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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY 1161-1183

Návrh správy (PE 353.529v02-00)
Predkladá Guido Sacconi
O registrácii, hodnotení, povoľovaní a obmedzení používania chemických látok (REACH), 
vytvorení Európskej agentúry pre chemické látky a zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a 
nariadenia (ES) / o perzistentných organických škodlivých látkach

Návrh nariadenia (KOM(2004)0644 – C6-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Text navrhnutý Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anders Wijkman

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1161
Odôvodnenie 7

(7) Dôležitým cieľom systému, ktorý má byť 
vytvorený na základe predkladaného 
nariadenia je vytvorenie podnetov pre 
substitúciu  nebezpečných látok menej 
nebezpečnými látkami tam, kde sú k 
dispozícii vhodné alternatívy. Toto 
nariadenia sa netýka použitia smerníc 
o ochrane zamestnancov, zvlášť smernice 
90/394/EHS Rady z 28. júna 1990 o ochrane 
zamestnancov proti ohrozeniu karcinogénmi 
pri práci (šiesta jednotlivá smernica 

(7) Dôležitým cieľom systému, ktorý má byť 
vytvorený na základe predkladaného 
nariadenia je zabezpečenie substitúcie 
nebezpečných látok menej nebezpečnými 
látkami tam, kde sú k dispozícii vhodné 
alternatívy. Toto nariadenie sa netýka 
použitia smerníc o ochrane zamestnancov, 
zvlášť smernice 90/394/EHS Rady z 28. júna 
1990 o ochrane zamestnancov proti 
ohrozeniu karcinogénmi pri práci (šiesta 
jednotlivá smernica v zmysle článku 16 
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v zmysle článku 16 odsek 1 smernice 
89/391/EHS, podľa ktorej musia 
zamestnávatelia nahradiť nebezpečné látky 
menej nebezpečnými látkami všade tam, kde 
je to možné. 

odsek 1 smernice 89/391/EHS, podľa ktorej 
musia zamestnávatelia nahradiť nebezpečné 
látky menej nebezpečnými látkami všade 
tam, kde je to možné. 

Or. en

Odôvodnenie

Eine Änderung von Änderungsantrag 2 des Berichterstatters.  Der Grundsatz der Substitution 
sollte ein wichtiger Bestandteil von REACH sein. Die vorgeschlagene alternative 
Formulierung hat eine stärkere Wirkung als der Kommissionstext. Der Grundsatz der 
Substitution ist im schwedischen Recht verankert und funktioniert zu großer Zufriedenheit. 
Die Erfahrung Schwedens zeigt, dass ein Ansatz, der auf der Abschätzung der Risiken jeder 
einzelnen Chemikalie beruht, nicht ausreicht, um generell eine sichere Verwendung von 
Chemikalien zu erreichen. Dieser Änderungsantrag gehört zu einem ganzen Paket von 
Änderungsanträgen, mit denen die Substitution und die Sorgfaltspflicht gestärkt werden 
sollen.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anders Wijkman

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1162
Odôvodnenie 12

(12) Povoľovacie predpisy počítajú s tým, že 
povolenia pre uvedenie do obehu a 
používanie látok vzbudzujúcich zvláštne 
obavy budú Komisiou udelené vtedy, keď sa 
riziká z ich používania dajú primeraným 
spôsobom zvládnuť alebo ich použitie je 
oprávnené zo socio-ekonomických dôvodov. 

(12) Povoľovacie predpisy počítajú s tým, že 
povolenia pre uvedenie do obehu a 
používanie látok vzbudzujúcich zvláštne 
obavy budú Komisiou udelené vtedy, keď 
nie sú k dispozícii žiadne menej 
znepokojujúce alternatívy alebo 
technológie a ich používanie sa dá 
primeraným spôsobom zvládnuť a ich 
použitie je oprávnené zo socio-
ekonomických dôvodov.

Or. en

Odôvodnenie

In dieser Erwägung sollte das Ziel des Zulassungsverfahrens bekräftigt werden. Die 
Zulassungspflicht wird nur dann das geforderte hohe Schutzniveau sicherstellen können, 
wenn besonders besorgniserregende Stoffe nach Möglichkeit durch geeignete Alternativstoffe 
oder -technologien ersetzt werden. Dies entspricht vergleichbaren anderen 
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Gemeinschaftsvorschriften (z.B. für Biozide, der Verordnung über die Verwendung 
bestimmter gefährlicher Stoffe sowie den Vorschriften zum Schutz der Gesundheit von 
Arbeitnehmern). Dieser Änderungsantrag gehört zu einem ganzen Paket von 
Änderungsanträgen, mit denen die Substitution und die Sorgfaltspflicht gestärkt werden 
sollen.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anders Wijkman

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1163
Odôvodnenie 52

(52) Na zabezpečenie dostatočne vysokej 
ochrany ľudského zdravia a životného 
prostredia by sa malo s látkami 
vzbudzujúcimi zvláštne obavy zachádzať 
starostlivo; to vyžaduje, aby podniky, ktoré 
ich používajú museli voči schvaľovaciemu 
úradu dokázať, že riziká zvládajú 
primeraným spôsobom. Pokiaľ to tak nie je, 
je možné použitie napriek tomu povoliť, keď 
podniky dokážu, že výhody z použitia tejto 
látky pre spoločnosť prevažujú nad rizikami 
v súvislosti s ich použitím a že neexistujú 
žiadne vhodné alternatívne látky alebo 
technológie. Schvaľovací úrad by sa mal 
v rámci povoľovacieho konania, o ktoré  
podnik požiada uistiť, že tieto predpoklady 
sú splnené. Pretože prostredníctvom 
povolení sa má zaručiť vysoká úroveň 
ochrany na celom vnútornom trhu, zdá sa 
byť primeraným, že úlohu schvaľovacieho 
úradu prevezme Komisia.

(52) Na zabezpečenie dostatočne vysokej 
ochrany ľudského zdravia a životného 
prostredia by sa malo s látkami 
vzbudzujúcimi zvláštne obavy zachádzať 
starostlivo; tieto látky smú byť schválené 
iba vtedy, keď podniky, ktoré ich používajú 
sú schopné voči schvaľovaciemu úradu 
dokázať, že neexistujú žiadne menej 
nezávadné alternatívy alebo technológie. 
Pokiaľ to tak nie je, je možné použitie 
napriek tomu povoliť, keď podniky dokážu, 
že výhody z použitia tejto látky pre 
spoločnosť prevažujú nad rizikami 
v súvislosti s ich použitím a že riziká 
zvládajú primeraným spôsobom.
Schvaľovací úrad by sa mal v rámci 
povoľovacieho konania, o ktoré  podnik 
požiada uistiť, že tieto predpoklady sú 
splnené. Pretože prostredníctvom povolení 
sa má zaručiť vysoká úroveň ochrany na 
celom vnútornom trhu, zdá sa byť 
primeraným, že úlohu schvaľovacieho úradu 
prevezme Komisia.

Or. en

Odôvodnenie

Das Substitutions- und das Vorsorgeprinzip sind insbesondere im Zusammenhang mit sehr 
bedenklichen Stoffen von überragender Bedeutung. Dieser Änderungsantrag gehört zu einem 
ganzen Paket von Änderungsanträgen, mit denen die Substitution und die Sorgfaltspflicht 
gestärkt werden sollen.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anders Wijkman

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh1164
Článok 1 odsek 3

3. Toto nariadenie je založené na zásade, že 
výrobcovia, dovozcovia a následní 
užívatelia musia zaistiť, že vyrábajú, 
uvádzajú do obehu a používajú látky,  ktoré 
nepoškodzujú ľudské zdravie ani životné 
prostredie. Jej ustanovenia sú založené na 
zásade prevencie.

3. Toto nariadenie je založené na zásade 
prevencie.

Or. en

Odôvodnenie

Da viele Chemikalien potentiell von REACH ausgeschlossen sind, (etwa 70 000 Chemikalien 
in einer Menge von weniger als einer Tonne), ist es für den Schutz der menschlichen 
Gesundheit und der Umwelt wichtig, den Herstellern chemischer Stoffe und den 
nachgeschalteten Anwendern eine allgemeine Sorgfaltspflicht aufzuerlegen, um eine sichere 
Verwendung zu dokumentieren. Dieser Änderungsantrag gehört zu einem ganzen Paket von 
Änderungsanträgen, mit denen die Substitution und die Sorgfaltspflicht gestärkt werden 
sollen.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Christofer Fjellner

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1165
Článok 3 číslo 1 pododsek 1a (nový) 

látky vyskytujúce sa v prírode a hlavne 
zmesi pozostávajúce z takých látok, u 
ktorých už dlhú dobu existujú skúsenosti, 
ktoré jednoznačne ukazujú, že riziká 
zhoršenia zdravia alebo škodlivých dopadov 
na životné prostredie neexistujú alebo sú 
veľmi nízke;

Or. sv

Odôvodnenie

Um die Stoffe zu erfassen, die tatsächlich Risiken für Mensch und Umwelt mit sich bringen, 
gilt es unsere Ressourcen sinnvoll einzusetzen. Es ist nicht sinnvoll, die Stoffe zu prüfen, mit 
denen wir gute Erfahrungen haben.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Jutta D. Haug, Klaus Hänsch, Bernhard 
Rapkay, Helmut Kuhne, Mechtild Rothe

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1166
Článok 3 odsek 29a (nový)

29a. Kategórie použitia a expozície (VEK) 
zhŕňajú expozičné scenáre, ktoré sú 
charakterizované porovnateľnými 
použitiami v zmysle článku 3 odsek 12 
odsek 25. Popisujú všetky podmienky, ktoré 
určujú expozíciu. Určujúce prvky VEK sú 
na odvetví nezávislé:
- Zásadné oblasti použitia

- priemyselné použitie
- živnostnícke  použitie
- spotrebiteľské použitie

- Spôsoby expozície
- hlavné spôsoby expozície na 

človeka 
(orálne, inhalatívne, 
dermálne) 

- spôsoby uvolnenia do prostredia 
(vzduch, voda, pôda, biota)
- Doba expozície

- jednorázovo/krátkodobo
- príležitostne
- permanentne/dlhotrvajúco

Kategórie použitia a expozície ústia do 
porovnateľných opatrení riadenia rizík.

Or. de

Odôvodnenie

Verwendungs- und Expositionskategorien sollen die Prozesse unter REACH in erheblichem 
Umfang vereinfachen, so z.B. den Registrierungsprozess genauso wie die Kommunikation in 
der Kette und die Durchführung der Chemikaliensicherheitsbeurteilung, ohne dabei die Ziele 
von REACH zu beeinträchtigen..
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Christofer Fjellner

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1167
Článok 4 odsek 2 písmeno a)

a) látky, ktoré sú uvedené v prílohe II; a) látky, ktoré sú uvedené v prílohe II;

(i) Definícia
Táto príloha sa vzťahuje na látky, ktoré sú 
z registračnej povinnosti vyňaté. Obsahuje 
látky vyskytujúce sa v prírode a hlavne 
zmesi pozostávajúce z takých látok, u 
ktorých už dlhú dobu existujú skúsenosti, 
ktoré jednoznačne ukazujú, že riziká 
zhoršenia zdravia alebo škodlivých dopadov 
na životné prostredie neexistujú alebo sú 
veľmi nízke.
(ii) Preskúmanie

( i) V súvislosti s predbežnou 
registráciou zaraďuje agentúra do prílohy 
tie látky, ktoré zodpovedajú definícii.

(ii) Po posúdení zaraďuje agentúra 
do prílohy tie látky, ktoré podľa jej názoru 
neznamenajú žiadne alebo iba nízke riziká 
s ohľadom na zdravotné obmedzenia alebo 
škodlivé dopady na životné prostredie.

Or. sv

Odôvodnenie

bislang gibt es keine Definition für die Stoffe, die in Anhang II aufgeführt sind, beispielsweise 
Wasser und Ascorbinsäure. Durch Aufnahme einer Definition wird der Text klarer. Außerdem 
wird eine Revision möglich. 

Auch wenn wir im Rechtsetzungsverfahren Stoffe zusätzlich in Anhang II aufnehmen, sind wir 
sicher, dass der Anhang nicht alles abdecken wird. Wir wünschen deshalb eine frühzeitige 
Überprüfung, die aber laufend vor sich geht, während wir zusätzliche Erkenntnisse gewinnen. 
Ohne unsere Änderungen werden bestimmte Stoffe noch lange registrierungspflichtig bleiben, 
obwohl die zuständigen Behörden wissen, dass bei diesen Stoffen kein Risiko besteht.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Jutta D. Haug, Karl-Heinz Florenz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1168
Článok 5 odsek 4a (nový)

4a. Dovozca prípravku nechá u agentúry 
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zaregistrovať látku/y tohto prípravku, keď  
a) obsah látky/ok v prípravku činí 
minimálne 1 hmotnostné percento alebo sú 
prekročené hraničné hodnoty pre 
nebezpečné látky, ktoré sú dané v smernici  
1999/45/ES a
b) celkové množstvo každej 
nezaregistrovanej látky činí 1 tonu alebo 
viac ročne.

Or. de

Odôvodnenie

Um die Ziele der Registrierung zu erreichen, insbesondere die Kenntnisse über Chemikalien 
zu verbessern, bedürfen nur die Stoffe in einer Zubereitung (Gemenge, Gemisch oder Lösung, 
bestehend aus zwei oder mehreren Stoffen) der Registrierung, die noch nicht registriert sind. 
Die entsprechende Pflicht zu registrieren hat die Mengenschwellen der Zubereitungsrichtlinie 
und auch die Mengenschwelle von einer Tonne dieses Titel des Verordnungsentwurfs zu 
berücksichtigen. Die Pflicht, Substanzen, die in Zubereitungen enthalten sind, zu registrieren, 
gilt im Übrigen nur für Importeure von Zubereitungen. Denn Formulierer (Produzenten von 
Zubereitungen), die innerhalb der EU residieren, müssen überhaupt nicht registrieren.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Jutta D. Haug, Karl-Heinz Florenz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1169
Článok 10 odsek 2a (nový)

2a) v konzorciu, ktoré predkladá výlučne 
údaje o látkach s vyrobeným /dovezeným 
množstvom menším než 10 ton sa každý 
člen podieľa na nákladoch takým 
podielom, ktorý zodpovedá počtu členov 
konzorcia. 
b) v konzorciu, ktoré predkladá výlučne 
údaje o látkach s vyrobeným /dovezeným 
množstvom tej istej objemovej oblasti  - 10 
až 100 ton alebo 100 až 1000 ton, sa každý 
člen podieľa na nákladoch podľa svojho 
množstva. 
c) v konzorciu, ktoré má predkladať údaje 
o látkach rôznych objemových oblastí, sa 
členovia  podieľajú na nákladoch 
nasledovne: 
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i) náklady na zistenie údajov pre 
objemovú oblasť 1 až 10 ton nesie každý 
člen podľa počtu členov konzorcia;

ii) náklady na zistenie údajov pre 
objemovú oblasť 10 až 100 ton nesie každý 
člen, ktorého vyrobené/dovezené množstvo 
sa nachádza i v tejto objemovej oblasti, 
podľa  svojho množstva;

iii) náklady na zistenie údajov pre 
objemovú oblasť 100 až 1000 ton nesie 
každý člen, ktorého vyrobené/dovezené 
množstvo sa nachádza i v tejto objemovej 
oblasti, podľa  svojho množstva;

iv) náklady na zistenie údajov pre 
objemovú oblasť nad 1000 ton nesie každý 
člen, ktorého vyrobené/dovezené množstvo 
sa nachádza i v tejto objemovej oblasti, 
podľa  svojho množstva;
d) Množstvo, ktoré slúži ako základ pre 
rozdelenie nákladov na každého člena 
konzorcia sa riadi predbežne podľa 
množstva, ktoré platí pri záväznom 
zakladaní konzorcia pre jednotlivých 
členov. Podľa toho sa v prípade potreby 
platia zálohy pri generovaní údajov.
Konečné rozdelenie nákladov sa riadi 
množstvami, ktoré boli vzaté za základ pri 
predpísanej registrácii. 
Revízia rozdelenia nákladov sa uskutoční 
tri roky po registrácii. Pritom sa za základ 
vezmú tie množstvá, ktoré boli členmi počas 
tých troch rokov priemerne vyrobené alebo 
dovezené. Pokiaľ sa rozdelenie nákladov 
odlišuje od rozdelenia spočítaného pri 
registrácii, tak sa rozdiely musia doplatiť. 
Od revízie rozdelenia nákladov je možné  
upustiť so súhlasom všetkých členov.
e) Rozdelenie nákladov uskutoční agentúra 
alebo ňou poverená nezávislá inštitúcia 
alebo inštitúcia, na ktorej sa dohodli všetci 
členovia konzorcia. 
f) K nákladom, ktoré sa rozdeľujú podľa 
vyššie uvedených pravidiel patria i 
administratívne náklady konzorcia. 
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g) Pokiaľ sú požadované údaje na základe 
špecifického použitia alebo na základe 
iných špecifických podmienok, tak tieto 
náklady nesie iba ten člen, ktorý si tieto 
špecifické použitia registruje alebo 
zapríčiní iné špecifické podmienky. Pokiaľ 
musia špecifické údaje zisťovať viacerí 
členovia, tak sa rozdelenie nákladov 
uskutoční podľa pravidiel v odsekoch 1 až 
3. 
h) Pokiaľ niektorí členovia predložia údaje, 
ktoré iní členovia nemajú, tieto údaje sú 
však pre registráciu potrebné a agentúra 
ich akceptuje, tak sa fiktívne náklady 
takýchto údajov, zistené k okamihu 
vytvorenia konzorcia, pripíšu príslušným 
členom k dobru. Vyrovnanie sa uskutoční v 
rámci konečného alebo revidovaného 
rozdelenia nákladov, pokiaľ ešte nie je istá 
akceptovateľnosť údajov v momente 
menovanom na prvom mieste.
i) Po registrácii konzorciom sa jeho členmi 
môžu stať ďalší výrobcovia/dovozcovia, na 
nákladoch sa podieľajú tak, ako keby boli 
už pri registrácii s tým, že neskorším 
členom sa ich fiktívny podiel na nákladoch 
zníži o 10 % za každý rok, ktorý uplynie 
medzi registráciou a ich vstupom do 
konzorcia.

Or. de

Odôvodnenie

Klarheit bei der Kostenteilung erleichtert Unternehmen die Konsortialbildung.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anders Wijkman

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1170
Článok 11 odsek 1 písmeno a)

a) informácie podľa prílohy V pre látky, 
ktoré sú vyrábané alebo dovážané v 
množstvách jednej tony alebo viac ročne 

a) informácie podľa prílohy V pre látky, 
ktoré sú vyrábané alebo dovážané v 
množstvách jednej tony alebo viac ročne 
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jedným výrobcom alebo dovozcom; jedným výrobcom alebo dovozcom;

Okrem toho sa zahŕňajú informácie podľa 
prílohy VI. Komisia môže pri prvom 
preskúmaní podľa článku 133 odsek 3 
rozhodnúť, že namiesto požiadaviek podľa 
prílohy VI majú platiť zmenené požiadavky 
na informácie podľa prílohy 
V predovšetkým, čo sa tých látok týka, na 
ktoré sa berie zreteľ v článku 21, odsek 3.

Or. en

Odôvodnenie

Die Auflagen für Stoffe von geringem Volumen sind zu niedrig. Es ist nicht feststellbar, 
welche Gefahr sie für die menschliche Gesundheit und die Umwelt darstellen.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1171
Článok 13 odsek 4 pododsek 2

V posúdení expozície a popise rizík je 
potrebné prebrať všetky použitia uvedené 
výrobcom alebo dovozcom. 

V posúdení expozície a popise rizík je 
potrebné prebrať všetky použitia uvedené 
výrobcom alebo dovozcom v zmysle článku, 
odsek 25 vo forme kategórií použitia a 
expozície v zmysle článku 3, odsek 29a. 

Or. de

Odôvodnenie

Verwendungs- und Expositionskategorien sollen die Prozesse unter REACH im erheblichen 
Umfang vereinfachen, so z.B. den Registrierungsprozess genauso wie die Kommunikation in 
der Kette und die Durchführung der Chemikaliensicherheitsbeurteilung, ohne dabei die Ziele 
von REACH zu beeinträchtigen.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1172
Článok 21a (nový)

Oznámenie zámeru nenechávať 
registrovať látky, ktoré boli zaregistrované 
v predstihu
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1. Keď výrobca alebo dovozca látky nemá v 
úmysle požiadať o registrovanie nejakej 
látky samostatne alebo ako súčasť 
prípravku, oznámi to agentúre a svojim 
následným užívateľom. 
2. Oznámenie uvedené v odseku 1 sa zašle 
najneskôr v nasledujúcich lehotách:
a) 12 mesiacov pred lehotou podľa 
článku 21, odsek 1, pre látky (Phase-in-
Stoffe), ktoré sú vyrábané alebo dovážané v 
množstvách 1 000 alebo viac ton za rok;
b) 24 mesiacov pred lehotou podľa 
článku 21, odsek 2, pre látky (Phase-in-
Stoffe), ktoré sú vyrábané alebo dovážané v 
množstvách 100 alebo viac ton za rok;
c) 36 mesiacov pred lehotou podľa článku 
21, odsek 3, pre látky (Phase-in-Stoffe), 
ktoré sú vyrábané alebo dovážané v 
množstvách 1 alebo viac ton za rok.
3. Pokiaľ výrobca alebo importér neoznámi 
agentúre alebo svojim následným 
užívateľom svoj zámer nenechať 
registrovať nejakú látku, je povinný o 
registráciu tejto látky požiadať.

Or. en

Odôvodnenie

Die derzeitigen Bestimmungen von REACH haben unter den nachgeschalteten Anwendern 
(NA) zu der Besorgnis geführt, dass einige oder viele Stoffe aus wirtschaftlichen Gründen 
nicht registriert werden könnten. Sollte dies der Fall sein, machen es die derzeitigen 
Bestimmungen für die NA schwierig, sich auf die neue Situation vorzubereiten, da sie 
möglicherweise erst Gewissheit haben, nachdem die Fristen für die Registrierung abgelaufen 
sind. Es sollte ein neuer Artikel eingefügt werden, der die Hersteller und Importeure 
verpflichtet, die NA vorab zu informieren. Damit hätten die NA die Möglichkeit, mit den 
Herstellern bzw. Importeuren zu verhandeln. Die NA könnten sich bereit erklären, einen 
höheren Preis zu akzeptieren, um noch höhere Kosten für die Änderung der 
Zusammensetzung ihrer Erzeugnisse zu vermeiden und so die Nichtregistrierung des Stoffes 
zu vermeiden.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, 
Thomas Ulmer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1173
Článok 49 odsek 6

6. Pokiaľ výbor členských štátov docieli v 
priebehu 60 dní po jeho zvolaní 
jednomyseľnú dohodu o návrhu 
rozhodnutia, rozhodne agentúra v súlade s 
touto dohodou.

6. Pokiaľ výbor členských štátov docieli v 
priebehu 60 dní po jeho zvolaní dohodu o 
návrhu rozhodnutia na základe väčšiny 
hlasov svojich členov, rozhodne agentúra v 
súlade s touto dohodou.

Pokiaľ výbor členských štátov nedocieli 
jednomyseľnú dohodu, odovzdá v priebehu 
60 dní po jeho zvolaní stanovisko v súlade 
v článkom 81 odsek 8. Agentúra zašle toto 
stanovisko Komisii.

Pokiaľ výbor členských štátov nedocieli 
dohodu, odovzdá v priebehu 60 dní po jeho 
zvolaní stanovisko v súlade v článkom 81 
odsek 8. Agentúra zašle toto stanovisko 
Komisii.

Or. de

Odôvodnenie

Die Ersetzung des Einstimmigkeitserfordernisses durch eine Mehrheitsentscheidung dient der 
Verfahrensvereinfachung und -beschleunigung.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anja Weisgerber

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1174
Článok 64 odsek 1

1. Látka ako taká, v prípravku alebo vo 
výrobku, pre ktoré xxx je uvedená do obehu 
alebo používaná, pokiaľ sú dodržané 
pravidlá tohto obmedzenia. Toto neplatí pre 
výrobu, uvedenie do obehu alebo používanie 
látok v rámci vedeckého výskumu a vývoja 
alebo pre výrobkovo a technologicky 
orientovaný výskum a vývoj v množstve, 
ktoré neprekročí jednu tonu za rok.

1. Látka ako taká, v prípravku alebo vo 
výrobku, pre ktoré xxx je uvedená do obehu 
alebo používaná, pokiaľ sú dodržané 
pravidlá tohto obmedzenia. Toto neplatí pre 
výrobu, uvedenie do obehu alebo používanie 
látok v rámci vedeckého výskumu a vývoja 
alebo pre výrobkovo a technologicky 
orientovaný výskum a vývoj v množstve, 
ktoré je potrebné pre účely výrobkovo a 
technologicky orientovaného výskumu a 
vývoja.

Or. de

Odôvodnenie

Eine Höchstmenge ist nicht sachgerecht. Mengenbegrenzungen sollten am 
Verwendungszweck orientiert werden.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anders Wijkman

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1175
Článok 72 odsek 1 písmeno c)

c) výboru pre posudzovanie rizík, ktorý je 
zodpovedný za vypracovávanie stanovísk 
agentúry k žiadostiam o schválenie, 
návrhom na obmedzenia a všetkým 
ostatným otázkam, ktoré vyplývajú z 
použitia tejto vyhlášky na riziká pre ľudské 
zdravie a životné prostredie;

c) výboru pre posudzovanie rizík a 
alternatív, ktorý je zodpovedný za 
vypracovávanie stanovísk agentúry k 
žiadostiam o schválenie, návrhom na 
obmedzenia, k posúdeniu disponibility 
alternatív a všetkým ostatným otázkam, 
ktoré vyplývajú z použitia tejto vyhlášky na 
riziká pre ľudské zdravie a životné 
prostredie;

Or. en

Odôvodnenie

Entspricht den Änderungsanträgen, in denen es vorrangig um die Substitution geht. Dieser 
Änderungsantrag gehört zu einem ganzen Paket von Änderungsanträgen, mit denen die 
Substitution und die Sorgfaltspflicht gestärkt werden sollen.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anja Weisgerber

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1176
Článok 73 odsek 1a (nový)

1a. Agentúra preberá zvlášť 
prostredníctvom jej výboru pre 
posudzovanie rizík úlohy, ktoré jej boli 
uložené podľa Hlavy VI.

Or. de

Odôvodnenie

Steht im Zusammenhang mit dem Änderungsantrag zu Artikel 38. Der Ausschuss für 
Risikobeurteilung ist das vorrangig mit den Aufgaben der Agentur in Zusammenhang mit der 
Stoffbewertung zu befassende Gremium.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1177
Článok 75 odsek 1
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1. Správna rada sa skladá zo šiestich 
zástupcov členských štátov menovaných 
Radou, šiestich zástupcov menovaných 
Komisiou a troch zástupcov záujmových 
okruhov bez hlasovacieho práva 
menovaných Komisiou.

1. Správna rada sa skladá z deviatich 
zástupcov členských štátov menovaných 
Radou, deviatich zástupcov menovaných 
Komisiou, medzi nimi minimálne troch 
zástupcov priemyslu. 

Or. de

Odôvodnenie

Die Zusammensetzung des Verwaltungsrates muss sorgfältig ausgewogen sein. Es gibt keinen 
Grund dafür, dass sechs Kommissionsvertreter in den Verwaltungsrat berufen werden, aber 
nicht ein einziger stimmberechtigter Vertreter interessierter Kreise. Da der Verwaltungsrat 
keine Entscheidungen über einzelne Fälle trifft, ist es nicht hinnehmbar, dass die 
interessierten Kreise kein Stimmrecht haben.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1178
Článok 78

Správna rada rozhodne o pravidlách postupu  
pri hlasovaní, medzi iným i o prenose 
hlasovacieho práva na iného člena. Správna 
rada rozhoduje na základe dvojtretinovej 
väčšiny všetkých členov, ktorí sú oprávnení 
hlasovať. 

Správna rada rozhodne o pravidlách postupu  
pri hlasovaní, medzi iným i o prenose 
hlasovacieho práva na iného člena. Správna 
rada rozhoduje na základe dvojtretinovej 
väčšiny všetkých členov.

Or. de

Odôvodnenie

Die Änderung steht im Zusammenhang mit dem Änderungsantrag zu Artikel 75 Absatz 1.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1179
Článok 81 odsek 1

1. Každý členský štát môže menovať 
uchádzačov o členstvo vo výbore pre 
posudzovanie rizík. Riaditeľ vytvorí zoznam 
menovaných osôb, ktorý bude zverejnený na 
internetových stránkach agentúry; pritom 
musí byť menovaný minimálne jeden člen z 

1. Každý členský štát môže navrhnúť až 
troch uchádzačov o členstvo vo výbore pre 
posudzovanie rizík. Riaditeľ vytvorí zoznam 
menovaných osôb, ktorý bude zverejnený na 
internetových stránkach agentúry. Správna 
rada vymenuje členov výboru z tohto 
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každého členského štátu, ktorý menoval 
uchádzačov. Členovia budú menovaní na 
základe ich roly a skúseností v oblasti 
regulácie chemických látok a / alebo ich 
technických a vedeckých znalostí veci s 
ohľadom na skúmanie posudzovania rizík 
chemických látok. 

zoznamu a zaistí podľa možnosti rozsiahle 
geografické rozdelenie. Členovia budú 
menovaní na základe ich roly a skúseností v 
oblasti regulácie chemických látok a / alebo 
ich technických a vedeckých znalostí veci s 
ohľadom na skúmanie posudzovania rizík 
chemických látok. 

Or. de

Odôvodnenie

Der Verwaltungsrat muss eine gewisse Verfügungsgewalt bei der Auswahl der Mitglieder des 
Ausschusses für Risikobeurteilung haben. Eine Begrenzung der Zahl der Mitglieder auf 25 
wie beim Ausschuss für sozioökonomische Analysen ist hier nicht sinnvoll, da der Ausschuss 
für Risikobeurteilung wesentlichen Aufgaben der Stoffbewertung nach Titel VI wahrnehmen 
soll.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1180
Článok 81 odsek 2

2. Každý členský štát môže menovať 
uchádzačov o členstvo vo výbore pre socio-
ekonomické analýzy. Riaditeľ vytvorí 
zoznam menovaných osôb, ktorý bude 
zverejnený na internetových stránkach 
agentúry. Správna rada vymenuje členov 
výboru z tohto zoznamu; pritom musí byť 
menovaný minimálne jeden člen z každého 
členského štátu, ktorý menoval uchádzačov. 
Členovia budú menovaní na základe ich roly 
a skúseností v oblasti regulácie chemických 
látok a / alebo ich technických a vedeckých 
znalostí veci s ohľadom na socio-
ekonomické analýzy.

2. Každý členský štát môže navrhnúť až 
troch uchádzačov o členstvo vo výbore pre 
socio-ekonomické analýzy. Riaditeľ vytvorí 
zoznam menovaných osôb, ktorý bude 
zverejnený na internetových stránkach 
agentúry. Správna rada vymenuje 25 členov 
výboru z tohto zoznamu a zaistí podľa 
možnosti rozsiahle geografické rozdelenie. 
Členovia budú menovaní na základe ich roly 
a skúseností v oblasti regulácie chemických 
látok a / alebo ich technických a vedeckých 
znalostí veci s ohľadom na socio-
ekonomické analýzy.

Or. de

Odôvodnenie

Der Verwaltungsrat muss eine gewisse Verfügungsgewalt bei der Auswahl der Mitglieder des 
Ausschusses für sozioökonomische Analysen haben. Ferner muss eine Höchstzahl von 
Mitgliedern dieser Ausschüsse festgelegt werden, die jedoch für jeden Mitgliedsstaat die 
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Möglichkeit einräumen sollte, mindestens einen Vertreter einzubringen.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1181
Článok 85 odsek 3

3. Predseda, ostatní členovia a zástupcovia 
sú menovaní správnou radou zo zoznamu 
kvalifikovaných uchádzačov, schváleného 
Komisiou na základe príslušných skúseností 
a znalostí veci v oblasti bezpečnosti 
chemických látok, prírodných vied, 
regulácie alebo právnych postupov.

3. Predseda, ostatní členovia a zástupcovia 
sú menovaní správnou radou. Tá vyberie  
kvalifikovaných uchádzačov zo zoznamu, 
navrhnutého Komisiou na základe 
verejného výberového konania 
prostredníctvom zverejnenia výzvy na 
prejavenie záujmu vo verejnej listine 
Európskej únie, v tlači a na internete. 
Členovia odvolacej komory sú vyberaní zo 
zoznamu kvalifikovaných uchádzačov 
schváleného Komisiou na základe  
príslušných skúseností a znalostí veci v 
oblastiach bezpečnosti chemických látok, 
prírodných vied, regulácie alebo právnych 
postupov. Aspoň jeden člen odvolacej 
komory musí mať príslušné skúsenosti v 
oblasti právnych postupov. 

Or. de

Odôvodnenie

In Anbetracht des Aufgabenbereichs der Widerspruchskammer muss mindestens ein Mitglied 
einschlägige Erfahrung im Bereich Rechtsverfahren aufweisen. Angesichts des Charakters 
der Aufgaben der Widerspruchskammer sollte ein transparentes Verfahren für die 
Einreichung der Bewerbungen eingeführt werden.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1182
Článok 106

Na zaistenie transparentnosti prijme správna 
rada na základe návrhu riaditeľa v zhode s 
Komisiou pravidlá, pomocou ktorých sa 
zaistí, že verejnosť bude mať k dispozícii 
regulačné, vedecké alebo technické 
informácie o bezpečnosti chemických látok, 
ktoré nie sú dôverného charakteru.

Na zaistenie transparentnosti prijme správna 
rada na základe návrhu riaditeľa v zhode s 
Komisiou pravidlá a vytvorí register, 
pomocou ktorého sa zaistí, že verejnosť 
bude mať k dispozícii regulačné, vedecké 
alebo technické informácie o bezpečnosti 
chemických látok, podľa nariadenia (ES) č. 
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1049/2001. 
Jednací poriadok agentúry, jej výborov a 
pracovných skupín bude daný verejnosti k 
dispozícii v agentúre a na internetových 
stránkach agentúry.

Or. de

Odôvodnenie

Die Transparenz der Arbeit der Agentur sollte präziser gefasst werden.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1183
Článok 116 odsek 1 písmeno c)

c) poprípade označenie látky, ako je 
uvedené v EINECS;

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Angaben zu Stoffen auf der EINECS-Liste sind bereits öffentlich zugänglich. Sie sollten nicht 
in eine weitere Datenbank übernommen werden. Doppelarbeiten werden dadurch vermieden.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 433/rev.
Článok 6

1. Výrobca alebo dovozca výrobkov musí 
agentúre predložiť registračný súbor údajov 
o látkach obsiahnutých v týchto výrobkoch, 
keď sú pre príslušnú látku splnené všetky 
nasledovné predpoklady:

1. Výrobca alebo dovozca výrobkov musí 
agentúre predložiť registračný súbor údajov 
o látkach obsiahnutých v týchto výrobkoch, 
keď sú pre každú látku splnené nasledovné 
predpoklady:

a) látka je v týchto výrobkoch obsiahnutá v 
celkovom množstve väčšom než 1 tona za 
rok a výrobcu alebo dovozcu (každý typ 
výrobku sa posudzuje zvlášť);

a) množstvo látky prekračuje v každom 
výrobku 1 tonu za rok a výrobcu alebo 
dovozcu;

a a) koncentrácia látky prekračuje 0,1 
hmotnostného percenta v každej súčasti 
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každého výrobku;
b) látka spĺňa kritériá smernice 67/548/EHS 
pre zaradenie ako nebezpečná;

b) látka spĺňa kritériá smernice 67/548/EHS 
pre zaradenie ako nebezpečná;

c) látka sa má uvoľňovať za normálnych 
alebo rozumným spôsobom 
predvídateľných podmienok použitia. 

c) látka nie je vyňatá z registračnej 
povinnosti.

2. Výrobca alebo dovozca výrobkov musí 
agentúre oznámiť látky obsiahnuté v týchto 
výrobkoch v súlade s odsekom 3, keď sú 
pre príslušnú látku splnené všetky 
nasledovné predpoklady:
a) látka v týchto výrobkoch obsiahnutá v 
množstve väčšom než jedna tona za rok a 
výrobcu alebo dovozcu;
b) látka spĺňa kritériá smernice 
67/548/EHS pre zaradenie ako nebezpečná;
c) výrobcovi alebo importérovi je známe 
alebo mu bolo oznámené, že sa látka  bude 
uvoľňovať za normálnych alebo rozumným 
spôsobom predvídateľných podmienok 
použitia, aj keď toto uvoľnenie nie je 
zamýšľanou funkciou tohto výrobku;
d) látka sa uvoľňuje v množstve, ktoré 
môže mať škodlivé účinky na ľudské 
zdravie a životné prostredie.
3. Pokiaľ sú splnené predpoklady 
odseku 2, je potrebné zaslať agentúre 
nasledovné informácie vo formáte, 
stanovenom agentúrou podľa článku 108:
a) Totožnosť a kontaktné údaje 
výrobcu alebo dovozcu;
b) registrační číslo/a podľa článku 18, 
odsek 1, pokiaľ je k dispozícii;
c) totožnosť látky/ok podľa prílohy IV, 
odsek 2;
d) zaradenie látky;
e) krátky popis použitia/tí výrobku;
f) množstevná oblasť látky (ako 1 až 
10 t, 10 až 100 t atď.).
4. Agentúra môže rozhodnúť o tom, že 
výrobcovia alebo dovozcovia výrobku v 



AM\566816SK.doc 19/22 PE 357.888v01-00

External translation

SK

súlade s týmto titulom musia predložiť 
registračný súbor údajov o látkach 
obsiahnutých v týchto výrobkoch, ktoré boli 
oznámené podľa odseku 3.
5.Odseky 1 až 4 neplatia pre látky, ktoré už 
boli zaregistrované predradeným aktérom v 
dodávateľskom reťazci pre toto použitie. 

5. Odsek 1 neplatí pre látky, ktoré už boli 
zaregistrované predradeným aktérom v 
dodávateľskom reťazci pre použitie na 
výrobu výrobku.

5a. Výrobky, ktoré nespĺňajú požiadavky 
odseku 1, nesmú byť ani vyrábané ani 
dovážané.

6. Odseky 1 až 4 platia tri mesiace po 
uplynutí lehoty uvedenej v článku 21, odsek 
3.

6. Na odsek 1 sa použijú lehoty uvedené v 
článkoch 21(1) až 21(3).

7. Opatrenia na realizáciu odsekov 1 až 6 
budú vydané podľa postupu uvedeného v 
článku 130, odsek 3.

Or. de

Odôvodnenie

Artikel 6 in der Fassung des Kommissionsvorschlags bietet nur geringen Schutz der in der 
Europäischen Union ansässigen verarbeitenden Industrie gegenüber unfairem Wettbewerb 
von außerhalb der EU. Da ein gleichartiges importiertes Erzeugnis geringere Anforderungen 
erfüllen muss, wird es nicht nur billiger sein; es wird zudem möglicherweise unter 
Verwendung einer breiteren Palette von Rohstoffen hergestellt.

Die Änderungsvorschläge führen gerechte Rahmenbedingungen für Unternehmen innerhalb 
und außerhalb der EU ein und gewährleisten ein Höchstmass an Schutz der menschlichen 
Gesundheit und der Umwelt.
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CORRIGENDUM

NASLEDUJÚCE ZMENY BOLI TIEŽ PREDLOŽENÉ:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 184 (článok 1 odsek 3a (nový)) Anders Wijkman
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 740 (článok 37 odsek -1 (nový) Anne Laperrouze
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 403 (článok 4 odsek 1) Anne Laperrouze
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 565 (článok 18) Erna Hennicot-
Schoepges


