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Návrh správy (PE 353.529v02-00)
Predkladá Guido Sacconi
Systém registrácie, hodnotenia, schvaľovania a obmedzovania chemických látok (REACH), 
založenie Európskej chemickej agentúry a zmeny a doplnenia smernice č. 1999/45/ES a 
nariadenie (ES) č. ... / ... o perzistentných organických znečisťujúcich látkach

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

Text navrhnutý Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

PREDMET

Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Guido Sacconi, Jonas 
Sjöstedt, Hans Blokland

Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Názov I kapitola I článok 2

1. Toto nariadenie sa vzťahuje na: 1. Toto nariadenie sa nevzťahuje na:

ia) rádioaktívne látky v zmysle smernice 
Rady č. 96/29/Euratom;

ia) rádioaktívne látky v zmysle smernice 
Rady č. 96/29/Euratom;

(b) látky vystupujúce samostatne, v 
prípravku alebo v artikli, ktoré podliehajú
colnému dohľadu, pokiaľ neboli nejako o
šetrené alebo spracované, a ktoré sú dočasne 
uskladnené, v bezcolnom pásme alebo 
bezcolnom sklade za účelom opätovného 
vývozu alebo tranzitu;

(b) látky vystupujúce samostatne, v 
prípravku alebo v artikli, ktoré podliehajú
colnému dohľadu, pokiaľ neboli nejako o
šetrené alebo spracované, a ktoré sú dočasne 
uskladnené, v bezcolnom pásme alebo 
bezcolnom sklade na účel opätovného 
vývozu alebo tranzitu;
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1 Ú. v. ES L 194, 25.7.1975, s. 39 
2 Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 169

c) neizolované medziprodukty. c) neizolované medziprodukty.

(ca) odpad, ako je definovaný v smernici 
Rady č. 75/442/EHS z 15. júla 19751 a v jej 
zmenách a doplneniach;

(cb) potraviny, ako sú definované v 
nariadení (ES) č. 178/2002;

2. Toto nariadenie platí bez vplyvu na: 2. Toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, aby 
boli dotknuté:

(a) smernicu Rady č. 89/391/EHS; (a) smernica Rady č. 89/391/EHS;

(b) smernicu č. 90/394/EHS; (b) smernica č. 90/394/EHS;

(c) smernicu Rady č. 98/24/EHS; (c) smernica Rady č. 98/24/EHS;

(d) právne predpisy spoločenstva o prevoze 
nebezpečných látok a nebezpečných látok v 
prípravkoch po železnici, ceste, 
vnútrozemských vodných tokoch, po mori 
alebo vzduchom.

(d) právne predpisy Spoločenstva o prevoze 
nebezpečných látok a nebezpečných látok v 
prípravkoch po železnici, ceste, 
vnútrozemských vodných tokoch, po mori 
alebo vzduchom.

(da) zákazy a obmedzenia ustanovené v 
smernici Rady č. 76/768/EHS z 27. júla 
1976 o aproximácii právnych predpisov 
členských štátov týkajúcich sa 
kozmetických výrobkov2, v znení zmien a 
doplnení, pričom sa vzťahujú na:

i) zákaz skúšania dokončených 
kozmetických výrobkov a zložiek alebo 
kombinácií týchto zložiek na zvieratách;  a

ii) uvádzanie takýchto kozmetických 
výrobkov na trh, ktorých niektoré alebo v
šetky zložky, alebo konečný prípravok, boli 
skúšané na zvieratách.
Do tej miery, do akej sa táto smernica vz
ťahuje na látky používané výlučne ako 
kozmetické zložky, nie je skúšanie na 
zvieratách povolené na účely žiadneho 
hodnotenia požadovaného na základe tejto 
smernice pre takéto látky;

(db) právne predpisy Spoločenstva pre 
oblasť životného prostredia.

Or. en
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Odôvodnenie

Covers amendments 173, 174, 189, 192, 193, 195, 196 (para ca), 199, 200 (para ca), 202 
(part relating to foodstuffs), 203 (paras b and e), 204 (para la(b)), 207, 210, 212, 241 and 
242.

Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Guido Sacconi, Chris Davies, 
Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, Hans Blokland

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Príloha II nové zápisy

č. EINECS Názov/skupina č. CAS

265-995-8 Celulóza 65996-61-4

231-959-9 Kyslík O2 7782-44-7

232-296-4 Podzemnicový olej

Výťažky a ich fyzikálne upravené deriváty.

8002-03-7

232-370-6 Sezamový olej

Výťažky a ich fyzikálne upravené deriváty.

8008-74-0

232-316-1 Palmový olej

Výťažky a ich fyzikálne upravené deriváty.

8002-75-3

232-282-8 Kokosový olej

Výťažky a ich fyzikálne upravené deriváty.

8002-31-8

232-425-4 Palmojadrový olej

Výťažky a ich fyzikálne upravené deriváty.

8023-79-8

266-9-484 Bambucký tuk
Výťažky a ich fyzikálne upravené deriváty.

294-851-7 Olej zo semien illipe („bornejský loj“)

Výťažky a ich fyzikálne upravené deriváty.

Olej sal (olej zo semien Shorea robusta)
Výťažky a ich fyzikálne upravené deriváty.
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Mandľový olej

Výťažky a ich fyzikálne upravené deriváty.

8007-69-0

Olej z lieskových orieškov

Výťažky a ich fyzikálne upravené deriváty.

Olej z vlašských orechov
Výťažky a ich fyzikálne upravené deriváty.

8024-09-7

Olej z orieškov kešu

Výťažky a ich fyzikálne upravené deriváty.

8007-24-7

Olej z paraorechov
Výťažky a ich fyzikálne upravené deriváty.

Pistáciový olej

Výťažky a ich fyzikálne upravené deriváty.

Olej z makadamových orechov

Výťažky a ich fyzikálne upravené deriváty.

Hydrogenovaný, interesterifikovaný a frakcionovaný
sójový olej
Výťažky a ich fyzikálne upravené deriváty.

Hydrogenovaný, interesterifikovaný a frakcionovaný
repkový olej

Výťažky a ich fyzikálne upravené deriváty.

Hydrogenovaný, interesterifikovaný a frakcionovaný
slnečnicový olej 

Výťažky a ich fyzikálne upravené deriváty.

Hydrogenovaný, interesterifikovaný a frakcionovaný
palmový olej

Výťažky a ich fyzikálne upravené deriváty.

Hydrogenovaný, interesterifikovaný a frakcionovaný
kokosový olej
Výťažky a ich fyzikálne upravené deriváty.

Hydrogenovaný, interesterifikovaný a frakcionovaný
palmojadrový olej

Výťažky a ich fyzikálne upravené deriváty.

Sójové semená, sójové šupky a sójový šrot

Výťažky a ich fyzikálne upravené deriváty.
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Repkové semeno, repkové šupky a repkový šrot

Výťažky a ich fyzikálne upravené deriváty.

Slnečnicové semená, slnečnicové šupky a slnečnicový
šrot

Výťažky a ich fyzikálne upravené deriváty.

Zemný plyn, surová ropa, uhlie

Or. en

Odôvodnenie

Covers amendments 1068 (first entry), 1069, 1071, 1072, 1087. Natural gas entry is moved 
from Annex III which does not deal with specific substances but rather establishes the criteria 
for exemption from registration.

Kompromisný ozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Guido Sacconi, Chris Davies, 
Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Príloha III odsek 8

8. Nerasty, rudy alebo iné látky vyskytujúce 
sa v prírode, ak nie sú pri výrobe chemicky 
modifikované, ak nespĺňajú kritériá
klasifikácie ako nebezpečné v zmysle 
smernice č. 67/584;

8. Nerasty alebo iné látky vyskytujúce sa 
v prírode, ak nie sú pri výrobe chemicky 
modifikované, pokiaľ nespĺňajú kritériá
klasifikácie ako nebezpečné v zmysle 
smernice č. 67/584;

Or. en

Odôvodnenie

Linked with COMP 4.

Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Guido Sacconi, Chris Davies, 
Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt

Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Príloha III odsek 8a (nový)
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 8a. Rudy a z nich odvodené koncentráty, ak 
sa pri výrobe chemicky nemodifikujú.

Or. en

Odôvodnenie

Covers amendments 1074, 1075, 1076, 1077, 618, 623. Linked with COMP 3.

Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Guido Sacconi, Chris Davies, 
Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, Hans Blokland

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Článok 3 odsek 14a (nový)

 14a. Ako „chemicky modifikované“ sa 
označuje akékoľvek spracovanie, ktoré nie 
je čisto mechanickým spracovaním.

Or. en

Odôvodnenie

Linked with COMP 4.

Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Guido Sacconi, Chris Davies, 
Jonas Sjöstedt, Hans Blokland

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Článok 128

Prílohy sa môžu meniť v súlade s postupom 
uvedeným v článku 130 ods. 3.

Prílohy sa môžu meniť v súlade s postupom 
uvedeným v článku 130 ods. 3.

Najneskôr do 18 mesiacov po nadobudnutí
účinnosti tohto nariadenia Komisia predlo
ží legislatívny návrh ustanovujúci kritériá
pre vyňatie látok/skupín látok z príloh II a 
III.
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Na základe týchto kritérií Komisia následne 
poskytne vysvetlenie k  prílohe II s cieľom 
vylúčiť položky, ktoré sú mimo rámca tohto 
nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

Covers amendment 390, 1167 and 1066.

AGENTÚRA

Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Guido Sacconi, Ria Oomen-
Ruijten, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, Hans Blokland

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Článok 74 odsek 2 bod (d)

(d) štruktúru poplatkov Agentúry. (d) štruktúru poplatkov Agentúry 
transparentným spôsobom.

Or. en

Odôvodnenie

The fee structure should be established on the basis of clear and transparent criteria, given 
that it is a key instrument in funding of REACH system.

Covers amendments 294 and 295.

Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Guido Sacconi, Ria Oomen-
Ruijten, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, Hans Blokland

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Článok 75 odsek 1
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1. Predstavenstvo tvorí šesť zástupcov z 
členských štátov nominovaných Radou a šes
ť zástupcov nominovaných Komisiou ako aj
traja jednotlivci zastupujúci zainteresované
strany nominovaní Komisiou bez hlasovacích 
práv.

1. Predstavenstvo tvorí deväť zástupcov z 
členských štátov nominovaných Radou, 
jeden zástupca nominovaný Komisiou, ako 
aj dvaja zástupcovia nominovaní
Európskym parlamentom. 

Okrem toho Komisia nominuje štyroch 
zástupcov zainteresovaných strán 
(priemyslu a organizácií na ochranu 
spotrebiteľa, ochranu pracovníkov a 
ochranu životného prostredia) za členov 
predstavenstva bez hlasovacích práv. 

Členovia predstavenstva sú nominovaní
spôsobom, ktorý má zabezpečiť maximálnu 
úroveň kompetencie, rozsiahle odborné
znalosti v príslušnej oblasti a (bez toho, aby 
boli dotknuté takéto charakteristiky) čo mo
žno najširšie geografické rozloženie v rámci 
Európskej únie. 

Or. en

Odôvodnenie

This restates Parliament’s traditional view (whilst maintaining the total number of members 
constant) as regards the composition of, and the arrangements for appointing, the 
Management Board, based on the EMEA model. The number of representatives from 
interested parties is increased from three to four in order to enable all the relevant sectors to 
be included.

Covers amendments 299, 76, 297, 298, 1177 and 1178

Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Guido Sacconi, Ria Oomen-
Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, Hans Blokland

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Článok 81
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1. Každý členský štát môže nominovať
kandidátov na členov výboru pre 
posudzovanie rizík. Výkonný riaditeľ
pripraví zoznam kandidátov, ktorý sa 
zverejní na webovej stránke Agentúry. 
Predstavenstvo menuje členov výboru 
z tohto zoznamu vrátane aspoň jedného 
člena z každého členského štátu, ktorý
nominoval kandidátov. Členovia sa volia za 
svoju úlohu a skúsenosti s reguláciou 
chemických látok a/alebo za svoju technickú
a vedeckú expertízu pri revízii posúdení
rizikovosti látok.

1. Každý členský štát menuje jedného člena
výboru pre posudzovanie rizík. Členovia sú
menovaní za svoju úlohu a skúsenosti s 
reguláciou chemických látok a/alebo za svoju 
technickú a vedeckú expertízu pri revízii 
posúdení rizikovosti látok.

2. Každý členský štát môže nominovať
kandidátov na členov výboru pre 
socioekonomickú analýzu. Výkonný riaditeľ
pripraví zoznam kandidátov, ktorý sa 
zverejní na webovej stránke Agentúry. 
Predstavenstvo menuje členov výboru 
z tohto zoznamu vrátane aspoň jedného 
člena z každého členského štátu, ktorý
nominoval kandidátov. Členovia sa volia za 
svoju úlohu a skúsenosti s reguláciou 
chemických látok a/alebo za svoju expertízu 
pri socioekonomických analýzach.

2. Každý členský štát menuje jedného člena
výboru pre socioekonomickú analýzu. 
Členovia sú menovaní za svoju úlohu a 
skúsenosti s reguláciou chemických látok 
a/alebo za svoju expertízu pri 
socioekonomických analýzach.

3. Každý členský štát menuje jedného člena 
do výboru členských štátov.

3. Každý členský štát menuje jedného člena 
do výboru členských štátov.
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4. Výbory by sa mali sústrediť na to, aby ich 
členovia vykazovali široké spektrum 
relevantnej expertízy. V tomto smere môžu 
výbory kooptovať maximálne päť dodato
čných členov zvolených na základe ich 
osobitnej kompetencie.

Členovia výborov sa menujú na trojročné
obdobie, ktoré je obnoviteľné.

Členov každého výboru môžu sprevádzať
poradcovia pre vedecké, technické alebo 
regulačné záležitosti.

Výkonný riaditeľ alebo jeho zástupca a 
zástupcovia Komisie majú právo zúčastňovať
sa všetkých zasadnutí výborov a pracovných 
skupín, ktoré zvolala Agentúra alebo jej 
výbory. Zúčastnené strany tiež môžu byť
pozvané, aby sa zúčastnili zasadnutí ako 
pozorovatelia podľa potreby na základe 
žiadosti členov výboru alebo 
predstavenstva.

4. Výbory by sa mali sústrediť na to, aby ich 
členovia vykazovali široké spektrum 
relevantnej expertízy. V tomto smere môžu 
výbory kooptovať maximálne päť dodato
čných členov zvolených na základe ich 
osobitnej kompetencie.

Členovia výborov sa menujú na trojročné
obdobie, ktoré je obnoviteľné.

Členov každého výboru môžu sprevádzať
poradcovia pre vedecké, technické alebo 
regulačné záležitosti.

Výkonný riaditeľ alebo jeho zástupca a 
zástupcovia Komisie majú právo zúčastňovať
sa všetkých zasadnutí výborov a pracovných 
skupín, ktoré zvolala Agentúra alebo jej 
výbory. Zúčastnené strany sa tiež môžu zú
častňovať zasadnutí ako pozorovatelia.

5. Členovia každého výboru menovaní po 
nominácii členským štátom zabezpečia 
vhodnú koordináciu medzi úlohami Agentúry 
a prácou príslušného orgánu ich členského 
štátu.

5. Členovia každého výboru zabezpečia 
vhodnú koordináciu medzi úlohami Agentúry 
a prácou príslušného orgánu ich členského 
štátu.

6. Členovia výborov prijímajú podporu od 
vedeckých a technických zdrojov, ktoré majú
členské štáty k dispozícii. Členské štáty 
v tomto smere poskytnú členom výborov, 
ktorých nominovali, adekvátne vedecké
a technické zdroje. Príslušný orgán každého 
členského štátu napomáha činnosti výborov a 
ich pracovných skupín. 

6. Členovia výborov prijímajú podporu od 
vedeckých a technických zdrojov, ktoré majú
členské štáty k dispozícii. Členské štáty 
v tomto smere poskytnú členom výborov, 
ktorých nominovali, adekvátne vedecké
a technické zdroje. Príslušný orgán každého 
členského štátu napomáha činnosti výborov a 
ich pracovných skupín. 

7. Členské štáty sa zdržia udeľovania 
akýchkoľvek pokynov členom výboru pre 
posudzovanie rizík alebo výboru pre 
socioekonomickú analýzu, alebo ich 
vedeckým a technickým poradcom a 
expertom, ktoré nie sú zlučiteľné s 
jednotlivými úlohami tejto osoby alebo s 
úlohami, povinnosťami a nezávislosťou 
Agentúry.
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8. Každý výbor pri vypracovávaní posudku 
vynaloží najvyššiu snahu o dosiahnutie 
konsenzu. Ak nie je možné dosiahnuť takýto 
konsenzus, posudok bude tvoriť stanovisko 
väčšiny členov a stanovisko (stanoviská) men
šiny spolu so zdôvodnením.

8. Každý výbor pri vypracovávaní posudku 
vynaloží čo najvyššiu snahu o dosiahnutie 
konsenzu. Ak nie je možné dosiahnuť takýto 
konsenzus, posudok bude tvoriť stanovisko 
väčšiny členov a stanovisko (stanoviská) men
šiny spolu so zdôvodnením.

9. Každý výbor vytvorí svoj vlastný rokovací
poriadok.

Tento poriadok bude ustanovovať predov
šetkým postupy menovania a výmeny 
predsedu, výmeny členov, postupy pri 
delegovaní istých úloh na pracovné skupiny, 
vytvorenie pracovných skupín a vytvorenie 
postupu pre rýchle prijímanie stanovísk. V 
prípade výboru členských štátov bude 
predseda zamestnancom Agentúry.

Tento poriadok nadobudne platnosť po 
priaznivom posúdení zo strany Komisie a 
predstavenstva.

9. Každý výbor stanoví svoj vlastný rokovací
poriadok.

Tento poriadok bude ustanovovať predov
šetkým postupy menovania a výmeny 
predsedu, výmeny členov, postupy pri 
delegovaní istých úloh na pracovné skupiny, 
vytvorenie pracovných skupín a vytvorenie 
postupu pre rýchle prijímanie stanovísk. V 
prípade výboru členských štátov bude 
predseda zamestnancom Agentúry.

Tento poriadok nadobudne platnosť po 
priaznivom posúdení zo strany Komisie a 
predstavenstva.

Or. en

Odôvodnenie

All Member States should be present in the committees. The presence of stakeholders at 
meetings of the committees should not be by invitation only. All the provisions relating to the 
independence of the component parts of the Agency’s bodies are brought together in a single 
article, in the interests of greater clarity (see amendment to Article 84).

Covers amendments 84, 85, 87, 88, 300, 301, 302, 1179, 1180 and 303.

Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Guido Sacconi, Ria Oomen-
Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, Hans Blokland

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Článok 82
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1. Každý členský štát menuje na trojročné
obdobie, ktoré je obnoviteľné, jedného člena 
fóra. Členovia sa volia za svoju úlohu a 
skúsenosti pri uplatňovaní legislatívy o 
chemických látkach a udržia si relevantné
styky s príslušnými orgánmi členských 
štátov.

Fórum by sa malo sústrediť na to, aby jeho 
členovia vykazovali široké spektrum 
relevantnej expertízy. V tomto smere môže 
fórum kooptovať maximálne päť dodato
čných členov zvolených na základe ich 
osobitnej kompetencie. Títo členovia sa 
menujú na trojročné obdobie, ktoré je 
obnoviteľné.

Členov fóra môžu sprevádzať vedeckí
a technickí poradcovia.

Výkonný riaditeľ Agentúry alebo jeho 
zástupca a zástupcovia Komisie majú právo 
zúčastňovať sa všetkých zasadnutí fóra a 
jeho pracovných skupín. Zúčastnené strany 
tiež môžu byť pozvané, aby sa zúčastnili
zasadnutí ako pozorovatelia podľa potreby 
na základe žiadosti členov fóra alebo 
predstavenstva.

1. Každý členský štát menuje na trojročné
obdobie, ktoré je obnoviteľné, jedného člena 
fóra. Členovia sú volení za svoju úlohu a 
skúsenosti pri uplatňovaní legislatívy o 
chemických látkach a udržia si relevantné
styky s príslušnými orgánmi členských 
štátov.

Fórum by sa malo sústrediť na to, aby jeho 
členovia vykazovali široké spektrum 
relevantnej expertízy. V tomto smere môže 
fórum kooptovať maximálne päť dodato
čných členov zvolených na základe ich 
osobitnej kompetencie. Títo členovia sa 
menujú na trojročné obdobie, ktoré je 
obnoviteľné.

Členov fóra môžu sprevádzať vedeckí
a technickí poradcovia.

Výkonný riaditeľ Agentúry alebo jeho 
zástupca a zástupcovia Komisie majú právo 
zúčastňovať sa všetkých zasadnutí fóra a 
jeho pracovných skupín. Zúčastnené strany 
sa tiež môžu zúčastňovať zasadnutí ako 
pozorovatelia.

Členovia fóra nesmú byť členmi 
predstavenstva.

2. Členovia fóra menovaní členským štátom 
zabezpečia vhodnú koordináciu medzi 
úlohami fóra a prácou príslušného orgánu ich 
členského štátu.

2. Členovia fóra menovaní členským štátom 
zabezpečia vhodnú koordináciu medzi 
úlohami fóra a prácou príslušného orgánu ich 
členského štátu.

3. Členovia fóra prijímajú podporu od 
vedeckých a technických zdrojov, ktoré majú
k dispozícii príslušné orgány členských 
štátov. Príslušný orgán každého členského 
štátu napomáha činnosti fóra a jeho 
pracovných skupín. Členské štáty sa zdržia 
udeľovania akýchkoľvek pokynov členom 
fóra alebo ich vedeckým a technickým 
poradcom a expertom, ktoré nie sú zlučite
ľné s jednotlivými úlohami tejto osoby 
alebo s úlohami a povinnosťami fóra.

3. Členovia fóra prijímajú podporu od 
vedeckých a technických zdrojov, ktoré majú
k dispozícii príslušné orgány členských 
štátov. Príslušný orgán každého členského 
štátu napomáha činnosti fóra a jeho 
pracovných skupín. 
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4. Fórum prijme svoj vlastný rokovací
poriadok.

Tento poriadok bude ustanovovať predov
šetkým postupy menovania a výmeny 
predsedu, výmeny členov a postupy pri 
delegovaní istých úloh na pracovné skupiny.

Tento poriadok nadobudne platnosť po 
priaznivom posúdení zo strany Komisie a 
predstavenstva.

4. Fórum prijme svoj vlastný rokovací
poriadok.

Tento poriadok bude ustanovovať predov
šetkým postupy menovania a výmeny 
predsedu, výmeny členov a postupy pri 
delegovaní istých úloh na pracovné skupiny.

Tento poriadok nadobudne platnosť po 
priaznivom posúdení zo strany Komisie a 
predstavenstva.

Or. en

Odôvodnenie

Covers amendments 304, 90 and 91.

HODNOTENIE

Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Guido Sacconi, Ria Oomen-
Ruijten, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Hans Blokland

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Odôvodnenie 10

(10) Ustanovenia o hodnotení stanovujú
poregistračnú previerku formou kontroly, či 
registrácie sú v súlade s požiadavkami tohto 
nariadenia a formou vypracovania väčšieho 
množstva údajov o vlastnostiach látky.
Členské štáty by mali tieto látky hodnotiť, 
ak majú po začlenení daných látok do 
svojich pracovných plánov dôvody na 
podozrenie, že predstavujú riziko pre zdravie 
alebo životné prostredie.

(10) Ustanovenia o hodnotení stanovujú
poregistračnú previerku formou kontroly, či 
registrácie sú v súlade s požiadavkami tohto 
nariadenia, a formou možnosti zhromaždiť vä
čšie množstvo údajov o vlastnostiach látky. 
Agentúra prostredníctvom orgánu /orgánov 
určeného/určených na tento účel každým 
členským štátom by mala tieto látky hodnoti
ť, ak má po začlenení daných látok do 
pracovného plánu Spoločenstva dôvody na 
podozrenie, že predstavujú riziko pre zdravie 
alebo životné prostredie.

Or. en

Odôvodnenie

Covers amendment 119.
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Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Guido Sacconi, Ria Oomen-
Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, Hans Blokland

Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Odôvodnenie 48

(48) Okrem toho je dôležité nastoliť dôveru 
v celkovú kvalitu registrácií a zabezpečiť, 
aby široká verejnosť ako aj predstavitelia 
chemického priemyslu dôverovali tomu, že 
podniky spĺňajú svoje povinnosti, ktoré im 
boli uložené; je vhodné, aby ten istý členský
štát bol poverený kontrolou zhody registrácií
predkladaných z tohto hľadiska.

(48) Okrem toho je dôležité nastoliť dôveru 
v celkovú kvalitu registrácií a zabezpečiť, 
aby široká verejnosť ako aj predstavitelia 
chemického priemyslu dôverovali tomu, že 
podniky spĺňajú svoje povinnosti, ktoré im 
boli uložené; je vhodné, aby Agentúra bola 
poverená kontrolou zhody registrácií
predkladaných z tohto hľadiska.

Or. en

Odôvodnenie

Linked with COMP 11 and COMP 13.

Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Guido Sacconi, Ria Oomen-
Ruijten, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Hans Blokland

Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Odôvodnenie 49
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(49) Agentúra by mala mať právo vyžadovať
od výrobcov, dovozcov alebo následných 
používateľov látok, pri ktorých existuje 
podozrenie, že látka predstavuje ohrozenie 
zdravia alebo životného prostredia, vrátane 
podozrení z dôvodu ich prítomnosti na 
vnútornom trhu vo veľkých množstvách, 
doplňujúce informácie na základe hodnotení
vykonaných príslušnými orgánmi členských 
štátov. Členské štáty by mali byť povinné v 
tomto smere plánovať a poskytovať
prostriedky formou vytvorenia pracovných 
plánov. Ak z použitia medziproduktov na 
pracovisku vyplýva riziko rovnajúce sa stup
ňu znepokojenia vyplývajúceho z používania 
látok podliehajúcich schváleniu, členským 
štátom by sa takisto mala umožniť možnosť
žiadať doplňujúce informácie v 
odôvodnených prípadoch.

(49) Agentúra by mala mať právo vyžadovať
od výrobcov, dovozcov alebo následných 
používateľov látok, pri ktorých existuje 
podozrenie, že látka predstavuje ohrozenie 
zdravia alebo životného prostredia, vrátane 
podozrení z dôvodu ich prítomnosti na 
vnútornom trhu vo veľkých množstvách, 
doplňujúce informácie na základe 
vykonaných hodnotení. Mal by sa vypracova
ť pracovný plán Spoločenstva pre 
hodnotenie látok. Ak z použitia 
medziproduktov na pracovisku vyplýva 
riziko rovnajúce sa stupňu znepokojenia 
vyplývajúceho z používania látok 
podliehajúcich schváleniu, členským štátom 
by sa takisto malo umožniť požiadať o dopl
ňujúce informácie v odôvodnených 
prípadoch.

Or. en

Odôvodnenie

Covers amendment 153.

PODÁVANIE SPRÁV

Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Guido Sacconi, Ria Oomen-
Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, Hans Blokland

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Článok 114

1. Členské štáty každých 10 rokov predložia 
Komisii správu o pôsobení tohto nariadenia 
na svojom území, vrátane častí o hodnotení
a vynútiteľnosti, a to formou určenou v 
článku 108.

1. Členské štáty každých 5 rokov predložia 
Komisii správu o pôsobení tohto nariadenia 
na svojom území, vrátane častí o hodnotení
a vynútiteľnosti, a to formou určenou v 
článku 108. 
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V správe sa uvádzajú skúsenosti získané pri 
uplatňovaní nariadenia. Okrem iného 
správa obsahuje aj informácie o uskuto
čnených monitorovacích a kontrolných 
opatreniach, o prípadoch, kedy sa zistilo 
porušenie nariadenia, a o uložených 
sankciách.

Prvá správa sa však predloží päť rokov od 
nadobudnutia platnosti tohto nariadenia.

Prvá správa sa však predloží do ... *.

2. Agentúra každých desať rokov predloží
Komisii správu o pôsobení tohto nariadenia. 

Prvá správa sa však predloží päť rokov od
ohlasovacieho dňa požadovaného v zmysle 
článku 131 ods. 2.

2. Agentúra každých päť rokov predloží
Komisii správu o pôsobení tohto nariadenia.

Prvá správa sa však predloží do ... **.

3. Komisia každých desať rokov vydá
celkovú správu po skúsenostiach 
nadobudnutých z pôsobenia tohto nariadenia 
spolu s informáciami spomínanými 
v odsekoch 1 a 2.

3. Komisia každých päť rokov vydá a predlo
ží Európskemu parlamentu a Rade celkovú
správu o skúsenostiach nadobudnutých z 
pôsobenia tohto nariadenia spolu 
s informáciami spomínanými v odsekoch 1 
a 2.

Prvá správa sa však vydá šesť rokov od
ohlasovacieho dňa požadovaného v zmysle 
článku 131 ods. 2.

Prvá správa sa však vydá do ... ***

__________

* štyroch rokov odo dňa nadobudnutia ú
činnosti tohto nariadenia.

** piatich rokov odo dňa nadobudnutia ú
činnosti tohto nariadenia.

*** šiestich rokov odo dňa nadobudnutia ú
činnosti tohto nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

With a view to ensuring that the Regulation is implemented in a uniform way, it is necessary 
to shorten the reporting periods.  The minimum information to be contained in reports should 
also be laid down, in order to ensure that a certain quality of reporting is maintained. 

The dates relating to the submission of the first report by the Agency and by the Commission 
are brought forward with a view to making possible a review of the regulation after 6 years 
from its entry into force.

Covers amendments 342, 340, 99, 100, 101, 102, 339 and 341.
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SKÚŠANIE NA ZVIERATÁCH

Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Guido Sacconi, Ria Oomen-
Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, Hans Blokland

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Článok 12 odsek 2 pododsek 1a (nový)

Tieto metódy sa pravidelne revidujú a 
zdokonaľujú s cieľom znížiť mieru 
experimentovania na stavovcoch a ďalších 
zvieratách. Ak Európske stredisko pre 
overovanie alternatívnych skúšobných 
metód (ECVAM) rozhodne, že alternatívna 
metóda skúšania je platná a pripravená na 
schválenie z hľadiska právnych predpisov, 
Agentúra predloží do 14 dní návrh 
rozhodnutia, ktorým sa zmení a doplní
(zmenia a doplnia) zodpovedajúca 
(zodpovedajúce) príloha (prílohy) k tomuto 
nariadeniu v súlade s postupom 
ustanoveným v článku 128, s cieľom 
nahradiť metódu skúšania na zvieratách 
alternatívnou metódou. 

Or. en

Odôvodnenie

Covers amendments 527, 22 and 391. The test methods should be automatically updated when 
an alternative test method is validated by ECVAM.

Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Guido Sacconi, Ria Oomen-
Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, Hans Blokland...

Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Odôvodnenie 47a (nové)
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 (47a) S cieľom predísť dvojitému skúšaniu 
na zvieratách by sa mala zúčastneným 
stranám poskytnúť 90-dňová lehota, počas 
ktorej by mohli vyjadriť svoje pripomienky 
k návrhom skúšok, ktoré zahŕňajú skúšky 
na stavovcoch. Žiadateľ o registráciu alebo 
následný používateľ by mali tieto 
pripomienky zohľadniť.

Or. en

Odôvodnenie

Covers amendments 149 and 150. Linked to amendment 757. The High Production Volume 
(HPV) chemicals programme in the United States has proven the positive effect a stakeholder 
commenting period can have towards preventing animal tests and saving costs.


