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Registrácia, hodnotenie, schvaľovanie a obmedzovanie chemických látok (REACH), založenie 
Európskej chemickej agentúry a zmena a doplnenie smernice č. 1999/45/ES a nariadenia (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

BALÍK KOMPROMISNÝCH POZMEŇÚCICH A DOPLŇÚCICH NÁVRHOV O 
LÁTKACH OBSIAHNUTÝCH V ARTIKLOCH

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Článok 6

1. Každý výrobca alebo dovozca artiklov 
predloží Agentúre registráciu akejkoľvek 
látky obsiahnutej v týchto artikloch, ak sú
splnené všetky nasledujúce podmienky:

1. Každý výrobca alebo dovozca artiklov 
predloží agentúre registráciu akejkoľvek 
látky obsiahnutej v týchto artikloch, ak sú
splnené všetky nasledujúce podmienky:
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(a) látka je v týchto artikloch prítomná v mno
žstvách vyšších ako 1 tona na výrobcu alebo 
dovozcu ročne, každý druh artiklu sa 
posudzuje samostatne,

(a) látka je v týchto artikloch prítomná v mno
žstvách vyšších ako 1 tona na výrobcu alebo 
dovozcu ročne,

(b) látka spĺňa kritériá klasifikácie ako 
nebezpečná látka v zmysle smernice č. 
67/548/EHS,

(b) látka spĺňa kritériá klasifikácie ako 
nebezpečná látka v zmysle smernice č. 
67/548/EHS,

(c) látka sa má uvoľniť za bežných a 
rozumne predpokladateľných podmienok 
použitia.

(c) látka sa má uvoľniť za bežných a 
rozumne predpokladateľných podmienok 
použitia.

2. Každý výrobca alebo dovozca ohlási 
Agentúre akúkoľvek látku obsiahnutú v 
týchto artikloch v súlade s odsekom 3, ak sú
splnené všetky nasledujúce podmienky:

2. Každý výrobca alebo dovozca ohlási  
agentúre akúkoľvek látku uvedenú v prílohe 
XIIIa obsiahnutú v týchto artikloch v súlade 
s odsekom 3,

(a) látka je v týchto artikloch prítomná v 
množstvách vyšších ako 1 tona na výrobcu 
alebo dovozcu ročne,

(a) ak sa nachádza nad limitom 
koncentrácie 0,1%, pre látky uvedené v 
článku 54 písm. d), e) a f),

(b) látka spĺňa kritéria klasifikácie ako 
nebezpečná látka v zmysle smernice č. 
67/548/EHS,

(b) ak sa nachádza nad limitmi 
koncentrácie stanovenými v smernici č. 
1999/45/ES pre klasifikáciu ako nebezpe
čná v prípade všetkých ostatných látok.

(c) výrobca alebo dovozca vie, alebo 
výrobca alebo dovozca boli informovaní o 
pravdepodobnom uvoľňovaní látky za 
normálnych a rozumne predpokladate
ľných podmienok použitia, napriek tomu, 
že toto uvoľnenie nie je zamýšľanou 
funkciou artiklu,

(c) ak výrobca alebo dovozca nemôžu vylúči
ť expozíciu danej látky voči verejnosti 
alebo životnému prostrediu počas celého 
životného cyklu artiklu.

(d) množstvo uvoľnenej látky môže mať ne
žiaduce účinky na ľudské zdravie a životné
prostredie.
3. Ak sú splnené podmienky odseku 2, medzi 
ohlasované informácie budú patriť
nasledujúce údaje na formulári určenom 
Agentúrou v súlade s článkom 108:

3. Ak sú splnené podmienky odseku 2, medzi 
ohlasované informácie budú patriť
nasledujúce údaje na formulári určenom 
agentúrou v súlade s článkom 108:

(a) totožnosť a kontaktné údaje výrobcu 
alebo dovozcu,

(a) totožnosť a kontaktné údaje výrobcu 
alebo dovozcu,

(b) registračné číslo (čísla) spomínané v
článku 18 ods. 1, ak sú k dispozícii,

(b) registračné číslo (čísla) spomínané v
článku 18 ods. 1, ak sú k dispozícii,

(c) určenie látky (látok), ako sa uvádza v 
časti 2 prílohy IV,

(d) určenie látky (látok), ako sa uvádza v 
časti 2 prílohy IV,
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(d) klasifikácia látky, (d) klasifikácia látky,

(e) stručný opis použitia (použití) artiklu, (e) stručný opis použitia (použití) artiklu,

(f) hmotnostný rozsah látky v tonách, ako 
napríklad 1-10 ton, 10-100 ton, atď.

(f) hmotnostný rozsah látky v tonách, ako 
napríklad 1-10 ton, 10-100 ton, atď.

4. Agentúra môže prijímať rozhodnutia, 
ktoré od výrobcov alebo dovozcov artiklov 
vyžadujú zaregistrovanie podľa tejto hlavy 
každej látky obsiahnutej v týchto artikloch 
a ohlasovanej v súlade s odsekom 3.

4. Agentúra môže prijímať rozhodnutia, 
ktoré od výrobcov alebo dovozcov artiklov 
vyžadujú zaregistrovanie podľa tejto hlavy 
každej látky obsiahnutej v týchto artikloch 
a ohlasovanej v súlade s odsekom 3.

5. Odseky 1 až 4 platia pre látky už
zaregistrované na dané použitie účastníkom v 
predchádzajúcej časti reťazca.

5. Odseky 1 až 4 platia pre látky už
zaregistrované na dané použitie účastníkom v 
predchádzajúcej časti reťazca.

6. Odseky 1 až 4 platia 3 mesiace po termíne 
určenom v článku 21 odsek 3.

6. Odseky 1 a 4 platia 3 mesiace po termíne 
určenom v článku 21 odsek 3.

Odseky 2 a 3 sa vzťahujú na látky 
obsiahnuté v artikloch, ktoré spĺňajú
kritériá článku 54 tri mesiace po dátume 
zapísania týchto látok do prílohy XIIIa.

6a. Keď je látka zahrnutá v prílohe XIIIb, 
Agentúra oznámi všetkým výrobcom a 
dovozcom artiklov obsahujúcich túto látku 
jej zahrnutie v tejto prílohe. Hlava VII 
tohto nariadenia sa vzťahuje mutatis 
mutandis na výrobcu a dovozcu artiklov, 
ktoré obsahujú túto látku a platí odo dňa 
oznámenia.

7. Akékoľvek opatrenia na uplatňovanie 
odsekov 1 až 6 sa prijímajú v súlade s 
postupom spomínaným v článku 130 odsek 
3.

7. Akékoľvek opatrenia na uplatňovanie 
odsekov 1 až 6a sa prijímajú v súlade s 
postupom spomínaným v článku 130 odsek 
3.

Or. en

Justification

Covers all amendments tabled to article 6 and amendments 417 and 418.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
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Odôvodnenie 20

(20) Keďže výrobcovia a dovozcovia 
artiklov by mali niesť zodpovednosť za svoje 
artikle, je vhodné uložiť registračnú po
žiadavku na látky, pri ktorých sa plánuje ich 
uvoľnenie z artiklov. V prípade látok, ktoré
sa pravdepodobne uvoľnia z artiklov v 
dostatočne vysokom množstve a takým 
spôsobom, že by mohli mať nepriaznivý
vplyv na ľudské zdravie alebo na životné
prostredie, by mala byť informovaná
Agentúra a mala by mať právomoc žiadať
predloženie registrácie;

(20) Keďže výrobcovia a dovozcovia 
artiklov by mali niesť zodpovednosť za svoje 
artikle, je vhodné uložiť registračnú po
žiadavku na látky, pri ktorých sa plánuje ich 
uvoľnenie z artiklov. V prípade látok, ktoré
spĺňajú kritériá článku 54, a teda boli 
zahrnuté v zozname látok, ktoré spĺňajú
kritériá schválenia (príloha XIIIa), by mala 
byť informovaná agentúra. Ustanovenia, 
ktoré sa týkajú schválenia, by sa mali vz
ťahovať na výrobcov a dovozcov týchto 
látok okamžite po ich zahrnutí do zoznamu 
látok podliehajúcich schváleniu (príloha 
XIIIb).

Or. en

Justification

Covers amendments 126, 127 and 128.


