné populačné skupiny. (Schlyter a 
ďalší)

Dňa 23. februára Európsky parlament prijal rezolúciu o Európskom akčnom pláne životného 
prostredia a zdravia 2004-2010 (A6-0008/2005 ) v ktorom vyzýval „Komisiu, aby 
zabezpečila, že všetky posudky rizík, ktoré sa vykonajú, by sa mali osobitne zameriavať na 
riziká pre plody, dojčatá a deti, pokiaľ existuje potenciálna expozícia týchto osobitne
zraniteľných skupín. (Frédérique Ries a ďalší)

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1051
PRÍLOHA I časť 1 odsek 1.4.1 bod (iii) a, b, c, d (nový)
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(iii a) osobitné náchylnosti zraniteľných 
populačných skupín;
(iii b) akýkoľvek náznak neštandardných 
účinkov, najmä keď spôsob úkonu zostane 
neznámy alebo nedostatočne 
charakterizovaný;
(iii c) možné súčasné vystavenie účinkom 
iných chemických látok;
(iii d) neistota, pokiaľ ide o kvalitu údajov 
a celkovú dôveryhodnosť databázy;

Or. {EN}en

Odôvodnenie

Európsky parlament zdôraznil, že „súčasné metodiky neberú osobitný zreteľ na plody, dojčatá 
a deti a na širokú paletu expozičných vzoriek existujúcich v rámci tejto populačnej skupiny“ 
podľa návrhu REACH (Správa o európskej stratégii životného prostredia a zdravia A5-
0193/2004 Marit Paulsen).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dagmar Roth-Behrendt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1052
PRÍLOHA I časť 4 odsek 4.2 (krok 2)

Ak látka spĺňa kritériá, vykoná sa emisná 
charakterizácia, ktorá zahrňuje príslušné 
časti expozičného posudku tak, ako je 
uvedené v oddieli 5. Musí obsahovať najmä 
odhad objemov látky vypustenej do rôznych 
častí životného prostredia počas všetkých 
aktivít výrobcu alebo dovozcu a všetkých 
určených spôsobov použitia a stanovenie 
pravdepodobných ciest, ktorými sú ľudia 
a životné prostredie vystavené účinkom 
látky.

Ak látka spĺňa kritériá, vykoná sa emisná 
charakterizácia, ktorá zahrňuje príslušné 
časti expozičného posudku tak, ako je 
uvedené v oddieli 5. Musí obsahovať najmä 
odhad objemov látky vypustenej do rôznych 
častí životného prostredia počas všetkých 
aktivít výrobcu alebo dovozcu a všetkých 
určených spôsobov použitia v množstvách 1 
tona a viac za rok a stanovenie 
pravdepodobných ciest, ktorými sú ľudia 
a životné prostredie vystavené účinkom 
látky.

Or. {EN}en

Odôvodnenie

Pozri zmeny a doplnky k článku 13.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dagmar Roth-Behrendt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1053
PRÍLOHA I časť 5 odsek 5.1.1 pododsek 1

5.1.1. Expozičné scenáre sa majú vyvíjať pre 
výrobu v Spoločenstve, pre vlastnú potrebu 
výrobcov a vývozcov a pre všetky určené 
spôsoby použitia.

5.1.1. Expozičné scenáre sa majú vyvíjať pre 
výrobu v Spoločenstve, pre vlastnú potrebu 
výrobcov a vývozcov a pre všetky určené 
spôsoby použitia v množstvách 1 tona a viac 
za rok.

Or. {EN}en

Odôvodnenie

Pozri zmeny a doplnky k článku 13.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1054
PRÍLOHA I časť 5 odsek 5.1.1 

5.1.1 Expozičné scenáre sa majú vyvíjať pre 
výrobu v Spoločenstve, pre vlastnú potrebu 
výrobcov a vývozcov a pre všetky určené 
spôsoby použitia. Expozičný scenár je súbor 
podmienok opisujúci ako sa látka vyrába 
alebo používa počas svojej životnosti a ako 
výrobca alebo dovozca kontroluje alebo 
odporúča nadväzujúcim užívateľom, aby 
kontrolovali vystavenie ľudí a životného 
prostredia jej účinkom. Tieto expozičné 
scenáre môžu byť tak širokospektrálne, ako 
aj špecifické podľa potreby. Expozičný 
scenár sa uvedie pod príslušným nadpisom 
správy o chemickej bezpečnosti a sumárne 
v prílohe ku karte bezpečnostných údajov, 
pričom sa použije vhodný krátky nadpis 
poskytujúci stručný všeobecný opis spôsobu 
použitia. Expozičný scenár obsahuje, pokiaľ 
je to relevantné, najmä opis:

5.1.1 Expozičné scenáre sa majú vyvíjať pre 
výrobu v Spoločenstve, pre vlastnú potrebu 
výrobcov a vývozcov a pre všetky určené 
spôsoby použitia, ako ustanovuje článok 3 
odsek 25. Expozičný scenár je súbor 
podmienok opisujúci ako sa látka vyrába 
alebo používa počas svojej životnosti a ako 
výrobca alebo dovozca kontroluje alebo 
odporúča nadväzujúcim užívateľom, aby 
kontrolovali vystavenie ľudí a životného 
prostredia jej účinkom. Tieto expozičné 
scenáre môžu byť kategorizované v súlade 
s definíciou v článku 3 ods. 30 a môžu byť 
tak širokospektrálne, ako aj špecifické podľa 
potreby. Expozičný scenár sa uvedie pod 
príslušným nadpisom správy o chemickej 
bezpečnosti a sumárne v prílohe ku karte 
bezpečnostných údajov, pričom sa použije 
vhodný krátky nadpis poskytujúci stručný 
všeobecný opis spôsobu použitia. Expozičný 
scenár obsahuje, pokiaľ je to relevantné, 
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najmä opis:

Or. {DE}de

Odôvodnenie

Kategórie spôsobu použitia a expozície sú členené tak, aby umožnili opísať všetky typy 
určených spôsobov použitia prostredníctvom kombinácií príslušných prvkov. Kombinujú 
špecifické expozičné situácie a opisujú všetky podmienky rozhodujúce pre expozíciu.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1055
PRÍLOHA I časť 5 odsek 5.2.6 (nový)

Platné odhady expozičných úrovní sa môžu 
zjednodušiť použitím špeciálnych IT 
nástrojov vrátane IT nástrojov špecifických 
pre daný sektor, pokiaľ sú k dispozícii.

Or. {DE}de

Odôvodnenie

Na pomoc malým a stredným podnikom na splnenie ich povinností môžu byť vyvinuté 
špecifické a špecializované IT nástroje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Jonas Sjöstedt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1056
PRÍLOHA I časť 6 odsek 6.5 pododsek 2

Pre látky spĺňajúce kritériá PBT a vPvB 
výrobca alebo dovozca používa informácie 
získané podľa oddielu 5 kroku 2, keď 
uplatňuje vo svojej prevádzke alebo 
odporúča následným užívateľom opatrenia 
na riadenie rizík, ktoré minimalizujú 
expozície voči ľuďom a životnému 
prostrediu.

Pre mimoprahové látky typu CMR a látky 
spĺňajúce kritériá PBT a vPvB výrobca alebo 
dovozca používa informácie získané podľa 
oddielu 5 kroku 2, keď uplatňuje vo svojej 
prevádzke alebo odporúča následným 
užívateľom opatrenia na riadenie rizík, ktoré 
minimalizujú expozície voči ľuďom 
a životnému prostrediu.

Or. {EN}en
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Odôvodnenie

V prílohe I, 6.4 je definovaná „adekvátna kontrola“ pre expozičný scenár. Pre látky bez 
prahovej hodnoty alebo odvodenou hladinou neúčinnosti by sa malo vykonať kvalitatívne 
posúdenie pravdepodobného účinku v danom expozičnom scenári. Pre látky typu PBT a vPvB 
informácie o opatreniach na obmedzenie rizík získané pri posudzovaní expozície sa použijú 
na minimalizáciu expozície vo vzťahu k ľudskému zdraviu a životnému prostrediu.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1057
PRÍLOHA I časť 7, tabuľka časť A, -1 (nový) 

(-1nový) Opis zahrnutých kategórií 
spôsobov použitia a expozície. 

Or. {DE}de

Odôvodnenie

Kategórie použitia a expozície sú hlavným nástrojom štruktúrovaného prenosu informácií 
o opatreniach na riadenie rizík, o cieľových hodnotách expozície (napr. odvodená hladina 
neúčinnosti - DNEL, predvídateľná neúčinná koncentrácia - PNEC) a podmienok použitia 
v rozličných štádiách hospodárskeho procesu. Pomáhajú hospodárskym operátorom 
a zostaveniu karty bezpečnostných údajov pre prvého následného užívateľa.

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 1058
PRÍLOHA I a časť 1 odsek 1.2 pododsek 1

Uvádza sa spôsob použitia látky alebo 
prípravku, pokiaľ sú známe. Ak existujú 
mnohé možné spôsoby použitia, stačí uviesť 
iba najdôležitejšie alebo obvyklé spôsoby 
použitia. To zahŕňa stručný opis, čo 
v skutočnosti robí, napr. prísada proti 
horeniu, antioxidant atď.

Uvádza sa spôsob použitia látky alebo 
prípravku, pokiaľ sú známe. (výmaz) To 
zahŕňa stručný opis, čo v skutočnosti robí, 
napr. prísada proti horeniu, antioxidant 
atď.

Or. {IT}it
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Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh má za cieľ predísť vylúčeniu neobvyklých spôsobov 
použitia a neúčelným dodatočným registráciám. 

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1059
PRÍLOHA I časť 3 odsek 3.3a (nový)

3.3 a Pre prípravky, ktoré nespĺňajú 
požiadavky bodov 3.2 a 3.3 a pre ktoré 
PNEC použitej látky je nižšia než 500 
µg/liter, množstvo biodegradability 
(odstrániteľnosti) a logPOW by sa mali 
oznámiť následnému užívateľovi v súlade s 
požiadavkami článkov 34 a 35.

Or. {EN}en

Odôvodnenie

Látka môže byť kritická počas použitia, ak následný užívateľ má „slabý“ pre-flooder a PNEC 
látky je nižšia než 500 µg/l. Toto sú relevantné vlastnosti látok, ktoré je potrebné oznámiť 
následným užívateľom, ak majú vykonať posúdenie expozície a vypracovať správu 
o bezpečnosti látky v súlade s článkami 34 a 35.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1060
PRÍLOHA I a a (nová)

Príloha I aa (nová)
Kategórie spôsobov použitia a expozície (UEC)

Pri registrácii látky podľa článku 9 alebo pri jej predbežnej registrácii podľa článku 26 
výrobcovia alebo dovozcovia látky predkladajú okrem údajov o používaní látky v súlade s jej 
zamýšľaným použitím aj nasledujúce informácie:

1. Údaje o kategóriách použitia:

1.1 Priemyselné za nasledujúcich podmienok: 
vysoká úroveň spôsobilosti 
vysoká úroveň dozoru
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vysoká úroveň technických opatrení

1.2 Odborné za nasledujúcich podmienok: 
rôzne úrovne spôsobilosti 
nízka  úroveň dozoru
nízka  úroveň technických opatrení

1.3 Použitie spotrebiteľom/osobné použitie za nasledujúcich podmienok: 
nízka úroveň spôsobilosti
žiadny dozor
žiadne technické alebo osobné ochranné opatrenia 
citlivejšie skupiny, napr. deti a starší ľudia

2. Údaje o expozičných kategóriách:
kategorizácia expozícií podľa

2.1 príslušných expozičných ciest vo vzťahu k ľuďom:
2.1.1. perorálna
2.1.2 inhalačná,
2.1.3 dermálna

2.2 cesty emisie do životného prostredia:
2.2.1 vzduch,
2.2.2 voda,
2.2.3 pôda,
2.2.4 biotechnológia

2.3 časové trvanie a frekvencia expozície:
2.3.1 jednorazová,
2.3.2 krátka,
2.3.3 opakovaná,
2.3.4 dlhodobá.

3. Kategórie použitia a expozície na účely registrácie a predbežnej registrácie sa získavajú 
kombinovaným použitím údajov uvedených v bode 2. Agentúra môže určiť formát v zmysle 
článku 108. 

Or. {DE}de
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Odôvodnenie

Maticu kategórií použitia a expozície vo formáte predpísanom podľa článku 108 poskytne 
následný užívateľ s kombinovanou informáciou o expozičných kategóriách, limitných 
hodnotách a príkladoch ochranných opatrení s cieľom umožniť dodržanie danej limitnej 
hodnoty. Porovnaním jeho špecifického spôsobu použitia s UEC si teda užívateľ látky môže 
overiť: 

- či jeho spôsob použitia zodpovedá jednému alebo viacerým UEC,
- či potrebuje modifikovať posudzovanie expozície,
- či má prijať opatrenia a aké.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Jonas Sjöstedt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1061
PRÍLOHA I b

PRÍLOHA I b
POSUDKY CHEMICKEJ BEZPEČNOSTI 

PRE PRÍPRAVKY

Táto PRÍLOHA sa vypúšťa.

Or. {EN}en

Odôvodnenie

Príloha 1b o posudkoch chemickej bezpečnosti pre prípravky by sa mala vypustiť. Dôvodom 
je, že vedecká základňa je stále príliš slabá a praktické uplatňovanie navrhovaných 
ustanovení sa ukáže ako mimoriadne ťažké. Správa o chemickej bezpečnosti pre jednotlivú 
látku je omnoho jednoznačnejšia úloha na splnenie. Prípravky sú zmesou látok a metodika 
navrhovaná na tomto mieste nie je dostatočne spoľahlivá. Vypustenie spôsobí, že sa použijú 
konvenčné metódy.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1062
PRÍLOHA I b

Posudzovanie chemickej bezpečnosti 
prípravku by sa malo vykonávať v súlade 
s prílohou I s nasledujúcimi zmenami:

Posudzovanie chemickej bezpečnosti 
prípravku s výnimkou prípadov, keď látky 
sú vylúčené podľa článku 13 ods. 2, by sa 
malo vykonávať v súlade s prílohou 
I s nasledujúcimi zmenami:

Or. {DE}de
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Odôvodnenie

Pre bezpečnostné posudky prípravkov sú jedinými relevantnými údajmi údaje o látkach 
presahujúcich určité minimálne koncentrácie. Podľa článku 13 ods. 2 posúdenie chemickej 
bezpečnosti sa nemusí vykonať pre látku, ktorá je prítomná v prípravku, ak koncentrácia látky 
v prípravku je menšia než hodnoty uvedené v pododsekoch (a) až (e). V záujme 
jednoznačnosti by sa príslušné ustanovenia mali vložiť do prílohy Ib „Posudky chemickej 
bezpečnosti pre prípravky“, ako formulácie v prílohe Ib, napr. „každá látka v prípravku“ 
alebo „všetky látky v prípravku“ sú zavádzajúce.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dagmar Roth-Behrendt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1063
PRÍLOHA I b a (nová)

PRÍLOHA I b a (nová)
Pokyny pre bezpečné používanie:

Ak sa nepožaduje karta bezpečnostných údajov, musia sa žiadať nasledujúce informácie:

1. Opatrenia prvej pomoci (nadpis 4 na karte bezpečnostných údajov)

2. Protipožiarne opatrenia (nadpis 5 na karte bezpečnostných údajov)

3. Opatrenia pri náhodnom úniku (nadpis 6 na karte bezpečnostných údajov)

4. Manipulácia a skladovanie (nadpis 7 na karte bezpečnostných údajov)

5. Informácie týkajúce sa prepravy (nadpis 14 na karte bezpečnostných údajov)

6. Expozičné kontroly/Osobná ochrana (nadpis 8 na karte bezpečnostných údajov)

7. Stabilita a reaktivita (nadpis 10 na karte bezpečnostných údajov)

8. Uvažované možnosti likvidácie 

8.1 Uvažované možnosti likvidácie (nadpis 13 na karte bezpečnostných údajov)

8.2 Informácie o recyklácii a metódach likvidácie pre priemysel

8.3 Informácie o recyklácii a metódach likvidácie pre verejnosť

Or. {EN}en

Odôvodnenie

Táto informácia nie je nová v porovnaní s návrhom Komisie. Obsahuje pôvodný bod 5 prílohy 
IV návrhu Komisie, ktorý bol presunutý do tejto novej prílohy Ib a (novej), pretože obsahuje 
informácie o riadení rizík pre látky, ktoré nie sú zaradené medzi nebezpečné, ak sa vychádza 
zo štruktúry karty bezpečnostných údajov v prílohe Ia. (pozmeňujúci a doplňujúci návrh súvisí 
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s prílohou I)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Mojca Drčar Murko

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1064
PRÍLOHA I b a (nová)

PRÍLOHA I b a (nová)
Kritériá pre látky registrované v množstvách do 10 ton, ku ktorým možno požadovať ďalšie 

informácie

Dve alebo viac z nasledujúcich kritérií:

(a) látky, ku ktorým neboli predložené žiadne informácie týkajúce sa ľudského zdravia 
alebo koncových bodov životného prostredia;

(b) látky, pri ktorých QSAR alebo iné dôkazy nasvedčujú, že pravdepodobne spĺňajú kritériá 
pre zaradenie ako karcinogénne, mutagénne alebo reprodukčno-toxické kategórie 1 alebo 
2, alebo spĺňajú kritériá v prílohe XII, a pre ktoré nie sú k dispozícii žiadne informácie;

(c) látky s rozptýleným alebo difúznym využitím, pri ktorom expozíciu nemožno spoľahlivo 
odhadnúť, najmä keď takéto látky sú včlenené do spotrebných produktov.

(d) látky, ktoré registrovalo najmenej 20 subjektov podliehajúcich povinnej registrácii; 
pokiaľ tieto subjekty nepreukázali, že neexistuje závažná expozícia alebo QSAR, alebo iné 
dôkazné prostriedky nepreukázali možné nebezpečie;

(e) látky identifikované ako možné náhrady pre iné látky podliehajúce registrácii alebo 
obmedzeniam, pokiaľ QSAR alebo iné dôkazné prostriedky nepreukázali možné 
nebezpečie;

(f) látky, pri ktorých výsledky uplatňovania alebo monitorovania v členských štátoch 
preukázali podozrenia z rizík na ľudské zdravie alebo životné prostredie.

Or. {EN}en

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1065
PRÍLOHA I b a (nová)
PRÍLOHA I b a (nová)

(a) Stavebné materiály v rozsahu platnosti smernice Rady 89/106/EHS v znení smernice 
93/68/EHS;

(b) Medicínske produkty pre humánne a veterinárne použitie v rozsahu platnosti 
nariadenia Rady (EHS) č. 2309/93, smernice 2001/82/ES Európskeho parlamentu a Rady a 
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smernice 2001/83/ES Európskeho parlamentu a Rady;

(c) Potraviny v rozsahu platnosti nariadenia 178/2002/ES Európskeho parlamentu a Rady 
vrátane potravinových prísad v rozsahu platnosti smernice Rady 89/107/EHS 
a esencie/aromatizujúce látky v rozsahu platnosti smernice Rady 88/388/ES a rozhodnutia 
Komisie 1999/217/ES. 

(d) Krmivá v rozsahu platnosti nariadenia (ES) 178/2002/ES Európskeho parlamentu a 
Rady vrátane krmovinových prísad v rozsahu platnosti nariadenia Rady 1831/2003 (ktoré 
nahradilo smernicu Rady 70/524/ES);.

(e) Živočíšne výživné produkty v rozsahu platnosti smernice Rady 82/471/EHS;

(f) lekárske prístroje;

(g) Materiály prichádzajúce do styku s potravinami v rozsahu platnosti Nariadenia 
o materiáloch a tovaroch prichádzajúcich do styku s potravinami 1935/2004, koré 
nahradilo smernicu Rady 89/109/EHS;

(h) Výrobky na ochranu rastlín v rozsahu platnosti smernice Rady 91/414/EHS;

(i) Biocidové produkty v rozsahu platnosti smernice Rady 98/8/ES;

(j) Elektrické a elektronické zariadenia v rozsahu platnosti smernice 2002/95/ES 
o obmedzeniach týkajúcich sa používania niektorých nebezpečných látok v elektrických 
a elektronických zariadeniach;

(k) Batérie a akumulátory v rozsahu platnosti smernice 91/157/EHS o batériách 
a akumulátoroch obsahujúcich niektoré nebezpečné látky.

Or. {EN}en

Odôvodnenie

Príloha I b (nová) zoskupuje všetky odkazy na legislatívu spoločenstva upravujúcu aspekty, 
ktoré by sa nemali duplikovať v REACH.

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa vzťahuje k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 
k článku 2, ods. 1, bod (ea nový)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Christofer Fjellner

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1066
PRÍLOHA II, odseky -1 a -2 (nové)
PRÍLOHA II, odseky -1 a -2 (nové)

- 1. Definícia

Táto príloha obsahuje látky vyňaté z registračnej povinnosti. Príloha upravuje látky 
vyskytujúce sa v prírodnej forme a zlúčeniny, ktoré pozostávajú v prevažnej miere z nich, 
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z čoho vyplýva, že existujú dlhodobé skúsenosti jednoznačne preukazujúce žiadne alebo 
veľmi nízke riziká spôsobenia zdravotných problémov alebo negatívnych účinkov na 
životné prostredie.

- 2. Revízia

(i) v priebehu predbežnej registrácie agentúra pridá látky spadajúce pod definíciu.

( ii) .agentúra po posúdení pridá tie látky, o ktorých sa domnieva, že nepredstavujú žiadne 
alebo veľmi nízke riziká spôsobenia zdravotných problémov alebo negatívnych účinkov na 
životné prostredie.

Or. {SV}sv

Odôvodnenie

V súčasnosti neexistuje definícia pre látky uvedené v prílohe II, napr. pre vodu a kyselinu 
askorbovú. Pridaním definície bude text jednoznačnejší a umožní aj revíziu. 

Hoci v priebehu legislatívneho procesu pridávame látky k prílohe II, sme presvedčení, že 
zoznam nebude vyčerpávajúci. Chceli by sme preto skorú revíziu, ale taktiež priebežnú revíziu 
počas procesu, keďže tak získame viac znalostí. Bez našich pozmeňujúcich a doplňujúcich 
návrhov by sa niektoré látky museli v budúcnosti registrovať na pomerne dlhú dobu napriek 
tomu, že agentúra vie, že tieto látky nepredstavujú riziko.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, 
Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Renate Sommer, 
Erna Hennicot-Schoepges, Philippe Busquin + Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + 

Norbert Glante

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1067
PRÍLOHA II, nové záznamy

EINECS č.    Názov/Skupina    CAS č. EINECS č.    Názov/Skupina    CAS č.
231-096-4      Železo                  7439-89-6

Or. {XM}xm

Odôvodnenie

Oceľ, ďaleko najdôležitejšia forma použitia železa, sa vyrába 150 rokov bez akéhokoľvek 
dôkazu, že železo predstavuje riziko pre ľudské zdravie alebo pre životné prostredie.
Keďže železo je veľkotonážny materiál, potencionálne bude podliehať skúškam podľa 
REACH. Takéto testovacie železo si bude vyžadovať použitie veľkého počtu laboratórnych 
zvierat. (Oomen-Ruijten a ďalší)

Železo sa používalo tisícročia – v posledných 150 rokoch najmä ako hlavná zložka ocele – bez 
akýchkoľvek náznakov, že predstavuje riziko pre ľudské zdravie alebo pre životné prostredie.
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Keďže železo sa vyrába vo veľkej tonáži, súčasná koncepcia objemových prahov spôsobí, že 
bude podliehať prísnym testom podľa REACH, ktorého následkom budú rozsiahle skúšky na 
zvieratách. Náklady skúšok a registrácie železa budú ďaleko prekračovať možný úžitok.
(Chatzimarkakis a ďalší)

Železo by sa malo zaradiť na zoznam látok vyňatých z registračnej povinnosti v zmysle článku 
42 ods. 2 bod a. Železo je látka známa a používaná stáročia. Skutočnosť, že doteraz nebolo 
zaradené do zoznamu výnimiek, je výsledkom politických okolností a nie logickej úvahy.

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 1068
PRÍLOHA II, nové záznamy

EINECS č.    Názov/Skupina    CAS č. EINECS č.    Názov/Skupina    CAS č.
231-959-9      Kyslík O2 7782-44-7
231-098-5      Kryptón Kr     7439-90-9
231-110-9      Neón Ne        7440-01-9
231-168-5      Hélium He          7440-59-7
231-172-7      Xenón Xe      7440-63-3
200-812-7      Metán CH4   78-82-8

Or. {IT}it

Odôvodnenie

Dusík, argón a kysličník uhličitý, všetko zložky vzduchu, sú vyňaté z registračnej povinnosti 
v prílohe II. V zmysle smernice 2001/83/ES sa výnimka z registrácie už vzťahuje na kyslík, 
pokiaľ sa používa na lekárske účely.
Vzácne plyny nemôžu spadať pod prílohu III ods. 8, pretože sa nepokladajú za nebezpečné 
v zmysle smernice 67/548/EHS a pretože sú už upravené súčasne platnými predpismi pre
prepravu (predpisy ADR).
Metán by sa mal zaradiť do prílohy II, pretože je hlavnou zložkou prírodného plynu, ktorý je 
už zahrnutý v prílohe III k nariadeniu. 

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1069
PRÍLOHA II, nové záznamy
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Kyslík, kryptón, neón, hélium a xenón by 
mali byť zaradené do prílohy II.

Or. {IT}it

Odôvodnenie

Tieto plyny by sa mali zahrnúť vzhľadom na ich prírodný pôvod a použitie pre lekárske 
ošetrenia a ochranu životného prostredia. (Foglietta a ďalší)

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1070
PRÍLOHA II, nové záznamy

EINECS č.    Názov/Skupina    CAS č. EINECS č.    Názov/Skupina    CAS č.

232-350-7 Terpentínový olej/drevo  
terpentín  
8006-64-2
232-304-6  Talový olej       8002-26-4
232-50-64 Ca - lignosulfát   8061-52-7
232-50-59 Na – lignosulfát  8061-51-6
232-50-85 NH4- lignosulfát 8061-53-8
232-51-06  Kyselina lignosulfátová  8062-
15-5

Or. {EN}en

Odôvodnenie

Príloha II už obsahuje veľa látok vyskytujúcich sa v prírode. Okrem toho príloha III vyníma 
surový minerálny olej a uhlie a prírodné plyny z registračnej povinnosti. To odôvodňuje 
vyňatie prírodného terpentínu, talového oleja, lignosulfátov a iných drevných zložiek 
z registračnej povinnosti tým, že sa pridávajú na zoznam v prílohe II.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1071
PRÍLOHA II, nové záznamy
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EINECS č.  Názov/Skupina  CAS č. EINECS č.  Názov/Skupina  CAS č.

265-995-8      Celulózová kaša  
65996-61-4

Or. {EN}en

Odôvodnenie

Príloha II už obsahuje veľa látok vyskytujúcich sa v prírode vrátane viaczložkových. 
Celulóza a škrob sa vytvárajú z rovnakého monomérneho sacharidu, glukózy. Glukóza 
a škrob sú už zahrnuté v prílohe II. Preto aj celulóza by sa mala pridať do zoznamu prílohy II.  
Prírodná polysacharidová celulóza je hlavnou zložkou vyšších rastlinných bunkových stien 
a je najhojnejšou organickou zlúčeninou na zemeguli. Približne 50 % všetkých materiálov 
biomasy je celulóza.  Celulóza nie je zaradená ako nebezpečná pre ľudské zdravie a životné 
prostredie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Karl-Heinz Florenz, Ria Oomen-Ruijten

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1072
PRÍLOHA II, nové záznamy

EINECS č. Názov/skupina CAS č.

232-296-4 Podzemnicový olej
Výťažky a ich fyzikálne modifikované deriváty.

8002-03-7

232-370-6 Olej zo sezamového semena
Výťažky a ich fyzikálne modifikované deriváty.

8008-74-0

232-316-1 Palmový olej
Výťažky a ich fyzikálne modifikované deriváty.

8002-75-3

232-282-8 Kokosový olej
Výťažky a ich fyzikálne modifikované deriváty.

8002-31-8

232-425-4 Palmojadrový olej
Výťažky a ich fyzikálne modifikované deriváty.

8023-79-8

266-9-484 Olej karité
Výťažky a ich fyzikálne modifikované deriváty.

294-851-7 Illipe
Výťažky a ich fyzikálne modifikované deriváty.

Olej z plodov Shorea robusta 
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Výťažky a ich fyzikálne modifikované deriváty.

Mandľový olej
Výťažky a ich fyzikálne modifikované deriváty.

8007-69-0

Olej z lieskových orechov
Výťažky a ich fyzikálne modifikované deriváty.

Olej z vlašských orechov
Výťažky a ich fyzikálne modifikované deriváty.

8024-09-7

Olej z kešu orechov
Výťažky a ich fyzikálne modifikované deriváty.

8007-24-7

Olej z brazílskych orieškov
Výťažky a ich fyzikálne modifikované deriváty.

Olej z pistáciových orechov
Výťažky a ich fyzikálne modifikované deriváty.

Olej z makadamových orechov
Výťažky a ich fyzikálne modifikované deriváty.

Hydrogenovaný, preesterifikovaný a frakcionovaný 
sójový olej
Výťažky a ich fyzikálne modifikované deriváty.

Hydrogenovaný, preesterifikovaný a frakcionovaný 
repkový olej
Výťažky a ich fyzikálne modifikované deriváty.

Hydrogenovaný, preesterifikovaný a frakcionovaný 
slnečnicový olej
Výťažky a ich fyzikálne modifikované deriváty.

Hydrogenovaný, preesterifikovaný a frakcionovaný 
palmový olej
Výťažky a ich fyzikálne modifikované deriváty.

Hydrogenovaný, preesterifikovaný a frakcionovaný 
kokosový olej
Výťažky a ich fyzikálne modifikované deriváty.

Hydrogenovaný, preesterifikovaný a frakcionovaný 
palmojadrový olej
Výťažky a ich fyzikálne modifikované deriváty.

Sójové boby, struky a múčky 
Výťažky a ich fyzikálne modifikované deriváty.
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Repkové semeno, struky a múčky 
Výťažky a ich fyzikálne modifikované deriváty.

Slnečnicové semeno, tobolky a múčky
Výťažky a ich fyzikálne modifikované deriváty.

Or. {EN}en

Odôvodnenie

Táto príloha bola prevzatá z prílohy II smernice 793/93/ES o hodnotení existujúcich látok. 
Záznamy v tejto prílohe sa nikdy neaktualizovali, ukazujú veľa nekonzistentností, ktoré neboli 
nikdy napravené. Tieto nekonzistentnosti by sa mali odstrániť harmonizáciou a doplnením 
týchto záznamov.
Väčšina uvažovaných produktov zo sektoru olejov a tukov majú prírodný pôvod (rastlinné 
oleje alebo vyrobené z rastlinných olejov).
Používanie olejov a tukov ako potravinových alebo kŕmnych zložiek ukazuje, že ich vlastnosti 
a riziká sa pokladajú za primerane dobre známe a že tieto „látky“ sú bezpečne pre ľudské 
zdravie a životné prostredie. Sú podrobne upravené nariadením 178/2002.
Všetky deriváty z týchto olejov a tukov sú prirodzene prítomné v oleji a každá zložka sa 
extrahuje výlučne nemodifikovaná. 
Viaceré oleje (slnečnicový sójový, saflorový, ľanový, kukuričný, ricínový, repkový) a deriváty 
(lecitíny, mastné kyseliny) sú už zahrnuté v prílohe II a vyňaté z registračnej povinnosti. 
Zoznam olejov a tukov, ktoré majú byť vyňaté, môže a mal by byť doplnený, pretože rastlinné 
oleje (semená, tropické a orechy) majú podobné fyzikálne a chemické vlastnosti. Neexistuje 
legitímny dôvod vylúčiť selektívne niektoré z nich, pretože môžu byť zastúpené v rôznych 
aplikáciách (potravinárskych, krmovinárskych, nepotravinárskych a nekrmovinárskych).
Hydrogenované, preesterifikované a frakcionované oleje a tuky sa široko využívajú 
v potravinárskych aplikáciách, ako napr. margarín. Z toho vyplýva, že sú bezpečné pre ľudské 
zdravie a životné prostredie.
Rastlinné semená, múčky a vedľajšie produkty sa široko využívajú v krmovinárskych 
aplikáciách. Preto sú bezpečné pre zdravie a celkový stav zvierat, pre ľudské zdravie 
a životné prostredie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Norbert Glante

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1073
PRÍLOHA III odsek 6

6. Vedľajšie produkty, pokiaľ nie sú samy 
dovážané alebo uvádzané na trh;

6. Vedľajšie produkty, pokiaľ nie sú samy 
dovážané alebo uvádzané na trh mimo 
uzavretého systému;

Or. {DE}de
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Odôvodnenie

Vedľajšie produkty tavenia sa využívajú na výrobu energie a tepla. Podniky, ktoré tavia rudy, 
presúvajú ich výrobcom elektriny a tepla („umiestnia [ich] na trhu”) v uzavretých systémoch 
bez akéhokoľvek kontaktu s vonkajším svetom. Nepredstavujú teda žiadne nebezpečie pre 
životné prostredie a ľudské zdravie. Navyše, ich využitie znižuje využívanie prírodných 
energetických nosičov ako je zemný plyn, ropa a uhlie. Požiadavka na registráciu by 
nežiadúco brzdila využívanie týchto vedľajších produktov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Dagmar Roth-Behrendt + Ria Oomen-
Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, Péter Olajos, Anja 

Weisgerber, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges + Werner Langen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1074
PRÍLOHA III odsek 8

8. Nerasty, rudy alebo látky vyskytujúce sa 
v prírode, ak nie sú chemicky modifikované 
počas ich spracúvania, pokiaľ nespĺňajú 
kritériá pre zaradenie medzi nebezpečné 
v zmysle smernice 67/548;

8. Nerasty, rudy alebo látky vyskytujúce sa 
v prírode;

Or. {XM}xm

Odôvodnenie

S organickými a anorganickými látkami by sa malo zaobchádzať v procese registrácie 
rovnako. Možné riziko vznikajúce z nerastov, rúd alebo iných prírodných látok sa môže 
upraviť inou legislatívou spoločenstva alebo na iných stupňoch REACH. (Roth-Behrendt)

Základné suroviny pre organický chemický sektor (zemný plyn, ropa, uhlie) sú vyňaté 
z registračnej povinnosti bez kvalifikácie. Toto dáva organickému sektoru nespravodlivú 
výhodu v hospodárskej súťaži oproti sektoru kovov a anorganík.
Mnohé nerasty a rudy sú vysoko komplexné materiály, ktorých zloženie môže byť veľmi 
rozmanité v závislosti od ich zdrojov, čo vedie k možnosti viacnásobných registrácií napr. pre
„železnú rudu“. Z toho plynúci veľmi veľký počet nerastov a rúd zahltí systém počas prvej 
fázy registrácie (látky v množstve nad 1000 ton za rok). (Oomen-Ruijten a ďalší)

Odstránenie sa zaručuje bez výhrad. (Langen)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Richard Seeber

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1075
PRÍLOHA III odsek 8

8. Nerasty, rudy alebo látky vyskytujúce sa 
v prírode, ak nie sú chemicky modifikované 
počas ich spracúvania, pokiaľ nespĺňajú 

8. Nerasty, rudy alebo látky vyskytujúce sa 
v prírode, ak nie sú chemicky modifikované 
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kritériá pre zaradenie medzi nebezpečné 
v zmysle smernice 67/548;

počas ich spracúvania;

Or. {EN}en

Odôvodnenie

Všetky látky vyskytujúce sa v prírode (dokonca aj tie, ktoré sú zaradené pod smernicu 67/548) 
by mali byť vyňaté, pretože ich zahrnutie by drasticky zvýšilo počet látok podliehajúcich 
registrácii. Boli vyňaté aj z kritérií hlásenia podľa EINECS.  Toto je osobitne pravdivé, 
pretože látky vyskytujúce sa v prírode zahŕňajú niekoľko tisíc látok, z ktorých väčšina má 
komplexný charakter. Okrem toho tieto látky môžu meniť svoje zloženie vplyvom sezónnych 
a geografických podmienok.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1076
PRÍLOHA III odsek 8

8. Nerasty, rudy alebo látky vyskytujúce sa 
v prírode, ak nie sú chemicky modifikované 
počas ich spracúvania, pokiaľ nespĺňajú 
kritériá pre zaradenie medzi nebezpečné 
v zmysle smernice 67/548;

8. Nerasty, rudy, materiály získané z nich 
mineralogickými alebo fyzikálnymi 
transformačnými postupmi; alebo látky 
vyskytujúce sa v prírode, ak nie sú chemicky 
modifikované počas ich spracúvania;

Or. {EN}en

Odôvodnenie

Mineralogické transformačné postupy sú chemické a/alebo fyzikálne procesy, ktorými sa 
materiály na báze nerastov premieňajú na iné materiály na báze nerastov. Počas týchto 
postupov sa obvykle spotrebúva energia. Typickým príkladom je transformácia surovín na 
báze nerastov ako krieda, hlina a piesok, sadrovec na materiály na báze nerastov s pridanou 
hodnotou ako vápno, cement, keramika, sklo a sadra. Organické suroviny ako zemný plyn, 
ropa a uhlie sú bezvýhradne vyňaté z registračných požiadaviek. Toto vyňatie by sa malo 
uplatniť aj na ostatné suroviny. Návrh nariadenia o REACH bez akéhokoľvek zdôvodnenia 
zavádza diskriminujúce rozdiely medzi rôznymi typmi surovín (t.j. nerastmi, rudami a látkami 
vyskytujúcimi sa v prírode na jednej strane a zemným plynom, ropou a uhlím na strane 
druhej) a to výlučne na základe ich zdroja. Nerasty, rudy a látky vyskytujúce sa v prírode sú 
suroviny z prírody a nie sú „chemikáliami“, pokiaľ nie sú podrobené chemickým 
transformačným postupom.
Ďalej, nerasty, rudy a látky vyskytujúce sa v prírode a materiály získané z nich ako je to 
opísané v navrhovaných zmenách a doplnkoch, sú charakterizované pre zvyšujúci sa počet 
prihlášok podľa európskych noriem a sú dostatočne definované testovacími metódami, ktoré 



AM\565939SK.doc 24/81 PE 357.826v01-00

External translation

SK

k nim patria. Z týchto dôvodov posudky chemickej bezpečnosti, správy o bezpečnosti látky 
a informácie, ktoré sa majú poskytovať pri registrácii, pravdepodobne nezlepšia 
zaobchádzanie s materiálmi opísanými v navrhovaných zmenách a doplnkoch a nie je žiadna 
potreba zaťažovať ich s požiadavkami registrácie. (Aylward)

Mineralogické transformačné postupy sú chemické a/alebo fyzikálne procesy, napr. použitie 
energie, ktorým sa suroviny  na báze nerastov premieňajú na iné materiály na báze nerastov 
ako krieda, hlina, piesok, sadrovec na vápno, cement, keramiku, sklo a sadru. Tento postup 
zmení fyzikálne vlastnosti ale nie profil chemickej nebezpečnosti materiálu. Aby sa predišlo 
duplikácii a preťaženiu systému, mali by sa vyňať spolu s ostatnými základnými organickými 
a anorganickými surovinami. (Doyle)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Mojca Drčar Murko

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1077
PRÍLOHA III odsek 8

8. Nerasty, rudy alebo látky vyskytujúce sa 
v prírode, ak nie sú chemicky modifikované 
počas ich spracúvania, pokiaľ nespĺňajú 
kritériá pre zaradenie medzi nebezpečné 
v zmysle smernice 67/548;

8. Nerasty, rudy, koncentráty alebo látky
vyskytujúce sa v prírode, ak nie sú chemicky 
modifikované počas ich spracúvania, pokiaľ 
nespĺňajú kritériá pre zaradenie medzi 
nebezpečné v zmysle smernice 67/548;

Or. {EN}en

Odôvodnenie

Základné suroviny pre organický chemický sektor (zemný plyn, ropa, uhlie) sú vyňaté 
z registračnej povinnosti. Toto dáva organickému sektoru nespravodlivú a významnú výhodu 
v hospodárskej súťaži oproti sektoru kovov a anorganík, pretože základnými surovinami pre 
posledne menované sú nerasty a rudy. Keď sa prepravujú hromadne priamo do zariadení, 
ktoré už podliehajú existujúcej úprave EÚ pre ochranu pracovísk a smernici IPPC 96/61/ES, 
koncentráty predstavujú obmedzené riziko pre zdravie a životné prostredie.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1078
PRÍLOHA III odsek 8

8. Nerasty, rudy alebo látky vyskytujúce sa 
v prírode, ak nie sú chemicky modifikované 
počas ich spracúvania, pokiaľ nespĺňajú 
kritériá pre zaradenie medzi nebezpečné 
v zmysle smernice 67/548;

8. Nerasty, rudy alebo látky vyskytujúce sa 
v prírode, ak nie sú chemicky modifikované 
počas ich spracúvania, pokiaľ nespĺňajú 
kritériá pre zaradenie medzi nebezpečné 
v zmysle smernice 67/548; to isté platí pre 
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kovy a zliatiny v masívnej forme;

Or. {DE}de

Odôvodnenie

Tieto látky, pokiaľ neboli chemicky modifikované počas spracúvania, nie sú taktiež 
nebezpečné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Françoise Grossetête

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1079
PRÍLOHA III odsek 8

8. Nerasty, rudy alebo látky vyskytujúce sa 
v prírode, ak nie sú chemicky modifikované 
počas ich spracúvania, pokiaľ nespĺňajú 
kritériá pre zaradenie medzi nebezpečné 
v zmysle smernice 67/548;

8. Nerasty, rudy alebo látky vyskytujúce sa 
v prírode, ak nie sú chemicky modifikované 
vrátane látok na rastlinnej báze, ako sú 
definované v článku 3, čo znamená
komplexné látky získané podrobením celej 
alebo časti rastliny fyzikálnemu procesu, 
ako extrakcia, destilácia, lisovanie, 
frakcionácia, purifikácia, koncentrácia 
alebo fermentácia, zloženie ktorých sa mení 
v závislosti od typu a druhu rastliny, 
podmienok rastu a zberu a použitej metódy 
spracovania.

Or. {FR}fr

Odôvodnenie

Zdá sa dôležité zahrnúť presnú definíciu produktov odvodených od rastlín na načrtnutie 
rámca pre vyňatie a zabezpečenie právnej istoty.

Produkty na rastlinnej báze nie sú produktmi v chemickom zmysle, ako sú špecifikované 
v návrhu Komisie, a preto by sa mala urobiť deliaca čiara medzi nimi a ostatnými látkami 
upravovanými REACH. Väčšina prírodných látok vyhovuje jednému alebo inému 
klasifikačnému kritériu smernice 67/548.

Látky odvodené od rastlín sú „tradičné“ materiály všeobecne vyrábané farmármi alebo 
malými poľnohospodárskymi podnikmi tak v Európskej únii ako aj mimo nej, v neposlednom 
rade v početných rozvojových krajinách a v najvzdialenejších oblastiach.

Ich registrácia podľa REACH bude možná vzhľadom na ich komplexnosť, variabilnosť 
a rozmanitosť. Nebude možné podrobiť všetky vlastnosti týchto prírodných látok registrácii, 
pretože neexistuje predpis na registráciu jednej špecifickej vlastnosti.



AM\565939SK.doc 26/81 PE 357.826v01-00

External translation

SK

Navyše, registrácia týchto produktov podľa REACH neprispeje významne k dosiahnutiu 
základných cieľov návrhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Norbert Glante + Johannes Blokland + 
Richard Seeber

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1080
PRÍLOHA III odsek 9

9. Zemný plyn, ropa, uhlie 9. Zemný plyn, ropa, uhlie a koks.

Or. {XM}xm

Odôvodnenie

Koks by sa mal vyňať z registračných požiadaviek, pretože produktom je uhlie, z ktorého sa 
odstránili určité plyny a podľa zákona by sa malo s ním zaobchádzať rovnako ako s uhlím.
(Glante)

Koks sa môže vyňať zahrnutím do prílohy III. Ak sa z uhlia odstránia znečisťujúce látky, 
vzniká koks. Uhlie je už vyňaté podľa prílohy III. Koks je čistejší ako uhlie, a preto môže byť 
vyňaté. (Blokland)

Koks je produkt, ktorý je výsledkom degazácie uhlia. V tomto procese sa z uhlia extrahuje 
benzén, toluén, xylén, decht a iné materiály a tým koks má menej skutočne nebezpečných 
vlastností, preto by sa mal vyňať z registrácie. (Seeber)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Eija-Riitta Korhola

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1081
PRÍLOHA III odsek 9

9.Zemný plyn, ropa, uhlie. 9. Zemný plyn, ropa, uhlie, koks, plyn 
z ferozliatinových procesov, plyn 
z koksárenských pecí, vysokopecný plyn, 
základný plyn z kyslíkových pecí.

Or. {EN}en

Odôvodnenie

Procesné plyny sa produkujú a využívajú v rámci uzavretých systémov. Všetok transport sa 
uskutočňuje potrubím a plyny sa nikdy nedostávajú do styku s verejnosťou.
Koks je produkt, ktorý je výsledkom degazácie uhlia. V tomto procese sa z uhlia extrahuje 
benzén, toluén, xylén, decht a iné materiály a tým koks má menej skutočne nebezpečných 
vlastností, preto by sa mal vyňať z registrácie.
Vymenované plyny sa produkujú ako vedľajšie produkty v koksárenských peciach 
a integrovaných valcovacích tratiach ocele. Využívajú sa, podobne ako zemný plyn, ropa 
a uhlie, na výrobu energie a tepla. Malo by sa s nimi preto zaobchádzať rovnako ako 
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s prírodnými zdrojmi energie a mali by teda byť vyňaté z registračnej povinnosti.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1082
PRÍLOHA III odsek 9

9. Zemný plyn, ropa, uhlie. 9. Zemný plyn, plyn z koksárenských pecí, 
vysokopecný plyn, plyn z oceliarskych 
kyslíkových konvertorov, ropa, uhlie a koks.

Or. {DE}de

Odôvodnenie

Procesné plyny sa produkujú a využívajú v rámci uzavretých systémov. Všetok transport sa 
uskutočňuje potrubím a plyny sa nikdy nedostávajú do styku s verejnosťou.

Koks je produkt, ktorý je výsledkom degazácie uhlia. V tomto procese sa z uhlia extrahuje 
benzén, toluén, xylén, decht a iné materiály. Tým má koks menej skutočne nebezpečných 
vlastností, preto by sa mal vyňať z registrácie tak, ako uhlie.

Vymenované plyny sa produkujú ako vedľajšie produkty v koksárenských peciach 
a integrovaných valcovacích tratiach ocele. Využívajú sa, podobne ako zemný plyn, ropa 
a uhlie, na výrobu energie a tepla. Malo by sa s nimi preto zaobchádzať rovnako ako 
s prírodnými zdrojmi energie a mali by teda byť vyňaté z registračnej povinnosti.

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

Schoepges

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1083
PRÍLOHA III odsek 9

9.Zemný plyn, ropa, uhlie. 9. Zemný plyn, ropa, uhlie, koks, plyn 
z koksárenských pecí, vysokopecný plyn, 
základný plyn z kyslíkových pecí.

Or. {EN}en



AM\565939SK.doc 28/81 PE 357.826v01-00

External translation

SK

Odôvodnenie

Procesné plyny sa produkujú a využívajú v rámci uzavretých systémov. Všetok transport sa 
uskutočňuje potrubím a plyny sa nikdy nedostávajú do styku s verejnosťou.
Koks je produkt, ktorý je výsledkom degazácie uhlia. V tomto procese sa z uhlia extrahuje 
benzén, toluén, xylén, decht a iné materiály a tým koks má menej skutočne nebezpečných 
vlastností, preto by sa mal vyňať z registrácie.
Vymenované plyny sa produkujú ako vedľajšie produkty v koksárenských peciach 
a integrovaných valcovacích tratiach ocele. Využívajú sa, podobne ako zemný plyn, ropa 
a uhlie, na výrobu energie a tepla. Malo by sa s nimi preto zaobchádzať rovnako ako 
s prírodnými zdrojmi energie a mali by teda byť vyňaté z registračnej povinnosti.

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 1084
PRÍLOHA III odsek 9

9. Zemný plyn, ropa, uhlie. 9. Zemný plyn, skvapalnený ropný plyn 
(LPG), ropa, uhlie.

Or. {IT}it

Odôvodnenie

LPG by sa mal zahrnúť do prílohy III k nariadeniu REACH vzhľadom na jeho prírodný 
pôvod, podobnosť s inými prírodnými produktmi uvedenými v prílohe III a jeho známymi 
účinkami, pokiaľ ide o bezpečnosť, zdravie a životné prostredie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Werner Langen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1085
PRÍLOHA III odsek 9

9. Zemný plyn, ropa, uhlie. 9. Zemný plyn, ropa, uhlie a príbuzné 
produkty používané vo vysokých peciach 
alebo pri výrobe ocele.

Or. {DE}de

Odôvodnenie

Produkty vznikajú vo vysokých peciach alebo v procese výroby ocele, preto by sa mali 
postaviť na roveň prírodným zdrojom energie. Tieto produkty by preto mali byť vyňaté 
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z registrácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Werner Langen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1086
PRÍLOHA III odsek 9 a (nový)

9a. Kovy a zliatiny, ku ktorým už existujú 
posudky rizík.

Or. {DE}de

Odôvodnenie

Registrácia si vyžaduje neprimerané úsilie. desaťročia skúseností neukazujú žiadne riziká pre 
človeka alebo pre životné prostredie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Werner Langen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1087
PRÍLOHA III odsek 9 b (nový)

9b. Celulózová kaša na výrobu papiera.

Or. {DE}de

Odôvodnenie

Riziko pre človeka alebo pre životné prostredie možno vylúčiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Jonas Sjöstedt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1088
PRÍLOHA IV, KROK 1

KROK 1 – ZBIERAŤ A ZDIEĽAŤ 
EXISTUJÚCE INFORMÁCIE

KROK 1 – ZBIERAŤ A ZDIEĽAŤ 
EXISTUJÚCE INFORMÁCIE SI 
VYŽADUJE

Subjekt podliehajúci registračnej 
povinnosti by mal zozbierať všetky
existujúce dostupné údaje z testov látky, 

Subjekt(y) podliehajúci(e) registračnej 
povinnosti by mal(i) zozbierať všetky 
existujúce dostupné údaje z testov látky, 
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ktorá má byť registrovaná. Pokiaľ je to 
možné, registrácie by mali predkladať vždy 
konzorciá v súlade s článkom 10 alebo 17. 
Umožní to zdieľanie údajov o testoch, čím 
sa vyhne nepotrebnému testovaniu a znížia 
sa náklady. Subjekt podliehajúci 
registračnej povinnosti by mal 
zhromažďovať ať aj všetky ostatné dostupné 
informácie o látke. Toto by malo zahŕňať 
alternatívne údaje (napr. z (Q)SAR, rôzne 
informácie o iných látkach, in-vitro 
testovanie, epidemiologické údaje), ktoré 
môžu pomôcť zistiť existenciu alebo 
neexistenciu nebezpečných vlastností látky 
a ktoré v určitých prípadoch môžu nahradiť 
výsledky testov na zvieratách. Okrem toho 
by sa mali zhromažďovať údaje o expozícii, 
spôsoboch použitia a opatreniach na riadenie 
rizík v súlade s článkom 9 a prílohou V. 
Berúc do úvahy všetky tieto informácie 
spolu, subjekt podliehajúci registračnej 
povinnosti bude schopný určiť potrebu 
vytvárať ďalšie informácie.

ktorá má byť registrovaná. Potenciálne 
registrujúce subjekty by mali zdieľať údaje 
o testoch, čím sa vyhnú nepotrebnému 
testovaniu a ušetria na nákladoch. Subjekt(y) 
podliehajúci(e) registračnej povinnosti by 
mal(i) zhromažďovať aj všetky ostatné 
dostupné informácie o látke. Toto by malo 
zahŕňať alternatívne údaje (napr. z (Q)SAR, 
rôzne informácie o iných látkach, in-vitro 
testovanie, epidemiologické údaje), ktoré 
môžu pomôcť zistiť existenciu alebo 
neexistenciu nebezpečných vlastností látky 
a ktoré v určitých prípadoch môžu nahradiť 
výsledky testov na zvieratách. Okrem toho 
by sa mali zhromažďovať údaje o expozícii, 
spôsoboch použitia a opatreniach na riadenie 
rizík v súlade s článkom 9 a prílohou V. 
Berúc do úvahy všetky tieto informácie 
spolu, ubjekt(y) podliehajúci(e) registračnej 
povinnosti bude(ú) schopný(í) určiť potrebu 
vytvárať ďalšie informácie.

Or. {EN}en

Odôvodnenie

Logicky nadväzujúce pozmeňujúce a doplňujúce návrhy ako časť súboru OSOR (jedna látka -
jedna registrácia).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Richard Seeber

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1089
PRÍLOHA IV časť 3 odsek 3.4

3.4 Forma (látka, prípravok alebo tovar) 
a/alebo fyzikálny stav, v ktorom sa látka 
sprístupňuje následným užívateľom.
Koncentrácia alebo rozsah koncentrácie 
látky v prípravkoch, ktoré boli sprístupnené 
následným užívateľom a množstvá látky 
v tovaroch sprístupnených následným 
užívateľom.

3.4 Forma (látka, prípravok alebo tovar) 
a/alebo fyzikálny stav, v ktorom sa látka 
sprístupňuje následným užívateľom.
Koncentrácia alebo rozsah koncentrácie 
látky v prípravkoch, ktoré boli sprístupnené 
následným užívateľom a množstvá látky 
v tovaroch sprístupnených následným 
užívateľom.

3.4 Forma (látka, prípravok alebo tovar) 
a/alebo fyzikálny stav, v ktorom sa látka 

3.4 Forma (látka, prípravok alebo tovar) 
a/alebo fyzikálny stav, v ktorom sa látka 
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sprístupňuje následným užívateľom. sprístupňuje následným užívateľom a/alebo 
spotrebiteľom.

Or. {DE}de

Odôvodnenie

Keďže definícia „následní užívatelia“ nezahrňuje spotrebiteľov, malo by sa zabezpečiť, že 
budú dostupné aj informácie o forme a fyzikálnom stave, v ktorom sa látka dostane 
k spotrebiteľovi. 

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

Michelis, Miroslav Mikolášik

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1090
PRÍLOHA IV časť 3 odsek 3 posledný odsek za 3.7

Pokiaľ je to potrebné, poukaz na spôsoby 
použitia, ktoré registrujúci subjekt 
neodporúča a prečo (t.j. nezáväzné 
odporúčania dodávateľa). Nemusí to byť
vyčerpávajúci zoznam.

Pokiaľ je to potrebné, poukaz na spôsoby 
použitia, ktoré registrujúci subjekt 
neodporúča a prečo (t.j. nezáväzné 
odporúčania dodávateľa). Musí to byť
vyčerpávajúci zoznam.

Or. {IT}it

Odôvodnenie

Zoznam musí byť vyčerpávajúci, aby sa predišlo buď nesprávnemu použitiu látky užívateľom 
a aby sa užívateľ nepúšťal, s cieľom dosiahnuť špecifické použitie látky, do pokusov, ktoré 
určite zlyhajú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dagmar Roth-Behrendt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1091
PRÍLOHA IV časť 5

5. POKYNY PRE BEZPEČNÉ 
POUŽÍVANIE PRE:

Časť 5 sa vypúšťa

Or. {EN}en
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Odôvodnenie

Dodatočné základné informácie o expozícii pomáhajú spoločnostiam vo vývoji ich karty 
bezpečnostných údajov alebo pokynov pre bezpečné používanie a umožňujú agentúre 
monitorovať dokumentáciu predloženú na určenie prioritných látok v rozsahu tonáže medzi 1 
a 10 tonami, ku ktorým sa majú vytvárať informácie stanovené v prílohe V.
Bod 5 prílohy IV návrhu Komisie bol presunutý do novej prílohy I ba (novej), pretože 
obsahuje informácie o riadení rizík pre látky, ktoré nie sú zaradené medzi nebezpečné, ak sa 
vychádza zo štruktúry karty bezpečnostných údajov v prílohe I ba (novej).
(pozmeňujúce a doplňujúce návrhy súvisia s článkom 5 ods. 4)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dagmar Roth-Behrendt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1092
PRÍLOHA IV časť 5 a (nová)

PRÍLOHA IV časť 5 a (nová)

5a. Informácie a expozícii k látkam v množstvách 1 až 10 ton

5a.1 Hlavná kategória použitia: 
5a.1.1 a) priemyselné použitie

b) odborné použitie
c) spotrebiteľské použitie

5a.1.2 Špecifikácia pre priemyselné a odborné použitie:
a) použitie v rámci uzavretého systému
b) použitie, ktorého výsledkom je zahrnutie do matice alebo k matici
c) nerozptýlené použitie
d) rozptýlené použitie

5a.2 Najvýznamnejšia(e) expozičná(é) cesta(y)

5a.2.1 Expozícia na ľudí:
a) perorálna
b) dermálna 
c) inhalačná

5a.2.2 Expozícia na životné prostredie:
a) voda
b) vzduch
c) odpad

5a.3 Časové trvanie expozície
a) náhodná
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b) príležitostná
c) trvalá/častá

Or. {EN}en

Odôvodnenie

Dodatočné základné informácie o expozícii pomáhajú spoločnostiam vo vývoji ich karty 
bezpečnostných údajov alebo pokynov pre bezpečné používanie a umožňujú agentúre 
monitorovať dokumentáciu predloženú na určenie prioritných látok v rozsahu tonáže medzi 1 
a 10 tonami, ku ktorým sa majú vytvárať informácie stanovené v prílohe V.
Bod 5 prílohy IV návrhu Komisie bol presunutý do novej prílohy I ba (novej), pretože 
obsahuje informácie o riadení rizík pre látky, ktoré nie sú zaradené medzi nebezpečné, ak sa 
vychádza zo štruktúry karty bezpečnostných údajov v prílohe I ba (novej).
(pozmeňujúce a doplňujúce návrhy súvisia s článkom 5 ods. 4)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Mojca Drčar Murko

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1093
PRÍLOHA IV časť 5 a (nová)

PRÍLOHA IV časť 5 a (nová)

5a. Dodatočné informácie 

5a.1 Hlavná kategória použitia:

5a.1.1 a) priemyselné použitie
b) odborné použitie
c) spotrebiteľské použitie

5a.1.2 Špecifikácia pre priemyselné a odborné použitie:

a) použitie v rámci uzavretého systému
b) použitie, ktorého výsledkom je zahrnutie do matice alebo k matici
c) nerozptýlené použitie
d) rozptýlené použitie

5a.2 Významná(é) expozičná(é) cesta(y):

5a.2.1 Expozícia na ľudí:

a) perorálna
b) dermálna
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c) inhalačná

5a.2.2 Expozícia na životné prostredie:

a) voda
b) vzduch
c) tuhý odpad

5a.3 Expozičný vzor:

a) náhodná/zriedkavá
b) príležitostná
c) trvalá/častá

Or. {EN}en

Odôvodnenie

Subjekty registrujúce látky v množstvách do 10 ton sú vyňaté z požiadavky predložiť úplný 
posudok chemickej bezpečnosti, pretože by to bolo neprimerané. Aby sa ujasnil základ pre 
posúdenie možného rizika a taktiež aby sa umožnilo stanovovanie priorít na báze možného 
rizika, je potrebný základný expozičný posudok. Toto sa môže dosiahnuť najefektívnejšie 
uplatnením systému založeného na základných expozičných kategóriách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Ria Oomen-Ruijten

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1094
PRÍLOHA IV a (nová) 

Príloha IV a (nová)
o stanovovaní priorít pre registráciu látok medzi 1 a 100 tonami

Stanovovanie priorít pre látky by malo závisieť od možnej rizikovosti látky vrátane jej 
objemu, charakteristických vlastností a expozície. Je veľmi dôležité určiť látky s vysokým 
možným rizikom a správne rozmiestňovať zdroje, aby sa najprv riešili tieto látky.
Uplatnením systému stanovovania priorít na báze rizika zabezpečí aj tvorbu dát/informácií 
o všetkých látkach v priebehu 5 rokov a včasnú registráciu týchto látok s možnou vyššou 
rizikovosťou.

Informačný súbor bude obsahovať vlastnosti a expozičné údaje určujúce riziko:

- Fyzikálno-chemické vlastnosti: fyzikálna forma (veľkosť častíc), bod tavenia, bod varu, 
relatívnu hustotu, tlak pár, rozdeľovací koeficient oktanol/voda, rozpustnosť vo vode, bod 
vzplanutia;
- Biologický rozklad;
- Akútna toxicita (daphnia);
- Akútna toxicita – ingestívna, dermálna, inhalačná (jedna cesta);
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- Dráždenie pokožky;
- Dráždenie očí;
- Vyvolávanie citlivosti pokožky (ak chýbajú informácie o neškodnosti)
- Bakteriálny test genetickej toxicity (Ames); 
- Zaradenie a informácie na etiketách;
- Druhové informácie o expozícii a používaní.

Tieto vlastnosti a expozičné údaje rozhodujú o zaradení do rôznych expozičných kategórií, 
pričom expozičné kategórie majú zahrňovať určitú kategóriu použitia.

Registrácia podľa REACH by mala zahŕňať jednoduchý nástroj na určovanie priorít 
kombinovaním množstva s potenciálnym vysokým rizikom. Skupina programov Komisie na 
zavedenie REACH (RIP) v súčasnej dobe definuje proces stanovovania priorít nie ako 
úplné vyhodnotenie rizík pri používaní pre všetky malotonážne látky, ale ako podporu na 
určenie takých látok, ktoré by mohli ťažiť z predchádzajúceho zahrnutia do REACH.

Základnou koncepciou návrhu je používať systém vyhodnotenia potenciálneho vysokého 
skutočného nebezpečenstva látky s jej schopnosťou zapríčiniť expozíciu spolu s jej 
konečným použitím, ako je definované:

Vysoká priorita, Kritériá nebezpečenstva

Zaradenie                                E, F+, T+, T, N, R42, R43

Expozícia (človek)

Potenciálna expozícia         Vysoká Stredná Nízka  
Tlak pár (hPa)  >100 10-100 5-10
Prachový potenciál Extrémne prašná Prašná Mierne prašná

Prašná Prašná
Analogicky Múka Granule pelety

Cukor

Expozičný potenciál s vysokou prioritou(environmentálny)

Neschopná biologického rozkladu a potenciálne bioakumulatívna (log Kow >3)

Kritériá vysokej priority Použitie/Objem

Množstvo 1-10 ton a konečné spotrebiteľské použitie
Množstvo 10 –100 ton a odborné konečné použitie 
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Stanovenie priorít na základe horeuvedených informácií:

Vysoká priorita: Látka spĺňa nasledujúce podmienky:
Kritériá nebezpečenstva s vysokou prioritou A
Vysoká expozičná potencia na človeka alebo vysoká expozičná potencia na životné 
prostredie A
Kritériá vysokej priority použitie/objem

Tieto látky podliehajú registrácii podľa článku 21.2 b)

Pozitívna indikácia nebezpečia (expozičná potencia na človeka a životné prostredie) 
a použitia/objemu = skoršia registrácia

Or. {EN}en

Odôvodnenie

súvisí s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k článku 20 a (nový).

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1095
PRÍLOHA IV a (nová)

Príloha IVa
Kritériá pre zaraďovanie do úrovní priorít

Táto príloha stanovuje kritériá pre zaraďovanie látok podľa rizikovosti do prioritných 
úrovní 1 až 3. Definujú sa  aj klasifikačné kritériá „toxicita“, „tonáž“ a „použitie“. 
V priebehu registračnej procedúry v zmysle článku 9c a predbežnej registrácie v zmysle 
článku 26b ods. 1 zaraďovanie vykonáva sám výrobca alebo dovozca a nadväzne aj 
agentúra. 

Klasifikačná schéma pre úrovne priorít
Toxicita Tonáž Použitie
Prioritná úroveň 1
Vysoká toxicita/Úroveň tonáže 1 Otvorené použitie
Vysoká toxicita/Úroveň tonáže 1 Uzavreté použitie
Vysoká toxicita/Úroveň tonáže 2 Otvorené použitie
Vysoká toxicita/Úroveň tonáže 3 Otvorené použitie
Všetky látky typu CMR, PBT a POP



AM\565939SK.doc 37/81 PE 357.826v01-00

External translation

SK

Prioritná úroveň 2
Vysoká toxicita/Úroveň tonáže 2 Uzavreté použitie
Vysoká toxicita/Úroveň tonáže 3 Uzavreté použitie
Stredná toxicita.....Úroveň tonáže 1 Otvorené použitie
Stredná toxicita.....Úroveň tonáže 2 Otvorené použitie
Stredná toxicita.....Úroveň tonáže 3 Otvorené použitie
Stredná toxicita.....Úroveň tonáže 1 Uzavreté použitie

Prioritná úroveň 3
Stredná toxicita.....Úroveň tonáže 2 Uzavreté použitie
Stredná toxicita.....Úroveň tonáže 3 Uzavreté použitie
Nízka toxicita vo všetkých kombináciách

2. Definícia klasifikačných kritérií
2.1 Úrovne toxicity

2.1.1 Vysoká toxicita
„Vysoká toxicita“ sa vzťahuje na látky zaradené podľa nasledujúceho zoznamu na základe 
toxických vlastností v súlade so smernicou 67/548/EHS:
vysoko toxické,
toxické,
vyvolávajúce citlivosť,
karcinogénne,
mutagénne,
reprodukčno-toxické,
nebezpečné pre životné prostredie, R50, R53
Ostatné látky, známe alebo považované výrobcom alebo dovozcom za také, ktoré, 
vychádzajúc z ich štrukturálnych, fyzikálnych alebo chemických vlastností, majú, alebo 
existuje podozrenie, že majú zodpovedajúce toxické vlastnosti, alebo patria ku kategórii 
látok typu CMR, PBT alebo POP, musia byť taktiež zaradené ako „vysoko toxické“.

2.1.2 Stredná toxicita
„Stredná toxicita“ sa vzťahuje na látky zaradené podľa nasledujúceho zoznamu na základe 
toxických vlastností v súlade so smernicou 67/548/EHS:
škodlivé,
nebezpečné pre životné prostredie, pokiaľ nie sú zaradené ako „vysoko toxické“.
Ostatné látky, známe alebo považované výrobcom alebo dovozcom za také, ktoré majú 
toxické vlastnosti zodpovedajúce klasifikácii „strednej toxicity“, musia byť takto zaradené.
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2.1.3 Nízka toxicita
„Nízka toxicita“ sa vzťahuje na všetky látky nezaradené ako „vysoko toxické“ alebo 
„stredne toxické“.

2.2 Úrovne tonáže
V súvislosti s predbežnou registráciou podľa článku 26 a nasl., pokiaľ je zapojených 
viacero výrobcov a/alebo dovozcov, úrovne tonáže sa určujú referenčne podľa súhrnnej 
vyrobenej alebo dovezenej tonáže.

2.2.1 Úroveň tonáže 1
„Úroveň tonáže 1“ sa uplatňuje, keď súhrnná tonáž je vyššia než 1000 ton za rok.

2.2.2 Úroveň tonáže 2
„Úroveň tonáže 2“ sa uplatňuje, keď súhrnná tonáž je vyššia než 100 ton a neprevyšuje 
1000 ton za rok.

2.2.3 Úroveň tonáže 3
„Úroveň tonáže 2“ sa uplatňuje, keď súhrnná tonáž je vyššia než 1 tona a neprevyšuje 100 
ton za rok.

2.3 Použitie
Použitie sa klasifikuje na základe expozície takto:

2.3.1 Otvorené použitie
„Otvorené použitie“ znamená otvorené použitie v priemyselných a odborných aplikáciách 
a spotrebiteľmi.

2.3.2 Uzavreté použitie
„Uzavreté použitie“ znamená uzavreté použitie v priemyselných a odborných aplikáciách.

Or. {DE}de

Odôvodnenie

Príloha IVa zakladá účelný a užitočný nástroj s jasnými kritériami umožňujúci zaraďovanie 
látok na základe ich rizikovosti, ktoré majú vykonávať výrobcovia alebo dovozcovia 
a agentúra podľa registračného, prípadne predregistračného postupu, čím sa vytvára základ 
pre informačné požiadavky závislé od rizikovosti. Klasifikácia poskytuje aj základ pre 
rozhodnutia o zaradení látok podľa priorít.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dagmar Roth-Behrendt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1096
PRÍLOHA IV a (nová)

Príloha IV a (nová)
Ďalšie kritériá pre monitorovanie látok 
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medzi 1 a 10 tonami

Or. {EN}en

Odôvodnenie

Vychádza z pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k článku 43aa 5(nový). Túto prílohu by 
mala agentúra doplniť neskôr (pozmeňujúci a doplňujúci návrh súvisiaci s článkom 5 ods. 4).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dagmar Roth-Behrendt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1097
PRÍLOHA V, úvodná časť, pododsek 1

Stĺpec 1 tejto prílohy stanovuje štandardné 
informácie požadované pre všetky látky 
vyrábané alebo dovážené v množstvách 1 
tona a viac v súlade s článkom 11 ods. 1 
písm. (a). Stĺpec 2 tejto prílohy určuje 
pravidlá, podľa ktorých požadované 
štandardné informácie môžu byť vynechané, 
nahradené inými informáciami 
poskytnutými v inej etape alebo inak 
prispôsobené. Ak sú splnené podmienky, 
podľa ktorých stĺpec 2 povoľuje 
prispôsobenia, registrujúci subjekt musí 
jasne uviesť túto skutočnosť a dôvody pre 
každé prispôsobenie pod príslušnými 
nadpismi v registračnej dokumentácii.

Stĺpec 1 tejto prílohy stanovuje štandardné 
informácie pre látky vyrábané alebo 
dovážené v množstvách 1 tona a viac za 
rok. Informácie stanovené v stĺpci 1 sa 
požadujú pre všetky látky vyrábané alebo 
dovážené v množstvách 10 ton a viac 
v súlade s článkom 11 ods. 1 písm. (b) až 
(d). Pre látky v množstvách 1 až 10 ton sa 
majú všetky dostupné informácie 
o vlastnostiach látky predložiť 
v registračnej dokumentácii, ktorá má 
minimálne obsahovať informácie 
o fyzikálno-chemických vlastnostiach 
v súlade s článkom 11 ods. 1 písm. (a).
Stĺpec 2 tejto prílohy vymenúva špecifické 
prvidlá, podľa ktorých požadované 
štandardné informácie môžu byť vynechané, 
nahradené inými informáciami 
poskytnutými v inej etape alebo inak 
prispôsobené. Ak sú splnené podmienky, 
podľa ktorých stĺpec 2 povoľuje 
prispôsobenia, registrujúci subjekt musí 
jasne uviesť túto skutočnosť a dôvody pre 
každé prispôsobenie pod príslušnými 
nadpismi v registračnej dokumentácii.

Or. {EN}en

Odôvodnenie

Vychádza z pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k článku 11 ods. 1 písm. a) (Pozmeňujúce 
a doplňujúce návrhy súvisia s článkom 5 ods. 4).
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Chris Davies

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1098
PRÍLOHA V, úvodná časť, pododsek 1 a (nový)

Na úrovni tejto prílohy subjekt podliehajúci 
registračnej povinnosti musí predložiť 
návrh a časový harmonogram na splnenie 
informačných požiadaviek tejto prílohy 
v súlade s článkom 11 ods. 1 písm. (a), 
pokiaľ tieto zahŕňajú testy na stavovcoch.

Or. {EN}en

Odôvodnenie

Súvisí so zmenami a doplnkami k úvodnému ustanoveniu 47 a článku 11 ods. 1. Aby sa 
predišlo testom na zvieratách a ušetrili sa náklady pre priemysel a keďže údaje z testov na 
zvieratách by sa mali poskytovať iba ak je to potrebné na bezpečnostné posúdenie určitej 
látky, mali by sa predložiť aj návrhy na testy zahrňujúce testy na stavovcoch na poskytnutie 
informácií špecifikovaných v prílohe V.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Mojca Drčar Murko

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1099
PRÍLOHA V časť 5 a a b (nová)

Bod 5a má zahrňovaťtieto údaje:
- Stav látky pri 20 °C a 101.3 kPa
- Tlak pár
- Rozpustnosť vo vode
- Rozdeľovací koeficient n-

oktanol/voda
- Bod vzplanutia
- Horľavosť
- explozívne vlastnosti
- Granulometria (ak sa stanovuje)

Bod 5b má zahrňovaťtieto údaje:
- Bod topenia/tuhnutia
- Bod varu
- Relatívna hustota
- Povrchové napätie
- Teplota samozápalu
- Oxidačné vlastnosti
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Or. {EN}en

Odôvodnenie

Bod 5 sa má rozdeliť na dve časti:
Bod 5a má zahrňovať povinné fyzikálno-chemické informácie;:
Bod 5b má zahrňovať fyzikálno-chemické informácie, ktoré možno požadovať dodatočne

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Caroline Lucas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1100
PRÍLOHA V časť 6, stĺpec 1 odsek 6.3

6. 3. Vyvolávanie citlivosti pokožky 6. 3. Vyvolávanie citlivosti pokožky
Posudzovanie tohto koncového bodu má 
zahŕňať nasledujúce postupné kroky:

Posudzovanie tohto koncového bodu má 
zahŕňať nasledujúce postupné kroky:

(1) posúdenie dostupných údajov o ľuďoch a 
zvieratách,

(1) posúdenie dostupných údajov o ľuďoch a 
zvieratách,

(2) Lokálna analýza lymfatických uzlín na 
hlodavcoch (LLNA).

(2) Posúdenie váhy dôkazov pozostávajúce 
z nasledovných prvkov:
(i) Počítačový expertný systém/(Q)SAR 
modelovanie (napr. DEREK)
(ii) In vitro štúdia dermálneho prenikania 
(OECD 428)
(iii) In vitro štúdia proteínových väzieb 
(napr. ľudské sérum albumín)
Ak chemikália nemá štrukturálne danosti, 
nepreniká do pokožky a nemôže sa 
naviazať na proteín, nemá schopnosť 
vyvolávať citlivosť a naopak. Expertný 
posudok na základe princípu predbežnej 
opatrnosti by sa požadoval pri zmiešaných 
pozitívnych a negatívnych výsledkoch.

Or. {EN}en

Odôvodnenie

Smernica 86/609 žiada testy bez použitia zvierat tam, kde je to rozumné a prakticky možné. 
Test na zviertách podľa REACH sa nevaliduje podľa moderných noriem a mal by sa nahradiť, 
pretože využívanie nevalidovaných testov na zvieratách je eticky a vedecky neprijateľné.  
Štúdie ukazujúce vedecké slabiny testu a vysvetľujúce navrhovanú alternatívnu stratégiu sú 
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citované v dokumente... „Testovacie stratégie bez použitia zvierat pre REACH“(pozri 
www.reachnonanimaltests.org).  Alternatíva je vedecky uznávaná. Pokiaľ zostanú 
pochybnosti týkajúce sa vlastností určitej látky, malo by to byť predmetom kontrolných 
opatrení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Caroline Lucas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1101
PRÍLOHA V časť 6, stĺpec 2 odsek 6.3 krok 2

6.3. Krok 2 sa nemusí vykonať, ak: 6.3. Krok 2 sa nemusí vykonať, ak:

– látka je leptavá, vysoko toxická alebo 
dráždivá v styku s pokožkou; alebo
– látkou je silná kyselina (pH < 2.0) alebo 
zásada (pH > 11.5); alebo
– látka je vznetlivá na vzduchu pri izbovej 
teplote.
Ak zaradenie z hľadiska vplyvu na citlivosť 
pokožky je možné na základe výsledkov 
prvého kroku, ďalší krok možno vynechať 
a registrujúci subjekt zaradí látku ako látku 
vyvolávajúcu citlivosť pokožky.

Ak zaradenie z hľadiska vplyvu na citlivosť 
pokožky je možné na základe výsledkov
prvého kroku, ďalší krok možno vynechať 
a registrujúci subjekt zaradí látku ako látku 
vyvolávajúcu citlivosť pokožky.

Ak LLNA nie je adekvátna pre danú látku, 
môže sa použiť maximalizačný test na 
guinejských prasatách (GPMT).

Or. {EN}en

Odôvodnenie

Smernica 86/609 žiada testy bez použitia zvierat tam, kde je to rozumné a prakticky možné.
Test na zviertách podľa REACH sa nevaliduje podľa moderných noriem a mal by sa nahradiť, 
pretože využívanie nevalidovaných testov na zvieratách je eticky a vedecky neprijateľné.  
Štúdie ukazujúce vedecké slabiny testu a vysvetľujúce navrhovanú alternatívnu stratégiu sú 
citované v dokumente... „Testovacie stratégie bez použitia zvierat pre REACH“(pozri 
www.reachnonanimaltests.org).  Alternatíva je vedecky uznávaná. Pokiaľ zostanú 
pochybnosti týkajúce sa vlastností určitej látky, malo by to byť predmetom kontrolných 
opatren.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Caroline Lucas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1102
PRÍLOHA V časť 6, stĺpec 2 odsek 6.4

6.4  V prípade pozitívneho výsledku je 
potrebné zvážiť ďalšie štúdie mutagénnosti

6.4  V prípade pozitívneho výsledku je 
potrebné zvážiť ďalšie in vitro štúdie 
mutagénnosti.

Or. {EN}en

Odôvodnenie

Ďalšie štúdie mutagénnosti by sa mali obmedziť na štúdie mutagénnosti in vitro.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, Chris 
Davies, Lena Ek, Anders Wijkman + Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + Mary Honeyball+ 

Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1103
PRÍLOHA V časť 6, stĺpce 1 & 2 odsek 6.4.1 (a) (nový)

Stĺpec 1 Stĺpec 2
6.4.1.a. In vitro cytogenetická štúdia 
v bunke cicavca.

6.4.1.a. Štúdia sa nemusí vykonať

- ak sú k dispozícii adekvátne údaje 
z cytogenetického testu in vivo alebo
- látka je známa ako karcinogénna 
kategórie 1 alebo 2.

Or. {EN}en

Odôvodnenie

Znovuzavedenie testu pre látky medzi 1-10 tonami za rok v súlade s tým, čo Komisia 
zamýšľala vo svojom predbežnom návrhu. Znovuzavedenie tohto testu lepšie ukáže, či určitá 
látka je mutagénna (veľmi závažná vlastnosť). Znenie je prevzaté priamo z prílohy VI. Ak sa 
prijme tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh, príslušnú časť v prílohe VI bude potrebné 
vypustiť. (Schlyter a ďalší)

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh logicky nadväzuje na pozmeňujúci a doplňujúci návrh 
k prílohe VI, ako je vysvetlené vyššie. Je potrebné zachovať tie isté požiadavky vzťahujúce sa 
na množstvá nad 100 ton ako je to v návrhu Komisie. Pre mutagénnosť je zabezpečené, že ak 
výsledok in vitro štúdie je pozitívny, bude sa to ďalej skúmať.  (Roth-Behrendt a ďalší)
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta 
Myller + Chris Davies

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1104
PRÍLOHA V časť 6, stĺpec 1 odsek 6.4.a (nový)

6.4.a.1. In vitro štúdia cytogenecity 
v bunkách cicavcov (test bez použitia 
zvierat, ktorý pomáha overovať 
karcinogénne/mutagénne vlastnosti);  
6.4.a.2. Štúdia zastavenia rastu na riasách 
(počiatočná indikácia chronickej toxicity vo 
vodnom prostredí);
6.4.a.3. Testy rozkladu (informácie o tom, 
či sa chemikálie rozložia v životnom 
prostredí), aby sa zabezpečilo, že všetky 
relevantné existujúce údaje sa predložili ku 
všetkým chemikáliám REACH, čo by 
zahrňovalo všetky údaje o toxicite mimo 
tých koncových bodov, ktoré musia byť 
upravené v registračných požiadavkách..

Or. {EN}en

Odôvodnenie

Informácie požadované pre chemikálie vyrábané v množstvách 1-10 ton sú v súčasnosti 
neprimerané. Nebude identifikovať chemikálie zodpovedajúce kritériám vysokej závažnosti 
alebo predstavujúce riziko pre ľudské zdravie. (Davies) Znovuzavedenie týchto 3 
bezpečnostných testov v prílohe V (Štandardné informačné požiadavky pre látky vyrábané 
alebo dovážané v množstvách 1 tona alebo viac) zabezpečí identifikáciu látok vysokej 
závažnosti pre malotonážne chemikálie, čo je predpokladom správneho riadenia rizík v rámci 
REACH. (Jørgensen & ďalší + Davies)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Richard Seeber

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1105
PRÍLOHA V časť 6, stĺpec 1 odsek 6.4.1 a a 6.4.1 (b)(nový)

6.4.1a. In vitro cytogenetická štúdia 
v bunkách cicavcov alebo
6.4.1b. In vitro štúdia genetických zmien 
v bunkách cicavcov […]

Or. {DE}de
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Odôvodnenie

Existujúci Dokument technických pokynov (TGD) obsahuje starostlivo formulovanú 
testovaciu stratégiu pre mutagénnosť, dáva možnosť ďalšej štúdie (in vitro s využitím buniek 
cicavcov) pre tento rozsah tonáže. Táto stratégia by sa mala zachovať v podmienkach 
REACH: berú sa do úvahy, vo vyváženej podobe, rozličné možné cesty chemických látok pre 
napádanie genetického materiálu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1106
PRÍLOHA I časť 6 odsek 6.4.3 (nový)

6.4.3. In vitro štúdia genetických zmien 
v bunkách cicavcov, ak je negatívny 
výsledok v prílohe V, 6.4.1 a v prílohe VI, 
6.4.2.

6.4.3. Štúdia sa nemusí vykonať, ak sú 
k dispozícii adekvátne údaje zo 
spoľahlivého in vivo testu genetických 
zmien vykonaného na cicavcoch.
6.4. V prípade pozitívneho výsledku 
v ktorejkoľvek štúdii mutagénnosti podľa 
prílohy V alebo VI je potrebné zvážiť 
vhodné in vivo štúdie mutagénnosti.
V prípade pozitívneho výsledku 
v ktorejkoľvek štúdii mutagénnosti podľa 
prílohy V alebo v horeuvedených testoch
a nie sú k dispozícii žiadne výsledky zo 
štúdie in vivo, registrujúci subjekt navrhne 
vhodnú in vivo štúdiu mutagénnosti.
Ak je k dispozícii pozitívny výsledok 
z akejkoľvek štúdie in vivo, navrhnú sa 
ďalšie vhodné štúdie in vivo.

Or. {EN}en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh logicky nadväzuje na pozmeňujúci a doplňujúci návrh 
k prílohe VI, ako je vysvetlené vyššie. Je potrebné zachovať tie isté požiadavky vzťahujúce sa 
na množstvá nad 100 ton ako je to v návrhu Komisie. Pre mutagénnosť je zabezpečené, že ak 
výsledok in vitro štúdie je pozitívny, bude sa to ďalej skúmať.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud 
Breyer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1107
PRÍLOHA V časť 6, stĺpce 1 & 2 odsek 6.4. a (nový)

Stĺpec 1 Stĺpec 2
6.4.a Akútna toxicita 6.4.a Štúdia(e) sa nemusí(ia) vykonať, ak:
6.4.1a Posúdenie váhy dôkazov 
pozostávajúce z nasledovného:

- presné dávky látky nemožno testovať in 
vitro kvôli chemickým alebo fyzikálnym 
vlastnostiam látky; alebo

(i)   Počítačový expertný systém/(Q)SAR 
modelovanie (napr. TOPKAT)

- látka je leptavá; alebo

(ii)  In vitro bazálna analýza cytotoxicity 
(napr. s použitím normálnej bunky ľudskej 
pokožky línie (NHK))

- látka je vznetlivá na vzduchu pri izbovej 
teplote.

6.4.2a In vitro štúdie metabolizmu (napr. 
ľudské mikrosomálne enzýmy)
6.4.3a Počítačové biokinetické modelovanie 
na vypracúvanie odhadov absorpcie, 
distribúcie a vylučovania cez rozdielne 
expozičné cesty

Or. {EN}en

Odôvodnenie

Látky by sa nemali testovať len na vodnú toxicitu, ale aj na akútnu toxicitu.  Pre ďalšie 
informácie o tomto teste pozri www.reachnonanimaltests.org..

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1108
PRÍLOHA V časť 6, stĺpce 1 a 2 odsek 6.4.a (nový)

Stĺpec 1 Stĺpec 2
6.4a. Akútna toxicita
Pre plyny a prchavé tekutiny (tlak pár vyšší 
ako 10-2 Pa pri 20°°C) informácia sa 
poskytuje pre inhalačnú cestu (6.5.2)

6.4a. Štúdia(e) sa nemusí(ia) vykonať, ak:
presné dávky látky nemožno spracúvať 
kvôli chemickým alebo fyzikálnym 
vlastnostiam látky; alebo
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látka je leptavá; alebo
látka je vznetlivá na vzduchu pri izbovej 
teplote.

Pre látky iné než plyny sa informácie 
uvedené v bode 6.5.1 až 6.5.3 poskytujú 
najmenej pre dve cesty, z ktorých jedna je 
perorálna. Výber druhej cesty bude závisieť 
od charakteru látky a pravdepodobnej cesty 
expozície na ľudí. Ak existuje iba jedna 
expozičná cesta, informácia sa poskytuje 
iba pre túto cestu.

Príslušná druhá cesta sa volí na 
nasledujúcom základe:

6.4a.1. Perorálnou cestou
6.4a.2. Inhalačnou cestou 6.4a.2. Testovanie inhalačnou cestou je 

vhodné, ak:
(1) je pravdepodobná expozícia na ľudí 
inhalačnou cestou; a
(2) ak je splnená jedna z nasledujúcich 
podmienok:
látka má tlak pár vyšší než 10-2 Pa 
pri 20 °C; alebo
látka je prášok obsahujúci viac 
než 1% častíc na báze w/w so stredným 
hmotnostným aerodynamickým priemerom
častíc (MMAD) menšou než 100 μm; alebo
látka sa bude používať spôsobom, ktorý 
vytvára aerosóly, častice alebo kvapôčky 
v inhalovateľnom rozmedzí (> 1% na w/w 
báze častíc s MMAD < 100 μm).

6.4a.3. Dermálnou cestou 6.4a.3. Testovanie dermálnou cestou je 
vhodné, ak:
(1) je pravdepodobný kontakt/použitie vo 
výrobe; a
(2) fyzikálno-chemické vlastnosti svedčia 
o významnom absorpčnom stupni cez 
pokožku; a
(3) ak je splnená jedna z nasledujúcich 
podmienok:
toxicita sa sleduje v akútnom perorálnom 
teste toxicity pri nízkych dávkach; alebo
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systémové účinky alebo iné dôkazy 
absorpcie sa sledujú v štúdiách zameraných 
na dráždenie pokožky a/alebo očí; alebo
in vitro testy naznačujú významnú 
dermálnu absorpciu; alebo
významná akútna dermálna toxicita alebo 
dermálne prenikanie sa zistilo pri 
štruktúrou podobných látkach.
Testovanie dermálnou cestou je nevhodné, 
ak absorpcia cez pokožku je 
nepravdepodobná, čo ukazuje molekulárna 
hmotnosť (MH > 800 alebo molekulárny 
priemer > 15 Å) a nízka rozpustnosť v 
tukoch (log Kow pod -1 alebo nad 4).

Or. {DE}de

(Text presunutý z prílohy VI, 6.5 Akútna toxikológia)

Odôvodnenie

Na určenie informačných požiadaviek o rizikách podľa prílohy IVa je vyžadovaná znalosť 
akútnej toxicity. (Elisabeth Jeggle a ďalší)

Najmä v rozmedzí jednej až 10 ton v súčasnosti návrh na reguláciu REACH neslúži na 
dodanie dostatočných informácií. K tomu treba zaujať obzvlášť kritický postoj v oblastiach 
životného prostredia a ochrany zdravia, keďže treba mať na pamäti, že toto tonážne 
rozmedzie predstavuje dve tretiny všetkých vyrábaných alebo dovážaných látok, ktoré 
podliehajú registrácii v rámci REACH.

Naviac, v rámci tohto tonážneho rozmedzia nie je ešte povinné zhodnotenie bezpečnosti s 
opatreniami na riadenie rizík, čo znamená, že klasifikácia a označovanie sú najdôležitejším 
spôsobom komunikácie informácií o rizikách a bezpečnom užívaní daných látok. Základom 
pre určenie rizikových vlastností je súbor hodnoverných údajov.

Informácie o akútnej toxicite chemických látok na ľudský organizmus sú chápané ako základ 
pre ochranu na pracovisku a ochranu spotrebiteľov. Debata na túto tému ukázala, že samotný 
priemysel má záujem na získavaní relevantných údajov v záujme schopnosti prijímať vhodné 
opatrenia. Naviac, odhaduje sa, že už existujú výsledky testov vysokého percenta látok, ktoré 
sú v súčasnosti na trhu. (Richard Seeber)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Dagmar Roth-Behrendt + Anders 
Wijkman

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1109
PRÍLOHA V časť 6, stĺpce 1 a 2 odsek 6.4.a (nový)
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Stĺpec 1 Stĺpec 2

6.4 a. Akútna toxicita 6.4a. Štúdia/e nemusí byť vykonaná, ak:
Štúdia sa vykonáva pre jednu cestu, 
uprednostňuje sa perorálna, pokiaľ 
žiadateľ o registráciu nepovažuje inú cestu 
za vhodnejšiu.

- nemôže byť získaná presná dávka látky z 
dôvodu chemických alebo 
- fyzikálnych vlastností látky; alebo 
- látka je leptavá; alebo
- látka je vo vzduchu vznetlivá pri izbovej 
teplote vzduchu.

V prípade plynov a prchavých tekutín (tlak 
vyparovania viac ako 10-2 Pa pri teplote 
20°°C) sa poskytuje informácia pre 
inhalačnú cestu (6.5.2).
Pre iné látky než sú plyny v množstve 
väčšom ako 100 ton ročne na jedného 
výrobcu alebo dovozcu sa poskytuje 
informácia uvedená v bodoch 6.5.1. až 
6.5.3. pre aspoň dve cesty, pričom jednou z 
nich je perorálna cesta. Výber druhej cesty 
bude záležať na povahe látky a 
pravdepodobnom spôsobe expozície 
ľudského organizmu tejto látke. Ak existuje 
iba jeden spôsob expozície, je potrebné 
poskytnúť informáciu iba pre ten spôsob.

Vhodná druhá cesta sa vyberá na základe 
nasledujúcich faktorov:

6.4a.1. Perorálnou cestou
6.4a.2. Inhaláciou 6.4a.2. Testovanie inhaláciou je vhodné, 

ak:
(1) je expozícia ľudského organizmu 
prostredníctvom inhalácie pravdepodobná; 
a
(2) je splnená jedna z nasledujúcich 
podmienok:
- látka má tlak vyparovania nad 10-2 Pa 
pri 20 °C; alebo
- látka je práškom obsahujúcim viac 
ako 1% tuhých častíc na  váha/šírka 
základe so stredným aerodynamickým 
priemerom veľkosti tuhých častíc (MMAD) 
menej než 100 μm; alebo
- látka bude použitá spôsobom, ktorý tvorí 
aerosóly, tuhé častice alebo kvapky vo 
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vdychovateľnej veľkosti (> 1% na 
váha/šírka základe tuhých častíc s 
MMAD < 100 μm).

6.4a.3. Dermálnou cestou 6.4a.3. Testovanie na pokožke je vhodné, 
ak:
(1) je kontakt s pokožkou pri výrobe a/alebo 
použití pravdepodobný; a
(2) fyzikálno-chemické vlastnosti svedčia o 
významnej miere absorpcie cez pokožku; a
(3) je splnená jedna z nasledujúcich 
podmienok:
- pri teste akútnej perorálnej toxicity s 
malými dávkami je zistená toxicita; alebo
- sú zistené systémové účinky alebo ďalšie 
dôkazy absorpcie pri štúdiách podráždenia 
pokožky a/alebo očí; alebo
- testy in vitro indikujú významnú 
absorpciu cez pokožku; alebo
- je zistená významná akútna toxicita na 
pokožku alebo preniknutie do pokožky v 
prípade štrukturálne podobných látok.

Testovanie na pokožke nie je vhodné, ak 
podľa váhy molekúl (MW > 800 alebo 
priemer molekuly > 15 Å) a nízkej 
rozpustnosti v tukoch (log Kow menej ako -
1 alebo nad 4) je absorpcia cez pokožku 
nepravdepodobná.

Or. en

(Text presunutý z PRÍLOHY  VI, 6.5 s doplnením nového prvého odseku v stĺpci 1)

Odôvodnenie

Návrh Komisie vyžaduje informácie o akútnej toxicite iba v prípade látok, ktorých množstvo 
dosahuje 10 a viac ton ročne. Napriek tomu by mali byť vyžadované aj informácie o akútnej 
toxicite pre jeden spôsob expozície ľudského organizmu v prípade vybraných prioritných  
látok v tonážnom rozpätí od 1 do 10 ton, ktoré budú určené zisťovaním uskutočneným 
agentúrou podľa článkov 43 aa. V prípade neprioritných látok sa bude požadovať dodanie iba 
informácií, ktoré už sú dostupné. Z tohto dôvodu tento flexibilnejší systém dosahuje celkovo 
lepšiu rovnováhu medzi informačnými potrebami a efektivitou nákladov než návrh Komisie. 
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(pozmeňujúci a doplňujúci návrh k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu k článku 5(4)) 
(Roth-Behrendt)

Údaje o akútnej toxicite vytvárajú základnú toxikologickú informáciu THE a mali by preto byť 
zahrnuté dokonca aj v prípade látok v malých množstvách. To hrá ústrednú úlohu pre 
hodnotenie požiadaviek na bezpečnosť pri práci a ešte k tomu  to je relatívne lacné. Napriek 
tomu, že by sa malo vyhýbať testovaniu na zvieratách a sústredene pracovať na nachádzaní 
alternatívnych testovacích metód, zdravie ľudí a ochrana životného prostredia musia byť na 
prvom mieste. (Wijkman)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, Chris 
Davies, Lena Ek, Anders Wijkman + Mary Honeyball + Dagmar Roth-Behrendt + Caroline 

Lucas, Hiltrud Breyer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1110
PRÍLOHA V časť 7, stĺpce 1 a 2 odsek 7.1.a(nový)

Stĺpec 1 Stĺpec 2

7.1.a Rozklad
7.1a.1. Biologický 7.1a. Simulačné štúdie (Príloha VII, 7.2.1.2 

až 7.2.1.4.) navrhuje žiadateľ o registráciu, 
alebo môžu byť požadované kompetentným 
orgánom hodnotiaceho členského štátu v 
súlade s článkami 39, 40 alebo 44, pokiaľ 
posúdenie chemickej bezpečnostiv súlade s 
prílohou I indikuje potrebu ďalšieho 
preskúmania rozkladu látky. Výber 
vhodného testu/ov je závislý na výsledkoch 
posudku bezpečnosti.

7.1a.1.1. Ľahká biologická rozkladnosť 7.1a.1.1. Štúdia nemusí byť vykonaná, ak 
je látka anorganická.

Or. en

Odôvodnenie

Opätovné zavedenie testu biologickej rozkladnosti pre látky v rozmedzí 1-10 ton ročne je v 
súlade s predpokladom Komisie v jej koncepte návrhu. V prípade, že tento test nebude 
opätovne zavedený, nebola by hodnotená kľúčová vlastnosť veľmi vysokého významu dvoch 
tretín látok v rámci REACH. Text je prevzatý priamo z prílohy VI. Ak bude tento pozmeňujúci 
a doplňujúci návrh prijatý, korešpondujúcu časť prílohy VI je potrebné vypustiť. (Schlyter a 
ďalší + Honeyball)
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Návrh Komisie požaduje informácie o biologickej rozkladnosti iba v prípade látok v 
množstvách 10 a viac ton ročne. Takáto informácia by mala byť vyžadovaná aj v prípade 
vybraných prioritných  látok v tonážnom rozpätí od 1 do 10 ton, ktoré budú určené zisťovaním 
uskutočneným agentúrou podľa článkov 43 aa. V prípade neprioritných látok sa bude 
požadovať dodanie iba informácií, ktoré už sú dostupné. (pozmeňujúci a doplňujúci návrh k 
pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu k článku 5(4)) (Roth-Behrendt)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, Chris 
Davies, Lena Ek, Anders Wijkman + Mary Honeyball  + Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1111
PRÍLOHA V časť 7, stĺpce 1 a 2 odsek 7.1.1 a(nový)

Stĺpec 1 Stĺpec 2

7.1.1 a. Štúdia spomaľovania rastu algae 7.1.1. a. Štúdia nemusí byť vykonaná, ak:
- je látka vysoko nerozpustná (rozpustnosť 
vo vode < 10 μg/l); alebo
- nie je pravdepodobný prienik látky cez 
biologické membrány (MW > 800 alebo 
priemer molekuly > 15 Å).

Or. en

Odôvodnenie

Opätovné zavedenie testu pre látky v rozmedzí 1-10 ton ročne je v súlade s predpokladom 
Komisie v jej koncepte návrhu. Opätovné zavedenie tohto testu poskytuje lepšie indikácie 
akútnej toxicity látky. Text je prevzatý priamo z prílohy VI.

V prípade prijatia tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je potrebné vypustiť 
korešpondujúcu časť prílohy VI. (Schlyter a ďalší)

Opätovné zavedenie testu pre látky v rozmedzí 1-10 ton ročne je v súlade s predpokladom 
Komisie v jej koncepte návrhu. Návrh komisie stanovuje test toxicity dafnií ako povinný. 
Napriek tomu, test sám o sebe neumožňuje ani základné zhodnotenie zo strany životného 
prostredia, keďže umožňuje iba štúdium dopadov látky na zvieratá. Pre potreby zhodnotenia 
dopadov aj na rastlinné organizmy je dôležité zahrnutie testu spomaľovania rastu algae. 
Tento test poskytuje počiatočnú indikáciu chronickej toxicity vo vodnom prostredí. Nie je to 
test na zvieratách. (Honeyball)

V prípade prijatia tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je potrebné vypustiť 
korešpondujúcu časť prílohy VI.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1112
PRÍLOHA V časť 7, stĺpec 1 a 2 odsek 7.1.1 a a 7.1 a (nový)

Stĺpec 1 Stĺpec 2
7.1.1a. Štúdia spomaľovania rastu algae 7.1.1. a. Štúdia nemusí byť vykonaná, ak:

je látka vysoko nerozpustná (rozpustnosť 
vo vode  < 10 μg/l); alebo
je zistená ľahká bilogická rozkladnosť 
látky a použité testovie koncentrácie sú v 
rozmedzí koncentrácií, ktoré sa dajú 
predpokladať pri presakovaní v čističkách 
odpadových vôd.
Štúdia môže byť nahradená nitrifikačným 
spomaľovacím testom, ak dostupné údaje 
preukazujú, že látka je pravdepodobne 
spomaľovačom mikrobiálneho rastu alebo 
funkcie.

7.1a. Rozkladnosť
7.1a.1. Biologická
7.1a.1.1. Ľahká biologická 
rozkladnosť 

7.1a. Simulačné štúdie navrhuje žiadateľ o 
registráciu, alebo môžu byť požadované 
kompetentným orgánom hodnotiaceho 
členského štátu v súlade s článkami 39, 40 
alebo 44, pokiaľ posudok chemickej 
bezpečnostiv súlade s prílohou I indikuje 
potrebu ďalšieho preskúmania rozkladu 
látky. Výber vhodného testu/ov je závislý na 
výsledkoch posudku bezpečnosti.

7.1a.1.1. Štúdia nemusí byť vykonaná, ak 
je látka anorganická.

Or. de

(Text presunutý z PRÍLOHY VI, 7.1.4)

Odôvodnenie

Na určenie informačných požiadaviek o rizikách podľa prílohy IVa je požadovaná znalosť 
spomaľovania rastu algae a biologickej rozkladnosti.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Richard Seeber

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1113
PRÍLOHA V časť 7, stĺpec 1 odsek 7.1a (nový)

7.1a. Rozkladnosť
7.1a.1. Biologická
7.1a.1.1. Ľahká biologická rozkladnosť 
7.1a.2. Nebiologická
7.1a.2.1. Hydrolýza ako funkcia pH

Or. de

Odôvodnenie

Informácie o rozkladnosti látky vytvárajú dôležitý základ pre odhadovanie dlhodobých 
účinkov vo vodnom prostredí. Získavanie týchto informácií je pomerne lacné; a najmä modely 
QSAR by mohli v tejto oblasti hrať dôležitú úlohu.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1114
Príloha Va (nová)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Parlamentu

Príloha V a
Určovanie priority pre látky v rozmedzí  10 a 100 ton

• Určovanie priority pre látky by malo závisieť od potenciálnej rizikovosti látky, 
prirodzených vlastností a spôsobe expozície. Je dôležité určiť látky vysokej 
rizikovosti a venovať dostatočné prostriedky na skúmanie týchto látok v prvom rade. 
Používanie priority vysokej rizikovosti takisto zaistí vytváranie údajov/informácií o 
všetkých látkach do 5 rokov a každoročnú registráciu týchto látok s potenciálne 
vyššou rizikovosťou.

• Súbor informácií bude obsahovať vlastnosti a údaje o spôsobe jej expozície 
definujúce riziko:
- Fyzikálno-chemické vlastnosti: fyzická forma (veľkosť častíc), bod topenia, bod 
varu, relatívna hustota, tlak vyparovania, oktanol/voda koeficient delenia, 
rozpustnosť vo vode, bod vzplanutia; 
- Biorozkladnosť; 
- Akútna toxicita (dafnie); 
- Akútna toxicita – trávenie, pokožka, inhalácia (jeden spôsob); 
- Dráždenie pokožky; 
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- Dráždenie očí; 
- Citlivosť pokožky (pri nedostatku indikácií malej závažnosti); 
- Bakteriálny test genetickej toxicity (Ames); 
- Informácie o klasifikácii a označovaní; 
- Generické informácie o spôsobe vystavenia sa a použitia.

• Tieto vlastnosti a údaje o spôsobe vystavenia sa určujú klasifikáciu do rôznych 
kategórií podľa spôsobu vystavenia sa, pričom kategórie podľa spôsobu vystavenia 
sú myslené tak, že zahrňujú aj kategóriu použitia.   

• Registrácia v rámci REACH by mala obsahovať jednoduchý nástroj na určenie 
priority kombinujúci množstvo s potenciálnym vysokým rizikom. Skupina 
Implementačné programy REACH (RIP) Komisie v súčasnosti definuje proces 
určovania priorít nie ako úplného zhodnotenia rizika pri používaní všetkých látok v 
malých množstvách, ale ako podporu pre určenie látok, ktorým by prospelo skoršie 
zahrnutie do REACH.     

Základnou myšlienkou návrhu je využitie systému hodnotenia potenciálneho vysokého 
prirodzeného rizika látok s jeho schopnosťou prepojiť spôsob vystavenia sa s konečným 
spôsobom použitia, ako to je definované:

Kritériá rizika 
Klasifikácia                     E, F+, T+, T, N, R42, R43

Spôsob vystavenia sa (ľudský organizmus)
Potenciál expozície         Vysoký Stredný Nízky  
Tlak vyparovania (hPa)   >100 10-100 5-10
Potenciál prašnosti Extrémne prašný Prašný Slabo prašný
Podoba Prášok Granule Cukor

Spôsob expozície (životné prostredia)
Ľahko nebiorozkladateľné a potenciál bioakumulácie (log Kow >3)

Použitie/Množstvo
Množstvo 10 -100 ton a spotrebiteľské alebo pracovné využitie

Záver
Pozitívne indikácie rizikovosti (potenciál vystavenia sa ľudského organizmu alebo 
životného prostredia) a použitie/množstvo = skoršia registrácia 

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1115
Príloha VI, úvodná časť odsek 2 a (nový)

Na úrovni tejto prílohy musí žiadateľ o 
registráciu zaslať návrh a časový plán na 
splnenie informačných požiadaviek tejto 
prílohy v súlade s článkom 11 (1) (b) v 
prípade, keď to zahŕňa testy na stavovcoch.  

Or. en

Odôvodnenie

Prepojenie s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k dôvodneniu 47, článok 11 (1) a prílohe 
I. V záujme predchádzania testom na zvieratách a šetrenia nákladov priemyslu a keďže údaje 
z testov na zvieratách by mali byť poskytnuté iba pre účely posudku bezpečnosti látky, mali by 
byť na poskytnutie informácií špecifikovaných v prílohe VI  dodané aj testovacie návrhy 
obsahujúce testy na stavovcoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1116
Príloha VI časť 6, odseky 6.1 až 6.4

6.1. Dráždenie pokožky vypustiť
6.2. Dráždenie očí vypustiť
6.4. Mutagénnosť vypustiť

Or. en

Odôvodnenie

Je to prvý pozmeňujúci a doplňujúci návrh zo súboru pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 
špecifikujúcich informačné požiadavky pre množstvá od 10 do 100 ton, ktoré vyžadujú od 
spoločností vypracovanie informácií potrebných pre adekvátnu kontrolu rizík vyplývajúcich 
pre ľudské zdravie a životné prostredie z používania ich látok, pričom požiadavky v návrhu 
Komisie môžu byť disproporčné.

Tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy pritom zmenšia požiadavky na množstvá od 10 do 
100 ton, pri ktorých sú riziká stiahnutia látok pravdepodobne vysoké s nepriaznivými 
účinkami pre ich užívateľov v reťazci, predovšetkým malých a stredných podnikateľov. Z tohto 
dôvodu tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy ochraňujú dôležitý kanál inovácie 
prostredníctvom zníženia rizika stiahnutia látok s následnými vysokými nákladmi na ich 
úpravu.
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Navrhuje sa, aby príloha VI, ktorá obsahuje dodatočné informácie k informáciam 
vyžadovaným na základe prílohy V, bola obmedzená na informácie o akútnej toxicite a 
biorozkladnosti. Ďalšie informačné požiadavky predpovedané v prílohe VI návrhu Komisie sú 
premiestnené do prílohy VII. Menovite požiadavky na látky vo väčších množstvách (100 ton a 
viac). Na tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy by sa malo nazerať v súvislosti s prístupom 
navrhnutým pre rozmedzie veľmi malých množstiev 1 – 10 t, pre ktoré sú navrhnuté špeciálne 
opatrenia a pre rozmedzie veľkých množstiev nad 100 t, pre ktoré nie sú navrhnuté žiadne 
zmenšenia požiadaviek na údaje, v rámci celkového cieľa trvale udržateľného rozvoja.

Prvý pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa sústreďuje na informácie, ktoré sú najdôležitejšie 
pre vypracovanie adekvátnych opatrení na riadenie rizík, pričom sa venuje významným 
rizikám stiahnutia látok v rozmedzí medzi 10 a 100 tonami vytvoreným návrhom Komisie. 
Navrhnutý pozmeňujúci a doplňujúci návrh preto presúva informačné požiadavky bodov 6.1 –
6.4 do prílohy VII.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Caroline Lucas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1117
Príloha VI časť 6 odsek 6.1

6.1. Dráždenie pokožky 6.1. Dráždenie pokožky

6.1.1. Dráždenie pokožky in vivo 6.1.1. Dráždenie pokožky in vivo (klinický 
test na kúsku kože ľudských 
dobrovolníkov)

6.1.1. Štúdia nemusí byť vykonaná, ak: 6.1.1. Štúdia nie je vykonaná, ak:

– je látka leptavá; alebo – je látka leptavá; alebo
– látka je silnou kyselinou (pH < 2.0) 
alebo zásadou (pH > 11.5); alebo

– látka je silnou kyselinou (pH < 2.0) 
alebo zásadou (pH > 11.5); alebo

– látka je vznetlivá vo vzduchu pri 
izbovej teplote vzduchu; alebo

– látka je vznetlivá vo vzduchu pri 
izbovej teplote; alebo

– látka je veľmi toxická pri kontakte s 
pokožkou; alebo

– látka je veľmi toxická pri kontakte s 
pokožkou; alebo

– štúdia akútnej toxicity na pokožke 
neindikuje podráždenie pokožky až do 
limitnej úrovne dávky (2000 mg/kg živej 
váhy); alebo

– látka je pri testoch in vitro 
mutagénnosti/genotoxicity pozitívna; alebo

– údaje z testovacej stratégie načrtnutej 
v prílohe V, časti 6.1. sú dostatočné na 
klasifikovanie látky ako leptavej pokožku 
alebo dráždiacej pokožku.

– údaje z testovacej stratégie načrtnutej 
v prílohe V, časti 6.1. sú dostatočné na 
klasifikovanie látky ako nedráždiacej.
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Or. en

Odôvodnenie

Smernica 86/609 vyžaduje použitie nezvieracích testov, keď to je odôvodnené a prakticky 
možné. Test na zvieratách v rámci REACH nie je validovaný ako moderný štandard a preto by 
mal byť nahradený, keďže používanie nevalidovaných testov na zvieratách nie je eticky ani 
vedecky akceptovateľné. Štúdie preukazujúce vedecké nedostatky testov a vysvetľujúce 
navrhnutú alternatívnu stratégiu sú citované v „Nezvieracích testovacích stratégiach 
REACH“ (pozri www.reachnonanimaltests.org).  Alternatíva je vedecky kvalitná. V prípade, 
že pretrvávajú neistoty ohľadom vlastností látky, malo by to podliehať kontrolným 
opatreniam.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Caroline Lucas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1118
Príloha VI časť 6 odsek 6.2

6.2. Dráždenie očí vypustiť

Or. en

Odôvodnenie

Tento test nie je valdovaný podľa moderných štandardov. Štúdie preukazujúce vedecké 
nedostatky testov a vysvetľujúce navrhnutú alternatívnu stratégiu sú citované v „Nezvieracích 
testovacích stratégiach REACH“ (pozri www.reachnonanimaltests.org). Keďže používanie 
nevalidovaných testov na zvieratách nie je eticky ani vedecky akceptovateľné, testy na 
zvieratách na opakované toxické dávky by nemali byť používané. Koncový bod je dostatočne 
pokrytý testovacou stratégiou dráždenia očí v bode 6.2. prílohy V.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Caroline Lucas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1119
Príloha VI časť 6 odsek 6.4.3

6.4.3 In vitro štúdie mutácie génov v 
bunkách cicavcov v prípade negatívneho 
výsledku v prílohe V, 6.4.1. a prílohy VI, 
6.4.2.

6.4.3. In vitro štúdie mutácie génov v 
bunkách cicavcov v prípade negatívneho 
výsledku v prílohe V, 6.4.1. a 6.4.1.a.

6.4.3. Štúdia nemusí byť vykonaná, ak sú 
dostupné adekvátne údaje z hodnoverných in 
vivo testov mutácie génov cicavcov.

6.4.3. Štúdia nemusí byť vykonaná, ak sú 
dostupné adekvátne údaje z hodnoverných in 
vivo testov mutácie génov cicavcov.
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Or. en

Odôvodnenie

Prepojenie s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom pridávajúcim in vitro štúdiu cytogenicity 
v bunkách cicavcov do prílohy V tými istými autormi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Caroline Lucas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1120
Príloha VI časť 6 odsek 6.4.4

6.4. Vhodné in vivo štúdie mutagénnosti sa 
uvážia v prípade pozitívneho výsledku 
ktorejkoľvek štúdie mutagenicity v prílohe 
V alebo VI.

6.4 Pozitívny výsledok ktorejkoľvek z  in 
vitro štúdií mutagénnosti v prílohe V alebo 
VI môže byť potvrdený vykonaním 
ďalšieho in vitro testu v záujme potvrdenia 
pravdepodobného mechanizmu a/alebo 
opakovaním štúdie spolu s využitím 
vhodného exogénneho metabolického 
systému  (napr., ľudské mikrosomálne 
enzýmy).

Or. en

Odôvodnenie

Ďalšie štúdie mutagénnosti by mali byť obmedzené na in vitro štúdie mutagénnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dagmar Roth-Behrendt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1121
ANNEX VI časť 6 odsek 6.5

6.5  Akútna toxicita vypustiť

Or. en

Odôvodnenie

Keďže táto informačná požiadavka je teraz zahrnutá do prílohy V, môže byť odtiaľto 
vypustená. (pozmeňujúci a doplňujúci návrh prepojený s pozmeňujúcim a doplňujúcim 
návrhom ku čl. 5 odsek 4)
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1122
PRÍLOHA VI časť 6, stĺpec 1 odsek 6.5

6.5 Akútna toxicita 6.5 Akútna toxicita
Štúdia sa vykoná pre jednu cestu, 
prednostne perorálnu, pokiaľ žiadateľ o 
registráciu nepovažuje inú cestu za 
vhodnejšiu.

V prípade plynov a prchavých tekutín (tlak 
vyparovania viac ako 10-2 Pa pri 20°°C) sa 
poskytuje informácia pre inhalačnú cestu 
(6.5.2).

V prípade plynov a prchavých tekutín (tlak 
vyparovania viac ako 10-2 Pa pri 20°°C) sa 
poskytuje informácia pre inhalačnú cestu 
(6.5.2).

V prípade iných látok než sú plyny sa 
poskytuje informácia uvedená v bodoch 
6.5.1. až 6.5.3. pre aspoň dve cesty, pričom 
jednou z nich je perorálna cesta. Výber 
druhej cesty bude závisieť na povahe látky a 
pravdepodobnom spôsobe expozície 
ľudského organizmu. V prípade, že existuje 
iba jedna cesta expozície, je potrebné 
poskytnúť informáciu iba o tej jednej ceste.

V prípade iných látok než sú plyny v 
množstvách 100 ton ročne alebo viac na 
výrobcu alebo dovozcu, sa poskytuje 
informácia uvedená v bodoch 6.5.1. až 6.5.3. 
pre aspoň dve cesty, pričom jednou z nich je 
perorálna cesta. Výber druhej cesty bude 
závisieť na povahe látky a pravdepodobnom 
spôsobe expozície ľudského organizmu. V 
prípade, že existuje iba jedna cesta 
expozície, je potrebné poskytnúť informáciu 
iba o tej jednej ceste.

Or. en

Odôvodnenie

Riziko stiahnutia látky v tonážnom rozmedzí 10 a 100 ton vytvorené návrhom Komisie si 
vyžaduje zmenšenie informačných požiadaviek.  Z tohto dôvodu sa tento pozmeňujúci a 
doplňujúci návrh zameriava na informácie, ktoré sú dôležité pre vypracovanie adekvátnych 
opatrení na riadenie rizík a tým chránia zdravie a životné prostredie. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1123
PRÍLOHA VI časť 6, odseky 6.6-6.8

6.6 Toxicita pri opakovaných dávkach Vypustiť
6.7 Reproduktívna toxicita Vypustiť
6.8 Toxikokinetika Vypustiť
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Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa zameriava na informácie, ktoré sú dôležité pre 
vypracovanie adekvátnych opatrení na kontrolu rizík, pričom sa venuje významnému riziku 
stiahnutia látky v tonážnom rozmedzí 10 a 100 ton vytvorenému návrhom Komisie. Navrhnutý 
pozmeňujúci a doplňujúci návrh preto presúva informačné požiadavky bodov 6.6 – 6.8 do
prílohy VII.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Caroline Lucas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1124
PRÍLOHA VI časť 6, stĺpec 1 a stĺpec 2, odseky 6.6

Stĺpec 1 Stĺpec 1

6.6. Toxicita pri opakovaných dávkach 6.6. Špecifická toxicita na orgán
6.6.1. Krátkodobá štúdia toxicity pri 
opakovaných dávkach (28 dní), jeden druh, 
samec a samica, najvhodnejší spôsob 
podania, s ohľadom na 
najpravdepodobnejší spôsob expozície 
ľudského organizmu.

6.6.1. Počítačové fyziologicky založené 
biokinetické modelovanie (PBBK) na in 
vivo odhanutie distribúcie v orgánoch a 
tkanivách

6.6.2.   Cielené in vitro vzorky využívajúce 
vhodné línie ľudských buniek (napr., 
pečeň, oblička, mozok, atď.)
6.6.3   In vitro štúdie metabolizmu 
používajúce ľudské mikrosomálne enzýmy 
alebo línie buniek 

Stĺpec 2 Stĺpec 2

6.6.1. Krátkodobé štúdie toxicity (28 dní) 
nemusia byť vykonané, ak:

6.6.1. Štúdie špecifickej toxicity na orgány 
nemusia byť vykonané, ak:

- sú dostupné hodnoverné štúdie sub-
chronickej (90 dní) alebo chronickej 
toxicity za predpokladu, že boli použité 
vhodné druhy a spôsoby podania; alebo

- sú už dostupné hodnoverné údaje o sub-
akútnej (28 dní) alebo sub-chronickej (90 
dní) alebo chronickej toxicite; alebo

- v prípade, že látka sa okamžite rozkladá a 
nie sú dostatočné údaje o štiepnosti 
výrobkov; alebo

v prípade, že látka sa okamžite rozkladá a 
nie sú dostatočné údaje o štiepnosti 
výrobkov; alebo

- môže byť vylúčená relevantná - môže byť vylúčená relevantná 
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expozíciaľudského organizmu. expozíciaľudského organizmu.

Vhodný spôsob expozície sa určuje na 
nasledujúcom základe:
Testovanie dermálnou cestou je vhodné, 
ak:
(1) je pravdepodobný kontakt s pokožkou 
pri výrobe a/alebo použití; a
(2) fyzikálno-chemické vlastnosti 
naznačujú významnú mieru absorpcie cez 
pokožku; a
(3) je splnená jedna z nasledujúcich 
podmienok:
– pri kožnom teste akútnej toxicity je 
zistená toxicita pri nižších dávkach než pri 
perorálnom teste toxicity; alebo
– pri štúdiach dráždenia pokožky 
a/alebo očí sú zistené systematické účinky 
alebo iné dôkazy absorpcie; alebo
– in vitro testy indikujú významnú 
absorpciu cez pokožku; alebo
– je v prípade štrukturálne podobných 
látok zistená významná toxicita na pokožke 
alebo prenikanie cez pokožku.
Testovanie na pokožke nie je vhodné, ak 
nie je absorpcia pokožkou podľa indikácií 
váhy molekuly (MW > 800 alebo priemer 
molekuly > 15 Å) a nízkej rozpustnosti v 
tukoch (log Kow < -1 alebo > 4 ) 
pravdepodobná.
Testovanie inhaláciou je vhodné, ak:
(1) je vystavenia sa ľudského organizmu 
inhaláciou pravdepodobné; a
(2) je splnená jedna z nasledujúcich 
podmienok:
– látka má tlak vyparovania viac ako 
10-2 Pa pri 20 °C; alebo
– látka je práškom obsahujúcim viac 
ako 1% pevných častíc na  váha/šírka 
základe s veľkosťou častíc MMAD menej 
než 100 μm; alebo
– látka bude použitá spôsobom, ktorí 
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tvorí aerosóly, pevné častice alebo kvapky v 
rozpätí vdychovateľnej veľkosti  (> 1% na 
váha/šírka základe pevných častíc s  
MMAD < 100 μm). Pri absencii 
kontraindikácií sa uprednostňuje perorálny 
spôsb.
Štúdiu subchronickej toxicity (90 dní) 
(Príloha VII, 6.6.2) navrhuje žiadateľ o 
registráciu, ak:
– frekvencia a dĺžka expozície 
ľudského organizmu indikuje, že je vhodná 
dlhodobá štúdia; a je splnená jedna z 
nasledujúcich podmienok:
– ďalšie dostupné údaje indikujú, že 
látka môže mať nebezpečné vlastnosti, 
ktoré nemôžu byť zistené krátkodobou 
štúdiou toxicity; alebo
– vhodne určené toxikokinetické 
štúdie odhalia nahromadenie látky alebo jej 
metabolitov v daných tkanivách alebo 
orgánoch, ktoré by možno ostali 
neodhalené pri krátkodobej štúdii toxicity a 
pritom sú zodpovedné za vyústenie do 
nepriaznivých účinkov pri dlhšej dobe 
vystavenia sa látke.
Žiadateľ o registráciu navrhne ďalšie 
štúdie alebo ich môže požadovať 
kompetentný orgán hodnotiaceho 
členského štátu v súlade s článkami 39, 40 
alebo 44 v prípade:
– neschopnosti určiť NOAEL 
prostredníctvom 28 dňovej štúdie, pokiaľ 
neschopnosť určiť NOAEL nie je 
spôsobená absenciou nepriaznivých 
toxických účinkov; alebo
– toxicity zvláštnej závažnosti (napr., 
vážne/ťažké účinky); alebo
– indikácií účinku, pre ktorého 
toxikologické a/alebo rizikové určenie nie 
sú dostupné dostatočné dôkazy; V takých 
prípadoch môže byť vhodnejšie vykonať 
špeciálne toxikologické štúdie, ktoré sú 
určené na preskúmanie týchto účinkov 
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(napr., imunotoxicita, neurotoxicita); alebo
– cesta expozície látke použitá pri 
prvotnej štúdii s opakovanými dávkami 
neboal zodpovedajúca vo vzťahu k 
očakávanej ceste expozície ľudského 
organizmu a nemôže byť urobená 
extrapolácia cesta-cesta; alebo
– konkrétnej obavy vzťahujúcej sa na 
expozíciu látke (napr. použitie vo 
výrobkoch pre spotrebiteľov vedúce k 
stupňom expozície, ktoré sú blízko k 
úrovňam dávok, pri ktorých sa dá očakávať 
toxicita na ľudský organizmus); alebo
– účinky preukázané v látkach, 
ktorých molekulárna štruktúra má jasný 
vzťah so študovanou látkou, neboli určené 
prostredníctvom 28 dňovej štúdie.

Or. en

Odôvodnenie

Smernica 86/609 požaduje použitie nezvieracích testov v prípadoch, kedy to je odôvodnené a 
prakticky možné. Nahradené zvieracie testy nie sú validované v rámci moderných štandardov. 
Použitie nevalidovaných testov na zvieratách nie je eticky ani vedecky akceptovateľné. Štúdie 
preukazujúce vedecké nedostatky testov a vysvetľujúce navrhnutú alternatívnu stratégiu sú 
citované v „Nezvieracích testovacích stratégiach REACH“ (pozri 
www.reachnonanimaltests.org). Navrhnutá alternatívna stratégia je vedecky kvalitná. 
V prípade pretrvávajúcich neistôt ohľadom vlastností látky by vykonanie testu na zvieratách 
malo podliehať kontrolným opatreniam.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Caroline Lucas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1125
PRÍLOHA VI časť 6, stĺpec 1 a stĺpec 2, odseky 6.7

Stĺpec 1 Stĺpec 1

6.7. Reproduktívna toxicita 6.7. Reproduktívna toxicita
6.7.1. Zisťovanie vývojovej toxicity, jeden 
druh (OECD 421), pokiaľ neexistujú 
žiadne dôkazy z dostupných informácií o 
štrukturálne podobných látkach alebo z 
odhadov (Q)SAR, že látka môže byť 
vývojovým toxikantom.

6.7.1   Zisťovanie reproduktívnej a 
vývojovej toxicity za použitia počítačových 
expertných systémov / modelovania (Q)SAR 
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6.7.1a   Testovanie embryotoxicity za 
použitia Testu embryonálnej rodovej bunky 
(EST) kontrolovaného ECVAM 

6.7.2. Štúdia vývojovej toxicity, 
najvhodnejší spôsob podania s ohľadom na 
pravdepodobný spôsob expozície ľudského 
organizmu (Príloha X B. 31 alebo OECD 
414).

6.7.2  Štúdie metabolizmu in  vitro za 
použitia ľudských mikrosomálnych 
enzýmov alebo línií buniek 

Stĺpec 2 Stĺpec 2
6.7. Štúdie nemusia byť vykonané, ak: 6.7. Štúdie nemusia byť vykonané, ak:

– je o látke známe, že je genotoxickým 
karcinogénom a sú realizované vhodné 
opatrenia na riadenie rizík; alebo

– je o látke známe, že je genotoxickým 
karcinogénom a sú realizované vhodné 
opatrenia na riadenie rizík; alebo

– je o látke známe, že je mutagénom 
zárodočnej bunky a sú realizované vhodné 
opatrenia na riadenie rizík; alebo

– je o látke známe, že je mutagénom 
zárodočnej bunky a sú realizované vhodné 
opatrenia na riadenie rizík; alebo

- existujú dôkazy, že sa látka hromadí 
vo zvieracích alebo ľudských tkanivách 
(napr. prsné tkanivo alebo telový tuk) a sú 
realizované vhodné opatrenia na kontrolu 
rizík;alebo

– môže byť vylúčená relevantná 
expozícia ľudského organizmu.

– môže byť vylúčená relevantná 
expozícia ľudského organizmu.

6.7.1. Pozitívny výsledok zisťovania sa na 
tejto úrovni potvrdzuje štúdiou vývojovej 
toxicity, jeden druh, najvhodnejší spôsob 
podania s ohľadom na pravdepodobný 
spôsob expozície ľudského organizmu 
(Príloha VI, 6.7.2).

6.7.1. Berúc do úvahy výsledky in vitro 
metabolických štúdií sa pozitívny výsledok 
EST považuje za dostatočný dôkaz 
embryotoxicity na klasifikovanie 
chemikálie ako potenciálneho 
reproduktívneho toxikantu.

6.7.2. Štúdia sa prvotne vykonáva na 
jednom druhu. Rozhodnutie o potrebe 
vykonať štúdiu na druhom druhu je 
založené na výsledku prvého testu.

6.7.2. Berúc do úvahy výsledky in vitro 
metabolických štúdií, negatívny výsledok 
EST a expertného systému / (Q)SAR 
modelovania naznačuje, že chemikália 
pravdepodobne nie je reproduktívnym 
toxikantom. To môže byť potvrdené ďalšou 
mechanicky riadenou in vitro štúdiou.

Štúdiu dvojgeneračnej reproduktívnej 
toxicity (Príloha VII, 6.7.3) navrhuje 
žiadateľ o registráciu, ak existujú indikácie 
potenciálnej reproduktívnej toxicity zo 
štúdie toxicity s opakovanými dávkami (90 
dní) (napr. histopatologické účinky na 
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gonády) alebo má látka úzky štrukturálny 
vzťah so známym reproduktívnym 
toxikantom.

Or. en

Odôvodnenie

Smernica 86/609 požaduje použitie nezvieracích testov v prípadoch, kedy to je odôvodnené a 
prakticky možné. Zvieracie testy nie sú v REACH validované v rámci moderných štandardov a 
mal by byť preto nahradené, keďže použitie nevalidovaných testov na zvieratách nie je eticky 
ani vedecky akceptovateľné. Štúdie preukazujúce vedecké nedostatky testov a vysvetľujúce 
navrhnutú alternatívnu stratégiu sú citované v „Nezvieracích testovacích stratégiach 
REACH“ (pozri www.reachnonanimaltests.org). Alternatíva je vedecky kvalitná. V prípade 
pretrvávajúcich neistôt ohľadom vlastností látky by vykonanie testu na zvieratách malo 
podliehať kontrolným opatreniam.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Richard Seeber

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1126
PRÍLOHA VI časť 6, stĺpec 1 a stĺpec 2, odseky 6.7.2

6.7.2. Štúdia vývojovej toxicity, 
najvhodnejší spôsob podávania s ohľadom 
na pravdepodobný spôsob expozície 
ľudského organizmu (príloha X B. 31 alebo 
OECD 414).

6.7.2. Štúdia vývojovej toxicity, 
najvhodnejší spôsob podávania s ohľadom 
na pravdepodobný spôsob expozície 
ľudského organizmu (príloha X B. 31 alebo 
OECD 414)

a/alebo (v závislosti od výsledkov 
zisťovacích testov)
6.7.3. Štúdia dvojgeneračnej reproduktívnej 
toxicity, jeden druh, samec a samica, 
najvhodnejší spôsob podávania s ohľadom 
na pravdepodobný spôsob expozície 
ľudského organizmu, pokiaľ 28 dňová 
alebo 90 dňová štúdia indikuje nepriaznivý 
účinok na reproduktívne orgány alebo 
tkanivá.

Or. de

Odôvodnenie

V súčasnosti je zisťovací test (OECD 421 nezahrnutý v prílohe V k smernici 67/548/EHS) 
prvou činnosťou verifikujúcou reproduktívnu toxicitu. Odporúča sa, ako úplné minimum, 
zahrnúť ako časť do ďalšej testovacej stratégie závisiacej od druhu pozitívnych nálezov zo 
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zisťovacích testov aj vykonanie štúdie redukcie plodnosti ako doplnku k štúdii vývojovej 
toxicity. Z nášho pohľadu by bolo dokonca ešte lepšie udržať súčasnú testovaciu stratégiu 
TGD, ktorá preukázala svoju hodnotu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1127
PRÍLOHA VI časť 7, odseky 7.1, 7.22, 7.3

7.1 Toxicita vo vode Vypustiť
7.22 Nebiologické Vypustiť
7.3 Zhubnosť a správanie v prostredí Vypustiť

Or. en

Odôvodnenie

Riziko stiahnutia látky v tonážnom rozmedzí medzi 10 a 100 tonami vytvorené návrhom 
Komisie si vyžaduje zmenšenie informačných požiadaviek. Z tohto dôvodu navrhnutý 
pozmeňujúci a doplňujúci návrh presúva informačné požiadavky bodov 7.1, 7.2.2 a 7.3 do 
prílohy VII.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Caroline Lucas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1128
PRÍLOHA VI časť 7 odsek 7.1.3

Stĺpec 1 Stĺpec 1

7.1.3. Krátkodobý test toxicity na rybách: 
žiadateľ o registráciu môže zvážiť 
vykonanie dlhodobého testu toxicity 
namiesto krátkodobého.

7.1.3. Zisťovanie krátkodobej toxicity na
rybách za použitia TETRATOX a/alebo 
testu rybích vajíčok DarT 

Stĺpec 2 Stĺpec 2

7.1.3. Štúdia nemusí byť vykonaná, ak: 7.1.3. Štúdia nemusí byť vykonaná, ak:
– je látka veľmi nerozpustná 
(rozpustnosť vo vode < 10 μg/l); alebo

– je látka veľmi nerozpustná 
(rozpustnosť vo vode < 10 μg/l); alebo

– látka pradepodobne neprejde cez 
bilogické membrány (MW > 800 alebo 
molekulárny priemer > 15 Å); alebo

– látka pradepodobne neprejde cez 
bilogické membrány (MW > 800 alebo 
molekulárny priemer > 15 Å); alebo

– je dostupná dhodobá štúdia toxicity. – je zmeraný alebo odhadovaný 
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koeficient delenia (log Kow) je < 4; alebo
– sú už dostupné údaje o krátkodobej 
alebo dlhodobej toxicite v rybách.

Dlhodobú štúdiu toxicity vo vodnom 
prostredí na rybách (príloha VII, 7.1.6.) 
navrhuje žiadateľ o registráciu alebo môže 
byť vyžadovaná kompetentným orgánom 
hodnotiaceho členského štátu v súlade s 
článkami 39, 40 alebo 44, ak porovnanie s 
(predpokladanou) expozíciou životného 
prostredia účinkom látky s výsledkami 
údajov o krátkodobej toxicite vo vodnom 
prostredí indikuje potrebu hlbšieho 
preskúmania účinkov na vodné organizmy.
Dlhodobá štúdia o toxicite vo vodnom 
prostredí na rybách (príloha VII, 7.1.6.) sa 
zvažuje, ak je látka vo vode slabo rozpustná 
(rozpustnosť vo vode < 1 mg/l).

Or. en

dôvodnenie

Smernica 86/609 požaduje použitie nezvieracích testov v prípadoch, kedy to je odôvodnené a 
prakticky možné. Zvieracie testy nie sú v REACH validované v rámci moderných štandardov a 
mali by byť preto nahradené, keďže použitie nevalidovaných testov na zvieratách nie je eticky 
ani vedecky akceptovateľné. Štúdie preukazujúce vedecké nedostatky testov a vysvetľujúce 
navrhnutú alternatívnu stratégiu sú citované v „Nezvieracích testovacích stratégiach 
REACH“ (pozri www.reachnonanimaltests.org). Alternatíva je vedecky kvalitná. V prípade 
pretrvávajúcich neistôt ohľadom vlastností látky by vykonanie testu na zvieratách malo 
podliehať kontrolným opatreniam.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Richard Seeber

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1129
PRÍLOHA VI časť 7 odsek 7.1.4

7.1.4. Testovanie spomalenia respirácie 
aktívneho kalu, pokiaľ je nízka 
pravdepodobnosť emisií do systému čistenia 
odpadových vôd 

7.1.4. Testovanie spomalenia respirácie 
aktívneho kalu, pokiaľ je nízka 
pravdepodobnosť emisií do systému čistenia 
odpadových vôd 

Štúdia môže byť nahradená testom 
spomalenia nitrifikácie, ak dostupné údaje 
preukazujú, že látka je pravdepodobne 

Ak dostupné údaje preukazujú, že látka je 
pravdepodobne inhibítorom mikrobiálneho 
rastu alebo funkcie, štúdia by mala byť 
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inhibítorom mikrobiálneho rastu alebo 
funkcie.

doplnená o test spomalenia nitrifikácie.

Or. de

Odôvodnenie

Ak látka spomaľuje bakteriálny rast, nemal by byť vykonaný test spomalenia nitrifikácie ako 
podľa návrhu alternatíva ku štúdii, ale skôr ako jej doplnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dagmar Roth-Behrendt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1130
PRÍLOHA VI časť 7 odsek 7.2

7.2 Rozklad Vypustiť

Or. en

Odôvodnenie

Keďže táto informačná požiadavka je teraz zahrnutá do prílohy V, môže byť odtiaľto 
vypustená (pozmeňujúci a doplňujúci návrh k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu k čl. 5 
odsek 4)

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1131
PRÍLOHA VI časť 7 odsek 7.2 a (nový)

Stĺpec 1 Stĺpec 2

Informačná požiadavka na údaje o 
ekotoxicite
7.2.a Rozklad
Žiadateľ o registráciu navrhuje ďalšie 
testovanie rozkladu, ak posudok chemickej 
bezpečnosti v súlade s prílohou I indikuje 
potrebu hlbšieho preskúmania rozkladu 
látky. Voľba vhodného testu/ovzávisí od 
výsledkov posudku bezpečnosti.
7.2.a.1. Biologická
Informáciu spomenutú v bodoch 7.2.1.3 a 
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7.2.1.4 takisto navrhuje žiadateľ o 
registráciu, alebo môže byť vyžadovaná 
kompetentným orgánom hodnotiaceho 
členského štátu v súlade s článkami 39, 44 
alebo 44 v prípadoch definovaných nižšie.
7.2.a.1.2. Simulačné testovanie konečného 
rozkladu v povrchových vodách

7.2.a.1.2. Štúdia nemusí byť vykonaná, ak:
je rozpustnosť látky vo vode pod úrovňou 
10 μg/l;
látka je ľahko biorozložiteľná.

7.2.a 1.3. Simulačný pôdny test (pre 
látky s vysoký potenciálom absorpcie do 
pôdy)

7.2.a .1.3. Štúdia nemusí byť vykonaná, ak:
je látka ľahko biorozložiteľná; alebo
nie je priame alebo nepriame vystavenie sa 
pôdy pravdepodobné.

7.2.a.1.4. Simulačný sedimentálny test 
(pre látky s vysokým potenciálom absorpcie 
do sedimentu)

7.2.a.1.4. Štúdia nemusí byť vykonaná, ak:
je látka ľahko biorozložiteľná; alebo
nie je priame alebo nepriame vystavenie sa 
pôdy pravdepodobné.

7.2.a.3. Určenie produktov rozkladu 7.2.a.3. Pokiaľ nie je látka ľahko 
biorozložiteľná 
Žiadateľ o registráciu navrhuje ďalšie 
testovanie, ak posudok chemickej 
bezpečnosti v súlade s prílohou I indikuje 
potrebu hlbšieho preskúmania zhubnosti a 
správania látky. Výber vhodného testu/ov 
závisí na výsledkoch posudku bezpečnosti.

Or. en

(Text presunutý z PRÍLOHY VII - 7.2.1)

Odôvodnenie

Týmto sa presúvajú štúdie rozkladu uvedené v bode 7.2 prílohy VII do prílohy VI. Údaje 
vzťahujúce sa na bio a ne-biorozložiteľnosť sú základnými predpokladmi pre správne 
posúdenie bezpečnosti narábania s akoukoľvek chemikáliou, ktorá môže byť vypustená do 
životného prostredia. Preto by tieto štúdie mali byť použité už na látky od množstva 10 ton.

Ak bude tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh prijatý, potom bude korešpondujúca časť 
prílohy VII vypustená.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1132
Príloha VII časť 6 odsek 6.1. až 6.4.

6.1. Dráždenie pokožky  
6.1.1. Dráždenie pokožky in vivo
6.1.1. Štúdia nemusí byť vykonaná, ak:
- je látka leptavá; alebo
- je látka silnou kyselinou (pH < 2.0) alebo zásadou (pH > 11.5); alebo
- je látka vznetlivá pri izbovej teplote vzduchu; alebo
- je látka veľmi toxická pri kontakte s pokožkou; alebo
- štúdia akútnej toxicity na pokožke neindikuje podráždenie pokožky do úrovne limitnej 
dávky  (2000 mg/kg živej váhy); alebo
- údaje dostupné na základe testovacej stratégie uvedenej v prílohe V časť 6.1. sú 
dostatočné na klasifikovanie látky ako leptavej pokožku alebo dráždiacej pokožku.
6.2. Dráždenie očí
6.2.1. Dráždenie očí in vivo
6.2.1. Štúdia nemusí byť vykonaná, ak:
- je látka leptavá; alebo
- je látka silnou kyselinou (pH < 2.0) alebo zásadou (pH > 11.5); alebo
- je látka vznetlivá pri izbovej teplote vzduchu; alebo
- je látka klasifikovaná ako dráždivá pri kontakte s pokožkou a za predpokladu, že žiadateľ 
o registráciu klasifikuje látku ako dráždiacu oči; alebo
- údaje dostupné na základe testovacej stratégie uvedenej v prílohe V časť 6.2. sú 
dostatočné na klasifikovanie látky ako dráždiacej oči.
6.4. Mutagénnosť
6.4.2. Štúdia in vitro cytogénnosti v bunkách cicavcov
6.4.2. Štúdia nemusí byť vykonaná
- ak sú dostupné údaje z  in vivo testu cytogénnosti, alebo
- sa o látke vie, že je karcinogénna v kategórii 1 alebo 2.
6.4.3. Štúdia in vivo mutácie génov v bunkách stavovcov v prípade negatívnych výsledkov 
v prílohe V, 6.4.1. a prílohe VI, 6.4.2.
6.4.3. Štúdia nemusí byť vykonaná, ak sú dostupné adekvátne údaje z hodnoverného in 
vivo testu mutácie génov cicavcov.
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6.4. Vhodné in vivo štúdie mutagénnosti sa zvažujú v prípade pozitívneho výsledku 
ktorejkoľvek zo štúdií mutagénnosti v prílohe V alebo prílohe VI.

Or. en

Text presunutý z prílohy VI; súčasný stĺpec 2 a bod 6.4 nezmenené

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je následkom pozmeňovacieho a doplňujúceho návrhu 
k prílohe VI, ako to je vysvetlené vyššie. Ohľadom množstiev nad 100 ton je potrebné udržať 
rovnaké požiadavky ako sú v návrhu Komisie. V prípade mutagénnosti je zaistené, že v 
prípade pozitívneho výsledku in vitro štúdie to bude ďalej skúmané.  (prepojené s 
pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom prílohy VI).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Caroline Lucas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1133
Príloha VII časť 6 odsek 6.4.

6.4. V prípade pozitívneho výsledku 
ktorejkoľvek zo štúdií mutagénnosti v 
prílohe V alebo VI a nedostupnosti 
výsledkov z in vivo štúdie navrhuje žiadateľ 
o registráciu vhodnú in vivo štúdiu 
mutagénnosti.
V prípade pozitívneho výsledku z 
akejkoľvek dostupnej in vivo štúdie sa 
navrhujú ďalšie vhodné in vivo štúdie.

Vypustené

Or. en

Odôvodnenie

Žiadne in vivo štúdie mutagénnosti nie sú podľa moderných štandardov validované. Štúdie 
poukazujúce na vedecké slabiny testu a vysvetľujúce navrhnutú alternatívnu stratégiu sú 
citované v „Nezvieracích testovacích stratégiách pre REACH“ (pozri 
www.reachnonanimaltests.org). Keďže používanie nevalidovaných testov na zvieratách nie je 
eticky ani vedecky akceptovateľné, mali by sa používať in vivo testy mutagenicity. V prípade 
pozitívnych výsledkov testov v prílohe V alebo VI by mali byť vykonané ďalšie in vitro štúdie, 
ako to už bolo navrhnuté v pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu k bodu 6.4 prílohy VI.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud 
Breyer + Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1134
Príloha VII časť 7 odsek 6.4.

6.4. V prípade pozitívneho výsledku 
ktorejkoľvek zo štúdií mutagénnosti v 
prílohe V alebo VI a nedostupnosti 
výsledkov z in vivo štúdie navrhuje žiadateľ 
o registráciu vhodnú in vivo štúdiu 
mutagénnosti.

V prípade pozitívneho výsledku z 
akejkoľvek dostupnej in vivo štúdie sa 
navrhujú ďalšie vhodné in vivo štúdie.

6.4 V prípade pozitívneho výsledku 
ktorejkoľvek zo štúdií mutagénnosti v 
prílohe V alebo testov uvedených vyššie a 
nedostupnosti výsledkov z in vivo štúdie 
navrhuje žiadateľ o registráciu vhodnú in 
vivo štúdiu mutagénnosti.

V prípade pozitívneho výsledku z 
akejkoľvek dostupnej in vivo štúdie sa 
navrhujú ďalšie vhodné in vivo štúdie.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je následkom pozmeňovacieho a doplňujúceho návrhu 
k prílohe VI, ako to je vysvetlené vyššie. Ohľadom množstiev nad 100 ton je potrebné udržať 
rovnaké požiadavky ako sú v návrhu Komisie. V prípade mutagénnosti je zaistené, že v 
prípade pozitívneho výsledku in vitro štúdie to bude ďalej skúmané.  (prepojené s 
pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom prílohy VI).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Caroline Lucas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1135
Príloha VII časť 6 odsek 6.6.

6.6. Toxicita pri opakovaných dávkach Vypustené

Or. en

Odôvodnenie

Testy toxicity pri opakovaných dávkach nie sú validované podľa moderných štandardov. 
Štúdie poukazujúce na vedecké slabiny testu a vysvetľujúce navrhnutú alternatívnu stratégiu 
sú citované v „Nezvieracích testovacích stratégiách pre REACH“ (pozri 
www.reachnonanimaltests.org). Keďže používanie nevalidovaných testov na zvieratách nie je 
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eticky ani vedecky akceptovateľné, mali by sa používať testy toxicity pri opakovaných dávkach 
na zvieratách. Konečný bod je dostatočne pokrytý testovacu stratégiou jednotlivých orgánov 
navrhnutou na nahradenie testovanie toxicity pri opakovaných dávkach v bode 6.6. prílohy VI  
in vivo testy mutagénnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1136
Príloha VII časť 6 odsek 6.6.

Text navrhnutý Komisiou

6.6. Toxicita pri opakovaných 
dávkach

6.6.1. Krátkodobá štúdia toxicity pri 
opakovaných dávkach (28 dní), jeden 
druh, samec a samica, najvhodnejší 
spôsob podania, s ohľadom na 
najpravdepodobnejší spôsob expozície 
ľudského organizmu, pokiaľ už to nebolo 
určené ako súčasť požiadaviek Prílohy 
VI, alebo pokiaľ nie je navrhnutý test v 
súlade s bodom 6.6.2. V takom prípade 
sa použije časť 3 prílohy IX.

6.6.2. Štúdia sub-chronickej toxicity 
(90 dní), jeden druh, hraboš, samec a 
samica, najvhodnejší spôsob podania, s 
ohľadom na najpravdepodobnejší 
spôsob expozície ľudského organizmu.

6.6.2. Štúdia sub-chronickej toxicity (90 dní) 
nemusí byť vykonaná, ak:

- je dostupná hodnoverná krátkodobá štúdia 
toxicity (28 dní) preukazujúca významné účinky 
toxicity v súlade s kritériami na klasifikáciu 
látky ako R48, pre ktorú pozorovaný NOAEL –
28 dní s použitím vhodného faktoru neistoty 
umožňuje extrapoláciu na NOAEL-90 dní pre 
rovnaký spôsob expozície; alebo

- je dostupná hodnoverná štúdia chronickej
toxicity za predpokladu, že boli použité vhodné 
druhy a spôsob podania; alebo

- látka nie je reaktívna, je nerozpustná a 
nevdychovateľná a neexistuje žiadny dôkaz 
absorpcie ani toxicity pri 28 dňovom „limitnom 
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teste“, najmä ak je taký model spojený s 
obmedzenou expozíciou ľudského organizmu.

Vhodný spôsob sa vyberá na nasledujúcom 
základe:

Testovanie na pokožke je vhodné, ak:

(1) je pri výrobe a/alebo používaní 
pravdepodobný kontakt s pokožkou; a

(2) fyzikálno-chemické vlastnosti naznačujú 
významnú mieru absorpcie cez pokožku; a

(3) je splnená jedna z nasledujúcich podmienok:
- je pozorovaná toxicita pri teste akútnej toxicity 
na pokožku pri nižších dávkach než pri teste 
perorálnej toxicity; alebo

- sú pozorované systematické účinky alebo iné 
dôkazy absorpcie pri šúdiách dráždenia pokožky 
a/alebo očí; alebo
- in vitro testy indikujú významnú absorpciu cez 
pokožku; alebo
- je zistená významná toxicita na pokožku alebo 
prienik cez pokožku v prípade štrukturálne 
podobných látok.

Testovanie na pokožke nie je vhodné, ak nie je 
absorpcia pokožkou pravdepodobná, ako to 
indikuje váha molekuly (MW > 800 alebo priemer 
molekuly > 15 Å) a nízka rozpustnosť v tukoch 
(log Kow < -1 alebo > 4).

Testovanie inhaláciou je vhodné, ak:
(1) je vystavenie ľudského organizmu inhaláciou 
pravdepodobné; a

(2) je splnená jedna z nasledujúcich podmienok:
- látka má tlak vyparovania viac ako 10-2 Pa pri 
20 °C; alebo
- látka je práškom obsahujúcim viac ako 1% 
tuhých častíc na váha/šírka základe s veľkosťou 
častíc MMAD menej než 100 μm; alebo
- látka bude používaná spôsobom, ktorý vytvára 
aerosoly, tuhé častice alebo kvapky v rozmedzí vo 
vdychovateľnej veľkosti (> 1% na váha/šírka
základe častíc s MMAD < 100 μm). Pri absencii 
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kontra-indikácií sa uprednostňuje perorálny 
spôsob.

Žiadateľ navrhuje ďalšie štúdie alebo ich môže 
vyžadovať kompetentný orgán hodnotiaceho 
členského štátu v súlade s článkami 39, 40 alebo 
44 v prípade:

- neúspechu určiť NOAEL prostredníctvom 
90 dňovej štúdie, pokiaľ nie je dôvodom 
neúspechu pri určení  NOAEL absencia 
nepriaznivých toxických účinkov; alebo

- toxicity zvláštnej závažnosti(napr. 
vážne/významné účinky); alebo

- indikácií účinku, ktorého dostupné dôkazy nie 
sú adekvátne jeho toxikologickej a/alebo rizikovej 
charakteristike; V takom prípade takisto môže byť 
vhodnejšie vykonať špeciálne toxikologické 
štúdie určené na prekúmanie týchto účinkov 
(napr. imunotoxicity, neurotoxicity); alebo

- určitej obavy  ohľadom expozície (napr. použitie 
v spotrebiteľských výrobkoch vedúce k úrovniam 
expozície, ktoré sú relatívne vysoké v porovnaní s 
úrovňami dávok, pri ktorých sa dá očakávať 
toxicita na ľudí).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Parlamentu

6.6. Toxicita pri opakovaných 
dávkach 

6.6.1. Krátkodobá štúdia toxicity pri 
opakovaných dávkach (28 dní), jeden 
druh, samec a samica, najvhodnejší 
spôsob podania, s ohľadom na 
najpravdepodobnejší spôsob expozície 
ľudského organizmu, pokiaľ už to nebolo 
určené ako súčasť požiadaviek prílohy 
VI, alebo pokiaľ nie je navrhnutý test v 
súlade s bodom 6.6.2. V takom prípade 
sa nepoužije časť 3 prílohy IX.

6.6.1. Krátkodobá štúdia toxicity (28 dní) nemusí 
byť vykonaná, ak:
– je dostupná hodnoverná štúdia sub-chronickej 

(90 dní) alebo chronickej toxicity za
predpokladu, že bol použitý vhodný druh a 
spôsob podania; alebo

– v prípade, že látka sa okamžite rozkladá a sú 
dostatočné údaje o štepných produktoch; 
alebo

– môže byť vylúčená relevantná expozícia 
ľudského organizmu.

Vhodný spôsob sa vyberá na nasledujúcom 
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základe:

Testovanie na pokožke je vhodné, ak:

(1) je pri výrobe a/alebo používaní 
pravdepodobný kontakt s pokožkou; a

(2) fyzikálno-chemické vlastnosti naznačujú 
významnú mieru absorpcie cez pokožku; a

(3) je splnená jedna z nasledujúcich podmienok:
- je pozorovaná toxicita pri teste akútnej toxicity 
na pokožku pri nižších dávkach než pri teste 
orálnej toxicity; alebo

- sú pozorované systematické účinky alebo iné 
dôkazy absorpcie pri šúdiách dráždenia pokožky 
a/alebo očí; alebo
- in vitro testy indikujú významnú absorpciu cez 
pokožku; alebo
- je zistená významná toxicita na pokožku alebo 
prienik cez pokožku v prípade štrukturálne 
podobných látok.

Testovanie na pokožke nie je vhodné, ak nie je 
absorpcia pokožkou pravdepodobná, ako to 
indikuje molekulárna váha (MW > 800 alebo 
priemer molekuly > 15 Å) a nízka rozpustnosť v 
tukoch (log Kow < -1 alebo > 4).

Testovanie inhaláciou je vhodné, ak:

(1) je expozícia ľudského organizmu inhaláciou 
pravdepodobná; a

(2) je splnená jedna z nasledujúcich podmienok:
- látka má tlak vyparovania viac ako 10-2 Pa pri 
20 °C; alebo
- látka je práškom obsahujúcim viac ako 1% 
tuhých častíc na váha/šírka základe s veľkosťou 
častíc MMAD menej než 100 μm; alebo
- látka bude používaná spôsobom, ktorý vytvára 
aerosóly, tuhé častice alebo kvapky v rozmedzí vo 
vdychovateľnej veľkosti (> 1% na váha/šírka
základe častíc s MMAD < 100 μm). Pri absencii 
kontra-indikácií sa uprednostňuje perorálny 
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spôsob.

Štúdia sub-chronickej toxicity (90 dní) 
(Príloha VII, 6.6.2) sa navrhuje žiadateľom o 
registráciu ak:
- frekvencia a doba trvania expozície ľudského 
organizmu indikuje, že by bola vhodná 
dlhodobejšia štúdia; a je splnená jedna z 
nasledujúcich podmienok:
- ostatné dostupné údaje indikujú, že látka môže 
mať nebezpečné vlastnosti, ktoré nemôžu byť 
zistené krátkodobou štúdiou toxicity; alebo
- vhodne určené toxikokinetické štúdie odhalia 
akumuláciu látky alebo jej metabolitov v 
určitých tkanivách alebo orgánoch, ktoré by 
pravdepodobne ostali nezistené v krátkodobej 
štúdii toxicity, ale ktoré sú zodpovedné za 
vyústenie do nepriaznivých účinkov po 
predĺženej dobe expozície.

Žiadateľ navrhuje ďalšie štúdie alebo ich môže 
vyžadovať kompetentný orgán hodnotiaceho 
členského štátu v súlade s článkami 39, 40 alebo 
44 v prípade:

- - neúspechu určiť NOAEL prostredníctvom 
28 dňovej štúdie, pokiaľ nie je dôvodom 
neúspechu pri určení  NOAEL absencia 
nepriaznivých toxických účinkov; alebo 

- toxicity zvláštnej závažnosti (napr. 
vážne/významné účinky); alebo 

- indikácií účinku, ktorého dostupné dôkazy nie 
sú adekvátne jeho toxikologickej a/alebo rizikovej 
charakteristike; V takom prípade takisto môže byť 
vhodnejšie vykonať špeciálne toxikologické 
štúdie určené na prekúmanie týchto účinkov 
(napr. imunotoxicity, neurotoxicity); alebo

- cesta expozície použitá v prvotnej štúdii pri 
opakovaných dávkach nebola zodpovedajúca v 
súvislosti s očakávanou cestou expozície 
ľudského organizmu a nemôže byť uskutočnená 
extrapolácia cesta-cesta; alebo
- určitej obavy  ohľadom expozície (napr. použitie 
v spotrebiteľských výrobkoch vedúce k úrovniam 
vystavenia sa, ktoré sú relatívne vysoké v 
porovnaní s úrovňami dávok, pri ktorých sa dá 



AM\565939SK.doc 79/81 PE 357.826v01-00

External translation

SK

očakávať toxicita na ľudí); alebo
- že účinky preukázané v látkach s jasným 
vzťahom ich molekulárnej štruktúry so 
študovanu látkou neboli zistené prostredníctvom 
28 dňovej štúdie.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je následkom pozmeňovacieho a doplňujúceho návrhu 
k prílohe VI, ako to je vysvetlené vyššie. Ohľadom množstiev nad 100 ton je potrebné udržať 
rovnaké požiadavky ako sú v návrhu Komisie.  (prepojené s pozmeňujúcim a doplňujúcim 
návrhom k prílohe VI, body 6.1 - 6.4).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1137
Príloha VII časť 6 odsek 6.7.

Text navrhnutý Komisiou

6.7. Reproduktívna toxicita 6.7. Štúdie nemusia byť vykonané, ak:
- látka je známa ako genotoxický karcinogén a sú 
realizované zodpovedajúce opatrenia na riadenie 
rizík; alebo

- látka je známa ako mutagén zárodočnej bunky a 
sú realizované zodpovedajúce opatrenia na 
riadenie rizík. 

6.7.2. Štúdia vývojovej toxicity, jeden 
druh, najvhodnejší spôsob podania s 
ohľadom na pravdepodobný spôsob 
expozície ľudského organizmu 
(Príloha X B. 31 alebo OECD 414), 
pokiaľ to už nie je inak určené ako 
súčasť požiadaviek  prílohy VI.

6.7.2 Štúdia sa prvotne vykonáva na jednom 
druhu. Rozhodnutie o potrebe vykonania štúdie na 
druhom druhu by malo byť založené na výsledku 
prvého testu.

6.7.3. Štúdia dvojgeneračnej 
reproduktívnej toxicity, jeden druh, 
samec a samica, najvhodnejší spôsob 
podávania s ohľadom na 
pravdepodobný spôsob expozície 
ľudského organizmu, pokiaľ 28 dňová 
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alebo 90 dňová štúdia indikuje 
nepriaznivý účinok na reproduktívne 
orgány alebo tkanivá.

Pozmeňujúci s doplňujúci návrh Parlamentu

6.7. Reproduktívna toxicita 6.7. Štúdie nemusia byť vykonané, ak:

- látka je známa ako genotoxický karcinogén a sú 
realizované zodpovedajúce opatrenia na riadenie 
rizík; alebo
- látka je známa ako mutagén zárodočnej bunky a 
sú realizované zodpovedajúce opatrenia na 
riadenie rizík.  

6.7.1. Zisťovanie 
reproduktívnej/vývojovej toxicity, jeden 
druh (OECD 421), pokiaľ neexistujú 
žiadne dôkazy z dostupných informácií 
o štrukturálne podobných látkach, z 
odhadov (Q)SAR alebo z in vitro metód, 
že látka môže byť vývojovým 
toxikantom.

6.7.1. Pozitívny výsledok zisťovania sa na tejto 
úrovni potvrdzuje štúdiou vývojovej toxicity, 
jeden druh, najvhodnejší spôsob podania s 
ohľadom na pravdepodobný spôsob expozície 
ľudského organizmu (Príloha VI, 6.7.2).

6.7.2. Štúdia vývojovej toxicity, jeden 
druh, najvhodnejší spôsob podania s 
ohľadom na pravdepodobný spôsb 
expozície ľudského organizmu 
(Príloha X B. 31 alebo OECD 414), 
pokiaľ to už nie je inak určené ako 
súčasť požiadaviek  Prílohy VI.

6.7.2. Štúdia sa prvotne vykonáva na jednom 
druhu. Rozhodnutie o potrebe vykonania štúdie na 
druhom druhu by malo byť založené na výsledku 
prvého testu.

Štúdiu dvojgeneračnej reproduktívnej toxicity 
(6.7.3.) navrhuje žiadateľ o registráciu v 
prípade, že existujú indikácie potenciálnej 
reproduktívnej toxicity na základe štúdie toxicity 
pri opakovaných dávkach (90 dní) (napr. 
histopatologické účinky na gonády), alebo má 
látka úzku štrukturálnu súvislosť so známym 
reproduktívnym toxikogénom.

Or. en
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Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je následkom pozmeňovacieho a doplňujúceho návrhu 
k prílohe VI, ako to je vysvetlené vyššie. Ohľadom množstiev nad 100 ton je potrebné udržať 
rovnaké požiadavky ako sú v návrhu Komisie.  (prepojené s pozmeňujúcim a doplňujúcim 
návrhom k prílohe VI, body 6.1 - 6.4).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Caroline Lucas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1138
Príloha VII časť 6 odsek 6.7.

Text navrhnutý Komisiou

6.7. Reproduktívna toxicita 6.7. Štúdie nemusia byť vykonané, ak:

- látka je známa ako genotoxický karcinogén a sú 
realizované zodpovedajúce opatrenia na riadenie 
rizík; alebo
- látka je známa ako mutagén zárodočnej bunky a 
sú realizované zodpovedajúce opatrenia na 
riadenie rizík.  

6.7.2. Štúdia vývojovej toxicity, jeden 
druh, najvhodnejší spôsob podania s 
ohľadom na pravdepodobný spôsb 
expozície ľudského organizmu 
(Príloha X B. 31 alebo OECD 414), 
pokiaľ to už nie je inak určené ako 
súčasť požiadaviek  prílohy VI.

6.7.2 Štúdia sa prvotne vykonáva na jednom 
druhu. Rozhodnutie o potrebe vykonania štúdie 
na druhom druhu by malo byť založené na 
výsledku prvého testu.

6.7.3. Štúdia dvojgeneračnej 
reproduktívnej toxicity, jeden druh, 
samec a samica, najvhodnejší spôsob 
podávania s ohľadom na 
pravdepodobný spôsob expozície 
ľudského organizmu látke, pokiaľ 28 
dňová alebo 90 dňová štúdia indikuje 
nepriaznivý účinok na reproduktívne 
orgány alebo tkanivá.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Parlamentu
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6.7. Reproduktívna toxicita 6.7. Štúdie nemusia byť vykonané, ak:
- látka je známa ako genotoxický karcinogén a sú 
realizované zodpovedajúce opatrenia na riadenie 
rizík; alebo

- látka je známa ako mutagén zárodočnej bunky a 
sú realizované zodpovedajúce opatrenia na 
riadenie rizík; alebo
- existujú dôkazy, že látka sa akumuluje vo 
zvieracích alebo ľudských tkanivách (napr. 
prsné tkanivá alebo telový tuk) a sú realizované 
zodpovedajúce opatrenia na riadenie rizík  . 

6.7.2. Mechanické štúdie in vitro na 
zhodnotenie chemických účinkov na:
(i) Syntézu steroidových hormónov 
(napr., línia buniek H295R)
(ii) Životaschopnosť, mobilita, 
morfológia a biochémia ľudských 
spermií
(iii) Sertoliho bunky v kultúrach 
(iv) Ovariálne folikulové árske 
folekulové bunky v kultúrach
(v) Ďalšie platné in vitro alebo in silico 
metódy

Or. en

Odôvodnenie

Smernica 86/609 vyžaduje použitie nezvieracích testov, keď to je odôvodnené a prakticky 
možné. Test na zvieratách v rámci REACH nie je validovaný ako moderný štandard a preto by 
mal byť nahradený, keďže používanie neschválených testov na zvieratách nie je eticky ani 
vedecky akceptovateľné. Štúdie preukazujúce vedecké nedostatky testov a vysvetľujúce 
navrhnutú alternatívnu stratégiu sú citované v „Nezvieracích testovacích stratégiach 
REACH“ (pozri www.reachnonanimaltests.org).  Alternatíva je vedecky kvalitná. V prípade, 
že pretrvávajú neistoty ohľadom vlastností látky, malo by to podliehať kontrolným 
opatreniam.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1139

Príloha VII časť 6 odsek 6.7 a (nový).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Parlamentu

6.7a Toxikokinetika

6.7a.1. Zhodnotenie toxikokinetického 
správania látky do miery odvoditeľnej 
od dostupných relevantných iformácií

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je následkom pozmeňovacieho a doplňujúceho návrhu 
k prílohe VI, ako to je vysvetlené vyššie. Ohľadom množstiev nad 100 ton je potrebné udržať 
rovnaké požiadavky ako sú v návrhu Komisie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Richard Seeber

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1140
Príloha VII časť 6 odsek 6.7 a. (nový)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Parlamentu

6.7a. Toxikokinetika

6.7a.1. Zhodnotenie toxikokinetického 
správania látky prostredníctvom 
dodatočných štúdií vrátane 
biotransformácie a farmakokinetiky v 
prípadoch, kedy sa to javí ako potrebné 
na ujasnenie ďalšej testovacej stratégie 
a/alebo vypracovanie celkového 
toxikologického posudku.

Or. de
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(Rovnaký pozmeňujúci a doplňujúci návrh k prílohe VIII, rovnaký autor)

Odôvodnenie

V rámci návrhu REACH nie je žiadna požiadavka ohľadom toxikokinetického správania látky. 
Keďže v špecifických prípadoch môže byť znalosť tohto správania veľmi dôležitá pre výber 
vhodnej testovacej stratégie, najmä v prípade látok CMR vo vyššom tonážnom rozmedzí, 
odporúča sa vytvorenie takej testovacej stratégie na základe jednotlivých prípadov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1141
Príloha VII časť 7, odseky 7.1.

Text navrhnutý Komisiou

7.1. Toxicita vo vode 7.1. Dlhodobé testovanie toxicity navrhuje 
žiadateľ o registráciu v prípade, že zhodnotenie 
chemickej bezpečnosti v súlade s Prílohou I 
indikuje potrebu hlbšieho prskúmania účinkov 
na vodné organizmy. Výber zodpovedajúceho 
testu/ov závisí na výsledkoch posudku 
bezpečnosti.

7.1.5. Dlhodobé testovanie toxicity na 
dafniách (pokiaľ to už nie je určené ako
súčasť požiadaviek prílohy V)

7.1.5. Štúdia sa nemusí vykonať, ak:
- nie je pravdepodobné, že látka prenikne cez 
biologické membrány (MW > 800 alebo priemer 
molekuly > 15 Å); alebo
- nie je pravdepodobná priama alebo nepriama 
expozícia vodného prostredia

7.1.6. Dlhodobé testovanie toxicity na 
rybách (pokiaľ to už nie je určené ako 
súčasť požiadaviek prílohy VI)

7.1.6. Štúdia sa nemusí vykonať, ak:
- nie je pravdepodobné, že látka prenikne cez 
biologické membrány (MW > 800 alebo priemer 
molekuly > 15 Å); alebo
- nie je pravdepodobná priama alebo nepriama 
expozícia vodného prostredia

Informácia sa poskytuje pre účely 
jedného z nasledujúcich bodov 7.1.6.1, 
7.1.6.2 alebo 7.1.6.3.

7.1.6.1 Test toxicity (OECD 210) na 
rybách v skorom štádiu života (FELS)
7.1.6.2 Krátkodobý test toxicity na 
rybách v štádiu zárodku a ikry 
(príloha X C.15 alebo OECD 212)

7.1.6.1. Test toxicity FELS navrhuje žiadateľ o 
registráciu alebo môže byť vyžadovaný 
kompetentným orgánom hodnotiaceho 
členského štátu v súlade s článkami 39, 40 alebo 
44, ak má látka potenciál sa bioakumulovať.
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7.1.6.3 Test rastu na rybích mláďatách 
pPríloha X C.14 alebo OECD 215)

Amendment by Parliament

7.1. Toxicita vo vode
7.1.2. Štúdia spomalenia rastu algae

7.1.2. Štúdia sa nemusí vykonať, ak:
- je látka vysoko nerozpustiteľná (rozpustnosť 
vo vode < 10 μg/l); alebo
- nie je pravdepodobné, že látka prejde cez 
biologické membrány (MW > 800 alebo priemer 
molekuly > 15 Å).

7.1.3. Krátkodobé testovanie toxicity 
na rybách: Žiadateľ o registáciu môže 
zvážiť dlhodobé testovanie toxicity 
namiesto krátkodobého. 

7.1.3. Štúdia sa nemusí vykonať, ak:
- je látka vysoko nerozpustiteľná (rozpustnosť 
vo vode < 10 μg/l); alebo
- nie je pravdepodobné, že látka prejde cez 
biologické membrány (MW > 800 alebo priemer 
molekuly > 15 Å); or
- je dostupná dlhodobá štúdia toxicity.

Dlhodobú štúdiu toxicity vo vodnom prostredí na 
rybách (Príloha VII, 7.1.6) navrhuje žiadateľ o 
registráciu alebo môže byť vyžadovaná 
kompetentným orgánom hodnotiaceho 
členského štátu v súlade s článkami 39, 40 alebo 
44, pokiaľ porovnanie (predpokladaného) 
dopadu na životné prostredie s výsledkami 
krátkodobej štúdie toxicity vo vode indikuje 
potrebu hlbšieho preskúmania účinkov na vodné 
organizmy.
Dlhodobá štúdia toxicity vo vodnom prostredí na 
rybách (príloha VII, 7.1.6) sa zvažuje, pokiaľ je 
látka vo vode slabo rozpustná (rozpustnosť vo 
vode < 1 mg/l).

7.1.4. Testovanie spomalenia 
respirácie aktivovaného kalu, pokiaľ 
nie je nízka možnosť emisií do systému 
čistenia odpadových vôd

7.1.4. Štúdia sa nemusí vykonať, ak:
- je látka vysoko nerozpustiteľná (rozpustnosť 
vo vode < 10 μg/l); alebo
- látka je ľahko biologicky rozložiteľná a použité 
testy koncentrácie sú v rozmedzí koncentrácií, 
ktoré sa dajú očakávať pri presakovaní z 
čistiarne odpadových vôd.
Štúdia môže byť nahradená testom spomalenia 
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nitrifikácie, pokiaľ dostupné dáta preukazujú, že 
látka je pravdepodobne inhibítorom 
mikrobiálneho rastu alebo funkcie.

Or. en

Text presunutý z prílohy VI časť 7 odsek 7.1

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je následkom pozmeňovacieho a doplňujúceho návrhu 
k prílohe VI, ako to je vysvetlené vyššie. Ohľadom množstiev nad 100 ton je potrebné udržať 
rovnaké požiadavky ako sú v návrhu Komisie. (prepojené s pozmeňujúcim a doplňujúcim 
návrhom k Prílohe pI, body 6.1 - 6.4).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Caroline Lucas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1142
Príloha VII časť 7 odsek 7.1.6.

7.1.6. Dlhodobé testovanie toxicity na 
rybách

Vypustené

Or. en

Odôvodnenie

Dlhodobé testovanie toxicity na rybách nie je validované ako moderný štandard. Štúdie 
preukazujúce vedecké nedostatky testov a vysvetľujúce navrhnutú alternatívnu stratégiu sú 
citované v „Nezvieracích testovacích stratégiach REACH“ (pozri 
www.reachnonanimaltests.org).  Keďže používanie nevalidovaných testov na zvieratách nie je 
eticky ani vedecky akceptovateľné, nemali by sa používať dlhodobé testy toxicity 
s opakovanými dávkami na rybách. Konečný bod je dostatočne pokrytý alternatívnym testom 
nahradzujúcim krátkodobú toxicitu na rybách v bode  7.1.3 prílohy VI.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1143
Príloha VII časť 7, odseky 7.2.1 a (nové)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Parlamentu

7.2.2. Nebiologické
7.2.2.1. Hydrolýza ako funkcia 
pH.

7.2.2.1. Štúdia sa nemusí vykonať, ak:
je látka ľahko biorozložiteľná; alebo
rozpustnosť látky vo vode je pod 10 μg/l.

Or. en

Text presunutý  z prílohy VI časť 7 odsek 7.2.2)

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je následkom pozmeňovacieho a doplňujúceho návrhu 
k prílohe VI, ako to je vysvetlené vyššie. Ohľadom množstiev nad 100 ton je potrebné udržať 
rovnaké požiadavky ako sú v návrhu Komisie. (prepojené s pozmeňujúcim a doplňujúcim 
návrhom k prílohe VI, body 6.1 - 6.4).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1144
Príloha VII časť 7, odseky 7.3.

Text navrhnutý Komisiou

7.3. Zhubnosť a správanie v 
životnom prostredí  

7.3.2. Biokoncentrácia v (jednom) 
vodnom druhu, prednostne v rybe 

7.3.2. Štúdia nemusí byť vykonaná, ak:

- má látka nízky potenciál bioakumulácie (t.j. log 
Kow < 3); alebo

- nie je pravdepodobné, že látka prejde cez 
biologické membrány (MW > 800 alebo priemer 
molekuly > 15 Å); or
- nie je pravdepodobné priame alebo nepriame 
vystavenie vodného prostredia.

7.3.3. Ďalšie štúdie o 
absorpcii/desorpcii závisejúce od 
výsledkov štúdie vyžadovanej v prílohe 

7.3.3. Štúdia nemusí byť vykonaná, ak:

- sa dá na základe fyzikálno-chemických 
vlastností očakávať, že látka má nízky potenciál 
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VI adsorpcie (napr. látka má nízky oktanol voda 
koeficient delenia); alebo

- látka sa rýchlo rozkladá

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Parlamentu

7.3. Zhubnosť a správanie v 
životnom prostredí  

7.3.1. Zisťovacia štúdia 
adsorpcia/desorpcia

7.3.1. Štúdia nemusí byť vykonaná, ak:
– - sa dá na základe fyzikálno-chemických 

vlastností očakávať, že látka má nízky 
potenciál adsorpcie (napr. látka má nízky 
oktanol voda koeficient delenia); alebo 

– látka sa rýchlo rozkladá

Or. en

Text presunutý z prílohy VI časť 7 odsek 7.3

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je následkom pozmeňovacieho a doplňujúceho návrhu 
k prílohe VI, ako to je vysvetlené vyššie. Ohľadom množstiev nad 100 ton je potrebné udržať 
rovnaké požiadavky ako sú v návrhu Komisie. (prepojené s pozmeňujúcim a doplňujúcim 
návrhom k prílohe VI, body 6.1 - 6.4).

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1145
Príloha VIII úvod odsek 1

Na úrovni tejto prílohy musí žiadateľ o 
registráciu predložiť návrh a časový plán na 
splnenie informačných požiadaviek tejto 
prílohy v súlade s článkom 11 (1) (d).

Na úrovni tejto prílohy musí žiadateľ o 
registráciu predložiť návrh a časový plán na 
splnenie informačných požiadaviek tejto 
prílohy, ktoré zahŕňajú testy na 
stavovcovitých zvieratách v súlade s 
článkom 11 (1) (d).

Or. en
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Odôvodnenie

Návrhy na testovanie by sa mali vzťahovať iba na požiadavky na testy na stavovcovitých 
zvieratách. Všetky ďalšie informačné požiadavky by mali byť poskytnuté v súlade s časovými 
termínmi čpecifikovanými v článku 21.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Caroline Lucas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1146
Príloha VIII časť 6 odsek 6.4

6.4. Žiadateľ o registráciu v prípade 
pozitívneho výsledku akejkoľvek z 
predchádzajúcich štúdií mutagénnosti 
navrhne ďalšie štúdie mutagénnosti.

Vypustené

Or. en

Odôvodnenie

V tomto bode by mali byť dostupné dostatočné informácie na prijatie informovaného 
rozhodnutia ohľadom klasifikácie a regulácie látky s ohľadom na jej potenciálnu 
muatgénnosť. V prípade pozitívnych výsledkov testov v prílohe V alebo VI by mali byť 
vykonané ďalšie in vitro štúdie, ako to je už navrhnuté v pozmeňujúcom a doplňujúcom 
návrhu k bodu 6.4 prílohy VI.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Caroline Lucas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1147
Príloha VIII časť 6 odsek 6.6.3.

6.6.3. Dlhodobá štúdia toxicity pri 
opakovaných dávkach (≥ 12 mesiacov) 
môže byť navrhnutá žiadateľom o 
registráciu alebo môže byť vyžadovaná 
kompetentným orgánom hodnotiaceho 
členského štátu v súlade s článkami 39, 40 
alebo 44, pokiaľ frekvencia a doba trvania 
expozície ľudského organizmu indikuje, že 

vypustené
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je vhodná dlhodobejšia štúdia a je splnená 
jedna z nasledujúcich podmienok:
- pri 28 dňovej alebo 90 dňovej štúdii boli 
pozorované vážne alebo významné účinky 
toxicity, pre ktoré dostupné dôkazy nie sú 
adekvátne na stanovenie ich toxikologickej 
alebo rizikovej charakterizácie; alebo

vypustené

- účinky preukázané v látkach s jasným 
vzťahom ich molekulárnej štruktúry so 
študovanu látkou neboli zistené 
prostredníctvom 28 dňovej alebo 90 dňovej 
štúdie; alebo

vypustené

- látka môže mať nebezpečné vlastnosti, 
ktoré nemôžu byť zistené 90 dňovou 
štúdiou.

vypustené

Or. en

Odôvodnenie

Dlhodobé testovanie toxicity s opakovanými dávkami nie je validované ako moderný 
štandard. Štúdie preukazujúce vedecké nedostatky testov a vysvetľujúce navrhnutú 
alternatívnu stratégiu sú citované v „Nezvieracích testovacích stratégiach REACH“ (pozri 
www.reachnonanimaltests.org). Keďže používanie nevalidovaných testov na zvieratách nie je 
eticky ani vedecky akceptovateľné, nemali by sa používať dlhodobé testy toxicity 
s opakovanými dávkami na zvieratách. Konečný bod je dostatočne pokrytý testovacou 
stratégiou jednotlivých orgánov navrhnutou ako náhrada za testovanie toxicity 
s opakovanými dávkami v bode 6.6 prílohy VI.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Caroline Lucas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1148
Príloha VIII časť 6 odsek 6.6.

6.6. Žiadateľ navrhuje ďalšie štúdie alebo 
ich môže vyžadovať kompetentný orgán 
hodnotiaceho členského štátu v súlade s 
článkami 39, 40 alebo 44 v prípade:

vypustené

- toxicity zvláštnej závažnosti(napr. 
vážne/významné účinky); alebo 

vypustené

- indikácií účinku, ktorého dostupné dôkazy 
nie sú adekvátne jeho toxikologickej 
a/alebo rizikovej charakteristike; V takom 
prípade takisto môže byť vhodnejšie 
vykonať špeciálne toxikologické štúdie 

vypustené
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určené na prekúmanie týchto účinkov 
(napr. imunotoxicity, neurotoxicity); alebo 
- určitej obavy  ohľadom expozície (napr. 
použitie v spotrebiteľských výrobkoch 
vedúce k úrovniam vystavenia sa, ktoré sú 
blízko úrovniam dávok, pri ktorých je 
pozorovaná toxicita).

vypustené

Or. en

Odôvodnenie

Dlhodobé testovanie toxicity s opakovanými dávkami nie je validované ako moderný 
štandard. Štúdie preukazujúce vedecké nedostatky testov a vysvetľujúce navrhnutú 
alternatívnu stratégiu sú citované v „Nezvieracích testovacích stratégiach REACH“ (pozri 
www.reachnonanimaltests.org). Keďže používanie nevalidovaných testov na zvieratách nie je 
eticky ani vedecky akceptovateľné, nemali by sa používať dlhodobé testy toxicity 
s opakovanými dávkami na zvieratách. Konečný bod je dostatočne pokrytý testovacou 
stratégiou jednotlivých orgánov navrhnutou ako náhrada za testovanie toxicity 
s opakovanými dávkami v bode 6.6 prílohy VI.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Caroline Lucas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1149
Príloha VIII časť 6 odsek 6.7.

6.7.4. Štúdia dvojgeneračnej 
reproduktívnej toxicity, jeden druh, samec 
a samica, najvhodnejší spôsob podania s 
ohľadom na pravdepodobný spôsob 
expozície ľudského organizmu, pokiaľ to 
už nie je súčasťou požiadaviek Prílohy VII 

vypustené

6.7.4. Štúdia nemusí byť vykonaná, ak: vypustené
- je látka známa ako genotoxický 
karcinogén a realizujú sa zodpovedajúce 
opatrenia na riadenie rizík; alebo

vypustené

- látka je známa ako mutagén zárodočnej 
bunky a realizujú sa zodpovedajúce 
opatrenia na riadenie rizík; alebo

vypustené

- látka má nízku toxikologickú aktivitu (v 
žiadnom z dostupných testov nie sú 

vypustené
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viditeľné žiadne dôkazy toxicity), na 
základe toxikokinetických údajov môže byť 
dokázané, že sa prostredníctvom 
relevantných spôsobov expozície 
neobjavuje žiadna systematická absorpcia 
(napr. plazma/krv koncentrácie sú pod 
detekčným limitom za použitia citlivých 
metód a látka a metabolity látky absentujú 
v moči, žlči alebo vydychovanom vzduchu) 
a nedochádza k žiadnej alebo žiadnej 
významnej expozícii ľudského organizmu.

Or. en

Odôvodnenie

Štúdie dvojgeneračnej reproduktívnej toxicity nie sú validované ako moderný štandard. Štúdie 
preukazujúce vedecké nedostatky testov a vysvetľujúce navrhnutú alternatívnu stratégiu sú 
citované v „Nezvieracích testovacích stratégiach REACH“ (pozri 
www.reachnonanimaltests.org). Keďže používanie nevalidovaných testov na zvieratách nie je 
eticky ani vedecky akceptovateľné, nemal by byť tento test používaný. Konečný bod je 
dostatočne pokrytý testovacou stratégiou jednotlivých orgánov navrhnutou alternatívnou 
testovacou stratégiou v bode 6.7. Prílohy VI.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Richard Seeber

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1150
Príloha VIII časť 6 odsek 6.7 a (nový)

6.7a Toxikokinetika
6.7a.1. Zhodnotenie toxikokinetického 
správania látky prostredníctvom 
dodatočných štúdií vrátane 
biotransformácie a farmakokinetiky v 
prípadoch, kedy sa to javí ako potrebné na 
ujasnenie ďalšej testovacej stratégie 
a/alebo vypracovanie celkového 
toxikologického zhodnotenia.

Or. de
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Odôvodnenie

V rámci návrhu REACH nie je žiadna požiadavka ohľadom toxikokinetického správania látky. 
Keďže v špecifických prípadoch môže byť znalosť tohto správania veľmi dôležitá pre výber 
vhodnej testovacej stratégie, najmä v prípade látok CMR vo vyššom tonážnom rozmedzí,
odporúča sa vytvorenie takej testovacej stratégie na základe jednotlivých prípadov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Caroline Lucas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1151
Príloha VIII časť 6 odsek 6.9

6.9. Štúdia karcinogenecity môže byť 
navrhnutá, alebo môže byť vyžadovaná 
kompetentným orgánom hodnotiaceho 
členského štátu v súlade s článkami 39, 40 
alebo 44, ak:

6.9. Štúdia karcinogenecity môže byť 
navrhnutá, alebo môže byť vyžadovaná 
kompetentným orgánom hodnotiaceho 
členského štátu v súlade s článkami 39, 40 
alebo 44, ak:

- má látka široké disperzné využitie, alebo 
existuje dôkaz častej a dlhotrvajúcej 
expozície ľudského organizmu; a

- má látka široké disperzné využitie, alebo 
existuje dôkaz častej a dlhotrvajúcej 
expozície ľudského organizmu; a

- látka je klasifikovaná ako mutagénna podľa 
kategórie 3, alebo existuje dôkaz na základe 
štúdie s opakovanými dávkami (ies), že látka 
je schopná spôsobiť hyperplasiu a/alebo  
pre-neoplastické poruchy.

- látka je klasifikovaná ako mutagénna podľa 
kategórie 3, alebo existuje dôkaz na základe 
štúdie s opakovanými dávkami (ies), že látka 
je schopná spôsobiť hyperplasiu a/alebo  
pre-neoplastické poruchy.

Štúdie sa vykonávajú stratégiou 
premyslených krokov a pozostávajú z 
nasledujúcich po sebe idúcich krokov:
(1) zhodnotenie dostupných ľudských a 
zvieracích údajov,
(2) Zhodnotenie váhy dôkazov 
pozostávajúce z:
(i) Údajov o mutagenecite fenetickej 
toxicite (orílohy V, VII a VIII)
(ii) Počítačového expertného systému / 
(Q)SAR modelovania
(iii) Transformačnej vzorky bunky

Or. en
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Odôvodnenie

Smernica 86/609 vyžaduje použitie nezvieracích testov, keď to je odôvodnené a prakticky 
možné. Test na zvieratách v rámci REACH nie je valisovaný ako moderný štandard a preto by 
mal byť nahradený, keďže používanie nevalidovaných testov na zvieratách nie je eticky ani 
vedecky akceptovateľné. Štúdie Dagmar Roth-Behrendt preukazujúce vedecké nedostatky 
testov a vysvetľujúce navrhnutú alternatívnu stratégiu sú citované v „Nezvieracích 
testovacích stratégiach REACH“ (pozri www.reachnonanimaltests.org).  Alternatíva je 
vedecky kvalitná. V prípade, že pretrvávajú neistoty ohľadom vlastností látky, malo by to 
podliehať kontrolným opatreniam. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Richard Seeber

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1152
Príloha VIII časť 7 odsek 7.5.

7.5. Dlhodobé testovanie toxicity navrhuje 
žiadateľ o registráciu, keď porovnanie 
(predpokladanej) expozície životného 
prostredia s výsledkami krátkodobého 
testu/ov toxicity indikuje potrebu ďalšieho 
preskúmania účinkov na sedimentálne 
organizmy. Výber zodpovedajúceho testu/ov 
závisí od výsledkov zhodnotenia 
bezpečnosti.

7.5. Dlhodobé testovanie toxicity navrhuje 
žiadateľ o registráciu, keď porovnanie 
(predpokladanej) expozície životného 
prostredia s výsledkami krátkodobého 
testu/ov toxicity na pozemských 
organizmoch indikuje potrebu ďalšieho 
preskúmania účinkov na sedimentálne 
organizmy. Výber zodpovedajúceho testu/ov 
závisí od výsledkov zhodnotenia 
bezpečnosti.

Or. de

Odôvodnenie

Text obsahuje nejasný odkaz na krátkodobú toxicitu, ohľadom ktorej neexistujú v žiadnej 
prílohe žiadne požiadavky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Caroline Lucas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1153
Príloha VIII časť 7 odsek 7.6

7.6. Dlhodobá alebo reproduktívna toxicita 
na vtáky

Vypustené

7.6. Štúdia nemusí byť vykonaná, ak nie je 
priama alebo nepriama expozícia vtákov 

Vypustené
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pravdepodobná.

Or. en

Odôvodnenie

Tento test nie je validovaný ako moderný štandard.  Štúdie preukazujúce vedecké nedostatky 
testov a vysvetľujúce navrhnutú alternatívnu stratégiu sú citované v „Nezvieracích 
testovacích stratégiach REACH“ (pozri www.reachnonanimaltests.org).  Keďže používanie 
nevalidovaných testov na zvieratách nie je eticky ani vedecky akceptovateľné, tento test by sa 
nemal používať. V prípade, že pretrvávajú neistoty ohľadom vlastností látky, malo by to 
podliehať kontrolným opatreniam. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dagmar Roth-Behrendt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1154
Príloha IX časť 3

Testovanie v súlade s prílohami VII a VIII 
môže byť vynechané na základe scenára(ov) 
expozície v Správe o chemickej bezpečnosti.
Vo všetkých prípadoch sa poskytuje 
adekvátne odôvodnenie a dokumentácia.

Testovanie v súlade s prílohami VI až VIII 
môže byť vynechané na základe scenára(ov) 
expozície v Správe o chemickej bezpečnosti.
Vo všetkých prípadoch sa poskytuje 
adekvátne odôvodnenie a dokumentácia.

Testovanie v súlade s prílohou V môže byť 
vynechané, pokiaľ nie je vystavenie sa 
významné a je poskytnuté adekvátne 
odôvodnenie a dokumentácia.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom REACH nie je vytvárať vedecké informácie o všetkých látkach – bez ohľadu na 
skutočné riziko – ale zamerať sa na informácie, ktoré sú potrebné na adekvátne kontrolovanie 
rizík používania látok. 

Preto sa ani nevyžaduje vytváranie informácií o látkach medzi 10 a 100 tonami, pokiaľ je 
miera expozície ľudí alebo životného prostredia nevýznamná.

Takisto v prípade látok pod 10 tonami vybranými zisťovaním agentúry za prioritné látky sa 
nepožaduje vytváranie informácií, pokiaľ je miera expozície ľudí alebo životného prostredia 
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nevýznamná. (pozmeňujúci a doplňujúci návrh vzťahujúci sa k pozmeňujúcemu a 
doplňujúcemu návrhu k článku 5 odsek 5)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dagmar Roth-Behrendt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1155
Príloha XI úvod odsek 1

Účelom tejto prílohy je stanoviť, ako majú 
následní užívatelia zhodnotiť a 
zdokumentovať, že riziká vyplývajúce z 
látky (látok), ktoré používajú, sú adekvátne 
kontrolované počas ich používania 
spôsobom nepokrytým dodaným kartám s 
bezpečnostnými údajmi a že následní 
užívatelia nižšie v dodávateľskom reťazci 
môžu adekvátne kontrolovať riziká. 
Hodnotenie pokrýva životný cyklus látky od 
jej prijatia užívateľom pre vlastné užitie a 
ďalšie použitie nižšie v dodávateľskom 
reťazci. Hodnotenie berie do úvahy vlastné 
použitie látky, prípravku alebo vo výrobku.

Účelom tejto prílohy je stanoviť, ako majú 
následní užívatelia zhodnotiť a 
zdokumentovať, že riziká vyplývajúce z 
látky (látok), ktoré používajú, sú adekvátne 
kontrolované počas ich používania 
spôsobom nepokrytým dodaným kartám s 
bezpečnostnými údajmi a že následní 
užívatelia nižšie v dodávateľskom reťazci 
môžu adekvátne kontrolovať riziká. 
Hodnotenie pokrýva životný cyklus látky od 
jej prijatia užívateľom pre vlastné užitie a 
ďalšie použitie v množstvách od 1 tony 
ročne alebo viac nižšie v dodávateľskom 
reťazci. Hodnotenie berie do úvahy vlastné 
použitie látky, prípravku alebo vo výrobku.

Or. en

Odôvodnenie

Zlepšuje praktickosť limitovaním použití, ktoré musia byť zvážené v chemickej bezpečnostnej 
správe na tie v množstve jednej tony a viac. Podľa návrhu Komisie by sa muselo zaoberať 
dokonca aj použitím veľmi malých množstiev.

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 1156
Príloha XI, krok 2 odsek 3

V prípadoch, kedy následný užívateľ 
považuje dodatočné informácie k tým 
poskytnutým dodávateľom za potrebné pre 
prípravu jeho Správy o chemickej 

V prípadoch, kedy následný užívateľ 
považuje dodatočné informácie k tým 
poskytnutým dodávateľom za potrebné pre 
prípravu jeho Správy o chemickej 
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bezpečnosti, by tieto informácie mal 
zozbierať užívateľ. Keď môžu byť tieto 
informácie získané iba prostredníctvom 
testovania na stavovcovitých zvieratách, 
predkladá návrh testovacej stratégie agentúre 
v súlade s článkom 35. Následný užívateľ 
vysvetlí, prečo považuje dodatočné 
informácie za potrebné. Následný užívateľ 
počas čakania na výsledky ďalšieho 
testovania zaznamenáva uskutočnené 
opatrenia na riadenie rizík.

bezpečnosti, by tieto informácie mal 
zozbierať užívateľ. Keď môžu byť tieto 
informácie získané iba prostredníctvom 
testovania na stavovcovitých zvieratách, 
predkladá návrh testovacej stratégie agentúre 
v súlade s článkom 35. Následný užívateľ 
vysvetlí, prečo považuje dodatočné 
informácie za potrebné. V prípade 
požiadavky na malého a stredného 
podnikateľa na dodatočné testy sa také 
testy, pokiaľ existujú, vrátia agentúre. Inak 
Agentúra nariadi členskému štátu podniku 
prevziať zodpovednosť za vykonanie testov 
na základe článku 35a. Následný užívateľ 
počas čakania na výsledky ďalšieho 
testovania zaznamenáva uskutočnené 
opatrenia na riadenie rizík.

Or. it

Odôvodnenie

Mala by byť zvážená ad hoc procedúra umožňujúca malým a stredným podnikom mať 
prostredníctvom zastúpení agentúry prospech zo zjednodušení dokonca počas prehodnotenia 
hodnotenia rizík vykonávaného dodávateľom.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1157
Príloha XI, krok 2 odsek 3

V prípadoch, kedy následný užívateľ 
považuje dodatočné informácie k tým 
poskytnutým dodávateľom za potrebné pre 
prípravu jeho Správy o chemickej 
bezpečnosti, by tieto informácie mal 
zozbierať užívateľ. Keď môžu byť tieto 
informácie získané iba prostredníctvom 
testovania na stavovcovitých zvieratách, 
predkladá návrh testovacej stratégie agentúre 
v súlade s článkom 35. Následný užívateľ 
vysvetlí, prečo považuje dodatočné 
informácie za potrebné. Následný užívateľ 

V prípadoch, kedy následný užívateľ 
považuje dodatočné informácie k tým 
poskytnutým dodávateľom za potrebné pre 
prípravu jeho Správy o chemickej 
bezpečnosti, by tieto informácie mal 
zozbierať užívateľ. Keď môžu byť tieto 
informácie získané iba prostredníctvom 
testovania na stavovcovitých zvieratách, 
predkladá návrh testovacej stratégie agentúre 
v súlade s článkom 35. Následný užívateľ 
vysvetlí, prečo považuje dodatočné 
informácie za potrebné. Keď agentúra 
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počas čakania na výsledky ďalšieho 
testovania zaznamenáva uskutočnené 
opatrenia na riadenie rizík.

vyžaduje dodatočné informácie od 
užívateľa splňujúceho definíciu malého a 
stredného podnikateľa, potom agentúra 
prevezme zodpovednosť za nájdenie 
informácie na základe existujúcich testov, 
alebo požiada členský štát, v ktorom je 
zaregistrovaný podnik, vykonať potrebné 
testy na základe článku 35a. Následný 
užívateľ počas čakania na výsledky ďalšieho 
testovania zaznamenáva uskutočnené 
opatrenia na riadenie rizík.

Or. it

Odôvodnenie

Malé a stredné podniky musia mať podľa definíce v článku 3(30) prospech zo zjednodušenej 
procedúry, aby sa predišlo potrestaniu týchto entít systémom REACH  .

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je prepojený na pozmeňujúci a doplňujúci návrh k 
článkom 3(30) a 35a.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Johannes Blokland

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1158
Príloha XII a (nová)

PRÍLOHA XII a
KRITÉRIÁ PRE STUPEŇ PERZISTENCIE, BIOKUMULATÍVNOSTI A

(EKO)TOXICITY
Stupeň perzistencie látky sa určuje za použitia nasledujúcich štyroch kategórií:
P1: „nie prirodzene biorozložiteľná“ a žiadna rýchla biorozložitelnosť;
P2: „prirodzene biorozložiteľná“, pomalá biorozložitelnosť;
P3: „prirodzene biorozložiteľná“, adaptívna alebo neúplná biorozložitelnosť;
P4: „ľahko biorozložiteľná“ alebo inak rýchlo rozložiteľná.

Biokumulatívnosť látky sa určuje za použitia nasledujúcich piatich kategórií:
B1: BCF ≥ 5000;
B2: BCF ≥ 2000;
B3: BCF ≥ 500;
B4: BCF ≥ 100;
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B5: BCF < 100.

(Eko)toxicita látky sa určuje za použitia nasledujúcich štyroch kategórií:
T1: NOEC ≤ 0.01 mg/L
T2: NOEC ≤ 0.1 mg/L
T3: NOEC ≤ 1.0 mg/L
T4: NOEC > 1.0 mg/L

Or. nl

Odôvodnenie

Príloha XII stanovuje podmienky pre klasifikovanie látok v kategóriach perzistencie, 
biokumulatívnosti a (eko)toxicity. Tieto podmienky určujú klasifikáciu podľa stupňa 
závažnosti (Blokland balík priorít).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dagmar Roth-Behrendt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1159
Príloha XII a (nová)

Zoznam potenciálnych látok PBT a vPvB 
Registrácia nasledujúcich zavádzaných 
látok sa predloží 3 roky po vstupe do 
platnosti  :
[bude doplnené] 

Or. en

Odôvodnenie

Táto príloha poskytuje právnu istotu ohľadom spôsobu, akým budú musieť byť v skorej fáze 
registrované látky PBT a PvB. Príloha je potrebná, keďže inak by mohli žiadatelia o 
registráciu porušiť reguláciu z dôvodu zmeškania časového termínu registrácie. To by sa 
mohlo stať, keby zistili až v neskoršej fáze – po vytvorení informácií – že ich látky sú látkami 
PBT alebo PvB. (pozmeňujúci a doplňujúci návrh prepojený s pozmeňujúcim a doplňujúcim 
návrhom ku článku 21 odsek 1(c).)
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud 
Breyer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1160
Príloha XIII 

PRÍLOHA XIII PRÍLOHA XIII

A. ZOZNAM LÁTOK KTORÉ PlNIA  
KRITÉRIÁ NA AUTORIZÁCIU 
Látky uvedené v bodoch 28, 29 a 30 prílohy 
XVI.
Látky klasifikované ako zjemňovače v 
súlade so smernicou 67/548/EHS.
Látky klasifikované ako škodlivé v súlade 
so smernicou 67/548/EHS a s vysokým 
potenciálom chronickej inhalačnej toxicity 
T, R 48.
Látky klasifikované ako prioritne rizikové 
alebo prioritne rizikové podľa 
prehodnotenia v prílohe X smernice 
2000/60/ES.

ZOZNAM LÁTOK PODLIEHAJÚCICH 
AUTORIZÁCII 

B. ZOZNAM LÁTOK PODLIEHAJÚCICH 
AUTORIZÁCII

Or. en

Odôvodnenie

Je to prepojené s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi vkladajúcimi nový článok 53a a do 
(častí) pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu ku článkom 54 a 56 uvádzajúcim prílohy 
XIII(a) a XIII(b). 

V záujme zvýšenia transparentnosti, povzbudenia dobrovoľných opatrení užívateľmi a 
inovácií smerom k bezpečnejším alternatívam by mali byť všetky látky spĺňajúce kritériá veľmi 
vysokej závažnosti okamžite pridané na zoznam kandidátov na autorizáciu (=príloha XIII 
(a)). 

Následne na základe stanovenia priorít agentúrou budu látky presunuté do prílohy XIII(b), v 
ktorej budú stanovené začiatky a konečné termíny pre žiadosti o autorizáciu.


