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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY 19-24

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 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Text navrhnutý Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

KOMPROMISNÝ BALÍK O REGISTRÁCII

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Guido Sacconi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
(Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza prijaté pozmeňujúce a dopl

ňujúce návrhy )
Článok 11 odsek 1 písm. (a)
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a) informácie uvedené v prílohe V pre látky 
vyrábané alebo dovážané v množstvách 1 
tona alebo vyšších ročne na výrobcu alebo 
dovozcu;

a) informácie uvedené v prílohe V pre látky 
vyrábané alebo dovážané v množstvách 1 
tona alebo vyšších ročne na výrobcu alebo 
dovozcu a  spĺňajúce kritérium v článku 
11a ods. 1) a prinajmenšom informácie o 
fyzikálno-chemických vlastnostiach 
uvedených v prílohe V a akékoľvek 
toxikologické a ekotoxikologické
informácie, ako aj vyhlásenie o tom, že 
látka bola posudzovaná z hľadiska kritérií
ustanovených v článku 1 a c) a d);

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Guido Sacconi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
(Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza prijaté pozmeňujúce a dopl

ňujúce návrhy )
Článok 11a (nový)

článok 11a

Kritériá v prípade látok registrovaných v 
množstvách 1 až 10 ton vyžadujúcich 
informácie v článku V
1. V prípade látok registrovaných alebo 
dovážaných v množstvách 1 až 10 ton ročne 
na výrobcu alebo dovozcu sa v technickej 
dokumentácii uvedenej v článku 9 ods.  
uvádzajú úplné informácie uvedené v 
prílohe V len vtedy, ak výrobca alebo 
dovozca posúdi, že sa spĺňa aspoň jedno 
alebo viac s týchto kritérií:
a) látka je nová (nefázová) látka;

b) nie sú dostupné informácie o vplyve na 
ľudské zdravie alebo životné prostredie; 

c) QSAR alebo iné dôkazy dokazujú, že 
látka pravdepodobne spĺňa kritériá
klasifikácie ako karcinogénna, mutagénna 
alebo toxická pre rozmnožovanie;
d) QSAR alebo iné dôkazy dokazujú, že 
látka pravdepodobne spĺňa kritériá prílohy 
XII;
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e) látka má s disperzné alebo difúzne pou
žitie, pri ktorom nie je možné vylúčiť
expozíciu;

(f) látka je daná k dispozícii širokej 
verejnosti, či už samostatne, v prípravku 
alebo v artikli; 
2. Bez toho, aby bol dotknutý článok 40 
odsek 3a, Agentúra vykonáva kontrolu 
zhody registračných dokumentácií
neobsahujúcich úplné informácie podľa 
prílohy V s cieľom potvrdiť riadne uplat
ňovanie kritérií odseku 1 (a-f). Táto 
náhodná kontrola pokrýva najmenej 10% 
registračných dokumentácií. Agentúra zoh
ľadní všetky informácie predložené tretími 
osobami alebo zodpovednými orgánmi s cie
ľom potvrdiť riadne uplatňovanie kritérií.
3. Ak výsledky kontroly preukážu, že sa 
niektoré z kritérií odseku 1(a-f) riadne 
neuplatňovalo, Agentúra bude od 
registrujúceho vyžadovať doplnenie 
registračnej dokumentácie o všetky 
informácie uvedené v prílohe 5 do jedného 
roka.  Ak registrujúci nedokáže predložiť
vyžadované informácie v uvedenom 
časovom limite , jeho registrácia uvedenej 
látky sa sťahuje.

Ak sa zistí, že sa niektoré z kritérií uplat
ňovalo nesprávne, registrujúci hradí všetky 
náklady spojené s kontrolou zhody.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Guido Sacconi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
(Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza prijaté pozmeňujúce a dopl

ňujúce návrhy )
Článok 5 odsek 4
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4. Predloženie registrácie bude sprevádzať
poplatok stanovený Agentúrou.

4. Predloženie registrácie bude sprevádzať
poplatok stanovený Agentúrou. Na 
registrácie látok vyrábaných v množstvách 
od 1 do 10 ton, ktorých technická
dokumentácia obsahuje všetky informácie 
uvedené v prílohe V, sa nevzťahuje žiadny 
poplatok.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Guido Sacconi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
(Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza prijaté pozmeňujúce a dopl

ňujúce návrhy )
Článok 21 odsek 1

1. Po dobu 3 rokov od nadobudnutia 
platnosti tohto nariadenia sa článok 19 nevz
ťahuje na nasledujúce látky:

1. Po dobu 3 rokov od nadobudnutia 
platnosti tohto nariadenia sa článok 19 nevz
ťahuje na nasledujúce látky:

(a) fázové látky klasifikované ako 
karcinogénne, mutagénne alebo jedovaté z h
ľadiska reprodukcie, kategórií 1 a 2 podľa 
smernice č. 67/548/ a ktoré boli vyrábané v 
Spoločenstve alebo dovážané v množstvách 
1 tona alebo viac ročne na výrobcu alebo 
dovozcu prinajmenšom raz po nadobudnutí
platnosti tohto nariadenia;

(a) fázové látky klasifikované ako 
karcinogénne, mutagénne alebo jedovaté z h
ľadiska reprodukcie, kategórií 1 a 2 podľa 
smernice č. 67/548/EHS, látky, ktoré sú
perzistentné, bioakumulatívne a jedovaté, 
látky, ktoré sú veľmi perzistentné a veľmi 
bioakumulatívne, alebo látky, ktoré sú ur
čené ako látky s ekvivalentnými účinkami v 
zmysle článku 54, ktoré sú vyrábané v Spolo
čenstve alebo dovážané v množstvách 1 tona 
alebo viac ročne na výrobcu alebo dovozcu 
prinajmenšom raz po nadobudnutí platnosti 
tohto nariadenia; 

(b) fázové látky vyrábané v Spoločenstve 
alebo dovážané v množstvách 1 000 ton 
alebo viac ročne na výrobcu alebo dovozcu 
prinajmenšom raz po nadobudnutí platnosti 
tohto nariadenia.

(b) fázové látky vyrábané v Spoločenstve 
alebo dovážané v množstvách 1 000 ton 
alebo viac ročne na výrobcu alebo dovozcu 
prinajmenšom raz po nadobudnutí platnosti 
tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Guido Sacconi
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
(Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza prijaté pozmeňujúce a dopl

ňujúce návrhy )
Článok 23 odsek 3

3. Všetky zhrnutia alebo veľké študijné
zhrnutia štúdií predložených v rámci 
registrácie najmenej za uplynulých 10 rokov 
môže Agentúra voľne sprístupniť ostatným 
registrujúcim alebo potenciálnym 
registrujúcim.

3. Všetky zhrnutia alebo veľké študijné
zhrnutia štúdií predložených v rámci 
registrácie najmenej pred 10 rokmi Agentúra 
voľne sprístupní ostatným registrujúcim 
alebo potenciálnym registrujúcim.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Guido Sacconi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
(Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza prijaté pozmeňujúce a dopl

ňujúce návrhy )
Príloha V časť 6 stĺpce 1 a 2 odsek 6.4.1 (a) (nový)

stĺpec 1 stĺpec 2

6.4.1.a. Cytogenický výskum in vitro 
na bunkách cicavcov

6.4.1.a. Výskum sa nemusí robiť:

- ak sú k dispozícii adekvátne údaje o skú
ške cytogenity in vivo alebo
- ak je známe, že látka je karcinogénna 
kategórie 1 alebo 2.

Príloha V časť 7 stĺpce 1 a 2 odsek 7.1.1 a (nový)

stĺpec 1 stĺpec 2

7.1.1 a. Test inhibície rastu na algae 
(chaluhách)

7.1.1. Nie je potrebné vykonať štúdiu, ak:

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

- nie je pravdepodobné, že by látka prešla 
biologickými membránami (MW > 800 
alebo molekulárny priemer > 15 Å).

Príloha V časť 7 stĺpce 1 a 2 odsek 7.1.a (nový)

stĺpec 1 stĺpec 2
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7.1.a. Rozpad 7.1a. Registrujúci môže navrhnúť, alebo 
príslušný orgán hodnotiaceho členského 
štátu môže vyžadovať v súlade s článkom 
39, 40 alebo 44, vykonanie simulačných 
štúdií (príloha VII, 7.2.1.2 až 7.2.1.4.), ak 
posúdenie chemickej bezpečnosti podľa 
prílohy I naznačuje potrebu ďalšieho 
skúmania rozložiteľnosti látky. Výber 
vhodnej skúšky (skúšok) závisí od výsledkov 
posudzovania bezpečnosti.

7.1a.1. Biotické látky

7.1a.1.1. Ľahká biologická rozložiteľnosť 7.1a.1.1. Výskum sa nemusí robiť, ak ide o 
anorganickú látku.

Or. en

Odôvodnenie

Covers amendments 1103, 1104, 1105, 1106, 1110, 1111, 1112, 1113.


