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Návrh odporúčania do druhého čítania (PE 371.746v01-00)
Guido Sacconi
Registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemických látok (REACH), zriadenie 
Európskej chemickej agentúry, zmena a doplnenie smernice Európskeho parlamentu a Rady 
1999/45/ES a nariadenia (ES) č. .../... [o perzistentných organických znečisťujúcich látkach]

Spoločná pozícia Rady (7524/2006 – C6-0267/2006 – 2003/0256(COD))

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Philippe Busquin, Caroline Lucas, Carl 
Schlyter, Hiltrud Breyer, Dan Jørgensen a Ria Oomen-Ruijten

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
ODÔVODNENIE 1

(1) Toto nariadenie by malo zabezpečiť 
vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia a 
životného prostredia, ako aj voľný pohyb 
látok ako takých, látok v prípravkoch a vo 
výrobkoch, a zároveň zlepšovať 
konkurencieschopnosť a inovácie.

(1) Toto nariadenie by malo zabezpečiť 
vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia a 
životného prostredia, voľný pohyb látok ako 
takých, látok v prípravkoch a vo výrobkoch, 
zlepšenú transparentnosť a podporu
testovania, ktoré sa nevykonáva na 
zvieratách, a zároveň zlepšovať 
konkurencieschopnosť a inovácie.

Or. en

Odôvodnenie

In line with Amendment 1 adopted in First Reading.
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Linked to amendment of Article 1(1). These two objectives of this Regulation from the 
Commission Explanatory Memorandum have been deleted by the Council and should be re-
instated in view of the importance of both increased transparency and the promotion of non-
animal testing in this Regulation for all stakeholders and European citizens. (Busquin + 
Jørgensen + Oomen-Ruijten)

The Council added this recital to state the objectives of REACH, but forgot the objectives of 
increased transparency and the promotion of non-animal testing, as stated in the Explanatory 
Memorandum of the Commission proposal. (Lucas, Schlyter and Breyer).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Amalia Sartori, Chris Davies, Alessandro 
Foglietta a Adriana Poli Bortone

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52
ODÔVODNENIE 4 A (nové)

(4a) Systém REACH by mal byť navrhnutý 
a uplatňovaný tak, aby sa predišlo 
oslabeniu konkurencieschopnosti 
európskeho obchodu a priemyslu alebo 
poškodeniu obchodu s tretími krajinami. 
Nariadenie nesmie uložiť žiadne 
požiadavky na obchodných partnerov 
Európskej únie okrem tých, ktoré sú 
zlučiteľné s platnými zásadami voľného 
obchodu podľa ustanovení WTO.

Or. en

Odôvodnenie

Úspešný pozmeňujúci a doplňujúci návrh z prvého čítania, ktorým sa má zlepšiť 
konkurencieschopnosť európskeho priemyslu.(Davies)

Jeho cieľom je ochrana konkurencieschopnosti výrobkov európskych podnikov voči dovozom 
z tretích krajín. Znovu zavádza pozmeňujúci a doplňujúci návrh 416 z prvého čítania. 
(Foglietta & Poli Bortone)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Frédérique Ries a Chris Davies

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
ODÔVODNENIE 7

(7) S cieľom zachovať integritu vnútorného 
trhu a zabezpečiť vysokú mieru ochrany 

(7) S cieľom zachovať integritu vnútorného 
trhu a zabezpečiť vysokú mieru ochrany 
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ľudského zdravia, najmä zdravia 
pracovníkov a životného prostredia je 
potrebné zabezpečiť, aby sa pri výrobe látok 
v Spoločenstve dodržiavali právne predpisy 
Spoločenstva, aj keď sa tieto látky vyvážajú.

ľudského zdravia, najmä zdravia 
pracovníkov, citlivých vrstiev obyvateľstva a 
životného prostredia, je potrebné zabezpečiť, 
aby všetky látky, ktoré sa vyrábajú alebo 
umiestňujú na trh v Spoločenstve, boli v 
súlade s právnymi predpismi Spoločenstva, 
aj keď sa tieto látky vyvážajú.

Or. en

Odôvodnenie

Úroveň ochrany zdravia ľudí musí byť taká, aby zahŕňala tých , ktorí sú najviac vystavení 
rizikám (pracovníci) a najcitlivejšieh vrstvy obyvateľstva. Znovu zavádza pozmeňujúci a 
doplňujúci návrh 6 . 

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54
ODÔVODNENIE 7

(7) S cieľom zachovať integritu vnútorného 
trhu a zabezpečiť vysokú mieru ochrany 
ľudského zdravia, najmä zdravia 
pracovníkov a životného prostredia je 
potrebné zabezpečiť, aby sa pri výrobe látok 
v Spoločenstve dodržiavali právne predpisy 
Spoločenstva, aj keď sa tieto látky vyvážajú. 

(7) S cieľom zachovať integritu vnútorného 
trhu a zabezpečiť vysokú mieru ochrany 
životného prostredia a ľudského zdravia, 
najmä zdravia pracovníkov a citlivých 
vrstiev obyvateľstva, je potrebné zabezpečiť, 
aby sa pri výrobe všetkých látok v 
Spoločenstve dodržiavali právne predpisy 
Spoločenstva, aj keď sa tieto látky vyvážajú.

Or. en

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6 - prvé čítanie)

Odôvodnenie

Úroveň ochrany zdravia ľudí musí byť taká, aby zahŕňala tie skupiny obyvateľstva, ktoré sú 
zvlášť citlivé na chemické látky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55
ODÔVODNENIE 7
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(7) S cieľom zachovať integritu vnútorného 
trhu a zabezpečiť vysokú mieru ochrany 
ľudského zdravia, najmä zdravia 
pracovníkov a životného prostredia je 
potrebné zabezpečiť, aby sa pri výrobe látok 
v Spoločenstve dodržiavali právne predpisy 
Spoločenstva, aj keď sa tieto látky vyvážajú.

(7) S cieľom zachovať integritu vnútorného 
trhu a zabezpečiť vysokú mieru ochrany 
životného prostredia a ľudského zdravia, 
najmä zdravia pracovníkov a citlivých 
vrstiev obyvateľstva, je potrebné zabezpečiť, 
aby sa pri výrobe látok v Spoločenstve alebo 
látok umiestňovaných na trh Spoločenstva 
dodržiavali právne predpisy Spoločenstva, aj 
keď sa tieto látky vyvážajú.

Or. en

Odôvodnenie

Úroveň ochrany zdravia ľudí musí byť taká, aby zahŕňala skupiny najviac vystavené 
chemickým látkam (pracovníkov) a najcitlivejšie vrstvy obyvateľstva. Znovu zavádza 
pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56
ODÔVODNENIE 9

(9) Hodnotenie pôsobenia štyroch hlavných 
právnych nástrojov, ktoré v Spoločenstve 
upravujú problematiku chemických látok, 
napr. smernica Rady č. 67/548/EHS z 27. 
júna 1967 o aproximácii zákonov, iných 
právnych predpisov a správnych opatrení 
týkajúcich sa klasifikácie, balenia a 
označovania nebezpečných látok, smernica 
Rady 76/769/EHS z 27. júla 1976 o 
aproximácii zákonov, iných právnych 
predpisov a správnych opatrení členských 
štátov vzťahujúcich sa na obmedzenia 
uvádzania na trh a používania niektorých 
nebezpečných látok a prípravkov, smernica 
Európskeho parlamentu a Rady č. 
1999/45/ES z 31. mája 1999 o aproximácii 
zákonov, iných právnych predpisov a 
správnych opatrení členských štátov o 
klasifikácii, balení a označovaní 
nebezpečných prípravkov a nariadenie Rady 
(EHS) č. 793/93 z 23. marca 1993 o 
vyhodnocovaní a kontrole rizík existujúcich 

(9) Hodnotenie pôsobenia štyroch hlavných 
právnych nástrojov, ktoré v Spoločenstve 
upravujú problematiku chemických látok, 
napr. smernica Rady č. 67/548/EHS z 27.
júna 1967 o aproximácii zákonov, iných 
právnych predpisov a správnych opatrení 
týkajúcich sa klasifikácie, balenia a 
označovania nebezpečných látok, smernica 
Rady 76/769/EHS z 27. júla 1976 o 
aproximácii zákonov, iných právnych 
predpisov a správnych opatrení členských 
štátov vzťahujúcich sa na obmedzenia 
uvádzania na trh a používania niektorých 
nebezpečných látok a prípravkov, smernica 
Európskeho parlamentu a Rady č. 
1999/45/ES z 31. mája 1999 o aproximácii 
zákonov, iných právnych predpisov a 
správnych opatrení členských štátov o 
klasifikácii, balení a označovaní 
nebezpečných prípravkov a nariadenie Rady 
(EHS) č. 793/93 z 23. marca 1993 o 
vyhodnocovaní a kontrole rizík existujúcich 
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látok, odhalilo množstvo problémov vo 
fungovaní právnych predpisov Spoločenstva 
o chemických látkach, čo vedie k rozporom 
medzi zákonmi, inými právnymi predpismi a 
správnymi opatreniami v členských štátoch, 
ktoré priamo ovplyvňujú fungovanie 
vnútorného trhu v tejto oblasti, a potrebu 
urobiť viac pre ochranu verejného zdravia a 
životného prostredia v súlade so zásadou 
prevencie.

látok, odhalilo množstvo problémov vo 
fungovaní právnych predpisov Spoločenstva 
o chemických látkach, čo vedie k rozporom 
medzi zákonmi, inými právnymi predpismi a 
správnymi opatreniami v členských štátoch, 
ktoré priamo ovplyvňujú fungovanie 
vnútorného trhu v tejto oblasti, a
neschopnosť chrániť verejné zdravie a 
životné prostredie preventívnym spôsobom.

Or. en

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7 - prvé čítanie)

Odôvodnenie

Malo by existovať vedomie o tom, že REACH zapĺňa medzeru v poznatkoch súvisiacich s 
ochranou verejného zdravia a životného prostredia. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Richard Seeber

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57
ODÔVODNENIE 11

(11) S cieľom zabezpečiť funkčnosť a 
zachovať stimuly pre recykláciu a 
zhodnocovanie odpadov by sa odpady 
nemali považovať za látky, prípravky alebo 
výrobky v zmysle tohto nariadenia.

(11) S cieľom zabezpečiť funkčnosť a 
zachovať stimuly pre recykláciu a 
zhodnocovanie by sa odpady a druhotné 
suroviny nemali považovať za látky, 
prípravky alebo výrobky v zmysle tohto 
nariadenia. Vytváranie hodnoty 
(zhodnocovanie) odpadov a materiálov 
používaných ako druhotné suroviny alebo 
ako energetický zdroj v zhodnocovacích 
činnostiach prispieva k cieľu EÚ pre trvalo 
udržateľný rozvoj, a toto nariadenie 
nezavádza požiadavky, ktoré znižujú 
stimuly pre takúto recykláciu 
a zhodnocovanie.

Or. de

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zodpovedá pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 
424 prijatému v prvom čítaní spolu s odôvodnením 11 spoločnej pozície. Jeho cieľom je na 
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jednej strane prihliadnuť k súčasným diskusiám v oblasti odpadov, pokiaľ ide o druhotné 
suroviny, a na strane druhej poskytnúť ďalšie podnety na recykláciu odpadov v záujme 
udržateľného rozvoja.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Françoise Grossetête, Anne Laperrouze, 
Vittorio Prodi, Ria Oomen-Ruijten

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58
ODÔVODNENIE 11 A (nové)

(11a) Z dôvodov účinného využívania 
zdrojov a trvalej udržateľnosti by sa mali 
vyňať druhotné suroviny získané 
recykláciou materiálov z výroby a 
spracovania a odpadov na konci životného 
cyklu. Vytváranie hodnoty (zhodnocovanie) 
odpadov a materiálov používaných ako 
druhotné suroviny alebo ako energetický 
zdroj v zhodnocovacích činnostiach 
prispieva k cieľu EÚ, ktorým je trvalo 
udržateľný rozvoj, a toto nariadenie 
nezavádza požiadavky, ktoré obmedzujú 
stimuly pre takúto recykláciu 
a zhodnocovanie.

Or. en

Odôvodnenie

Considering secondary raw materials in the scope of REACH could seriously hamper 
recycling and recovery and thereby increase the need for non-renewable resources. It should 
be made clear that recycling and resource efficiency is in no way discouraged by REACH. 
(Grossetête, Laperrouze & Prodi)

Amendment 424 from first reading. Incorporating secondary raw materials into the REACH 
system could substantially hamper the closure of materials cycles and consequently inevitably 
increase demand for primary resources. It is necessary to ensure that REACH in no way 
hampers recycling or resource efficiency. (Oomen-Ruijten)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dagmar Roth-Behrendt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59
ODÔVODNENIE 11 A (nové)

(11a) Z dôvodov funkčnosti by sa mali 
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vyňať odpady a materiály používané ako 
druhotné suroviny alebo ako zdroj energie. 
Získavanie hodnoty („zhodnocovanie“) 
z odpadov a materiálov používaných ako 
druhotné suroviny alebo ako zdroj energie 
v zhodnocovacích činnostiach, prispieva 
k cieľu EÚ v oblasti trvalo udržateľného 
rozvoja a toto nariadenie by nemalo zaviesť 
požiadavky, ktoré obmedzujú stimuly pre 
takúto recykláciu a zhodnocovanie.

Or. en

Odôvodnenie

Znovu zavádza pozmeňujúci a doplňujúci návrh 424 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60
ODÔVODNENIE 11 A (nové)

(11a) Cieľom nového systému, ktorý sa 
ustanovuje týmto nariadením, je prioritne 
sa zaoberať problematikou 
najnebezpečnejších látok. Hodnotenie 
miery nebezpečenstva a posúdenie rizika 
musí zohľadňovať aj účinok látok na 
citlivé vrstvy obyvateľstva.

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom chrániť budúce generácie musí štandardná úroveň ochrany ľudského zdravia 
zahŕňať vrstvy, ktoré sú najcitlivejšie voči zdravotným účinkom chemikálií vyrábaných 
ľudskou činnosťou. Znovu zavádza pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61
ODÔVODNENIE 11 A (nové)
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 (11a) Cieľom nového systému, ktorý sa 
ustanovuje týmto nariadením, je prioritne 
sa zaoberať problematikou 
najnebezpečnejších látok. Hodnotenie 
miery nebezpečenstva a posúdenie rizika 
musí zohľadňovať aj účinok látok na vývoj 
plodu a zdravie žien a detí.

Or. en

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9 - prvé čítanie)

Odôvodnenie

S cieľom chrániť budúce generácie musí štandardná úroveň ochrany ľudského zdravia 
zahŕňať vrstvy, ktoré sú najcitlivejšie voči zdravotným účinkom chemikálií vyrábaných 
ľudskou činnosťou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Guido Sacconi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62
ODÔVODNENIE 12

(12) Dôležitým cieľom nového systému, 
ktorý sa má vytvoriť týmto nariadením, je 
povzbudiť a v niektorých prípadoch
zabezpečiť, aby sa látky vzbudzujúce veľké 
obavy napokon nahradili menej 
nebezpečnými látkami alebo technológiami, 
ak sú k dispozícii vhodné a ekonomicky a 
technicky uskutočniteľné alternatívy. Toto 
nariadenie nemá vplyv na uplatňovanie 
smerníc o ochrane pracovníkov a o životnom 
prostredí, najmä smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2004/37/ES z 29. apríla 
2004 o ochrane pracovníkov pred rizikami z 
vystavenia účinkom karcinogénov alebo 
mutagénov pri práci (šiesta samostatná 
smernica v zmysle článku 16 ods. 1 
smernice Rady 89/391/EHS) a smernice 
Rady 98/24/ES, zo 7. apríla 1998 o ochrane 
zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred 
rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi 
pri práci (štrnásta samostatná smernica v 
zmysle článku 16 ods. 1 smernice 
89/391/EHS) podľa ktorých sú 

(12) Dôležitým cieľom nového systému, 
ktorý sa má vytvoriť týmto nariadením, je 
zabezpečiť, aby sa nebezpečné látky 
nahrádzali menej nebezpečnými látkami 
alebo technológiami, ak sú k dispozícii 
vhodné a ekonomicky a technicky 
uskutočniteľné alternatívy. Toto nariadenie 
nemá vplyv na uplatňovanie smerníc o 
ochrane pracovníkov a o životnom prostredí, 
najmä smernice Európskeho parlamentu a 
Rady 2004/37/ES z 29. apríla 2004 o 
ochrane pracovníkov pred rizikami z 
vystavenia účinkom karcinogénov alebo 
mutagénov pri práci (šiesta samostatná 
smernica v zmysle článku 16 ods. 1 
smernice Rady 89/391/EHS) a smernice 
Rady 98/24/ES, zo 7. apríla 1998 o ochrane 
zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred 
rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi 
pri práci (štrnásta samostatná smernica v 
zmysle článku 16 ods. 1 smernice 
89/391/EHS) podľa ktorých sú 
zamestnávatelia povinní odstraňovať 
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zamestnávatelia povinní odstraňovať 
nebezpečné látky vždy, keď je to technicky 
možné, alebo nahradiť nebezpečné látky 
menej nebezpečnými.

nebezpečné látky vždy, keď je to technicky 
možné, alebo nahradiť nebezpečné látky 
menej nebezpečnými.

Or. en

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8 - prvé čítanie)

Odôvodnenie

Dôležitým prvkom nariadenia REACH by mala byť zásada náhrady.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Frédérique Ries a Chris Davies

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63
ODÔVODNENIE 12 A (nové)

(12a) Cieľom nového systému, ktorý sa 
ustanovuje týmto nariadením, je prioritne 
sa zaoberať problematikou 
najnebezpečnejších látok. Hodnotenie 
miery nebezpečenstva a posúdenie rizika 
musí zohľadňovať aj účinok látok na 
citlivé vrstvy obyvateľstva.

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom chrániť budúce generácie musí štandardná úroveň ochrany ľudského zdravia 
zahŕňať najcitlivejšie vrstvy. Znovu zavádza pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Guido Sacconi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64
ODÔVODNENIE 18

(18) Ustanovenia o autorizácii by mali 
zabezpečiť dobré fungovanie vnútorného 
trhu a zároveň zaistiť, aby sa riziká 
vyplývajúce z látok vzbudzujúcich veľké 
obavy riadne kontrolovali. Autorizácie pre 
uvedenie na trh a pre používanie by mala
udeľovať výlučne Komisia, ak sú riziká 

(18) Ustanovenia o autorizácii upravujú 
dočasnú autorizáciu týkajúcu sa uvedenia 
na trh a používania látok, ktoré vzbudzujú 
veľmi vysoké obavy, ktorú udeľuje Komisia 
v prípadoch, ak neexistujú vhodné 
alternatívne látky alebo technológie, ak 
používanie takýchto látok nie je oprávnené 
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vyplývajúce z ich používania primerane 
kontrolované tam, kde je to možné, alebo 
použitie môže byť oprávnené zo sociálno-
ekonomických dôvodov a nie sú dostupné 
žiadne vhodné alternatívy, ktoré sú 
ekonomicky a technicky uskutočniteľné.

zo sociálno-ekonomického hľadiska a 
pokiaľ sú riziká vyplývajúce z ich 
používania primerane kontrolované.

Or. en

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15 - prvé čítanie)

Odôvodnenie

Je dôležité, aby sa zásada náhrady spájala s udeľovaním autorizácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Chris Davies a Lena Ek

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65
ODÔVODNENIE 18

(18) Ustanovenia o autorizácii by mali 
zabezpečiť dobré fungovanie vnútorného 
trhu a zároveň zaistiť, aby sa riziká 
vyplývajúce z látok vzbudzujúcich veľké 
obavy riadne kontrolovali. Autorizácie pre 
uvedenie na trh a pre používanie by mala 
udeľovať výlučne Komisia, ak sú riziká 
vyplývajúce z ich používania primerane 
kontrolované tam, kde je to možné, alebo
použitie môže byť oprávnené zo sociálno-
ekonomických dôvodov a nie sú dostupné 
žiadne vhodné alternatívy, ktoré sú 
ekonomicky a technicky uskutočniteľné.

(18) Ustanovenia o autorizácii by mali 
zabezpečiť dobré fungovanie vnútorného 
trhu. Autorizácie pre uvedenie na trh a pre 
používanie by mala udeľovať výlučne 
Komisia, ak sú riziká vyplývajúce z ich 
používania primerane kontrolované tam, kde 
je to možné a použitie môže byť oprávnené 
zo sociálno-ekonomických dôvodov a nie sú 
dostupné žiadne vhodné alternatívy, ktoré sú 
ekonomicky a technicky uskutočniteľné. 

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh objasňuje, že cieľom autorizácie je konečná náhrada 
nebezpečných chemikálií. Súvisí s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k článku 52. Znovu 
zavádza pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud 
Breyer a Jonas Sjöstedt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66
ODÔVODNENIE 31

(31) Členské štáty, agentúra a všetky 
zainteresované strany by mali plne 
zohľadniť výsledky RIP, najmä pokiaľ ide o 
registráciu látok prírodného pôvodu.

(31) Členské štáty, agentúra a všetky 
zainteresované strany by mali plne 
zohľadniť výsledky RIP, najmä pokiaľ ide o 
registráciu látok prírodného pôvodu, pretože 
komplexné a premenlivé zloženie látok 
prírodného pôvodu môže vyžadovať úpravu 
informačných požiadaviek.

Or. en

(New Pozmeňujúci a doplňujúci návrh - Rule 62(2)(c)

Odôvodnenie

Malo by sa určiť, že zvláštna povaha látok prírodného pôvodu môže vyžadovať úpravu 
informačných požiadaviek.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna 
Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Avril Doyle, Amalia Sartori, Ria Oomen-Ruijten, 

Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Chris Davies a Lena Ek

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67
ODÔVODNENIE 35 A (nové)

(35a) V kontexte osobitných okolností pre 
malé a stredné podniky by členské štáty 
mali prijať opatrenia na poskytovanie 
zvláštnej pomoci pre takéto podniky na 
uskutočnenie testov potrebných na 
zhromaždenie informácií požadovaných 
týmto nariadením.

Or. en

Odôvodnenie

It is important to take the needs of SMEs into account by providing special support to them. 
(Wijkman & others + Oomen-Ruijten)

Corresponds with Amendment 21 adopted in first reading.(Oomen-Ruijten)
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It is important to provide the appropriate assistance measures, particularly to SMEs, to 
facilitate the implementation of this regulation. Amendment 363 at first reading. (Foglietta & 
Poli Bortone)

Successful First Reading Amendment. (Davies)

SMEs require special assistance. Identical to first reading Amendment 363. (Ek)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Lena Ek, Chris Davies, Ria Oomen-
Ruijten, Alessandro Foglietta a Adriana Poli Bortone

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 68
ODÔVODNENIE 35 B (nové)

(35b) Členské štáty by v spolupráci s 
Komisiou mali vytvoriť komplexnú 
podpornú sieť s cieľom pomôcť 
spoločnostiam, najmä malým a stredným 
podnikom, splniť požiadavky tohto 
nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

Malé a stredné podniky vyžadujú zvláštnu pomoc. Identický s pozmeňujúcim a doplňujúcim 
návrhom 22 z prvého čítania.(Ek)

Úspešný pozmeňujúci a doplňujúci návrh z prvého čítania. (Davies)

Zodpovedá pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 22 prijatému v prvom čítaní. Nie je 
potrebné ďalšie vysvetlenie. (Oomen-Ruijten)

Znovu zavádza pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22 z prvého čítania s cieľom pomôcť 
vyrovnať sa malým a stredným podnikom vyrovnať sa s úlohami pri vykonávaní nariadenia.  
(Foglietta & Poli Bortone)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Amalia Sartori, Frieda Brepoels, Anders 
Wijkman, Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt, Alessandro Foglietta 

a Adriana Poli Bortone

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 69
ODÔVODNENIE 43 A (nové)
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(43a) S cieľom podporovať testovanie, 
ktoré sa nevykonáva na zvieratách, by 
Komisia, členské štáty a priemysel mali 
prideliť viac prostriedkov na vývoj, 
potvrdzovanie platnosti a uznávanie testov, 
ktoré sa nevykonávajú na zvieratách. Časť 
poplatkov uhradených Agentúre by sa mala 
vyčleniť na tento účel.

Or. en

Odôvodnenie

In order to achieve the objective of this Regulation to promote non-animal testing, it is 
necessary to make available more resources for the development, validation and acceptance 
of non-animal test methods that can be used to meet the information requirements of this 
Regulation. Amendment first reading 25. (Brepoels & Wijkman)

The use of non-animal tests is preferable from both an ethical and a scientific view. To 
promote non-animal testing to meet the information requirements of this Regulation, it is 
necessary to make available more resources for the development, validation and acceptance 
of non-animal test methods. (Lucas & others)

Efforts to phase out tests on animals can be effective only by means of research into and 
development of alternative methodologies. Znovu zavádza pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25 
z prvého čítania. (Foglietta & Poli Bortone)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Amalia Sartori

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 71
ODÔVODNENIE 46 A (nové)

(46a) V prípade, že vlastník štúdie týkajúcej 
sa testov na stavovcoch alebo inej štúdie, 
ktorá môže zabrániť testovaniu na 
zvieratách, nesprístupní túto štúdiu 
Agentúre a/alebo ďalším možným 
registrujúcim,by nemal mať možnosť 
zaregistrovať svoju látku.

Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28 z prvého čítania.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Amalia Sartori

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 72
ODÔVODNENIE 50 A (nové)

(50a) V prípade, že možný registrujúci 
a/alebo účastník fóra pre výmenu 
informácií o látkach (SIEF) nezaplatí svoj 
podiel na nákladoch štúdie týkajúcej sa 
testov na stavovcoch alebo inej štúdie, ktorá 
môže zabrániť testovaniu na zvieratách, 
nemal by mať možnosť zaregistrovať svoju 
látku.

Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Chris Davies, Amalia Sartori

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 73
ODÔVODNENIE 51 A (nové)

(51a) Ak výrobca alebo dovozca látky, či už 
samotnej alebo v prípravku, nemá v úmysle 
predložiť registráciu látky, upovedomí o 
tom Agentúru a svojich následných 
používateľov.

Or. en

Odôvodnenie

Úspešný pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34 z prvého čítania. Oznámenie o neregistovaní je 
dôležitou informáciou pre následných používateľov o stiahnutí určitých látok z trhu.  (Davies)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Ria Oomen-Ruijten, Vittorio Prodi, Chris 
Davies, Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 74
RODÔVODNENIE 51 A (nové)
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(51a) Informovanie o rizikách je 
mimoriadne dôležitou súčasťou procesu 
podávania informácií a odporúčaní 
verejnosti o tom, ako môžu zvládať 
prípadné riziká a danú látku alebo 
prípravok používať účinne a bezpečne. 
Informovanie o rizikách si vyžaduje, aby 
výrobca rozumel informačným potrebám 
používateľov, následne poskytol 
informácie, odporúčania a pomoc a 
podporil tak bezpečné používanie príslušnej 
látky alebo prípravku koncovým 
používateľom. Aby sa zabezpečilo právo 
spotrebiteľov mať informácie o látkach a 
prípravkoch, ktoré používajú, mal by sa 
uskutočňovať vývoj primeraného
informačného systému zameraného na 
riziká vrátane poskytovania doplnkových 
informácií, napríklad prostredníctvom 
internetových stránok a vzdelávacích 
kampaní. Týmto sa ešte viac zvýši 
bezpečnosť používania látok a prípravkov a 
dôvera v ne. Takýto systém bude hodnotný 
pre organizácie spotrebiteľov v tom, že 
prostredníctvom systému REACH stanoví 
rámec na riešenie skutočných obáv 
spotrebiteľov a pre priemysel v tom, že 
vybuduje dôveru spotrebiteľov v používanie 
látok a prípravkov s obsahom chemických 
látok.

Or. en

Odôvodnenie

Corresponds to Amendment 30 First Reading. 
An appropriate and consistent communication system based on risk will provide consumers 
with the necessary information and advice to enable them to manage their risk safely and 
effectively when using a substance or preparation. (Oomen-Ruijten & Prodi)

Successful First Reading amendment. (Davies)

Linked to the amendment to Recital 21. An appropriate and consistent communication system 
based on risk will provide consumers with the necessary information and advice to enable 
them to manage safely and effectively the risks involved in using a substance or preparation.
Znovu zavádza pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30 z prvého čítania. (Lienemann & Ferreira)
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne 
Ferreira, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Lena Ek a Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 75
ODÔVODNENIE 54

(54) Podrobne by sa mali stanoviť aj 
požiadavky na hodnotenie chemickej 
bezpečnosti zo strany následných 
užívateľov, aby sa im umožnilo plnenie ich 
povinností. Tieto požiadavky by sa mali 
uplatňovať len pri látkach alebo 
prípravkoch v celkovom množstve nad 1 
tonu. Následní užívatelia by však v každom 
prípade mali zvážiť použitie a určiť a 
uplatniť vhodné opatrenia na manažment 
rizík. Následní užívatelia by mali agentúre
poskytovať určité základné informácie o 
použití.

(54) Podrobne by sa mali stanoviť aj 
požiadavky na hodnotenie chemickej 
bezpečnosti zo strany následných 
užívateľov, aby sa im umožnilo plnenie ich 
povinností. Následní užívatelia by však v 
každom prípade mali zvážiť použitie a určiť 
a uplatniť vhodné opatrenia na manažment 
rizík. Následný používateľ podá správu o 
rizikách, na ktoré poukázalo hodnotenie 
chemickej bezpečnosti, čo najúčinnejším a 
najvhodnejším spôsobom pre používateľa 
látky alebo prípravku v danej fáze 
dodávateľského reťazca/životného cyklu, a 
poskytne spotrebiteľom odporúčanie o 
bezpečnom používaní.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zabezpečuje rýchly a efektívny tok informácií v 
dodávateľskom reťazci a bezpečné zaobchádzanie s výrobkami spotrebiteľmi a používateľmi 
vrátane informácií o používaní látok na pracovisku. Príslušná časť pozmeňujúceho a 
doplňujúceho návrhu 33 sa podáva znova.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 76
ODÔVODNENIE 54

(54) Podrobne by sa mali stanoviť aj 
požiadavky na hodnotenie chemickej 
bezpečnosti zo strany následných 
užívateľov, aby sa im umožnilo plnenie ich 
povinností. Tieto požiadavky by sa mali 
uplatňovať len pri látkach alebo 
prípravkoch v celkovom množstve nad 1 
tonu. Následní užívatelia by však v každom 
prípade mali zvážiť použitie a určiť a 
uplatniť vhodné opatrenia na manažment 

(54) Podrobne by sa mali stanoviť aj 
požiadavky na hodnotenie chemickej 
bezpečnosti zo strany následných 
užívateľov, aby sa im umožnilo plnenie ich 
povinností. Následní užívatelia by však v 
každom prípade mali zvážiť použitie a určiť 
a uplatniť vhodné opatrenia na manažment 
rizík. Následní používatelia by mali 
podávať správu o rizikách, na ktoré 
poukázalo hodnotenie chemickej 
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rizík. Následní užívatelia by mali agentúre 
poskytovať určité základné informácie o 
použití.

bezpečnosti, spôsobom, ktorý je 
najúčinnejší a najvhodnejší pre 
používateľa látky alebo prípravku v danej 
fáze dodávateľského reťazca/životného 
cyklu, a poskytovať spotrebiteľom 
odporúčanie o bezpečnom používaní. 
Následní užívatelia by mali agentúre
poskytovať určité základné informácie o 
použití.

Or. en

(Nový pozmeňujúci a doplňujúci návrh - článok 62 ods. 2 písm. c) a pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 33 - prvé čítanie)

(Súvisí s článkom 36 ods. 4 písm. c))

Odôvodnenie

Limitná hodnota pre správu o chemickej bezpečnosti pre následných používateľov by mala 
negatívny vplyv na výrobcov tým, že by sa z ich správy o chemickej bezpečnosti vylúčili 
spôsoby použitia v objeme pod 1 tonu, pretože by z toho následným používateľom nevyplývali 
žiadne povinnosti. Vytvorilo by to vážnu trhlinu, pokiaľ ide o bezpečnostné informácie pre 
spôsoby použitia s malými objemami. 

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh odzrkadľuje aj povinnosť následných používateľov 
informovať dodávateľov a i spotrebiteľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud 
Breyer, Jonas Sjöstedt, Frieda Brepoels, Anders Wijkman a Dan Jørgensen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 77
ODÔVODNENIE 58 A (nové)

(58a) V záujme predchádzania testovaniu 
na zvieratách a úspory nákladov by sa 
návrhy testovania, ktoré zahŕňajú testy na 
stavovcoch, mali prekonzultovať s 
Európskym centrom pre legalizáciu 
alternatívnych metód (ECVAM).

Or. en
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(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37 - prvé čítanie)

Odôvodnenie

Centrum ECVAM je hlavnou inštitúciou EÚ v oblasti alternatívnych testovacích metód. 
Pretože sa alternatívne testovacie metódy vyvíjajú neustále, je s ním potrebné konzultovať v 
prípadoch návrhov na testovanie na stavovcoch, aby sa zabezpečilo, že sa využijú najnovšie 
informácie. (Lucas & ďalší)

Pretože v oblasti alternatívnych testovacích metód dochádza k neustálemu vývoju, Agentúra 
by mala konzultovať s odborníkmi, ktorí majú najnovšie poznatky, skúsenosti a informácie o 
alternatívnych testoch. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37 z prvého čítania. (Brepoels & 
Wijkman + Jørgensen)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Guido Sacconi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 78
ODÔVODNENIE 63

(63) S cieľom zabezpečiť dostatočne vysokú 
úroveň ochrany ľudského zdravia, vrátane 
zohľadnenia príslušných skupín ľudskej 
populácie a prípadne citlivých podskupín 
obyvateľstva a životného prostredia by sa s 
látkami, ktoré vzbudzujú veľmi veľké obavy 
malo v súlade so zásadou prevencie 
zaobchádzať opatrným spôsobom. 
Autorizácia by sa mala udeliť, ak fyzické 
alebo právnické osoby, ktoré žiadajú o 
autorizáciu, preukážu udeľujúcemu 
orgánu, že riziká pre ľudské zdravie a 
životné prostredie vyplývajúce z používania 
látky sa primerane kontrolujú. V opačnom 
prípade môže byť použitie autorizované ak 
sa preukáže, že sociálno-ekonomický prínos 
plynúci z používania látky prevyšuje riziká 
súvisiace s jej použitím a že neexistujú 
vhodné alternatívne látky ani technológie, 
ktoré by boli ekonomicky a technicky 
uskutočniteľné. Vzhľadom na dobré 
fungovanie vnútorného trhu je vhodné, aby 
udeľujúcim orgánom bola Komisia.

S cieľom zabezpečiť dostatočne vysokú 
úroveň ochrany ľudského zdravia, najmä 
zdravia citlivých skupín obyvateľstva, a 
životného prostredia, by sa s látkami, 
ktorých vlastnosti vzbudzujú veľmi veľké 
obavy malo zaobchádzať preventívnym 
spôsobom a autorizácia by sa im mala
udeliť, ak podniky, ktoré ich používajú, 
preukážu udeľujúcemu orgánu, že 
neexistujú vhodné alternatívne látky alebo 
technológie, že prínos používania látky pre 
spoločnosť prevyšuje riziká, ktoré sú s 
používaním spojené a že riziká sú 
primerane kontrolované. Udeľujúci orgán 
by potom mal overiť splnenie týchto 
požiadaviek prostredníctvom postupu 
autorizácie na základe žiadostí od 
podnikov. Keďže autorizácie by mali 
zabezpečiť vysokú mieru ochrany na 
vnútornom trhu, je vhodné, aby udeľujúcim 
orgánom bola Komisia.

Or. en
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(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41 - prvé čítanie)

Odôvodnenie

Látky s veľmi vysokým rizikom sa musia nahrádzať, kedykoľvek je to možné, inými, 
bezpečnejšími látkami, a keď sa použijú, musí sa prihliadnuť k sociálno-ekonomickým 
prínosom a riziko sa musí primerane riadiť.

Pri autorizácii sa musí venovať zvláštna pozornosť citlivým vrstvám obyvateľstva..

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Chris Davies, Lena Ek

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 79
ODÔVODNENIE 63

(63) S cieľom zabezpečiť dostatočne vysokú 
úroveň ochrany ľudského zdravia, vrátane 
zohľadnenia príslušných skupín ľudskej 
populácie a prípadne citlivých podskupín 
obyvateľstva a životného prostredia by sa s 
látkami, ktoré vzbudzujú veľmi veľké obavy 
malo v súlade so zásadou prevencie 
zaobchádzať opatrným spôsobom. 
Autorizácia by sa mala udeliť, ak fyzické 
alebo právnické osoby, ktoré žiadajú o 
autorizáciu, preukážu udeľujúcemu orgánu, 
že riziká pre ľudské zdravie a životné 
prostredie vyplývajúce z používania látky sa 
primerane kontrolujú. V opačnom prípade 
môže byť použitie autorizované ak sa 
preukáže, že sociálno-ekonomický prínos 
plynúci z používania látky prevyšuje riziká 
súvisiace s jej použitím a že neexistujú 
vhodné alternatívne látky ani technológie, 
ktoré by boli ekonomicky a technicky 
uskutočniteľné. Vzhľadom na dobré 
fungovanie vnútorného trhu je vhodné, aby 
udeľujúcim orgánom bola Komisia.

(63) S cieľom zabezpečiť dostatočne vysokú 
úroveň ochrany ľudského zdravia, vrátane 
zohľadnenia príslušných skupín ľudskej 
populácie a prípadne citlivých podskupín 
obyvateľstva a životného prostredia by sa s 
látkami, ktoré vzbudzujú veľmi veľké obavy 
malo v súlade so zásadou prevencie 
zaobchádzať opatrným spôsobom. 
Autorizácia by sa mala udeliť, ak fyzické 
alebo právnické osoby, ktoré žiadajú o 
autorizáciu, preukážu udeľujúcemu orgánu, 
že neexistujú vhodné alternatívne látky 
alebo technológie, že prínosy pre 
spoločnosť prevyšujú riziká, ktoré sú s 
používaním spojené a že riziká sú 
primerane kontrolované. Vzhľadom na 
dobré fungovanie vnútorného trhu je 
vhodné, aby udeľujúcim orgánom bola 
Komisia.

Or. en

Odôvodnenie

Aktívne spoločnosti, ktoré investujú do bezpečnejších riešení, sú v súčasnosti na trhu 
znevýhodnené. Vždy by sa malo najprv prihliadať na dostupnosť vhodných bezpečnejších 
alternatív, čím by sa zvýšila hospodárska súťaž, inovatívnosť a nahrádzanie nebezpečných 
chemikálií. Zodpovedajúca časť pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 41 sa predkladá 
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znova.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Frédérique Ries a Chris Davies

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 80
ODÔVODNENIE 63

(63) S cieľom zabezpečiť dostatočne vysokú 
úroveň ochrany ľudského zdravia, vrátane 
zohľadnenia príslušných skupín ľudskej 
populácie a prípadne citlivých podskupín 
obyvateľstva a životného prostredia by sa s 
látkami, ktoré vzbudzujú veľmi veľké obavy 
malo v súlade so zásadou prevencie 
zaobchádzať opatrným spôsobom. 
Autorizácia by sa mala udeliť, ak fyzické 
alebo právnické osoby, ktoré žiadajú o 
autorizáciu, preukážu udeľujúcemu orgánu, 
že riziká pre ľudské zdravie a životné 
prostredie vyplývajúce z používania látky sa 
primerane kontrolujú. V opačnom prípade 
môže byť použitie autorizované ak sa 
preukáže, že sociálno-ekonomický prínos 
plynúci z používania látky prevyšuje riziká 
súvisiace s jej použitím a že neexistujú 
vhodné alternatívne látky ani technológie, 
ktoré by boli ekonomicky a technicky 
uskutočniteľné. Vzhľadom na dobré 
fungovanie vnútorného trhu je vhodné, aby 
udeľujúcim orgánom bola Komisia.

(63) S cieľom zabezpečiť dostatočne vysokú 
úroveň ochrany ľudského zdravia, najmä 
zdravia citlivých skupín obyvateľstva, a 
životného prostredia, by sa s látkami, 
ktorých vlastnosti vzbudzujú veľmi veľké 
obavy malo zaobchádzať preventívnym
spôsobom a autorizácia by sa im mala 
udeliť, ak podniky, ktoré ich používajú, 
preukážu udeľujúcemu orgánu, že 
neexistujú vhodné alternatívne látky alebo 
technológie, že prínos používania látky pre 
spoločnosť prevyšuje riziká, ktoré sú s 
používaním spojené a že riziká sú 
primerane kontrolované. Vzhľadom na 
dobré fungovanie vnútorného trhu je 
vhodné, aby udeľujúcim orgánom bola 
Komisia. Udeľujúci orgán by potom mal 
overiť splnenie týchto požiadaviek 
prostredníctvom postupu autorizácie na 
základe žiadostí od podnikov. Keďže 
autorizácie by mali zabezpečiť vysokú mieru 
ochrany na vnútornom trhu, je vhodné, aby 
udeľujúcim orgánom bola Komisia.

Or. en

Odôvodnenie

Zabezpečenie vysokej úrovne ochrany ľudského zdravia vyžaduje zavedenie ochrany na 
úrovni, ktorá je dostatočná pre citlivé vrstvy obyvateľstva. Znenie Rady je výrazne slabšie ako 
tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý znovu zavádza pozmeňujúci a doplňujúci návrh 
EP 41.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Guido Sacconi, Anders Wijkman, Frieda 
Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Avril Doyle, Chris Davies

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 81
ODÔVODNENIE 64
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(64) Pri zohľadnení výsledkov RIP sa tiež 
môže vypracovať metodika na ustanovenie 
medzných hodnôt pre karcinogénne a 
mutagénne látky. Príslušná príloha sa na 
základe tejto metodiky môže zmeniť a 
doplniť, aby sa umožnilo prípadné použitie 
medzných hodnôt v kontexte autorizácie 
použitia karcinogénnych a mutagénnych 
látok.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Deletes a new provision in the common position, since one single procedure should be used 
for the authorisation of substances of high concern. (Sacconi) 

For substances, substitution should always be the first option, taking social economic aspects 
and adequate control into account. The Council focuses to a too large degree upon adequate 
control. It is not advisable to start to try to develop "safe" threshold levels for continued use 
of substances that can lead to cancer and change the DNA. (Wijkman & others)

The European Parliament should be involved in any decision to agree ‘acceptable death 
limits’ from chemicals that cause cancer and/or damage DNA. Such a change to the definition 
of ‘adequate control’ would allow almost all substances of high concern to claim ‘adequate 
control’, thereby fundamentally undermining REACH and the European Parliament’s view.  
(Davies)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Ria Oomen-Ruijten, Vittorio Prodi, 
Marie-Noëlle Lienemann a Anne Ferreira

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 82
ODÔVODNENIE 85

(85) Štruktúra agentúry by mala vyhovovať 
úlohám, ktoré má plniť. Skúsenosti s 
niektorými podobnými agentúrami 
Spoločenstva poskytujú z tohto hľadiska isté 
usmernenie, štruktúra by však mala byť 
upravená tak, aby spĺňala osobitné potreby 
tohto nariadenia.

(85) Štruktúra agentúry by mala vyhovovať 
úlohám, ktoré má plniť. Skúsenosti s 
niektorými podobnými agentúrami 
Spoločenstva poskytujú z tohto hľadiska isté 
usmernenie, štruktúra by však mala byť 
upravená tak, aby spĺňala osobitné potreby 
tohto nariadenia. V tejto súvislosti by sa 
malo v rámci Agentúry zriadiť centrum 
vysokej kvality, ktoré by sa špecializovalo 
na informovanie o rizikách a 
nebezpečenstvách spojených s určitými 
látkami a prípravkami.
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Or. en

Odôvodnenie

Zodpovedá pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 45 z prvého čítania. (Oomen-Ruijten & 
Prodi)

Súvisí s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k odôvodneniu 84. Predloženie 
pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 45 z prvého čítania. (Lienemann & Ferreira)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Frieda Brepoels, Anders Wijkman a Chris 
Davies

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 83
ODÔVODNENIE 88 A (nové)

(88a) V súlade s cieľom podporovať 
metódy testovania, ktoré sa nevykonáva na 
zvieratách, by sa mala časť príspevkov 
vyčleniť práve na vývoj takýchto 
testovacích metód.

Or. en

Odôvodnenie

In order to achieve the objective of this Regulation to promote non-animal testing, it is 
necessary to make available more resources through the Agency for the development of non-
animal test methods that can be used to meet the information requirements of this Regulation, 
also in view of the current lack of resources, the fact that companies have much to gain from 
alternative methods in terms of costs and accuracy, and that much research still needs to be 
done that companies are unable or unwilling to fund. Amendment first reading 47. (Brepoels 
& Wijkman)

Reducing non-animal tests. Successful first reading amendment. Development of non-animal 
testing methods has been often delayed by the refusal of companies to contribute towards the 
costs, even though the alternatives may prove cheaper and more accurate. (Davies)

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 84
ODÔVODNENIE 92

(92) Je potrebné zabezpečiť úzku spoluprácu (92) Je potrebné zabezpečiť úzku spoluprácu 
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medzi agentúrou a príslušnými orgánmi 
pôsobiacimi v členských štátoch, aby 
vedecké stanoviská výboru pre hodnotenie 
rizík a výboru pre sociálno-ekonomickú 
analýzu vychádzali z čo najrozsiahlejších 
príslušných vedeckých a technických 
odborných vedomostí, ktoré sú v 
Spoločenstve k dispozícii. Na rovnaký účel 
by tieto výbory mali mať možnosť oprieť sa 
o ďalšie odborné vedomosti.

medzi agentúrou a príslušnými orgánmi 
pôsobiacimi v členských štátoch, aby 
vedecké stanoviská výboru pre hodnotenie 
rizík, výboru pre sociálno-ekonomickú 
analýzu a výboru pre alternatívne testovacie 
metódy vychádzali z čo najrozsiahlejších 
príslušných vedeckých a technických 
odborných vedomostí, ktoré sú v 
Spoločenstve k dispozícii. Na rovnaký účel 
by tieto výbory mali mať možnosť oprieť sa 
o ďalšie odborné vedomosti.

Or. en

(Nový pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorým sa má dosiahnuť súlad s pozmeňujúcim a 
doplňujúcim návrhom 27 spravodajcu (Lucas & ďalší))

Odôvodnenie

Súvisí s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 27 na dosiahnutie súladu. Ak sa v Agentúru 
zriadi takýto nový výbor, mal by sa tu spomenúť, pretože ustanovenia v tomto odôvodnení sú 
rovnako dôležité pre prácu výboru pre alternatívne testovacie metódy. (Lucas & ďalší)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dagmar Roth-Behrendt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 85
ODÔVODNENIE 92 A (nové)

(92a) S cieľom podporovať testovanie, 
ktoré sa neuskutočňuje na zvieratách, by 
Agentúra mala mať úlohu vyvíjať a 
zavádzať postupy, ktoré zabezpečia riadne 
používanie metód, ktoré sa nevykonávajú 
na zvieratách, na zhromažďovanie údajov 
na hodnotenie rizík, ktoré spĺňajú 
požiadavky tohto nariadenia. K tomu by 
mala Agentúra úzko spolupracovať s 
jestvujúcimi štruktúrami, akými sú 
Európske centrum pre legalizáciu 
alternatívnych metód (ECVAM) a jeho 
vedecký poradný výbor (ESAC) a Európske 
partnerstvo pre alternatívne prístupy k 
testovaniu na zvieratách (EPAA) s cieľom 
sprístupniť čo najširšiu vedeckú a 
technickú odbornosť dostupnú v 
Spoločenstve.
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Or. en

Odôvodnenie

Vychádza z pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 361 prijatého v prvom čítaní. Znenie 
pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zrevidované tak, aby sa uľahčilo jeho prijatie v 
Rade. Prihliada sa aj k najnovšiemu vývoju, akým je zriadenie Európskeho partnerstva pre 
alternatívne prístupy k testovaniu na zvieratách (EPAA), aby sa zabránilo zdvojovaniu 
štruktúr. Súvisí s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k článku 76 toho istého autora.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Philippe Busquin

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 86
ODÔVODNENIE 104

(104) Pravidelné správy od členských štátov 
a agentúry o uplatňovaní tohto nariadenia 
budú nevyhnutným prostriedkom 
monitorovania vykonávania tohto nariadenia 
ako aj trendov v tejto oblasti. Závery zo 
zistení v týchto správach budú užitočným a 
praktickým nástrojom na preskúmanie tohto 
nariadenia a podľa potreby aj na 
sformulovanie návrhov na jeho zmeny a 
doplnenia.

(104) Pravidelné správy od členských štátov 
a agentúry o uplatňovaní tohto nariadenia 
budú nevyhnutným prostriedkom 
monitorovania vykonávania tohto nariadenia 
ako aj trendov v tejto oblasti. Závery zo 
zistení v týchto správach budú užitočným a 
praktickým nástrojom na preskúmanie tohto 
nariadenia a podľa potreby aj na 
sformulovanie návrhov na jeho zmeny a 
doplnenia. Na tento účel by Komisia mala 
pripraviť dodatočné hodnotenie účinku 
nariadenia po uplynutí prvých piatich 
rokov jeho vykonávania s cieľom určiť, či 
boli splnené pôvodne stanovené ciele a 
zabezpečená funkčnosť a hospodárska 
súťaž v rámci vnútorného trhu.

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na dôležitosť regulačného systému, ktorý zriaďuje REACH, je potrebné zhodnotiť 
výsledky, ktoré sa dosiahnu v prvých rokoch jeho vykonávania a preveriť, či sa dajú 
dosiahnuť počiatočné ciele, a ak nie, uskutočniť nutné úpravy. Pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 51 z prvého čítania.



AM\629993SK.doc PE 378.589v01-00 25/113 AM\

SK

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 87
ODÔVODNENIE 104 A (nové)

 (104a) Vo svojom stanovisku z 10. marca 
2006 o vhodnosti jestvujúcich metodológií 
na hodnotenie potenciálnych rizík 
spojených s inžinierskymi a vedľajšími 
produktmi nanotechnológií poukázal 
Vedecký výbor pre vznikajúce a novo 
identifikované zdravotné riziká (VVVNIZR) 
na veľké medzery v poznatkoch, ktoré sú 
potrebné na hodnotenie rizík vrátane 
charakterizácie nanočastíc, detekcie a 
merania nanočastíc, reakcie na dávku, 
osudu a pretrvávania nanočastíc v 
ľudskom organizme a v životnom prostredí 
a všetkých aspektov toxikológie a 
environmentálnej toxikológie súvisiacej s 
nanočasticami. Došiel k záveru, že 
existujúce metodológie hodnotenia rizík 
vyžadujú určité úpravy, ktoré budú riešiť 
nebezpečenstvo spojené s 
nanotechnológiami, a že predovšetkým 
existujúce toxikologické a ekotoxikologické 
metódy nemusia postačovať na to, aby 
postihli všetky otázky súvisiace s 
nanočasticami. Ustanovenia tohto 
nariadenia by mali zabezpečiť primerané 
hodnotenie bezpečnosti nanočastíc ako 
podmienky ich výroby a umiestňovania na 
trh.

Or. en

(Nový pozmeňujúci a doplňujúci návrh - článok 62 ods. 2 písm. d), ktorý prihliada k 
stanovisku VVVNIZR z 10. marca 2006)

Odôvodnenie

Ju nutné explicitne uviesť hlavné medzery v poznatkoch týkajúcich sa hodnotenia rizík 
nanočastíc, ktoré uvádza VVVNIZR a jeho závery, pokiaľ ide o úpravy jestvujúcich metód. Má 
to dôsledky na hodnotenie bezpečnosti nanočastíc a malo by viesť k osobitným ustanoveniam 
a tiež k prehodnoteniu nanočastíc so zreteľom na toto nariadenie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 88
ODÔVODNENIE 112 A (nové)

(112a) Látky prírodného pôvodu, ktoré sa 
reprodukujú vo výrobnom procese, by sa 
mali považovať za identické s ich 
prirodzene sa vyskytujúcimi ekvivalentmi za 
predpokladu, že stupeň ich čistoty, povaha 
nečistôt a ich toxický profil sú podobné.

Or. en

Odôvodnenie

Z dôvodov funkčnosti toto odôvodnenie ozrejmuje, že s látkami prírodného pôvodu a 
ekvivalentnými syntetickými látkami by sa malo zaobchádzať ako s totožnými, keďže sú 
chemicky a fyzikálne rovnaké. Nepredstavuje to rozdiel – najmä nie pri ochrane zdravia alebo 
životného prostredia, či napríklad vápenec (t.j. uhličitan vápenatý) pochádza z prírodných 
zdrojov alebo sa vyrobil chemickým procesom. Výrobný proces ako taký podlieha inému 
právnemu predpisu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anja Weisgerber

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 89
ODÔVODNENIE 113 A (nové)

(113a) Komisia by do ...* mala predložiť 
návrh spoločného zoznamu prídavných 
látok povolených v tabakových výrobkoch v 
súlade s článkom 12 smernice 2001/37/ES 
Európskeho parlamentu a Rady z 5. júna 
2001 o aproximácii zákonov, iných 
právnych predpisov a správnych opatrení 
členských štátov týkajúcich sa výroby, 
uvádzania a predaja tabakových výrobkov1.
* šiestich mesiacov od nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia.
1 Ú. v. ES L 194, 18.7.2001, s. 26.

Or. en

Odôvodnenie

Aditíva používané v tabakových výrobkoch sú už niekoľko rokov predmetom registrácie a 
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autorizácie stanovenej v rámcovej smernici pre tabakové výrobky, smernici 2001/37/ES. 
Komisia mala za úlohu predložiť do konca roka 2004 návrh spoločného zoznamu povolených 
zložiek tabakových výrobkov na základe informácií členských štátov. Komisia zoznam 
nepredložila. Žiadame, aby Komisia konečne vyzvala členské štáty, aby dokonale 
implementovali smernicu pre tabakové výrobky a tiež dodržiavali povinnosti, ktoré im touto 
smernicou uložili Európsky parlament a Rada.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Alessandro Foglietta a Adriana Poli 
Bortone

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 90
ODÔVODNENIE 114 A (nové)

(114 a) S cieľom pomôcť zákazníkom, aby  
používali látky a prípravky bezpečným a 
trvalo udržateľným spôsobom, musia 
výrobcovia prostredníctvom etikety na 
balení každého výrobku umiestneného na 
trh na účely predaja zákazníkom poskytnúť 
informácie o riziku a identifikácii rizík 
spojených s ich odporúčaným použitím 
alebo so situáciami, ktoré možno predvídať 
a v ktorých sa možno používali nevhodným 
spôsobom. Označovanie balení etiketami 
bude v danom prípade takisto doplnené 
ďalšími komunikačnými prostriedkami, 
ako napríklad internetovými stránkami, s 
cieľom poskytnúť podrobnejšie informácie 
o bezpečnosti a používaní látky alebo 
prípravku.
Smernice 1999/45/ES a 67/548/EHS sa 
zmenia a doplnia zodpovedajúcim 
spôsobom.

Or. it

Odôvodnenie

Vývoj primeraného a stabilného komunikačného systému založeného na rizikách poskytne 
zákazníkom potrebné informácie a odporúčania, ktoré im umožnia používať chemické látky a 
prípravky s obsahom týchto látok bezpečným a účinným spôsobom .
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud 
Breyer, Dan Jørgensen a Ria Oomen-Ruijten

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 91
ČLÁNOK 1 ODSEK 1

1. Účelom tohto nariadenia je zabezpečiť 
vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia a 
životného prostredia, ako aj voľný obeh 
látok na vnútornom trhu, a zároveň 
zlepšovať konkurencieschopnosť a inovácie.

1. Účelom tohto nariadenia je zabezpečiť 
vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia a 
životného prostredia, voľný obeh látok na 
vnútornom trhu, zvýšiť transparentnosť a 
podporovať skúšanie, ktoré sa nevykonáva 
na zvieratách, a zároveň zlepšovať 
konkurencieschopnosť a inovácie.

Or. en

(Nový pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorého cieľom je dosiahnuť súlad s úpravou 
zodpovedajúceho odôvodnenia [Lucas a ďalší]) 

Odôvodnenie

Toto odôvodnenie súvisí s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k odôvodneniu 1 od tých 
istých autorov. (Lucas a ďalší)

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh súvisí s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k 
odôvodneniu 1. Rada vypustila tieto dva ciele tohto nariadenia z dôvodovej správy Komisie, 
pričom by mali byť vzhľadom na dôležitosť zvýšenia transparentnosti a podpory skúšania, 
ktoré sa nevykonáva na zvieratách, opätovne zaradené do tohto nariadenia pre všetky 
zúčastnené strany a európskych občanov. (Jørgensen + Oomen-Ruijten)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Chris Davies

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 92
ČLÁNOK 1 ODSEK 1

1.Účelom tohto nariadenia je zabezpečiť 
vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia a 
životného prostredia, ako aj voľný obeh 
látok na vnútornom trhu, a zároveň 
zlepšovať konkurencieschopnosť a inovácie.

1. Účelom tohto nariadenia je zabezpečiť 
vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia a 
životného prostredia, voľný obeh látok na 
vnútornom trhu, transparentné 
rozhodovanie a podporu skúšania, ktoré sa 
nevykonáva na zvieratách, a zároveň 
zlepšovať konkurencieschopnosť a inovácie.

Or. en
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Odôvodnenie

Rada vypustila oba ciele nariadenia, pričom by sa mali opätovne zaradiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Amalia Sartori, Ria Oomen-Ruijten, 
Vittorio Prodi, Chris Davies, Marie-Noëlle Lienemann a Anne Ferreira

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 93
ČLÁNOK 1 ODSEK 3

3. Toto nariadenie vychádza zo zásady, že je 
povinnosťou výrobcov, dovozcov a 
následnýchch užívateľov zabezpečiť, že 
vyrábajú, uvádzajú na trh alebo používajú 
také látky, ktoré nemajú nepriaznivé účinky 
na ľudské zdravie alebo životné prostredie. 
Jeho ustanovenia sú založené na zásade 
prevencie.

3. Toto nariadenie vychádza zo zásady, že je 
povinnosťou výrobcov, dovozcov a 
následných užívateľov zabezpečiť, že 
vyrábajú, uvádzajú na trh alebo používajú 
také látky, ktoré nemajú nepriaznivé účinky 
na ľudské zdravie alebo životné prostredie v 
bežných a primerane predvídateľných 
podmienkach použitia. Jej ustanovenia sú 
podložené zásadou prevencie.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zodpovedá pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 60 
z prvého čítania. 

Je v súlade s definíciou „bezpečného výrobku“, ako je uvedené v smernici o všeobecnej 
bezpečnosti výrobkov (2001/95/ES), pričom treba definovať rámec a obmedzenia, na ktoré sa 
uplatňuje predmet tohto nariadenia.  (Oomen-Ruijten & Prodi)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh úspešný v prvom čítaní. (Davies)

Je v súlade s definíciou „bezpečného výrobku“ uvedenou v smernici o bezpečnosti výrobkov 
(2001/95/ES) a je potrebný na definovanie rámca a obmedzení uplatňovania predmetu tohto 
nariadenia.

Predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 60 prijatého v prvom čítaní (Lienemann 
& Ferreira).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Johannes Blokland a Jens-Peter Bonde

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 94
ČLÁNOK 1 ODSEK 3 A (nový)
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3a. Toto nariadenie nezabráni jednotlivým 
členským štátom v zachovávaní alebo 
prijímaní prísnejších ochranných opatrení.

Or. en

Odôvodnenie

Súčasné rozdiely medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o kontrolu úrovní chemického 
znečisťovania, vedú k potrebe dať členským štátom príležitosť na dodržiavanie a zavádzanie 
prísnejších opatrení s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia a životného 
prostredia. Týmto by sa mal splniť čl. 95 ods. 3, čl. 152 ods. 1 a čl. 153 ods. 2 zmluvy.

Ak sa nariadenie vykoná bez tejto záruky, niektoré členské štáty budú mať nižšiu úroveň 
ochrany v porovnaní so súčasnou úrovňou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Chris Davies a Amalia Sartori

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 95
ČLÁNOK 1 ODSEK 3 A (nový)

3a. Vykonávanie a uplatňovanie ustanovení 
tohto nariadenia nesmie byť v žiadnom 
prípade spojené so zvýšením byrokratickej a 
administratívnej záťaže pre malé a stredné 
podniky.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 63, ktorý bol úspešne prijatý v prvom čítaní, 
je zabrániť zbytočnej byrokracii v prípade podnikov, a to najmä malých a stredných podnikov.
(Davies)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna 
Hennicot-Schoepges, Péter Olajos a Avril Doyle

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 96
ČLÁNOK 1 ODSEKY 3 A 3 B 3 C (nové)

3a. Každý výrobca, dovozca alebo následný 
používateľ, ktorý vykonáva alebo má v 
úmysle vykonávať činnosti týkajúce sa 
určitej látky, prípravku alebo výrobku 
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obsahujúceho takúto látku alebo prípravok 
vrátane ich výroby, dovozu alebo aplikácie, 
ktorý si je vedomý alebo mohol primerane 
okolnostiam predvídať, že tieto činnosti by 
mohli mať nepriaznivý vplyv na ľudské 
zdravie alebo životné prostredie, vyvinie 
maximálne možné úsilie na to, aby zabránil 
takémuto vplyvu alebo ho obmedzil alebo 
napravil, najlepšie prostredníctvom plánu 
substitúcie. Výrobcovia a následní 
užívatelia vyberajú látku na výrobu a 
použitie na základe najbezpečnejších 
dostupných látok. Keď nie sú k dispozícii 
žiadne alternatívy, naďalej sa usilujú o 
substitúciu látok s nepriaznivými účinkami 
na ľudské zdravie alebo životné prostredie.
3b. Každý výrobca, dovozca alebo následný 
používateľ, ktorý pri výkone svojej profesie 
alebo pri podnikaní poskytne výrobcovi, 
dovozcovi alebo následnému používateľovi 
látku alebo prípravok alebo výrobok 
obsahujúci takúto látku alebo prípravok, 
zabezpečí v miere, do akej to možno 
požadovať, primerané informovanie a 
výmenu informácií vrátane prípadnej 
technickej pomoci, ktoré je adekvátne 
potrebné na predchádzanie, obmedzovanie 
alebo nápravu nepriaznivých účinkov na 
ľudské zdravie alebo životné prostredie. 
3c. Zahŕňa to povinnosť opísať, 
zdokumentovať a informovať primeraným 
a transparentným spôsobom o rizikách 
spojených s výrobou, používaním 
a likvidáciou každej látky. 

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné stanoviť všeobecnú povinnosť zabezpečiť starostlivosť. Pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 364 z prvého čítania. Má mierne upravené znenie, aby bol vo väčšej miere v súlade 
s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré sa týkajú náhrad. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Lena Ek

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 97
ČLÁNOK 1 ODSEKY 3 A 3 B (nové)

3a. Každý výrobca, dovozca alebo následný 
používateľ,
(a) ktorý vykonáva alebo má v úmysle 
vykonávať činnosti zahŕňajúce látku alebo 
prípravok alebo výrobok s obsahom takejto 
látky alebo prípravku vrátane ich výroby, 
dovozu a aplikácie a ktorý vie alebo by 
mohol primerane predvídať, že tieto 
činnosti by mohli mať nepriaznivý vplyv na 
ľudské zdravie alebo životné prostredie,
(i) vyvinie maximálne úsilie, aké od neho 
možno požadovať, na to, aby zabránil, 
obmedzil alebo napravil takéto účinky, a
(ii) vhodným a transparentným spôsobom 
opíše a zdokumentuje riziká spojené s 
výrobou, používaním a likvidáciou každej 
látky a informuje o nich;
(b) ktorý pri výkone svojho zamestnania 
alebo živnosti dodáva výrobcovi, dovozcovi 
alebo následnému používateľovi látku 
alebo prípravok alebo výrobok s obsahom 
takejto látky alebo prípravku,
(i) zabezpečí primeranú komunikáciu a 
výmenu informácií vrátane prípadnej 
technickej pomoci primerane potrebnej s 
cieľom zabrániť, obmedziť alebo napraviť 
nepriaznivé účinky na ľudské zdravie alebo 
životné prostredie a
(ii) vhodným a transparentným spôsobom 
opíše a zdokumentuje riziká spojené s 
výrobou, používaním a likvidáciou každej 
látky a informuje o nich, a to v primeranej 
miere.
3b. Výrobcovia a následní používatelia 
vyberú látku na výrobu a použitie na 
základe najbezpečnejších dostupných látok.

Or. en
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Odôvodnenie

Dôležité časti pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 364 z prvého čítania sa opäť 
predkladajú. Povinnosť starostlivosti je kľúčovou súčasťou prvého čítania Európskeho 
parlamentu a malo by sa preto opätovne predložiť. Znova bol však vypracovaný návrh 
pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu tak, aby bol jasnejší a zrozumiteľnejší. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladjú Lena Ek, Alessandro Foglietta, Adriana 
Poli Bortone a Amalia Sartori

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 98
ČLÁNOK 1 ODSEK 3 C (nový)

3c. Pri uplatňovaní tohto nariadenia 
Európska únia stanoví mechanizmus 
poskytovania pomoci a podpory malým a 
stredným podnikom.

Or. en

Odôvodnenie

Malé a stredné podniky sú z technického hľadiska slabšie ako veľké spoločnosti a vyžadujú si 
osobitnú podporu. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je totožný s pozmeňujúcim a 
doplňujúcim návrhom 64 z prvého čítania. (Ek)

Dôležité je, že hlavná časť nariadenia REACH by mala podobne ako 48  zohľadňovať 
osobitný charakter malých a stredných podnikov, ktoré si v záujme splnenia nariadenia 
REACH vyžadujú dodatočnú pomoc. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64 z prvého čítania.
(Foglietta & Poli Bortone)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64 z prvého čítania. (Sartori)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marie-Noëlle Lienemann

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 99
ČLÁNOK 2 ODSEK 1 BOD C A (nový)

(c a) látky v batériách iné ako látky 
oslobodené podľa článku 4 ods. 2 a 3 
[smernice 2006/xx/ES];

Or. en
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Odôvodnenie

Cieľom je zachovať súlad so smernicou o batériách a akumulátoroch, ktorou sa uznáva, že 
látky kadmium a ortuť sú v zásade škodlivé.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Georgs Andrejevs, Mojca Drčar Murko, 
Holger Krahmer, Anne Laperrouze, Marios Matsakis, Vittorio Prodi a Ria Oomen-Ruijten 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 100
ČLÁNOK 2 ODSEK 1 BOD C A (nový)

c a) látky v batériách v rozsahu pôsobnosti 
smernice 91/157/EHS (zmenená a 
doplnená smernicami 91/86/ES a 
98/101/ES);

Or. en

Odôvodnenie

A directive on batteries has just been adopted and will come into force soon. Therefore, there 
is no need for REACH to cover it. We need to avoid double legislation. (Andrejevs & others + 
Krahmer & Laperrouze)

Corresponds to Amendment 464 adopted in First Reading.

Following the agreement on the revision of the batteries directive reached in the conciliation 
committee, the main purpose of the batteries directive is now to ban the marketing of batteries 
containing dangerous substances (Article 1(1) of the batteries directive). So far the focus has 
been only on the heavy metals mercury, cadmium and lead. With this new objective of the 
batteries directive, it will in future be possible for all aspects of risks associated with 
substances, risks in handling and possibilities of substitution to be regulated by means of 
further revisions of the batteries directive when necessary, in the case of all battery 
constituents.
The exception applies only to the use of substances in batteries, not their production. The 
production of current and future battery constituents will in any case be subject to the 
forthcoming REACH Regulation. That means that manufacturers (and importers) of battery 
constituents (which may be the battery industry itself) will in any case be required to register 
these substances under REACH and assess them with reference to their intrinsic properties, 
so that no lacunae arise here. The actual risks associated with use will then be assessed under 
the batteries directive. Insofar as the substances are put to use other than in batteries, the 
REACH Regulation will apply in full. (Oomen-Ruijten)
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Ria Oomen-Ruijten a Françoise 
Grossetête

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 101
ČLÁNOK 2 ODSEK 1 BOD D A (nový)

(d a) lietadlo za predpokladu, že takáto 
výnimka je potrebná na zabezpečenie 
súladu s požiadavkami nevyhnutnými pre 
spôsobilosť na let a bezpečnosť cestujúcich 
v civilnom letectve stanovenými nariadením 
(ES) č. 1592/2002 Európskeho parlamentu 
a Rady z 15. júla 2002 o spoločných 
pravidlách v oblasti civilného letectva a 
zriadení Európskej agentúry pre 
bezpečnosť letectva1. 
1 Ú. v. ES L 240, 7.9.2002, s. 1. Nariadenie 
v znení zmien a doplnení nariadenia 
Komisie (ES) č. 1701/2003 (Ú. v. EÚ L 243, 
27.9.2003, s. 5).

Or. en

Odôvodnenie

Navrhované výnimky pre lietadlá by sa udelili len v prípade, že by bolo možné jasne dokázať, 
že treba zabezpečiť súlad s bezpečnostnými požiadavkami Spoločenstva v oblasti civilného 
letectva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Ria Oomen-Ruijten

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 102
ČLÁNOK 2 ODSEK 2

2. Odpad, ako je vymedzený v smernici
Európskeho parlamentu a Rady 2006/12/ES,
nie je látkou, prípravkom alebo výrobkom v 
zmysle článku 3 tohto nariadenia.

2. Toto nariadenie sa nevzťahuje na odpad,
ako je vymedzený smernicou Európskeho 
parlamentu a Rady 2006/12/ES.

Or. en

Odôvodnenie

Čiastočne obnovuje pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55 dodatočne prijatý v prvom čítaní.  
Množstvo odpadu je pre viaceré priemyselné odvetvia dôležitou surovinou. Začlenenie 
odpadu do nariadenia REACH by mohlo znamenať vážne ohrozenie sektoru recyklácie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Urszula Krupa, Carl Schlyter, Caroline 
Lucas, Hiltrud Breyer a Jonas Sjöstedt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 103
ČLÁNOK 2 ODSEK 3

3. Členské štáty môžu povoliť výnimky z 
tohto nariadenia pre určité látky ako také, 
látky v prípravku alebo vo výrobku v 
osobitných prípadoch, keď je to potrebné v 
záujme obrany.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Tento odsek je v rozpore so zámerom zabezpečiť rovnaké podmienky pre všetky strany. Ak by 
mohli členské štáty sami rozhodovať o svojich vlastných výnimkách, viedlo by to k narušeniu 
vnútorného trhu. Navyše je rovnako dôležité chrániť pracovníkov a životné prostredie pred 
látkami vyrobenými v sektore obrany ako pred každou inou látkou. (Krupa) 

Pre takúto nejasnú a širokú výnimku neexistuje žiadne odôvodnenie. Pracovníci, spotrebitelia 
a životné prostredie by mali byť takisto chránení pred nebezpečnými látkami v sektore 
obrany. (Schlyter & others)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Philippe Busquin, Vittorio Prodi a Chris 
Davies

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 104
ČLÁNOK 2 ODSEK 4

4. Toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, aby 
boli dotknuté právne predpisy Spoločenstva 
o pracoviskách a životnom prostredí vrátane 
smernice Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 
o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia 
bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov 
pri práci; smernice Rady 96/61/ES z 24. 
septembra 1996 o integrovanej prevencii a 
kontrole znečisťovania životného prostredia, 
smernice 98/24/ES, smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 
2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti 
pre opatrenia Spoločenstva v oblasti 
vodného hospodárstva a smernice 

4. Toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, aby 
boli dotknuté právne predpisy Spoločenstva 
o pracoviskách a životnom prostredí vrátane 
smernice Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 
o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia 
bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov 
pri práci; smernice Rady 96/61/ES z 24. 
septembra 1996 o integrovanej prevencii a 
kontrole znečisťovania životného prostredia, 
smernice 98/24/ES, smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 
2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti 
pre opatrenia Spoločenstva v oblasti 
vodného hospodárstva a smernice 
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2004/37/ES. 2004/37/ES, a bez toho, aby bolo dotknuté 
nariadenie (ES) č. 1592/2002, ak je to 
potrebné na stanovenie a zachovanie 
vysokej jednotnej úrovne bezpečnosti 
civilného letectva v Európe.

Or. en

Odôvodnenie

The words "without prejudice to" must be understood as meaning "shall not affect" 
Community legislation. In other words, the implementation of REACH shall not prevent the 
achievement of objectives laid down by the Community legislation that is referred to in 
provision. In that respect, it must be noted that the main objective pursued by the EC 
Regulation 1592/2002 is to establish and maintain a high uniform level of civil aviation safety
in Europe. In implementing REACH, the Commission and Member States' national competent 
authorities shall take account of the obligation incumbent to aircraft manufacturers to comply 
with safety standards established by the EASA, in particular with regard to suitable 
alternatives and maintenance constraints. (Busquin & Prodi) 

The words “without prejudice to” must be understood as meaning “shall not affect” 
Community legislation. In implementing REACH account must be taken of the obligation 
incumbent to aircraft manufacturers to comply with safety standards established by the 
European Aviation Safety Agency, in particular with regard to suitable alternatives and 
maintenance constraints. This amendment should be read in parallel with the proposed 
amendment to Article 59§8. (Davies)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anders Wijkman

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 105
ČLÁNOK 2 ODSEK 4

4. Toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, aby 
boli dotknuté právne predpisy Spoločenstva 
o pracoviskách a životnom prostredí vrátane 
smernice Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 
o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia 
bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov 
pri práci; smernice Rady 96/61/ES z 24. 
septembra 1996 o integrovanej prevencii a 
kontrole znečisťovania životného 
prostredia, smernice 98/24/ES, smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa 
stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia 
Spoločenstva v oblasti vodného 

4. Toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, aby 
boli dotknuté právne predpisy Spoločenstva 
o pracoviskách a životnom prostredí a 
prísnejšie vnútroštátne ustanovenia, 
ktorými sa takéto právne predpisy 
vykonávajú, vrátane: 
a) smernice Rady 89/391/EHS;
b) smernice Rady 90/394/EHS;
c) smernice Rady 98/24/ES;
d) smernice Rady 96/61/ES;
e) smernice Rady 2000/60/ES;
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hospodárstva a smernice 2004/37/ES. f) smernice 2004/37/ES.

Or. en

Odôvodnenie

Napríklad Švédsko má prísnejšie požiadavky na bezpečnosť pracovníkov; predložené znenie 
sa navrhuje v záujme objasnenia možnosti dodržiavania týchto prísnejších požiadaviek .

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 106
ČLÁNOK 2 ODSEK 4

4. Toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, aby 
boli dotknuté právne predpisy Spoločenstva 
o pracoviskách a životnom prostredí vrátane 
smernice Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 
o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia 
bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov 
pri práci; smernice Rady 96/61/ES z 24. 
septembra 1996 o integrovanej prevencii a 
kontrole znečisťovania životného 
prostredia, smernice 98/24/ES, smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa 
stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia 
Spoločenstva v oblasti vodného 
hospodárstva a smernice 2004/37/ES

4. Toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, aby 
boli dotknuté právne predpisy Spoločenstva 
o pracoviskách a životnom prostredí a 
prísnejšie vnútroštátne ustanovenia, 
ktorými sa takéto právne predpisy 
vykonávajú, vrátane:  

a) smernice Rady 89/391/EHS;
b) smernice Rady 90/394/EHS;
c) smernice Rady 98/24/ES; 
d) smernice Rady 96/61/ES;
e) smernice Rady 2000/60/ES.  

Or. en

Odôvodnenie

Tieto smernice ES o právnych predpisoch týkajúcich sa pracovísk vychádzajú z článku 137 
Rímskej zmluvy. V článku 137 sa uvádza, že uplatňované minimálne smernice nezabránia 
žiadnemu členskému štátu v dodržiavaní alebo vytváraní prísnejších právnych predpisov 
týkajúcich sa pracoviska a životného prostredia. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Chris Davies, Caroline Lucas, Carl 
Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt a Dagmar Roth-Behrendt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 107
ČLÁNOK 2 ODSEK4 A (nový)
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 4a. Toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, 
aby boli dotknuté zákazy a obmedzenia 
stanovené v smernici Rady 76/768/EHS z 
27. júla 1976 o aproximácii právnych 
predpisov členských štátov týkajúcich sa 
kozmetických výrobkov1, pričom sa 
vzťahujú na:
(i) zákaz skúšania kozmetických výrobkov v 
konečnom zložení a ich zložiek alebo 
kombinácie ich zložiek na zvieratách; a
(ii) uvádzanie kozmetických výrobkov, 
ktorých niektoré alebo všetky zložky alebo 
konečné zloženie boli skúšané na 
zvieratách, na trh.
V rozsahu, v akom sa toto nariadenie 
vzťahuje na látky používané výlučne ako 
kozmetické zložky, nie je na účely toho 
istého hodnotenia požadovaného týmto 
nariadením s ohľadom na takéto látky 
povolené žiadne skúšanie na zvieratách, 
ktoré je zakázané v zmysle smernice 
76/768/EHS v znení zmien a doplnení.
1 Ú. v. ES L 262, 27.7.1976, s. 169.
Smernica v znení zmien a doplnení 
smernice 2003/15/ES (Ú. v. EÚ L 66, 
11.3.2003, s. 26) a v znení posledných 
zmien a doplnení smernice Komisie 
2006/65/ES (Ú. v. EÚ L 198, 20.7.2006)

Or. en

Odôvodnenie

Successful First Reading amendment 65. Ensures that relevant provisions of the Cosmetics 
Directive, intended to curb animal testing, will still apply under this Regulation. (Davies)

Cosmetic products and ingredients are covered by Council Directive 76/768/EEC. Article 4a 
of Directive 2003/15/EC of the European Parliament and of the Council, amending Directive 
76/768/EEC, prohibits animal testing of cosmetic ingredients in the Community after 11 
March 2009 and restricts the marketing in the Community of cosmetic products that have 
been tested on animals. This amendment ensures that the provisions of Directive 76/768/EEC 
as amended will apply under this Regulation. (Lucas & others)

Partly reinstates amendment 65 as adopted in first reading. The 7th amendment to the 
Cosmetic Directive aims at stepwise removing animal testing from the Cosmetic sector. This 
should not be undermined by REACH. (Roth-Behrendt)
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Ria Oomen-Ruijten

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 108
ČLÁNOK 2 ODSEK 5 BODY (B) A (B) B (B) C (nové)

b a) v lekárskych prístrojoch v rozsahu 
pôsobnosti smerníc Rady 90/385/EHS, 
93/42/EHS alebo 98/79/ES;
b b) vo výrobkoch na ochranu rastlín 
v rozsahu pôsobnosti smernice 
91/414/EHS;
b c) v biocídnych výrobkoch v rozsahu 
pôsobnosti smernice 98/8/ES;

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zodpovedá pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 
466 prijatému v prvom čítaní.     

Zlepšuje a dopĺňa pozíciu Rady a odráža hlasovanie v prvom čítaní. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Philippe Busquin

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 109
ČLÁNOK 2 ODSEK 5 BOD (B) A (nový)

ba) v lietadlách na účely splnenia 
požiadaviek nevyhnutných na zabezpečenie 
spôsobilosti letu a bezpečnosti cestujúcich v 
civilnom letectve stanovených v nariadení 
(ES) č. 1592/2002 Európskeho parlamentu 
a Rady z 15. júla 2002 o spoločných 
pravidlách v oblasti civilného letectva a 
zriadení Európskej agentúry pre 
bezpečnosť letectva1.

Or. en

Odôvodnenie

Navrhované výnimky pre lietadlá by sa udelili len v prípade, že by bolo možné jasne dokázať, 
že treba zabezpečiť súlad s bezpečnostnými požiadavkami Spoločenstva v oblasti civilného 
letectva.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Mojca Drčar Murko, Holger Krahmer a 
Dagmar Roth-Behrendt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 110
ČLÁNOK 2 ODSEK 5 BOD (B) A (nový)

b a) v lekárskych prístrojoch v rozsahu 
pôsobnosti smerníc Rady 90/385/EHS, 
93/42/EHS alebo 98/79/ES;

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na existenciu konkrétnych  smerníc a ich nástrojov na hodnotenie alebo riadenie 
rizika by lekárske prístroje mali byť od nariadenia REACH oslobodené. Tento názor bol  v 
rámci prvého čítania v EP zastúpený väčšinou. (Drčar Murko) 

Týmto sa čiastočne opätovne zaraďuje pozmeňujúci a doplňujúci návrh 466 prijatý v prvom 
čítaní. (Roth-Behrendt)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Dagmar Roth-Behrendt a Ria Oomen-
Ruijten

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 111
ČLÁNOK 2 ODSEK 5 BOD (B) A (nový)

b a) v batériách v rozsahu pôsobnosti 
smernice [2006/.../ES].

Or. en

Odôvodnenie

Partly reinstates amendment 464 as adopted in first reading. Other than the amendment 
adopted in first reading, this amendment excludes the recently revised batteries directive not 
from the entire scope of the Regulation. This should open the way to a compromise with 
Council. (Roth-Behrendt)

Following the agreement on the revision of the batteries directive reached in the conciliation
committee, the main purpose of the batteries directive is now to ban the marketing of batteries 
containing dangerous substances (Article 1(1) of the batteries directive). So far the focus has 
been only on the heavy metals mercury, cadmium and lead. With this new objective of the 
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batteries directive, it will in future be possible for all aspects of risks associated with 
substances, risks in handling and possibilities of substitution to be regulated by means of 
further revisions of the batteries directive when necessary, in the case of all battery 
constituents.
The exception applies only to the use of substances in batteries, not their production. The 
production of current and future battery constituents will in any case be subject to the 
forthcoming REACH Regulation. That means that manufacturers (and importers) of battery 
constituents (which may be the battery industry itself) will in any case be required to register 
these substances under REACH and assess them with reference to their intrinsic properties, 
so that no lacunae arise here. The actual risks associated with use will then be assessed under 
the batteries directive. Insofar as the substances are put to use other than in batteries, the 
REACH Regulation will apply in full. (Oomen-Ruijten)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Richard Seeber

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 112
ČLÁNOK 3 ODSEK 2

2. prípravok: je zmes alebo roztok zložený z 
dvoch alebo viacerých látok;

2. prípravok: je zmes alebo roztok zložený z 
dvoch alebo viacerých látok; zvláštne 
prípravky (napríklad zliatiny) sú prípravky, 
ktoré možno hodnotiť na základe ich 
vlastných špecifických vlastností;

Or. de

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zodpovedá pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 67 
prijatému v prvom čítaní. Je potrebný na to, aby sa zámer vyjadrený v odôvodnení 27 
spoločnej pozície začlenil do vlastného textu a vo väčšej miere sa zohľadnili vlastnosti 
osobitných prípravkov (napríklad zliatin, prípadne i vrátane skla).

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 113
ČLÁNOK 3 BOD 3

3. výrobok: je predmet, ktorý počas výroby 
dostáva konkrétny tvar, povrch alebo 
prevedenie, ktoré určuje jeho funkciu vo 
väčšej miere ako jeho chemické zloženie;

3. výrobok: je umelý predmet, ktorý
pozostáva z jednej alebo viacerých častí, z 
ktorých každá sa skladá z jedného alebo 
viacerých homogénnych materiálov s 
obsahom látky (látok) a (alebo) prípravku 
(prípravkov), a ktorý počas výroby dostáva 
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konkrétny tvar, povrch alebo prevedenie, 
ktoré určuje jeho funkciu vo väčšej miere 
ako jeho chemické zloženie;

Or. en

(Kombinácia pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 479/rev a 352 z prvého čítania a nový 
pozmeňujúci a doplňujúci návrh, čl. 62 ods. 2 písm. d) záverečnej správy RIP 3.8. o 

požiadavkách látok vo výrobkoch prijatej 26. mája 2006, predstavuje novú skutočnosť)  

Odôvodnenie

Z definície výrobku by malo jasne vyplývať, že výrobok pozostáva z jednej alebo viacerých 
častí, z ktorých každá je zložená z jedného alebo viacerých homogénnych materiálov, ktorý 
môže striedavo obsahovať látky alebo prípravky, najmä vzhľadom na hraničnú hodnotu 0,1 % 
v čl. 7 ods. 2. Toto je potrebné so zreteľom na RIP 3.8. Hraničná hodnota by sa mala v súlade 
s právnymi predpismi Spoločenstva (napr. tzv. smernicou RoHS, t. j. smernicou o obmedzení 
nebezpečných látok) vzťahovať na látky vo vnútri homogénnych materiálov vo výrobku, a nie 
na celý výrobok. Inak by článok 7 ods. 2 takmer stratil význam a vytvoril by nerovnaké 
podmienky medzi výrobcami a dovozcami v EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Urszula Krupa, Gyula Hegyi, Dorette 
Corbey, Anne Ferreira, Dan Jørgensen a Åsa Westlund

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 114
ČLÁNOK 3 BOD 3

3. výrobok: je predmet, ktorý počas výroby 
dostáva konkrétny tvar, povrch alebo 
prevedenie, ktoré určuje jeho funkciu vo 
väčšej miere ako jeho chemické zloženie;

3. výrobok: je predmet pozostávajúci z 
homogénneho materiálu, ktorý počas 
výroby dostáva konkrétny tvar, povrch alebo 
prevedenie, ktoré určuje jeho funkciu vo 
väčšej miere ako jeho chemické zloženie;

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zabezpečuje súlad s platnými právnymi predpismi EÚ 
(smernica 76/769/EHS o obmedzeniach, smernica 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti 
a smernica o obmedzení nebezpečných látok). Navyše text Rady by poškodil priemysel EÚ, 
keďže by spôsobil konkurenčnú nevýhodu pre výrobcov komplexných výrobkov v EÚ vo 
vzťahu k dovozcom komplexných výrobkov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Carl Schlyter, Caroline Lucas a Hiltrud 
Breyer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 115
ČLÁNOK 3 BOD 5 A (nový)

5a. Nanočastica: znamená vedecky 
pripravenú látku s jedným alebo viacerými 
rozmermi vo výške 100 nanometrov alebo 
menej;

Or. en

(Nový pozmeňujúci a doplňujúci návrh – čl. 62 ods. 2 písm. d), ktorým sa má zohľadniť 
upravené stanovisko Vedeckého výboru pre vznikajúce a novo identifikované zdravotné riziká 

(SCENIHR) z 10. marca 2006 týkajúce sa vhodnosti existujúcej metodiky na posúdenie 
možných rizík spojených s vedecky pripravenými a náhodne získanými výrobkami v oblasti 

nanotechnológií)

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je spojený s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi k 
článkom 14, 56, 57 a prílohe III od tých istých autorov. Definícia nanočastíc je potrebná na 
objasnenie rozsahu pôsobnosti novo zavedených ustanovení o nanočasticiach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Ria Oomen-Ruijten

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 116
ČLÁNOK 3 BOD 22

22. vedecký výskum a vývoj: je akýkoľvek 
vedecký experiment, analýza alebo 
chemický výskum, ktoré sa uskutočňujú za 
kontrolovaných podmienok v množstvách 
menších ako 1 tona ročne;

22. vedecký výskum a vývoj: je akýkoľvek 
vedecký experiment, analýza alebo 
chemický výskum, ktoré sa uskutočňujú za 
kontrolovaných podmienok;  

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zodpovedá pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 75 
prijatému v prvom čítaní. 

Horná hranica vo výške jednej tony neprimerane obmedzuje slobodu v oblasti vedy a 
výskumu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Lena Ek

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 117
ČLÁNOK 3 BOD 23 A (nový)

 23a. Nepodporované použitie: znamená 
použitie zo strany následných používateľov, 
ktoré registrujúci neodporúča, pričom 
predloží vedecky podložené argumenty proti 
bezpečnosti takéhoto použitia;

Or. en

Odôvodnenie

V záujme zdôvodnenia toho, prečo sa použitie nepodporuje, by sa mali predložiť argumenty. 
Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zodpovedá pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 76 
a 77 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Ria Oomen-Ruijten

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 118
ČLÁNOK 3 BOD 25

25. určené použitie: je použitie látky ako 
takej alebo látky v prípravku alebo 
použitie prípravku, ktoré plánuje účastník 
dodávateľského reťazca, vrátane 
vlastného použitia, alebo ktoré mu 
písomne oznámi bezprostredný následný 
užívateľ;

25. určené použitie: je použitie látky ako 
takej alebo látky v prípravku alebo použitie 
prípravku, ktoré plánuje účastník 
dodávateľského reťazca, vrátane vlastného 
použitia, alebo ktoré mu písomne oznámi 
bezprostredný následný užívateľ a ktoré sa 
oznámi príslušnému následnému 
používateľovi; 

Or. en

Odôvodnenie

Treba ustanoviť povinnosť výrobcu a dodávateľov oznámiť následnému používateľovi, ktoré 
použitia sú alebo nie sú podporované. Inak následný používateľ nevie, či sa nemá registrovať 
sám.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Lena Ek a Amalia Sartori

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 119
ČLÁNOK 3 BOD 29
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29. ročne: je za kalendárny rok, pokiaľ nie je 
uvedené inak;

29. ročne: je za kalendárny rok. S výnimkou 
prípadu nových látok, a pokiaľ nie je 
uvedené inak, množstvá na rok sa 
vypočítajú na základe priemerných 
výrobných množstiev na tri bezprostredne 
predchádzajúce kalendárne roky, počas 
ktorých látku v skutočnosti vyrábal  
výrobca;

Or. en

Odôvodnenie

Výkyvy na trhu by sa mali zohľadňovať s cieľom zabrániť tomu, aby ovplyvňovali podmienky 
registrácie, hodnotenia a schvaľovania (existujúce látky). Tento pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh je totožný s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 78 z prvého čítania. (Ek)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud 
Breyer, Jonas Sjöstedt, Frédérique Ries, Chris Davies a Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 120
ČLÁNOK 3 BOD 30 A (nový)

30a. ohrozené skupiny obyvateľstva sú 
ľahko zraniteľné osoby vrátane 
novorodencov, dojčiat a detí, tehotných 
žien, dojčiacich matiek, nevládnych osôb, 
osôb so zníženou imunitou, starších ľudí a 
osôb s citlivou  individuálnou genetickou 
výbavou a ďalších príslušných 
identifikovaných skupín.

Or. en

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 80 - prvé čítanie)

Odôvodnenie

The Council wording of Article 3 has no definition of the term vulnerable populations 
although is used in the text. A definition is essential to ensure that susceptible populations are 
identified and that measures can be taken accordingly to reduce the risks to and exposures of 
these populations. (Schlyter & others)

The Council wording of Article 3 has no definition of the term 'vulnerable populations' which 
is used in the text. The EP amendment adopted at 1st reading (Am. 80) specifies the meaning 
of this term, and this amendment simply retables the Parliament's definition. (Ries, Davies) 
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The Council wording of Article 3 has no definition of the term ’vulnerable populations’ 
although it is used in the text. EP amendment 80 providing this definition is re-tabled. 
(Krupa)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Ria Oomen-Ruijten

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 121
ČLÁNOK 3 BOD 35

35. expozičný scenár: je súbor podmienok, 
ktoré opisujú, ako sa látka vyrába alebo 
používa počas svojho životného cyklu a ako 
výrobca alebo dovozca kontroluje, alebo 
odporúča následným užívateľom 
kontrolovať expozíciu ľudí alebo životného 
prostredia. Tieto expozičné scenáre môžu 
pokrývať jeden konkrétny proces alebo 
použitie prípadne niekoľko procesov alebo 
použití;

35. expozičný scenár: je súbor podmienok 
vrátane opatrení rizikového manažmentu, 
ktoré opisujú, ako sa látka vyrába alebo 
používa počas svojho životného cyklu a ako 
výrobca a dovozca kontroluje alebo 
odporúča následným užívateľom, že môžu  
kontrolovať expozíciu ľudí alebo životného 
prostredia. Tieto expozičné scenáre môžu 
pokrývať jeden konkrétny proces alebo 
použitie, prípadne niekoľko procesov alebo 
použití, pričom tieto procesy alebo použitia 
možno opísať z hľadiska definovaných 
kategórií použitia a expozície.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zodpovedá pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 
376 prijatému v prvom čítaní.

Definícia vysvetľuje, že rizikový manažment je dôležitou časťou expozičného scenára, ako je 
stanovené v prílohe I. Navyše objasňuje, že niektoré použitia a procesy možno opísať aj 
prostredníctvom kategórií použitia a expozície. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Ria Oomen-Ruijten

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 122
ČLÁNOK 3 BOD 36

36. kategória použitia a expozície: je
expozičný scenár, ktorý pokrýva široký 
rozsah procesov alebo použití;

36. kategória použitia a expozície: znamená
hlavné kategórie použitia (napr. 
priemyselné použitie, odborné použitie, 
spotrebiteľské použitie), dôležité druhy 
expozície (napr. orálna, dermálna, 
inhalatívna, environmentálna) a modely 
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expozície (napr. častá, náhodná, 
príležitostná, nepretržitá).

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zodpovedá pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 
377 prijatému v prvom čítaní.

Táto definícia opisuje štruktúru kategórií použitia a expozície, ako je stanovené v prílohe VI, 
č. 6. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Richard Seeber

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 123
ČLÁNOK 3 ODSEKY 36 a 36 b (nové)

36a. Kategórie použitia: znamenajú 
klasifikáciu použitia, pri ktorej sa rozlišujú 
tieto druhy použitia: priemyselné použitie, 
odborné použitie a spotrebiteľské použitie;
36b. Kategórie expozície: znamenajú 
klasifikáciu expozícií podľa príslušných 
ciest expozície u ľudí, spôsobov prenikania 
do životného prostredia a trvania 
a frekvencie expozície;

Or. de

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zodpovedá pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 434 
a 435 prijatým v prvom čítaní. Ako doplnok k článku 3 ods. 36 spoločnej pozície objasňuje, čo
znamená kategória použitia a kategória expozície. Táto jasná definícia v texte samotného 
nariadenia by na jednej strane mohla byť potrebná na predbežnú registráciu, aby následní 
používatelia mohli ľahko rozhodnúť, či predchádzajúci dodávateľ tiež registruje plánované 
použitie. Na druhej strane je jasná a jednoduchá definícia takisto potrebná na hodnotenie 
expozície a na komunikáciu v rámci dodávateľského reťazca prostredníctvom rozsiahleho 
formulára obsahujúceho údaje o bezpečnosti, a obzvlášť nevyhnutná je pre následných 
používateľov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 124
ČLÁNOK 3 BOD 39 A (nový)

39a. Minerál znamená kombináciu 
anorganických zložiek, ktorá sa nachádza v 
zemskej kôre, s charakteristickými 
chemickými zloženiami, kryštalickými 
formami a fyzikálo-chemickými 
vlastnosťami;

Or. en

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa opätovne zaraďuje pozmeňujúci a 
doplňujúci návrh 676 prijatý v prvom čítaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Ria Oomen-Ruijten

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 125
ČLÁNOK 6 ODSEK 1

1. S výnimkou prípadov, keď toto nariadenie 
ustanovuje inak, každý výrobca alebo každý 
dovozca dovážajúci látku ako takú alebo v 
jednom alebo viacerých prípravkoch v 
množstvách 1 tona a viac ročne predloží 
agentúre žiadosť o registráciu.

1. S výnimkou prípadov, keď toto nariadenie 
ustanovuje inak, každý výrobca alebo každý 
dovozca dovážajúci látku ako takú alebo v 
jednom alebo viacerých prípravkoch v 
množstvách 1 tona a viac ročne predloží 
agentúre žiadosť o registráciu. Namiesto 
toho, aby výrobca alebo dovozca prípravku 
predložil niekoľko registrácií pre každú 
látku určitého prípravku, môže eventuálne 
predložiť registráciu prípravku; v tomto 
prípade sa požiadavky týkajúce sa látky 
vzťahujú na prípravok.

Or. en

Odôvodnenie

Prípravky sú nevyhnutné na výrobu špecifických výrobkov. Keďže v jednom prípravku je 
neraz viac ako 10 látok, v jednotlivých prípadoch by malo byť možné zaregistrovať prípravok 
ako celok. Nie je veľmi zmysluplné podrobiť všetky neznáme jednotlivé látky najskôr skúške a 
registrovať ich (rozsiahlym skúšaním vykonávaným na zvieratách) len na to, aby boli potom 
všetky tieto informácie zahrnuté do jediného hodnotenia prípravku. Nové znenie umožňuje 
výrazné zníženie skúšania na zvieratách.  Podniky majú už často informácie a údaje týkajúce 
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sa prípravku, ale nie každej jednotlivej látky v prípravkoch. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 126
ČLÁNOK6 ODSEK 1

1. S výnimkou prípadov, keď toto nariadenie 
ustanovuje inak, každý výrobca alebo každý 
dovozca dovážajúci látku ako takú alebo v 
jednom alebo viacerých prípravkoch v 
množstvách 1 tona a viac ročne predloží 
agentúre žiadosť o registráciu.

1. S výnimkou prípadov, keď toto nariadenie 
ustanovuje inak, každý výrobca alebo každý 
dovozca dovážajúci látku ako takú v 
množstvách 1 tona a viac ročne predloží 
agentúre žiadosť o registráciu.

S výnimkou prípadov, keď toto nariadenie 
ustanovuje inak, každý výrobca alebo každý 
dovozca látky v jednom alebo viacerých 
prípravkoch v množstvách 1 tona alebo viac 
ročne predloží agentúre žiadosť o 
registráciu v súlade s prvým pododsekom.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je dosiahnuť kompromis s Radou pri  
čiastočnom opätovnom zaradení textu z prvého čítania.

Súčasné znenie vedie k nedorozumeniam medzi výrobcami a dovozcami prípravkov, pokiaľ 
ide o ich povinnosti. Nie je jasné, či existuje povinnosť predložiť registrácie látok v ich 
prípravkoch bez ohľadu na to, či látky samotné už boli registrované a naopak. Toto 
objasnenie je potrebné v záujme právnej istoty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Holger Krahmer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 127
ČLÁNOK 6 ODSEK 3

3. Každý výrobca alebo dovozca polyméru 
predloží agentúre žiadosť o registráciu pre 
monomérne látky alebo akékoľvek iné 
látky, ktoré ešte nezaregistroval žiadny 
účastník dodávateľského reťazca, ak sú 
splnené tieto podmienky:

3. Každý výrobca alebo dovozca polyméru 
predloží agentúre oznámenie pre  
neregistrované monomérne látky, ktoré ešte 
nezaregistroval žiadny predchádzajúci
účastník dodávateľského reťazca, alebo iné 
neregistrované látky s výnimkou prípadu, 
kedy sa takéto monomérne látky tvoria 
počas syntézy a nemožno ich izolovať, ak sú 
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splnené tieto podmienky:
(a) polymér pozostáva minimálne z 2% 
hmotnostných (w/w) týchto monomérnych 
látok alebo iných látok vo forme 
monomérnych jednotiek a chemicky 
viazaných látok; a

(a) polymér pozostáva minimálne z 2% 
hmotnostných (w/w) týchto monomérnych 
látok alebo iných látok;

(b) celkové množstvo takýchto 
monomérnychových látok alebo iných látok 
tvorí minimálne 1 tonu ročne.

(b) celkové množstvo takýchto 
monomérnych látok alebo iných látok tvorí 
minimálne 1 tonu ročne.

Oznámenie týkajúce sa takejto 
(monomérnej) látky zahŕňa vo formáte 
stanovenom agentúrou v súlade s článkom 
110 tieto informácie: 
(i) totožnosť a kontaktné údaje výrobcu 
alebo dovozcu;
(ii) totožnosť (monomérnej) látky, ako je 
stanovené v oddieli 2 prílohy VI;
(iii) klasifikáciu látky;
(iv) stručný opis použitia polyméru;
Registrácia pod týmto názvom sa uskutoční 
pre neregistrovanú monomérnu látku 
vyrobenú alebo dovezenú v množstvách 
viac ako 1000 ton ročne. Táto registrácia 
zahŕňa okrem vyššie požadovaných 
informácií aj informácie uvedené v prílohe 
VII.
Neregistrované monomérové látky alebo 
iné neregistrované látky sú látkami, ktoré 
neboli registrované výrobcom dodávajúcim 
také látky výrobcovi polyméru.
Avšak v prípadoch, keď neregistrované 
monomérové látky alebo iné látky boli 
registrované pôvodným výrobcom alebo 
jeho určeným zástupcom, potom výrobca 
polyméru môže využiť túto registráciu za 
predpokladu, že žiadateľ o registráciu 
uviedol, že je používaná pri výrobe 
polymérov.

Or. en
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Odôvodnenie

Re-tabling of amendment 433 / 584 (first reading). Importers/manufacturers of polymers do 
not place monomer substances or other substances used to make polymers on the EU market. 
The purpose of monomers is to react with other monomers to form polymers. As a result, 
monomers no longer exist in the end-product, i.e. the polymer. Polymers, which are 
temporarily exempted from REACH, are recognised as being generally safe, posing limited 
risks to human health and the environment.

Requiring full registration of reacted monomers, or of substances that no longer exist in 
polymers, is therefore disproportionate to the potential risks that these monomers may 
present to health or the environment. To ensure proportionality and consistency with 
provisions on Substances in Articles, a notification of the monomer substances used to make 
polymers should be submitted to the Agency. The Agency may, in turn, require manufacturers 
or importers of polymers to submit a registration for any residual monomers or monomers 
that have only incompletely reacted to form the polymer if they present a risk to health and/or 
the environment.

In addition, and consistent with the underlying tonnage/exposure philosophy of REACH, 
where the 1000 tonne threshold is exceeded, manufacturers and importers should register 
monomer substances used to make polymers in accordance with the set conditions.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Chris Davies, Holger Krahmer, Anne 
Laperrouze a Vittorio Prodi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 128
ČLÁNOK 6 ODSEK 3

3. Každý výrobca alebo dovozca polyméru 
predloží agentúre žiadosť o registráciu pre 
monomérne látky alebo akékoľvek iné látky, 
ktoré ešte nezaregistroval žiadny účastník 
dodávateľského reťazca, ak sú splnené tieto 
podmienky:

3. Každý výrobca alebo dovozca polyméru 
predloží agentúre oznámenie pre  
monomérne látky alebo akékoľvek iné látky, 
ktoré ešte neboli oznámené ani
registrované, ak sú splnené tieto podmienky:

(a) polymér pozostáva minimálne z 2% 
hmotnostných (w/w) týchto monomérnych 
látok alebo iných látok vo forme 
monomérnych jednotiek a chemicky 
viazaných látok; a

(a) polymér pozostáva minimálne z 2% 
hmotnostných (w/w) týchto monomérnych 
látok alebo iných látok vo forme 
monomérnych jednotiek a chemicky 
viazaných látok;

(b) celkové množstvo takýchto 
monomérnychových látok alebo iných látok 
tvorí minimálne 1 tonu ročne.

(b) celkové množstvo takýchto 
monomérnych látok alebo iných látok tvorí 
minimálne 1 tonu ročne.

Oznámenie týkajúce sa takejto 
(monomérnej) látky alebo inách látok 
zahŕňa vo formáte stanovenom agentúrou v 
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súlade s článkom 110 tieto informácie: 
(i) totožnosť a kontaktné údaje výrobcu 
alebo dovozcu polyméru;
(ii) totožnosť monomérnej (monomérnych) 
látky (látok) alebo iných látok, ako je 
stanovené v oddieli 2 prílohy VI;
(iii) klasifikáciu látky;
(iv) stručný opis použitia polyméru 
(polymérov);
(v) údaj o tom, či je látka prítomná ako 
nečistota v polyméri s koncentráciou 0,1 % 
hmotnostných podľa hmotnosti alebo viac.
3a. Agentúra môže prijímať rozhodnutia, 
na základe ktorých sa od výrobcov alebo 
dovozcov polymérov požaduje, aby 
predložili registráciu pre každú 
monomérnu látku (látky) alebo inú látku 
(látky) oznámené v súlade s čl. 6 ods. 3, ak 
sú splnené všetky tieto podmienky:
(a) monomérna látka alebo iná látka je 
prítomná v podobe nečistoty v dôsledku 
reakcie pri tvorbe polyméru; 

(b) takáto nečistota je prítomná v 
koncentrácii 0,1 % hmotnostných podľa 
hmotnosti (w/w) alebo viac;
c) agentúra má dôvodné podozrenie, že 
nečistota sa uvoľňuje z polyméru a toto 
uvoľňovanie predstavuje riziko pre ľudské 
zdravie alebo životné prostredie.

Or. en

Odôvodnenie

(Vzhľadom na kompromis s Radou)

Účelom monomérov je reakcia s ostatnými monomérmi s cieľom vytvárať polyméry. Po 
reakcii monoméry v polyméri už neexistujú. Požadovanie úplnej registrácie monomérov, ktoré 
reagovali, je neúmerné možným rizikám, ktoré môžu tieto monoméry znamenať pre zdravie a 
životné prostredie. S cieľom zabezpečiť proporcionalitu a súlad s článkom 7 by sa malo 
agentúre predložiť oznámenie o monoméroch použitých na výrobu polymérov. Následne môže 
agentúra požiadať výrobcov alebo dovozcov polymérov, aby predložili registráciu každého 
zvyšného monoméru, ak predstavuje riziko pre zdravie alebo životné prostredie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Ria Oomen-Ruijten

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 129
ČLÁNOK 6 ODSEK 3

3. Každý výrobca alebo dovozca polyméru 
predloží agentúre žiadosť o registráciu pre 
monomérne látky alebo akékoľvek iné látky, 
ktoré ešte nezaregistroval žiadny účastník 
dodávateľského reťazca, ak sú splnené tieto 
podmienky:

3. Každý výrobca alebo dovozca polyméru 
predloží agentúre žiadosť o registráciu pre 
monomérne látky alebo akékoľvek iné látky, 
ktoré ešte nezaregistroval žiadny účastník 
dodávateľského reťazca, s výnimkou 
prípadu, kedy takéto monomérne látky 
vytvorené počas syntézy nemožno izolovať, 
ak sú splnené tieto podmienky:

a) polymér pozostáva minimálne z 2% 
hmotnostných (w/w) týchto monomérnych 
látok alebo iných látok vo forme 
monomérnych jednotiek a chemicky 
viazaných látok; a

a) polymér pozostáva minimálne z 2% 
hmotnostných (w/w) týchto monomérnych 
látok alebo iných látok vo forme 
monomérnych jednotiek a chemicky 
viazaných látok;

b) celkové množstvo takýchto 
monomérnychových látok alebo iných látok 
tvorí minimálne 1 tonu ročne.

(b) celkové množstvo takýchto 
monomérnych látok alebo iných látok tvorí 
minimálne 1 tonu ročne.

Ohlásenie takýchto monomérov alebo iných 
látok zahŕňa  vo formáte stanovenom 
agentúrou v súlade s článkom 110 tieto 
informácie:
i) totožnosť a kontaktné údaje výrobcu 
alebo dovozcu;
ii) totožnosť monoméru/látky, ako sa 
uvádza v oddieli 2 prílohy VI;
iii) klasifikáciu látky;
iv) stručný opis použitia polyméru.
V zmysle tejto hlavy sa uskutoční 
registrácia neregistrovaných monomérov 
alebo iných látok vyrobených alebo 
dovezených v množstvách viac ako 1000 ton 
ročne. Táto registrácia zahŕňa informácie 
uvedené v prílohe VII, ako aj vyššie 
požadované informácie.

Or. en
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Odôvodnenie

In line with Amendments 584 & 433 adopted in First Reading. 

Polymers, which are temporarily exempted from REACH, are recognised as being generally 
safe.

Requiring full registration of reacted monomers, is therefore disproportionate to the potential 
risks that these monomers may present to health or the environment once they have been 
converted into polymers. To ensure proportionality and consistency with provisions on 
Substances in Articles, a notification of the monomer substances used to make polymers 
should be submitted to the Agency. 

In addition, and consistent with the underlying tonnage/exposure philosophy of REACH, 
where the 1000 tonne threshold is exceeded, manufacturers and importers should register 
monomer substances used to make polymers in accordance with the set conditions.
Further, some monomers are formed in the production process and immediately continue to 
react. Registration is thus impossible except at an indefensibly high cost.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Lena Ek, Anders Wijkman, Frieda 
Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Avril Doyle,Gyula Hegyi, Dorette Corbey, 

Anne Ferreira, Dan Jørgensen a Åsa Westlund

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 130
ČLÁNOK 7

1. Každý výrobca alebo dovozca výrobkov 
požiada agentúru o registráciu akejkoľvek 
látky obsiahnutej v takýchto výrobkoch, ak 
sú splnené tieto podmienky:

1. Každý výrobca alebo dovozca výrobkov 
požiada agentúru o registráciu akejkoľvek 
látky obsiahnutej v takýchto výrobkoch, ak 
sú splnené tieto podmienky:

(a) látka je prítomná v týchto výrobkoch v 
celkových množstvách väčších ako 1 tona na 
výrobcu alebo dovozcu ročne; a

(a) látka je prítomná v týchto výrobkoch v 
celkových množstvách väčších ako 1 tona na 
výrobcu alebo dovozcu ročne;

(b) látka sa má uvoľňovať za bežných alebo 
odôvodnene predpokladateľných podmienok 
použitia.

b) látka sa má uvoľňovať za bežných alebo 
odôvodnene predvídateľných podmienok
použitia.

Žiadosť o registráciu je spoplatnená v súlade 
s požiadavkou podľa hlavy IX.

Žiadosť o registráciu je spoplatnená v súlade 
s požiadavkou podľa hlavy IX.

2. V súlade s odsekom 4 tohto článku 
oznámi každý výrobca alebo dovozca 
výrobkov agentúre, či látka spĺňa kritériá 
článku 56 a je identifikovaná v súlade s 
článkom 58 ods. 1, ak sú splnené tieto 
podmienky:

2. V súlade s odsekom 4 tohto článku 
oznámi každý výrobca alebo dovozca 
výrobkov agentúre, či látka spĺňa kritériá 
článku 56 a je identifikovaná v súlade s 
článkom 58 ods. 1, ak:
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(a) látka je prítomná v týchto výrobkoch v 
celkových množstvách väčších ako 1 tona 
na výrobcu alebo dovozcu ročne; a

vypúšťa sa

(b) látka je prítomná v týchto výrobkoch v 
koncentrácii väčšej ako 0,1% hmotnostného 
(w/w).

(b) látka je prítomná v týchto výrobkoch v 
koncentrácii väčšej ako 0,1% hmotnostného 
(w/w) v homogénnej časti výrobku;

(ba) špecifické medzné koncentrácie látky 
nižšie ako 0,1% možno prijať v súlade s 
postupom uvedeným v článku 130 ods. 3;
bb) výrobca alebo dovozca nemôže vylúčiť 
expozíciu danej látky voči verejnosti alebo 
životnému prostrediu počas celého 
životného cyklu výrobku,

3. Odsek 2 sa neuplatňuje ak výrobca alebo 
dovozca môžu vylúčiť expozíciu ľudí alebo 
životného prostredia za bežných alebo 
odôvodnene predpokladaných podmienok 
použitia vrátane zneškodňovania. V 
takýchto prípadoch výrobca alebo dovozca 
poskytne príjemcovi výrobku vhodné 
pokyny v súlade s článkom 32 ods. 4.

vypúšťa sa

4. Oznamované informácie zahŕňajú tieto 
údaje:

4. Oznamované informácie zahŕňajú tieto 
údaje:

(a) identifikácia výrobcu alebo dovozcu a 
ich kontaktné údaje, ako sa uvádza v oddieli
1 prílohy VI, s výnimkou ich vlastných 
miest použitia;

(a) identifikácia výrobcu alebo dovozcu a 
ich kontaktné údaje, ako sa uvádza v oddiele
1 prílohy VI, s výnimkou ich vlastných 
miest použitia;

(b) registračné čísla uvedené v článku 20 
ods. 1, ak sú k dispozícii;

(b) registračné čísla uvedené v článku 20 
ods. 1, ak sú k dispozícii;

(c) identifikáciu látky, ako sa uvádza v 
oddieloch 2.1 až 2.3.4 prílohy VI;

(c) identifikáciu látky, ako sa uvádza v 
oddieloch 2.1 až 2.3.4 prílohy VI;

(d) klasifikáciu látok, ako sa uvádza v 
oddieloch 4.1 a 4.2 prílohy VI;

(d) klasifikáciu látok, ako sa uvádza v 
oddieloch 4.1 a 4.2 prílohy VI;

(e) stručný opis použitia látok vo výrobkoch, 
ako sa uvádza v oddieli 3.5 prílohy VI a 
stručný opis použitia výrobkov;

(e) stručný opis použitia látok vo výrobkoch, 
ako sa uvádza v oddieli 3.5 prílohy VI a 
stručný opis použitia výrobkov;

5. Agentúra môže rozhodnúť, že výrobcovia 
alebo dovozcovia výrobkov sú povinní 
predložiť žiadosť o registráciu každej látky 
obsiahnutej v týchto výrobkoch v súlade s 
touto hlavou, ak sú splnené všetky tieto 
podmienky:

5. Agentúra môže rozhodnúť, že výrobcovia 
alebo dovozcovia výrobkov sú povinní 
predložiť žiadosť o registráciu každej látky 
obsiahnutej v týchto výrobkoch v súlade s 
touto hlavou, ak sú splnené všetky tieto 
podmienky:
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(a) látka je prítomná v týchto výrobkoch v 
celkových množstvách väčších ako 1 tona 
na výrobcu alebo dovozcu ročne; a

vypúšťa sa

(b) agentúra má dôvodné podozrenie, že: (b) agentúra má dôvodné podozrenie, že:
(i) látka sa uvoľňuje z výrobkov, a (i) látka sa uvoľňuje z výrobkov, a
(ii) uvoľnenie látky z výrobkov predstavuje 
riziko pre ľudské zdravie alebo životné 
prostredie; a

(ii) uvoľnenie látky z výrobkov predstavuje 
riziko pre ľudské zdravie alebo životné 
prostredie; a

(c) látka nepodlieha odseku 1. (c) látka nepodlieha odseku 1.
Žiadosť o registráciu je spoplatnená v súlade 
požiadavkou podľa hlavy IX.

Žiadosť o registráciu je spoplatnená v súlade 
požiadavkou podľa hlavy IX.

6. Odseky 1 až 5 sa neuplatňujú na látky už 
zaregistrované na uvedené použitie.

6. Odseky 1 až 5 sa neuplatňujú na látky už 
zaregistrované na uvedené použitie, ak 
rozsah použitia vo výrobkoch je v 
porovnaní s registrovaným rozsahom v 
rovnakom alebo nižšom hmotnostnom 
rozsahu v tonách.

7. Od ...... sa odseky 2, 3 a 4 tohto článku 
uplatňujú 6 mesiacov po identifikácii látky v 
súlade s článkom 58 ods. 1.

7. Od ...... sa odseky 2, 3 a 4 tohto článku 
uplatňujú 6 mesiacov po identifikácii látky v 
súlade s článkom 58 ods. 1.

8. Akékoľvek opatrenia na vykonávanie 
odsekov 1 až 7 sa prijmú v súlade s 
postupom uvedeným v článku 132 ods. 3.

8. Akékoľvek opatrenia na uplatňovanie 
odsekov 1 až 7 sa prijímajú v súlade s 
postupom spomínaným v článku 132 odsek 
3.

Or. en

Odôvodnenie

This amendment is a compromise between EP and Council and is in line with the compromise 
package on substances in articles agreed by a majority of political groups (first reading 
amendment 357). It simplifies the work for producers and importers. 

This amendment helps to protect the competitiveness of EU producers of articles by providing 
the same level playing field within the framework of the WTO agreements. It will also provide 
a high level protection for consumer. (Ek)

It is very important to ensure that not only the whole car is viewed as an article, but also the 
steering wheel to give an example. If the definition of articles is not clarified, almost no 
information will be made available for articles. Amendment 357 from first reading. (Wijkman 
& others)

This amendment is a compromise between EP and Council and is in line with the compromise 
package on substances in articles agreed by a majority of political groups (EP amendment  
357). It simplifies the work for producers and importers. 
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This amendment helps to protect the competitiveness of EU producers of articles by providing 
the same level playing field within the framework of the WTO agreements. It will also provide 
a high level protection for consumers. (Hegyi & others)

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 131
ČLÁNOK 7

1. Každý výrobca alebo dovozca výrobkov 
požiada agentúru o registráciu akejkoľvek 
látky obsiahnutej v takýchto výrobkoch, ak 
sú splnené tieto podmienky:

1. Každý výrobca alebo dovozca výrobkov 
požiada agentúru o registráciu akejkoľvek 
látky obsiahnutej v takýchto výrobkoch, ak 
sú splnené tieto podmienky:

(a) látka je prítomná v týchto výrobkoch v 
celkových množstvách väčších ako 1 tona na 
výrobcu alebo dovozcu ročne; a

(a) látka je prítomná v týchto výrobkoch v 
celkových množstvách väčších ako 1 tona na 
výrobcu alebo dovozcu ročne;

(b) látka sa má uvoľňovať za bežných alebo 
odôvodnene predpokladateľných podmienok 
použitia.

b) látka sa má uvoľňovať za bežných alebo 
odôvodnene predvídateľných podmienok 
použitia.

Žiadosť o registráciu je spoplatnená v súlade 
s požiadavkou podľa hlavy IX.

Žiadosť o registráciu je spoplatnená v súlade 
s požiadavkou podľa hlavy IX.

2. V súlade s odsekom 4 tohto článku 
oznámi každý výrobca alebo dovozca 
výrobkov agentúre, či látka spĺňa kritériá 
článku 56 a je identifikovaná v súlade s 
článkom 58 ods. 1, ak sú splnené tieto 
podmienky:

2. V súlade s odsekom 4 tohto článku 
oznámi každý výrobca alebo dovozca 
výrobkov agentúre, či látka spĺňa kritériá 
článku 56 a je identifikovaná v súlade s 
článkom 58 ods. 1, ak:

(a) látka je prítomná v týchto výrobkoch v 
celkových množstvách väčších ako 1 tona 
na výrobcu alebo dovozcu ročne; a

vypúšťa sa

(b) látka je prítomná v týchto výrobkoch v 
koncentrácii väčšej ako 0,1% hmotnostného 
(w/w).

(b) látka je prítomná v týchto výrobkoch v 
koncentrácii väčšej ako 0,1% hmotnostného 
(w/w) v homogénnom materiáli;

(b a) výrobca alebo dovozca nemôže vylúčiť 
expozíciu danej látky voči verejnosti alebo 
životnému prostrediu počas celého 
životného cyklu výrobku.

3. Odsek 2 sa neuplatňuje ak výrobca alebo 
dovozca môžu vylúčiť expozíciu ľudí alebo 
životného prostredia za bežných alebo 
odôvodnene predpokladaných podmienok 
použitia vrátane zneškodňovania. V 

vypúšťa sa
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takýchto prípadoch výrobca alebo dovozca 
poskytne príjemcovi výrobku vhodné 
pokyny v súlade s článkom 32 ods. 4.
4. Oznamované informácie zahŕňajú tieto 
údaje:

4. Oznamované informácie zahŕňajú tieto 
údaje:

(a) identifikácia výrobcu alebo dovozcu a 
ich kontaktné údaje, ako sa uvádza v oddieli 
1 prílohy VI, s výnimkou ich vlastných 
miest použitia;

(a) identifikácia výrobcu alebo dovozcu a 
ich kontaktné údaje, ako sa uvádza v oddieli 
1 prílohy VI, s výnimkou ich vlastných 
miest použitia;

(b) registračné čísla uvedené v článku 20 
ods. 1, ak sú k dispozícii;

(b) registračné čísla uvedené v článku 20 
ods. 1, ak sú k dispozícii;

(c) identifikáciu látky, ako sa uvádza v 
oddieloch 2.1 až 2.3.4 prílohy VI;

(c) identifikáciu látky, ako sa uvádza v 
oddieloch 2.1 až 2.3.4 prílohy VI;

(d) klasifikáciu látok, ako sa uvádza v 
oddieloch 4.1 a 4.2 prílohy VI;

(d) klasifikáciu látok, ako sa uvádza v 
oddieloch 4.1 a 4.2 prílohy VI;

(e) stručný opis použitia látok vo výrobkoch, 
ako sa uvádza v oddieli 3.5 prílohy VI a 
stručný opis použitia výrobkov;

(e) stručný opis použitia látok vo výrobkoch, 
ako sa uvádza v oddieli 3.5 prílohy VI a 
stručný opis použitia výrobkov;

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

f) hmotnostný rozsah látok v tonách, ako 
napríklad 1–10 ton, 10–100 ton, atď.

5. Agentúra môže rozhodnúť, že výrobcovia 
alebo dovozcovia výrobkov sú povinní 
predložiť žiadosť o registráciu každej látky 
obsiahnutej v týchto výrobkoch v súlade s 
touto hlavou, ak sú splnené všetky tieto 
podmienky:

5. Agentúra môže rozhodnúť, že výrobcovia 
alebo dovozcovia výrobkov sú povinní 
predložiť žiadosť o registráciu každej látky 
obsiahnutej v týchto výrobkoch v súlade s 
touto hlavou, ak sú splnené všetky tieto 
podmienky:

(a) látka je prítomná v týchto výrobkoch v 
celkových množstvách väčších ako 1 tona 
na výrobcu alebo dovozcu ročne; a

vypúšťa sa

(b) agentúra má dôvodné podozrenie, že: (b) agentúra má dôvodné podozrenie, že:

(i) látka sa uvoľňuje z výrobkov, a (i) látka sa uvoľňuje z výrobkov, a
(ii) uvoľnenie látky z výrobkov predstavuje 
riziko pre ľudské zdravie alebo životné 
prostredie; a

(ii) uvoľnenie látky z výrobkov predstavuje 
riziko pre ľudské zdravie alebo životné 
prostredie; 

(c) látka nepodlieha odseku 1. (c) látka nepodlieha odseku 1.
Žiadosť o registráciu je spoplatnená v súlade 
požiadavkou podľa hlavy IX.

Žiadosť o registráciu je spoplatnená v súlade 
požiadavkou podľa hlavy IX.

6. Odseky 1 až 5 sa neuplatňujú na látky už 
zaregistrované na uvedené použitie.

6. Odseky 1 až 5 sa neuplatňujú na látky už 
zaregistrované na uvedené použitie 
účastníkom z predchádzajúcej časti 
dodávateľského reťazca.
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7. Od ...... sa odseky 2, 3 a 4 tohto článku 
uplatňujú 6 mesiacov po identifikácii látky v 
súlade s článkom 58 ods. 1.

7. Od ...... sa odseky 2, 3 a 4 tohto článku 
uplatňujú 6 mesiacov po identifikácii látky v 
súlade s článkom 58 ods. 1.

8. Akékoľvek opatrenia na vykonávanie 
odsekov 1 až 7 sa prijmú v súlade s 
postupom uvedeným v článku 132 ods. 3.

8. Akékoľvek opatrenia na uplatňovanie 
odsekov 1 až 7 sa prijímajú v súlade s 
postupom spomínaným v článku 132 odsek 
3.

Or. en

Odôvodnenie

The use of substances of very high concern in articles should be notified as soon as it exceeds 
0,1%, no matter the total quantity, or when exposure cannot be excluded, to facilitate 
calculations and to provide a high level of protection. 

The addition "in a homogeneous material" is needed to counter RIP 3.8., otherwise the whole 
article would be almost meaningless and create an uneven playing field between EU 
manufacturers and importers. The threshold should apply to homogenous materials in an 
article, and not to the whole article, in line with other Community legislation (e.g. RoHS, 
ELV).

The derogation from the notification requirement of substances in articles in the Council text 
only refers to exposure during use and disposal, whereas the derogation adopted by 
Parliament (see Art. 7 (2)(ba) refers to the full lifecycle. Exposure from manufacture should 
be included as well.

The Agency should be able to require a registration as soon as it has ground for suspecting a 
risk, irrespective of the total quantity, to avoid cumbersome calculations and to provide a 
high level of protection.

If the reference to "an actor up the supply chain" is not added, importers would not need to 
inform the agency anymore about the presence of substances of very high concern in their 
article as soon as anyone else has registered such a use. As a result, the agency would have 
no information about the presence of such substances in imported articles, even if present in 
high concentrations. However, such information may be essential for authorisation or 
restriction purposes with a view to protect human health and the environment.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Ria Oomen-Ruijten

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 132
ČLÁNOK 7 ODSEK 1 A (nový)

 1a. Odsek 1 písm. a) sa nevzťahuje na 
látky, ktoré sú zložkami pridávanými do 
tabakových výrobkov v zmysle článku 2 ods. 
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1 a článku 2 ods. 5 smernice 2001/37 o 
aproximácii zákonov, iných právnych 
predpisov a správnych opatrení členských 
štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a 
predaja tabakových výrobkov.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zodpovedá pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 88 
prijatému v prvom čítaní.

Expozičný scenár ani jedovaté účinky tabakových prídavných látok neospravedlňujú výnimky 
z povinnosti registrácie týchto látok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anja Weisgerber

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 133
ČLÁNOK 7 ODSEK 1 A (nový)

1a. Odsek 1 písm. a) sa nevzťahuje na 
látky, ktoré sú zložkami pridávanými do 
cigariet v zmysle článku 4 smernice 
95/59/ES o iných daniach, ktoré ovplyvňujú 
spotrebu vyrobeného tabaku, ako je daň 
z obratu.

Or. en

Odôvodnenie

Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh medzi pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 
88 z prvého čítania Parlamentu a spoločnou pozíciou Rady. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dagmar Roth-Behrendt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 134
ČLÁNOK 7 ODSEK 7

7. Od .(42 mesiacov odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia) sa odseky 2, 3 a 
4 tohto článku uplatňujú 6 mesiacov po 
identifikácii látky v súlade s článkom 58 

7. Odseky 1 a 5 sa uplatňujú 3 mesiace po 
konečnom termíne stanovenom v čl. 23 ods. 
3.
Odseky 2, 3 a 4 sa uplatňujú 6 mesiacov po 
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ods. 1. identifikácii látky v súlade s článkom 58 
ods. 1 pod podmienkou, že od konečného 
termínu stanoveného v čl. 23 ods. 3 
uplynuli 3 mesiace. 

Or. en

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa opäť predkladajú dátumy plnenia 
z pôvodného návrhu Komisie. Súvisí s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k článku 23 od 
toho istého autora.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Holger Krahmer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 135
ČLÁNOK 7 ODSEK 7

7. Od .(42 mesiacov odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia) sa odseky 2, 3 a 
4 tohto článku uplatňujú 6 mesiacov po 
identifikácii látky v súlade s článkom 58 
ods. 1.

7. Odseky 1 a 5 sa uplatňujú 3 mesiace po 
konečnom termíne stanovenom v čl. 23 ods. 
3.
Odseky 2, 3 a 4 tohto článku sa uplatňujú 6 
mesiacov po identifikácii látky v súlade s 
článkom 58 ods. 1 pod podmienkou, že od 
konečného termínu stanoveného v čl. 23 
ods. 3 uplynuli 3 mesiace.

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom napomôcť plynulé uvedenie ustanovení týkajúcich sa látok vo výrobkoch do praxe, 
ako aj obmedzenie možných porúch v rámci dodávateľského reťazca by sa zodpovednosť 
výrobcu nemala posúvať po dodávateľskom reťazci ďalej, t. j. k následným používateľom. 
Následní používatelia môžu byť súčasne i výrobcami výrobkov; väčšinu z nich tvoria malé a 
stredné podniky. V záujme uskutočniteľnosti článku 7 by výrobcovia výrobkov mali mať podľa 
čl. 7 ods. 6 možnosť založiť svoje registrácie/oznámenia na skorších registráciách a zabrániť 
pritom presunu záväzku z výrobcu látky na následného používateľa. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Ria Oomen-Ruijten

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 136
ČLÁNOK 7 ODSEK 7
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7. Od .(42 mesiacov odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia) sa odseky 2, 3 a 
4 tohto článku uplatňujú 6 mesiacov po 
identifikácii látky v súlade s článkom 58 
ods. 1.

7. Od ...... sa odseky 2, 3 a 4 tohto článku 
uplatňujú 18 mesiacov po identifikácii látky 
v súlade s článkom 58 ods. 1.

Or. en

Odôvodnenie

Maloobchodníci a zásielkové spoločnosti objednávajú tovar až 18 mesiacov pred dovozom.
Už pri zadávaní objednávok by mal byť dovozca výrobku schopný poskytnúť dodávateľovi 
„pozitívny zoznam“ látok, s ktorými treba zaobchádzať opatrne alebo sa im treba počas 
výroby vyhnúť. Ako „pozitívny zoznam“ poslúži zoznam látok, o povolení ktorých sa uvažuje, 
aj s prílohou XIV k nariadeniu REACH. Ak je konečný termín v čl. 7 ods. 7 príliš krátky a 
nezohľadňuje súčasné nákupné cykly, dovozca bude nielen čeliť právnej neistote, ale takisto 
nebude schopný primerane ovplyvňovať výrobné postupy. Preto treba konečný termín 
predĺžiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Ria Oomen-Ruijten a Chris Davies

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 137
ČLÁNOK 7 ODSEK 7 A (nový)

7a. Agentúra stanoví usmernenia s cieľom 
pomôcť výrobcom a dovozcom výrobkov, 
ako aj príslušným orgánom.

Or. en

Odôvodnenie

REACH represents a huge organisational challenge for importers of articles. The Council 
proposal foresees several sector specific guidelines; however, the sector specific guidelines 
for producers and importers of articles, on which the EP agreed in 1st plenary reading, are no 
longer mentioned. Project 3.8 (initially supposed to replace the guidelines for the consumer 
goods sector) has not produced a workable result. Nonetheless the sector depends on 
professional and knowledgeable help– just as the different authorities involved in the import 
procedures. Guidelines drafted by the agency would provide a uniform level of support for 
companies and authorities in all EU Member States and likewise for non-European 
companies who may lack a thorough knowledge of the REACH legislation. (Oomen-Ruijten)

Successful first reading amendment ensuring the leading role of the Agency in providing 
guidelines. (Davies)



AM\629993SK.doc PE 378.589v01-00 64/113 AM\

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Ria Oomen-Ruijten

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 138
ČLÁNOK8 A (nový)

Článok 8a
Prevod a rozdelenie registrácií a 

„skupinová registrácia“
1. Právny nárok nadobudnutý registráciou 
je tak prenosný, ako aj deliteľný. Strana, 
ktorá právny nárok získala, preberá práva a 
povinnosti pôvodného žiadateľa o 
registráciu. Ak sa registrácia delí, pridelí 
agentúra novému vlastníkovi nové 
registračné číslo.  
2. Ak je výrobca dcérska spoločnosť inej 
právnickej osoby (takzvanej materskej 
spoločnosti), môže materská spoločnosť 
vykonať a udržiavať registráciu v mene 
dcérskej spoločnosti. Naopak, aj dcérska 
spoločnosť môže vykonať a udržiavať 
registráciu pre svoju materskú spoločnosť 
alebo pre iné dcérske spoločnosti. V 
takýchto prípadoch sa vyžaduje len jedna 
registrácia. Právnická osoba, ktorá bola 
poverená registráciou skupiny, je 
zodpovedná za plnenie povinnosti podľa 
tohto nariadenia.
3. Odsek 2 platí aj vtedy, keď sa sídlo 
materskej spoločnosti alebo dcérskej 
spoločnosti nenachádza v EÚ. Právnická 
osoba, ktorá je poverená registráciou 
skupiny, musí mať svoje sídlo v EÚ.

Or. en

Odôvodnenie

Corresponds to Amendments 593,594,595 & 596 adopted in First Reading.

1. If a registrant no longer wishes to make use of his registration it must be possible for him 
to transfer the rights arising from the registration. The divisibility of rights arising from a 
registration is necessary in cases in which only part of a firm is transferred to a new owner. 
Since each manufacturer or importer must have a registration number as evidence of 
registration status, in such cases the Agency must assign a new registration number to the 
new owner.



AM\629993SK.doc PE 378.589v01-00 65/113 AM\

SK

2. Within conglomerates products are delivered from changing production plants to 
downstream users within the European Union who may belong to different subsidiaries. The 
delivery of products within a conglomerate is often coordinated by a unit which may be part 
of either the parent company or a subsidiary. The proposed group registration would be an 
appropriate way of reducing costs and bureaucracy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Ria Oomen-Ruijten

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 139
ČLÁNOK 9 ODSEK 2

2. Na účely odseku 1 oznámi výrobca alebo 
dovozca alebo výrobca výrobkov agentúre 
tieto informácie:

2. Na účely odseku 1 oznámi výrobca alebo 
dovozca alebo výrobca výrobkov agentúre 
tieto informácie pre látky, ktoré sa 
umiestňujú na trh:

(a) identifikáciu výrobcu alebo dovozcu 
alebo výrobcu výrobkov, ako sa uvádza v 
oddieli 1 prílohy VI;

(a) identifikáciu výrobcu alebo dovozcu, ako 
sa uvádza v oddieli 1 prílohy IV;

(b) identifikáciu látky, ako sa uvádza v 
oddieli 2 prílohy VI;

(b) identifikáciu látky, ako sa uvádza v 
oddieli 2 prílohy IV; 

(c) klasifikáciu látky, ako sa uvádza v 
oddieli 4 prílohy VI, ak takáto klasifikácia 
existuje;

(c) klasifikáciu látky, ako sa uvádza v 
oddieli 4 prílohy IV, ak takáto klasifikácia 
existuje;

(d) odhadované množstvo, ako sa uvádza v 
oddieli 3.1 prílohy VI;

(d) odhadované množstvo, ako sa uvádza v 
oddieli 3.1 prílohy IV; 

(e) zoznam odberateľov uvedený v odseku 1 
vrátane ich mien a adries.

(e) prípadne zoznam odberateľov, ktorým sa 
látka dodáva.

Oznámenie je spoplatnené v súlade s 
požiadavkou podľa hlavy IX.

Oznámenie je spoplatnené v súlade s 
požiadavkou podľa hlavy IX.

Lehota ustanovená v odseku 1 sa začína 
doručením oznámenia agentúre.

Lehota ustanovená v odseku 1 sa začína 
doručením oznámenia agentúre.

Or. en

Odôvodnenie

Povinnosť oznámiť látky, ktoré sa vyrábajú alebo sú dôležité pre oblasť vývoja a výskumu, by 
sa mala uplatňovať výlučne v prípade, že sa umiestňujú na trh. Toto by platilo v rámci 
súčasných právnych predpisov EÚ o chemických látkach. Inak by sa museli oznamovať aj 
činnosti v oblasti vývoja a výskumu prebiehajúce vo vnútri podniku, čo by viedlo k zbytočnej 
byrokracii a nepotrebnej záťaži činností v oblasti vývoja a výskumu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Ria Oomen-Ruijten

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 140
ČLÁNOK 9 ODSEK 7

7. Agentúra môže rozhodnúť o predĺžení
päťročného obdobia platnosti výnimky 
maximálne o ďalších päť rokov alebo v 
prípade látok, ktoré sa budú používať 
výlučne na vývoj liečiv na použitie v 
humánnej alebo veterinárnej medicíne, 
maximálne o ďalších desať rokov na 
základe žiadosti, ak môže výrobca alebo 
dovozca alebo výrobca výrobkov preukázať, 
že toto predĺženie je odôvodniteľné 
programom výskumu a vývoja.

7. Agentúra môže predĺžiť päťročné obdobie
platnosti výnimky maximálne o ďalších 
desať rokov na základe žiadosti výrobcu 
alebo dovozcu, ak môže výrobca alebo 
dovozca preukázať, že toto predĺženie je 
odôvodniteľné programom výskumu a 
vývoja.

Or. en

Odôvodnenie

Povinnosť oznámiť látky, ktoré sa vyrábajú alebo sú dôležité pre oblasť vývoja a výskumu, by 
sa mala uplatňovať výlučne v prípade, že sa umiestňujú na trh. Toto by platilo v rámci 
súčasných právnych predpisov EÚ o chemických látkach.  Inak by sa museli oznamovať aj 
činnosti v oblasti vývoja a výskumu prebiehajúce vo vnútri podniku, čo by viedlo k zbytočnej 
byrokracii a nepotrebnej záťaži činností v oblasti vývoja a výskumu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Ria Oomen-Ruijten

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 141
ČLÁNOK 9 ODSEK 9

9. Agentúra a príslušné orgány dotknutých 
členských štátov vždy zaobchádzajú s 
informáciami predloženými súlade s 
odsekmi 1 až 8 ako s dôvernými.

9. Agentúra a príslušné orgány dotknutých 
členských štátov vždy zaobchádzajú s 
informáciami predloženými súlade s 
odsekom 1 ako s dôvernými. Agentúra 
neposkytne takúto informáciu žiadnemu 
príslušnému orgánu. 

Or. en

Odôvodnenie

Povinnosť oznamovať látky, ktoré sa vyrábajú alebo sú dôležité pre oblasť vývoja a výskumu, 
by sa mali uplatňovať len v prípade, že sa umiestňujú na trh. Toto by platilo v rámci 
súčasných právnych predpisov EÚ o chemických látkach. Inak by bolo treba oznamovať aj 
činnosti v oblasti vývoja a výskumu prebiehajúce vo vnútri podniku, čo vedie k nepotrebnej 
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byrokracii a zbytočnej záťaži činností v oblasti vývoja a výskumu.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 142
ČLÁNOK 10 ODSEK (A) BOD (VIII) A (nový)

 (viiia) vyhlásenie o tom, či boli informácie 
získané skúšaním na stavovcoch alebo nie, 
ako aj o tom, aké skúšky na stavovcov sa 
vykonali a koľko zvierat sa použilo;

Or. en

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 96 EP – prvé čítanie)

Odôvodnenie

Mali by sa sprístupniť informácie o skúškach na zvieratách, ktoré sa vykonali, a o počte 
použitých zvierat.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 143
ČLÁNOK 10 ODSEK (A) BOD (XI) 

(xi) žiadosť, v ktorej výrobca alebo dovozca 
uvádza, o ktorých informáciách uvedených v 
článku 118 ods. 2 sa v súlade s článkom 76 
ods. 2 písm. d) domnieva, že by sa nemali 
sprístupniť na internete, vrátane 
odôvodnenia, prečo by ich zverejnenie 
mohlo poškodiť jeho obchodné záujmy alebo 
obchodné záujmy akejkoľvek inej dotknutej 
strany.

(xi) žiadosť, v ktorej výrobca alebo dovozca 
uvádza, o ktorých informáciách uvedených v 
článku 118 ods. 2 sa v súlade s článkom 76 
ods. 2 písm. d) domnieva, že by sa nemali 
sprístupniť na internete, vrátane 
odôvodnenia, prečo by ich zverejnenie 
poškodilo jeho obchodné záujmy alebo 
obchodné záujmy akejkoľvek inej dotknutej 
strany.

Or. en

(Nový pozmeňujúci a doplňujúci návrh – čl. 62 ods. 2 písm. c))

Odôvodnenie

Žiadosť o zachovanie dôvernosti pripadá do úvahy len v prípade, že sprístupnenie informácií 
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verejnosti by poškodilo obchodné záujmy – a to nielen teoreticky, pričom účelom žiadosti by 
bolo zabrániť akémukoľvek zneužitiu tejto doložky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Ria Oomen-Ruijten

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 144
ČLÁNOK 10 ODSEK (A) A (nový) 

aa) Informácie požadované podľa prvého 
odseku a vytvorené a skontrolované podľa 
iných právnych predpisov EÚ, OECD alebo 
ekvivalentných právnych predpisov a 
(alebo) programov o chemických látkach sa 
môžu predložiť a považujú sa za informácie 
spĺňajúce požiadavky tohto článku. 

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zodpovedá pozmeňujúcemu a dopĺňajúcemu návrhu 
575/600 prijatému v prvom čítaní. 

Zhromaždené údaje alebo vypracované správy týkajúce sa látky v rámci iných programov EÚ 
alebo medzinárodných programov alebo právnych predpisov by sa mali povoliť a predložiť 
ako také bez nevyhnutnosti upraviť a (alebo) zbytočne prepracovať návrh alebo zopakovať 
skúšanie. Príkladmi takýchto programov sú:  program OECD na vytvorenie medzinárodne 
dohodnutých systémov na overovanie informačných údajov (Screening Information Data Sets, 
SIDS), hodnotenia Medzinárodnej rady chemických asociácií (ICCA/HPV) týkajúce sa 
chemických látok z hľadiska vysokého objemu výroby, projekt na hodnotenie rizík pre ľudské 
zdravie a životné prostredie (HERA) týkajúcich sa chemických látok používaných v 
domácnosti na pranie bielizne a čistiace práce, monografie Európskeho toxikologického a 
ekotoxikologického centra (ECETOC) o jednotlivých chemických látkach alebo EPA HPV 
Challenge.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Lena Ek a Ria Oomen-Ruijten

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 145
ČLÁNOK 10 ODSEK (B) A (nový) 

(ba) Priorita sa priradí metódam in vitro a 
použitiu (kvantitatívnych) vzťahov 
štruktúry a činnosti ((Q)SAR). Na tento 
účel Komisia sprístupní spoločnostiam 
zoznam skúšok, databáz a schválených 
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modelov.

Or. en

Odôvodnenie

Metódy in vitro obmedzujú zbytočné skúšanie na zvieratách. Tento pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh je totožný s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 106 z prvého čítania. (Ek)

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zodpovedá pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 
106 prijatému v prvom čítaní.      

Metódy in vitro obmedzujú zbytočné skúšanie na zvieratách. (Oomen-Ruijten) 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Chris Davies

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 146
ČLÁNOK 11 ODSEK 3 ÚVODNÁ ČASŤ 

3. Výrobca alebo dovozca môže predložiť 
informácie uvedené v článku 10 písm. a) 
bode (iv), (vi), (vii) alebo (ix) oddelene, ak:

3. Výrobca alebo dovozca môže bez toho, 
aby bola dotknutá hlava III, predložiť 
informácie uvedené v článku 10 písm. a) 
bode (iv), (vi), (vii) alebo (ix) oddelene, ak:

Or. en

Odôvodnenie

Aby sa znížila možnosť dvojitého vykonávania skúšok na zvieratách, treba od podnikov, ktoré 
sa rozhodli nezúčastňovať sa na spoločnom poskytovaní údajov, predsa len požadovať, aby 
delili o údaje získané skúšaním na zvieratách. Požiadavky týkajúce sa spoločného prístupu k 
údajom uvedené v hlave III by sa mali uplatňovať bez ohľadu na to, či sa údaje predkladajú 
spoločne alebo oddelene.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 147
ČLÁNOK 11 ODSEK 3 ÚVODNÁ ČASŤ 

3. Výrobca alebo dovozca môže predložiť 
informácie uvedené v článku 10 písm. a) 
bode (iv), (vi), (vii) alebo (ix) oddelene, ak:

3. Výrobca alebo dovozca môže s výnimkou 
záležitostí vyžadujúcich údaje získané zo 
skúšania na zvieratách predložiť informácie 
uvedené v článku 10 písm. a) bode (iv), (vi), 
(vii) alebo (ix) oddelene, ak:
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Or. en

(Príslušná časť pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 379 – prvé čítanie)

Odôvodnenie

Treba jasne uviesť, že neexistuje výnimka zo spoločného prístupu k údajom získaným pri 
skúšaní na zvieratách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Chris Davies

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 148
ČLÁNOK 12 ODSEK 2 A (nový)

2a. Priorita sa priradí in vitro metódam a 
použitiu (kvantitatívnych) vzťahov 
štruktúry a činnosti ((Q)SAR) a 
toxikogenomike. Na tento účel agentúra 
sprístupní spoločnostiam zoznam testov, 
databáz a schválených modelov.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom je znížiť zbytočné pokusy na zvieratách tým, že sa zabezpečí, aby spoločnosti, najmä 
MSP, vedeli o dostupných informáciách. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý prešiel 
v prvom čítaní (106 a časť 549).

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 149
ČLÁNOK 12 ODSEK 2 A (nový)

2a. Priorita sa priradí in vitro metódam a 
použitiu (kvantitatívnych) vzťahov 
štruktúry a činnosti ((Q)SAR). Na tento 
účel agentúra sprístupní spoločnostiam 
zoznam testov, databáz a schválených 
modelov.

Or. en
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(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 106  – prvé čítanie)

Odôvodnenie

Vzhľadom na etické a vedecké aspekty pokusov na zvieratách sa uprednostnia alternatívne 
stratégie. Agentúra poskytne spoločnostiam všetky potrebné informácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Ria Oomen-Ruijten

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 150
ČLÁNOK 12 ODSEK 2 A (nový)

2a. Množstvo látky ročne sa pre postupne 
zavádzané látky určí na základe 
priemerného množstva vyrobeného alebo 
dovezeného počas posledných troch rokov 
pred predložením registračnej 
dokumentácie. 

Or. en

Odôvodnenie

Zodpovedá pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 611 z prvého čítania.

Výnimočné výkyvy výrobných množstiev by mohli výrazne zvýšiť informačné požiadavky pri 
každom prekročení hmotnostného prahu. Preto je pre látky menšieho množstva nevyhnutné 
povoliť určitú flexibilitu, najmä vo fáze zabezpečovania zdrojov. Trojročný priemer by 
zabezpečil, že rozsiahlejšie registračné požiadavky by sa uplatňovali iba vtedy, ak by 
registrujúci sústavne prekračoval stanovený hmotnostný prah.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Marie-Noëlle Lienemann a Anne Ferreira

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 151
ČLÁNOK 13 ODSEK 1

1. Informácie o vnútorných vlastnostiach 
látok možno získať aj inými prostriedkami 
ako testami, predovšetkým pomocou
modelov kvalitatívneho alebo 
kvantitatívneho vzťahu medzi štruktúrou a 
aktivitou alebo pomocou informácií o 
látkach podobnej štruktúry (skupinový 
prístup alebo preberanie údajov na základe 
analógie - tzv. „read-across”), ak sú splnené 

1. Informácie o vnútorných vlastnostiach 
látok, najmä v prípade toxicity na človeka,
sa získajú vždy, ak je to možné, aj inými 
prostriedkami ako testami na stavovcoch, 
predovšetkým prostredníctvom modelov 
kvalitatívneho alebo kvantitatívneho vzťahu 
medzi štruktúrou a aktivitou alebo 
prostredníctvom informácií o látkach
podobnej štruktúry (skupinový prístup alebo 
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podmienky uvedené v prílohe XI. 
Testovanie v súlade s prílohou VIII 
oddielom 8.6 a 8.7, prílohou IX a prílohou X 
možno vynechať, ak je to odôvodnené 
informáciami o expozícii a zavedenými 
opatreniami na manažment rizika, ako sa 
uvádza v prílohe XI v oddieli 3.

preberanie údajov na základe analógie - tzv. 
„read-across”), ak sú splnené podmienky 
uvedené v prílohe XI. Testovanie v súlade s 
prílohou VIII oddielom 8.6 a 8.7, prílohou 
IX a prílohou X možno vynechať, ak je to 
odôvodnené informáciami o expozícii a 
zavedenými opatreniami na riadenie rizika, 
ako sa uvádza v prílohe XI v oddieli 3.

Or. en

Odôvodnenie

Okrem etických otázok spojených s pokusmi na stavovcoch tu existuje množstvo vedeckých 
problémov týkajúcich sa platnosti takýchto testov na zvieratách pre ľudí. Informácie 
o vlastnostiach látok by preto nemali využívať iba alternatívne prostriedky ako QSAR, ale aj 
nové sľubné prostriedky testovania chemických látok na základe vyhodnocovania ich účinkov 
prostredníctvom reakcií markerových génov.

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 549 z prvého čítania EP)

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 152
ČLÁNOK 13 ODSEK 1

1. Informácie o vnútorných vlastnostiach 
látok možno získať aj inými prostriedkami 
ako testami, predovšetkým pomocou
modelov kvalitatívneho alebo 
kvantitatívneho vzťahu medzi štruktúrou a 
aktivitou alebo pomocou informácií o 
látkach podobnej štruktúry (skupinový 
prístup alebo preberanie údajov na základe 
analógie - tzv. „read-across”), ak sú splnené 
podmienky uvedené v prílohe XI. 
Testovanie v súlade s prílohou VIII 
oddielom 8.6 a 8.7, prílohou IX a prílohou X 
možno vynechať, ak je to odôvodnené 
informáciami o expozícii a zavedenými 
opatreniami na manažment rizika, ako sa 
uvádza v prílohe XI v oddieli 3.

1. Informácie o vnútorných vlastnostiach 
látok, najmä v prípade toxicity na človeka,  
sa získajú vždy, ak je to možné, inými 
prostriedkami ako testami na stavovcoch, 
predovšetkým prostredníctvom modelov 
kvalitatívneho alebo kvantitatívneho vzťahu 
medzi štruktúrou a aktivitou alebo 
prostredníctvom informácií o látkach 
podobnej štruktúry (skupinový prístup alebo 
preberanie údajov na základe analógie - tzv. 
„read-across”), ak sú splnené podmienky 
uvedené v prílohe XI, alebo 
prostredníctvom toxikogenomiky. 
Testovanie v súlade s prílohou VIII 
oddielom 8.6 a 8.7, prílohou IX a prílohou X 
možno vynechať, ak je to odôvodnené 
informáciami o expozícii a zavedenými 
opatreniami na manažment rizika, ako sa 
uvádza v prílohe XI v oddieli 3.
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Or. en

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 549  – prvé čítanie)

Odôvodnenie

Okrem etických otázok spojených s pokusmi na stavovcoch tu existuje množstvo vedeckých 
problémov týkajúcich sa platnosti takýchto testov na zvieratách pre ľudí. Informácie 
o vlastnostiach látok by preto nemali využívať iba alternatívne prostriedky ako QSAR, ale aj 
nové sľubné prostriedky testovania chemických látok na základe vyhodnocovania ich účinkov 
prostredníctvom reakcie markerových génov. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Guido Sacconi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 153
ČLÁNOK 13 ODSEK 2

2. V prípade, že sa na získanie informácií o 
vnútorných vlastnostiach látok vyžadujú 
testy látok, vykonajú sa v súlade s 
testovacími metódami ustanovenými v 
nariadení Komisie prijatom v súlade s 
postupom uvedeným v článku 132 ods. 3,
ktoré sa príslušne zreviduje, najmä aby sa 
zdokonalili, zredukovali alebo nahradili 
testy na zvieratách, alebo v súlade s inými 
medzinárodnými testovacími metódami, 
ktoré Komisia alebo agentúra uznajú za 
vhodné.

Informácie o vnútorných vlastnostiach látok 
možno získať v súlade s inými testovacími 
metódami, ak sú splnené podmienky 
ustanovené v prílohe XI.

2. V prípade, že sa na získanie informácií o 
vnútorných vlastnostiach látok vyžadujú 
testy látok, vykonajú sa v súlade s 
testovacími metódami ustanovenými v 
nariadení Komisie prijatom v súlade s 
postupom uvedeným v článku 132 ods. 3a,
ktoré sa príslušne zreviduje, najmä aby sa 
zdokonalili, zredukovali alebo nahradili 
testy na zvieratách, alebo v súlade s inými
medzinárodnými testovacími metódami, 
ktoré Komisia alebo agentúra uznajú za 
vhodné.

Informácie o vnútorných vlastnostiach látok 
možno získať v súlade s inými testovacími 
metódami, ak sú splnené podmienky 
ustanovené v prílohe XI.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je potrebný na zosúladenie textu s ustanoveniami 
nového rozhodnutia o postupe vo výboroch, najmä na nahradenie obyčajného postupu 
regulačného výboru postupom regulačného výboru s kontrolnou právomocou, keďže príslušné 
opatrenia majú všeobecný rozsah a nezameriavajú sa na zmenu a doplnenie zásadných 
prvkov návrhu právneho predpisu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Ria Oomen-Ruijten

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 154
ČLÁNOK 13 ODSEK 3

3. Ekotoxikologické a toxikologické testy a 
analýzy sa vykonávajú v súlade so zásadami 
správnej laboratórnej praxe ustanovenými v 
smernici 2004/10/ES alebo v súlade s inými 
medzinárodnými normami, ktoré Komisia 
alebo agentúra uznáva za rovnocenné a 
prípadne v súlade s ustanoveniami smernice 
86/609/EHS.

3. Nové laboratórne testy na stavovcoch sa 
vykonávajú v súlade so zásadami správnej 
laboratórnej praxe ustanovenými v smernici 
a s ustanoveniami smernice č. 86/609/EHS.

Or. en

Odôvodnenie

Zodpovedá pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 375 z prvého čítania.

Systém správnej laboratórnej praxe (GLP) je riadiaci systém certifikácie laboratórií 
a dokumentov. Nezaoberá sa testovacími metódami ani kvalitou výsledkov testov.  Je však 
nesmierne finančne náročný a viedol by k neúmerným nákladom na testovanie, najmä čo sa 
týka látok v malých objemoch, a to bez zlepšenia výsledkov. Preto by sa mal využívať iba pri 
testoch na stavovcoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Ria Oomen-Ruijten

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 155
ČLÁNOK 13 ODSEK 4

4. Ak už bola látka zaregistrovaná, nový 
registrujúci je oprávnený odkazovať na 
súhrny štúdií alebo podrobné súhrny štúdií
o tej istej látke už predložené v minulosti, 
pokiaľ dokáže preukázať, že látka, ktorú 
registruje, je rovnaká ako látka už 
zaregistrovaná vrátane stupňa čistoty a 
charakteru nečistôt a že predchádzajúci 
registrujúci povolili na účely registrácie 
odkazovať na úplné správy o štúdii. Nový 
registrujúci nesmie odkazovať na tieto 
štúdie, aby poskytol informácie vyžadované 
v oddieli 2 prílohy VI.

4. Ak už látka bola zaregistrovaná, nový 
registrujúci je oprávnený odvolať sa na 
štúdie a správy zo skúšok, ďalej 
označované ako „štúdie“, o tej istej už v 
minulosti predloženej látke, pokiaľ dokáže 
preukázať, že látka, ktorú registruje, je 
rovnaká ako látka už zaregistrovaná vrátane 
stupňa čistoty a charakteru nečistôt,
a predloží list prístupu od predchádzajúceho 
registrujúceho (registrujúcich).

Or. en
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Odôvodnenie

Zodpovedá pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 615 z prvého čítania.

Musí sa zaručiť prístup k údajom z testov, ktoré sa nevykonávajú na zvieratách, podobne ako 
tomu už je v prípadoch testov na zvieratách. Súvisí to s ochranou vlastníckych práv majiteľov 
štúdií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Lena Ek, Carl Schlyter, Caroline Lucas, 
Hiltrud Breyer a Jonas Sjöstedt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 156
ČLÁNOK 14 ODSEK 1 PODODSEK 1

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 4 
smernice 98/24/ES, sa pre všetky látky 
podliehajúce registrácii v súlade s touto 
kapitolou vykoná hodnotenie chemickej 
bezpečnosti a vyhotoví sa správa o 
chemickej bezpečnosti, ak registrujúci 
vyrába alebo dováža túto látku v 
množstvách 10 ton a viac ročne.

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 4 
smernice 98/24/ES, sa pre všetky látky 
podliehajúce registrácii v súlade s touto 
kapitolou vykoná hodnotenie chemickej 
bezpečnosti a vyhotoví sa správa o 
chemickej bezpečnosti.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 110 z prvého čítania bolo zabezpečiť základné 
údaje o bezpečnosti aj pre chemické látky v malom množstve. Malo by to platiť pre všetky 
chemické látky podliehajúce registrácii. (Ek)

Priemysel a inštitúcie neúnavne zdôrazňujú potrebu „prístupu z hľadiska rizík“ v rámci 
REACH.  Riziko znamená kombináciu nebezpečnosti a expozície. Posúdenie a) nebezpečnosti 
a b) expozície sa však vyžaduje len v správe o chemickej bezpečnosti. Obmedzenie posúdení 
bezpečnosti na látky nad 10 ton by vylúčilo dve tretiny látok z oboch týchto posúdení. 
V dôsledku toho by bolo takmer nemožné určiť náležité opatrenia na riadenie rizík, zamerané 
na ochranu pracovníkov alebo spotrebiteľov pred nebezpečnými látkami. Vrakovisko údajov 
nebude na osoh nikomu. (Schlyter & iní)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Evangelia Tzampazi, Gyula Hegyi, 
Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Frieda 

Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Avril Doyle a Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 157
ČLÁNOK 14 ODSEK 1 PODODSEK 1



AM\629993SK.doc PE 378.589v01-00 76/113 AM\

SK

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 4 
smernice 98/24/ES, sa pre všetky látky 
podliehajúce registrácii v súlade s touto 
kapitolou vykoná hodnotenie chemickej 
bezpečnosti a vyhotoví sa správa o 
chemickej bezpečnosti, ak registrujúci 
vyrába alebo dováža túto látku v množstvách 
10 ton a viac ročne.

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 4 
smernice 98/24/ES, sa pre všetky látky 
podliehajúce registrácii v súlade s touto 
kapitolou vykoná hodnotenie chemickej 
bezpečnosti a vyhotoví sa správa o 
chemickej bezpečnosti, ak registrujúci 
vyrába alebo dováža túto látku v množstvách 
1 tona a viac ročne.

Or. en

Odôvodnenie

REACH by nemalo byť vrakoviskom údajov.  Posúdenie chemickej bezpečnosti je základom 
pre rizikový systém a riadenie rizík, pričom iba odporúča používateľom chemickej látky 
bezpečné zaobchádzanie. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zabezpečuje dostupnosť 
riadenia rizík pre látky nad 1 tonu ročne a určenie chemických látok vzbudzujúcich veľké 
znepokojenie. Opätovne sa predkladá príslušná časť pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 
EP č. 110. (Tzampazi + Hegyi & iní + Krupa)

Sú potrebné údaje, ktoré zabezpečia, že možno vykonať zjednodušené posúdenie rizík 
prostredníctvom posúdenia správy o chemickej bezpečnosti. Opätovne sa predkladá príslušná 
časť pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu EP č. 110. (Wijkman a iní)

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 158
ČLÁNOK 14 ODSEK 2 PODODSEK 1 A (nový)

Toto nariadenie sa nevzťahuje na 
nanočastice. 

Or. en

(Nový pozmeňujúci a doplňujúci návrh – článok 62 ods. 2 písm. d), ktorý berie do úvahy 
upravené stanovisko Vedeckého výboru pre vznikajúce a novo identifikované zdravotné riziká 

(VVVNIZR) z 10. marca 2006)

Odôvodnenie

Pre svoje veľmi malé rozmery majú nanočastice oveľa väčší povrch vo vzťahu k svojej hmote 
ako normálne častice. Od povrchu zase závisí reaktivita, ktorá má kľúčový význam pre 
posúdenie toxicity. Podľa VVVNIZR môže sústredenie sa na výrobu vyjadrenú skôr 
v hmotnostnom množstve než vo veľkosti častíc závažne podceniť potenciálny podiel 
nanočastíc na celkovom riziku, ktoré látka predstavuje. Prahové úrovne, ktorých cieľom je 
znížiť požiadavky správ o chemickej bezpečnosti na základe množstva alebo koncentrácie, by 
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preto nemali platiť pre technicky vyrobené nanočastice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Dagmar Roth-Behrendt, Anne 
Laperrouze, Vittorio Prodi, Cristina Gutiérrez-Cortines a Ria Oomen-Ruijten

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 159
ČLÁNOK 14 ODSEK 2 A (nový)

2a. Posúdenie chemickej bezpečnosti a 
správa o chemickej bezpečnosti podľa 
odseku 1 sa nevyžaduje pre látky 
klasifikované ako nebezpečné v zmysle 
smernice 67/548/EHS ani pre látky PBT a 
vBvP, ktoré sa nachádzajú v kompaktných 
prípravkoch vyňatých z povinnosti 
označovania podľa článku 12 ods. 2 
smernice 1999/45/ES a článku 9 ods. 3 
prílohy VI smernice 67/548/ES.

Or. en

Odôvodnenie

Reinstates amendments 422 and 960 as adopted in first reading. The risk for human health or 
the environment from substances bound in massive preparations is very limited and, 
accordingly, no labelling is required by existing legislation. Therefore, the obligation to 
perform chemical safety assessments and -reports can be dispensed under the same 
conditions as the labelling. (Roth-Behrendt)

Certain preparations, such as mixtures of rubber, are exempt from labelling pursuant to 
Directive 1999/45/EC, Article 12(2), because they do not present any danger to the 
environment or human health through inhalation, ingestion or contact with the skin.

Incorporating the proposed amendment into Article 14 would harmonise the provisions of 
REACH with Recital 28, with the provisions of Directive 1999/45/EC and with the regulation 
itself, which does not require a chemical safety assessment for substances in preparations 
which are not dangerous. (Laperrouze & Prodi)

This amendment reinstates amendments 422 and 960 tabled to the plenary and approved in 
first reading.

CSA of a dangerous substance in preparations is not required by REACH when the 
preparation is not classified as dangerous. Additionally Recital 28 indicates that these 
provisions should equally apply to preparations that are solid mixtures of substances until a 
specific shape is given to such a preparation that transforms it into an article.

Some massive preparations are exempted from labelling according to directive 1999/45/EC 
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Art.12.2 exempt massive preparation because they don't pose any danger to the environment 
or human health. (Gutierrez-Cortines + Oomen-Ruijten)

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 160
ČLÁNOK 14 ODSEK 4 ÚVODNÁ ČASŤ 

4. Ak v dôsledku vykonania krokov a) až d) 
odseku 3 dospeje výrobca alebo dovozca k 
záveru, že látka spĺňa kritériá klasifikácie 
ako nebezpečná látka podľa smernice 
67/548/EHS, alebo je hodnotená ako PBT 
alebo vPvB, hodnotenie chemickej 
bezpečnosti bude zahŕňať tieto doplňujúce 
kroky:

4. V prípade nanočastíc, alebo ak v 
dôsledku vykonania krokov a) až d) odseku 
3 dospeje výrobca alebo dovozca k záveru, 
že látka spĺňa kritériá klasifikácie ako 
nebezpečná látka podľa smernice 
67/548/EHS, alebo je hodnotená ako PBT 
alebo vPvB, hodnotenie chemickej 
bezpečnosti bude zahŕňať tieto doplňujúce 
kroky:

Or. en

(Nový pozmeňujúci a doplňujúci návrh – článok 62 ods. 2 písm. d), ktorý berie do úvahy 
upravené stanovisko Vedeckého výboru pre vznikajúce a novo identifikované zdravotné riziká 

(VVVNIZR) z 10. marca 2006)

Odôvodnenie

Podľa VVVNIZR „so zreteľom na osobitné vlastnosti, ktoré sa preukázali u nanočastíc a ich 
formulácií, nemusia chemické analýzy, ktoré sa zvyčajne uskutočnňujú na stanovenie toxicity 
produktov, postačovať na odhalenie všetkých možných nepriaznivých účinkov nanočastíc“. 
Preto pri určovaní nebezpečnosti ako podmienky na posúdenie expozície nie je vhodné 
spoliehať sa iba na štandardné testovanie. Posúdenie expozície by sa malo vykonávať pri 
všetkých technicky vyrobených nanočasticiach, bez ohľadu na výsledky štandardného 
testovania toxicity.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dagmar Roth-Behrendt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 161
ČLÁNOK 15

1. Účinné látky a prídavné látky vyrábané 
alebo dovážané len na použitie v 
prípravkoch na ochranu rastlín a zahrnuté 
buď do prílohy I k smernici 91/414/EHS, 
alebo do nariadenia

1. Účinné látky, pokiaľ sú vyrábané alebo 
dovážané na použitie v prípravkoch na 
ochranu rastlín a zahrnuté buď do prílohy I k 
smernici 91/414/EHS, alebo do nariadenia 
(EHS) č. 3600/92, nariadenia (ES) č. 
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(EHS) č. 3600/92, nariadenia (ES) č. 
703/2001, nariadenia (ES) č. 1490/2002, 
rozhodnutia 2003/565/ES a akákoľvek látka, 
ku ktorej bolo prijaté rozhodnutie Komisie o 
úplnosti dokumentácie podľa článku 6 
smernice 91/414/EHS, sa považujú za 
zaregistrované a registrácia za ukončenú pre 
výrobu alebo dovoz na použitie ako 
prípravky na ochranu rastlín, teda za látky 
spĺňajúce požiadavky kapitol 1 a 5 tejto 
hlavy.

703/2001, nariadenia (ES) č. 1490/2002, 
rozhodnutia 2003/565/ES a akákoľvek látka, 
ku ktorej bolo prijaté rozhodnutie Komisie o 
úplnosti dokumentácie podľa článku 6 
smernice 91/414/EHS a prídavné látky, 
pokiaľ sú vyrábané alebo dovážané na 
použitie v prípravkoch na ochranu rastlín
schválených podľa smernice 91/414/EHS, 
sa považujú za zaregistrované a registrácia 
za ukončenú pre výrobu alebo dovoz na 
použitie ako prípravky na ochranu rastlín, 
teda za látky spĺňajúce požiadavky kapitol 1 
a 5 tejto hlavy.

2. Účinné látky vyrábané alebo dovážané len
na použitie v biocídnych výrobkoch a 
zahrnuté buď do príloh I, IA alebo IB k 
smernici Európskeho parlamentu a Rady 
98/8/ES zo 16. februára 1998 o uvádzaní 
biocídnych výrobkov na trh alebo do 
nariadenia Komisie (ES) č. 2032/2003 zo 4. 
novembra 2003 o druhej fáze 10-ročného 
pracovného programu uvedeného v článku 
16 ods. 2 smernice 98/8/ES sa až do dátumu 
rozhodnutia uvedeného v druhom pododseku 
článku 16 ods. 2 smernice 98/8/ES považujú 
za zaregistrované a registrácia za ukončenú 
pre výrobu alebo dovoz na použitie v 
biocídnych výrobkoch, teda za látky 
spĺňajúce požiadavky kapitol 1 a 5 tejto 
hlavy.

2. Účinné látky, pokiaľ sú vyrábané alebo 
dovážané na použitie v biocídnych 
výrobkoch a zahrnuté buď do príloh I, IA 
alebo IB k smernici Európskeho parlamentu 
a Rady 98/8/ES zo 16. februára 1998 o 
uvádzaní biocídnych výrobkov na trh alebo 
do nariadenia Komisie (ES) č. 2032/2003 zo 
4. novembra 2003 o druhej fáze 10-ročného 
pracovného programu uvedeného v článku 
16 ods. 2 smernice 98/8/ES sa až do dátumu 
rozhodnutia uvedeného v druhom pododseku 
článku 16 ods. 2 smernice 98/8/ES považujú 
za zaregistrované a registrácia za ukončenú 
pre výrobu alebo dovoz na použitie v 
biocídnych výrobkoch, teda za látky 
spĺňajúce požiadavky kapitol 1 a 5 tejto 
hlavy.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je nevyhnutným objasnením k spoločnej pozícii Rady. 
Látky by sa nemali považovať za zaregistrované, ak ide o použitie ako prípravku na ochranu 
rastlín alebo ako biocídu. Ostatné použitia sa musia zaregistrovať. (Pozri pozmeňujúci a 
doplňujúci návrh 466 v znení prijatom v prvom čítaní, ktorý vylučuje látky, okrem iného z 
kapitoly o registrácii, ak sú používané v prípravkoch na ochranu rastlín a v biocídoch).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Laperrouze

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 162
ČLÁNOK 17 ODSEK 3 PODODSEK 1
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3. Odsek 2 sa uplatňuje iba na 
medziprodukty izolované na mieste, ak 
výrobca potvrdí, že sa látka vyrába a 
používa iba za prísne kontrolovaných 
podmienok a že je počas celého svojho 
životného cyklu dôkladne uchovávaná v 
uzavretom prostredí pomocou technických 
prostriedkov. Na minimalizáciu emisií a z 
nich vyplývajúcej expozície sa použijú 
kontrolné a procesné technológie.

3. Odsek 2 sa uplatňuje iba na 
medziprodukty izolované na mieste, ak 
výrobca potvrdí, že sa látka vyrába a 
používa iba za prísne kontrolovaných 
podmienok a že je počas celého svojho 
životného cyklu dôkladne uchovávaná v 
uzavretom prostredí pomocou technických 
prostriedkov alebo ak vykonal primerané 
opatrenia na riadenie rizika, identifikované 
na základe posúdenia rizika vyplývajúceho 
pre zdravie a životné prostredie. Na 
minimalizáciu emisií a z nich vyplývajúcej 
expozície sa použijú kontrolné a procesné 
technológie. 

Or. fr

Odôvodnenie

Riziká spojené s výrobou alebo používaním je možné kontrolovať tak prostredníctvom 
prísneho obmedzenia, ako aj prostredníctvom vykonávania primeraných opatrení na riadenie 
rizík, určených na základe posúdenia rizík pre zdravie a životné prostredie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá María Sornosa Martínez

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 163
ČLÁNOK 19 ODSEK 2 BOD C)

c) nesúhlasí s hlavným registrujúcim 
ohľadom výberu týchto onformácií.

c) nesúhlasí s hlavným registrujúcim 
ohľadom výberu týchto onformácií.

Agentúra posúdi toto vysvetlenie 
a rozhodne o tom, či ho prijme alebo nie. 
Ak ho neprijme, od podniku sa vyžaduje, 
aby údaje predložil spoločne.

Or. es

Odôvodnenie

Pri súčasnej formulácii sú kritériá, ktoré môžu výrobcovia a dovozcovia predkladať 
v súvislosti so samostatnými informáciami, veľmi neurčité a ťažko sa dajú odôvodniť alebo 
posúdiť. Hoci následné články prisudzujú agentúre zodpovednosť za posudzovanie tohto 
druhu odôvodnení, neuvádza sa, čo treba podniknúť, ak je odôvodnenie neprimerané.



AM\629993SK.doc PE 378.589v01-00 81/113 AM\

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Amalia Sartori

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 164
ČLÁNOK 22 ODSEK 1 BOD C)

c) zmeny v ročných alebo celkových
množstvách, ktoré vyrába alebo dováža, ak 
je ich výsledkom zmena hmotnostného 
pásma, vrátane ukončenia výroby alebo 
dovozu;

c) zmeny v množstvách, vypočítaných na 
základe priemerných výrobných množstiev 
za posledné tri roky, ktoré vyrába alebo 
dováža, ak je ich výsledkom zmena 
hmotnostného pásma, vrátane ukončenia 
výroby alebo dovozu;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Dagmar Roth-Behrendt a Holger Krahmer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 165
ČLÁNOK 23

1. Článok 5, článok 6, článok 7 ods. 1 a 
článok 21 sa neuplatňujú do ......* na tieto 
látky:

1. Článok 5, článok 6 a článok 21 sa 
neuplatňujú do ......* na tieto látky:

(a) zavedené látky klasifikované ako 
karcinogénne, mutagénne alebo 
poškodzujúce reprodukciu, zaradené v 
kategórii 1 alebo 2 v súlade so smernicou 
67/548/EHS a vyrobené v Spoločenstve 
alebo dovezené v množstvách 1 tona ročne a 
viac na výrobcu alebo dovozcu aspoň raz po 
.......∗∗;

(a) zavedené látky klasifikované ako 
karcinogénne, mutagénne alebo 
poškodzujúce reprodukciu, zaradené v 
kategórii 1 alebo 2 v súlade so smernicou 
67/548/EHS a vyrobené v Spoločenstve 
alebo dovezené v množstvách 1 tona ročne a 
viac na výrobcu alebo dovozcu aspoň raz po 
.......∗∗;

(b) zavedené látky klasifikované ako veľmi 
toxické pre vodné organizmy a ktoré môžu 
spôsobiť dlhodobé škodlivé účinky vo 
vodnej zložke životného prostredia (R50/53) 
v súlade so smernicou 67/548/EHS, a 
vyrobené v Spoločenstve alebo dovezené v 
množstvách 100 ton a viac ročne na výrobcu 
alebo dovozcu aspoň raz po ...∗∗;

(b) zavedené látky klasifikované ako veľmi 
toxické pre vodné organizmy a ktoré môžu 
spôsobiť dlhodobé škodlivé účinky vo 
vodnej zložke životného prostredia (R50/53) 
v súlade so smernicou 67/548/EHS, a 
vyrobené v Spoločenstve alebo dovezené v 
množstvách 100 ton a viac ročne na výrobcu 
alebo dovozcu aspoň raz po ...∗∗;

(c) zavedené látky vyrobené v Spoločenstve 
alebo dovezené v množstvách 1 000 ton a 
viac ročne na výrobcu alebo dovozcu aspoň
raz po .....*.

(c) zavedené látky vyrobené v Spoločenstve 
alebo dovezené v množstvách 1 000 ton a 
viac ročne na výrobcu alebo dovozcu aspoň 
raz po .....*.

2. Článok 5, článok 6, článok 7 ods. 1 a 
článok 21 sa neuplatňujú do .....** na 

2. Článok 5, článok 6 a článok 21 sa 
neuplatňujú do .....** na zavedené látky 
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zavedené látky vyrobené v Spoločenstve 
alebo dovezené v množstvách 100 ton a viac 
ročne na výrobcu alebo dovozcu aspoň raz 
po .......* .

vyrobené v Spoločenstve alebo dovezené v 
množstvách 100 ton a viac ročne na výrobcu 
alebo dovozcu aspoň raz po .......* .

3. Článok 5, článok 6, článok 7 ods. 1 a 
článok 21 sa neuplatňujú do ....*** na 
zavedené látky vyrobené v Spoločenstve 
alebo dovezené v množstvách 1 tona a viac 
ročne na výrobcu alebo dovozcu aspoň raz 
po ......*.

3. Článok 5, článok 6 a článok 21 sa 
neuplatňujú do ....*** na zavedené látky 
vyrobené v Spoločenstve alebo dovezené v 
množstvách 1 tona a viac ročne na výrobcu 
alebo dovozcu aspoň raz po ......*.

* 3 roky odo dňa nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia
** Dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia.

* 3 roky odo dňa nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia
** Dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

Opäť predkladá dátumy plnenia z pôvodného návrhu Komisie. Súvislosť s pozmeňujúcim a 
doplňujúcim návrhom k článku 7 od toho istého autora. (Roth-Behrendt)

Cieľom návrhu úpravy článku 23 je zachovať spojitosť s navrhovanou lehotou na plnenie 
článku 7, pričom sa nespochybňuje zásada stupňovitého nadobúdania účinnosti REACH 
v súvislosti so zavedenými látkami. (Krahmer)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Ria Oomen-Ruijten

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 166
ČLÁNOK 23 ODSEK 1 ÚVODNÁ ČASŤ 

1. Článok 5, článok 6, článok 7 ods. 1 a 
článok 21 sa neuplatňujú do ......* na tieto 
látky:

1. Článok 5, článok 6, článok 7 ods. 1, 
článok 14, článok 17, článok 18 a článok 21 
sa neuplatňujú do ......* na tieto látky:

Or. en

Odôvodnenie

Doplnenie prechodných období na registráciu medziproduktov a na vykonanie posúdenia 
chemickej bezpečnosti (CSA).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud 
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Breyer, Jonas Sjöstedt, Urszula Krupa, Evangelia Tzampazi, Gyula Hegyi, Dorette Corbey, 
Anne Ferreira, Dan Jørgensen a Åsa Westlund

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 167
ČLÁNOK 23 ODSEK 2

2. Článok 5, článok 6, článok 7 ods. 1 a 
článok 21 sa neuplatňujú do .....** na 
zavedené látky vyrobené v Spoločenstve 
alebo dovezené v množstvách 100 ton a viac 
ročne na výrobcu alebo dovozcu aspoň raz 
po dátume nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia .

2. Článok 5, článok 6, článok 7 ods. 1 a 
článok 21 sa neuplatňujú do .....** na 
postupne zavádzané látky, ktoré sú 
klasifikované ako veľmi jedovaté pre vodné 
organizmy a môžu maťna vodné životné 
prostredie dlhodobé škodlivé účinky 
(R50/53), v súlade so smernicou 
67/548/EHS, a ktoré sa vyrábajú v 
Spoločenstve, alebo dovážajú v množstvách 
1 tona a viac ročne na výrobcu alebo 
dovozcu; alebo na zavedené látky vyrobené 
v Spoločenstve alebo dovezené v 
množstvách 100 ton a viac ročne na výrobcu 
alebo dovozcu aspoň raz po dátume 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia .

Or. en

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 374 – prvé čítanie)

Odôvodnenie

Dodatočné určovanie priorít z hľadiska rizík: látky v množstvách pod 100 ton, ktoré sú 
jedovaté pre vodné organizmy a môžu mať dlhodobé škodlivé účinky, by sa mali zaradiť do 
druhej fázy registrácie.  V opačnom prípade by zaregistrovanie týchto nebezpečných látok 
mohlo trvať až 11 rokov. (Schlyter & iní)

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh posilňuje význam určovania priorít z hľadiska rizík v 
procese registrácie a zlepšuje prepojenie s existujúcimi právnymi predpismi. Opätovne sa 
predkladá pozmeňujúci a doplňujúci návrh 374. (Krupa + Tzampazi + Hegyi & iní)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Ria Oomen-Ruijten

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 168
ČLÁNOK 25 ODSEK -1 (nový)

-1. Výrobcovia alebo dovozcovia si 
navzájom vymieňajú a sprístupňujú 
informácie uvedené v článku 10 písm. a) 
bod vi) a vii) na účely registrácie, aby sa tak 
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zabránilo duplikácii štúdií. 
Za okolností (iných ako pri potrebe údajov 
zo skúšok na zvieratách), ak:
a) náklady na zdieľanie informácií by boli 
neprimerané;
b) údaje sa netýkajú látky; alebo
c) informácia je obchodným tajomstvom a 
registrujúci je odôvodnene presvedčený o 
tom, že jej zdieľanie by mohlo viesť k 
podnikateľským stratám, ktoré by boli 
výsledkom požiadaviek na zdieľanie 
príslušnej informácie,
registrujúci predloží agentúre zdôvodnenie 
týkajúce sa čiastočného alebo úplného 
nezdieľania údajov.
Na požiadanie iného potenciálneho 
registrujúceho a po zaplatení poplatku 
agentúra posúdi, či je toto zdôvodnenie 
opodstatnené.  Malé a stredné podniky 
platia zníženú sadzbu poplatku. V prípade, 
ak agentúra zistí, že zdôvodnenie nie je 
opodstatnené, výnimka zo zdieľania 
informácií sa pôvodnému registrujúcemu 
neudelí a musí zaplatiť aj náklady agentúry 
vzťahujúce sa na jej posudok. V takýchto 
prípadoch sa zaplatený poplatok vráti.
Pre nezdieľanie fyzikálno - chemických 
informácií uvedených v časti 5 prílohy VII 
a VIII nie je potrebné zdôvodnenie.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zodpovedá pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 
379 prijatému v prvom čítaní.

Zachováva súlad s článkom 11 ods. 3 spoločnej pozície. Cieľom tohto pozmeňujúceho a 
doplňujúceho návrhu je praktickejší postup ohľadom nákladov na zdieľanie údajov. Zdieľanie 
údajov je naďalej povinné, pokiaľ záťaž, ktorú nesú zúčastnené strany, nie je neprimeraná.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Ria Oomen-Ruijten

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 169
ČLÁNOK 25 ODSEK 3

3. Akékoľvek súhrny štúdií alebo podrobné 
súhrny štúdií zo štúdií predložených v rámci 
registrácie podľa tohto nariadenia najmenej 
pred 10 rokmi môže na účely registrácie 
použiť iný výrobca alebo dovozca.

3. Akékoľvek zhrnutia alebo podrobné 
súhrny štúdií zo štúdií súvisiacich so 
skúškami na zvieratách aj skúškami 
nevykonávanými na zvieratách a 
predložených v rámci registrácie podľa tohto 
nariadenia najmenej za uplynulých 15 rokov 
môže agentúra voľne sprístupniť ostatným 
registrujúcim alebo potenciálnym 
registrujúcim.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zodpovedá pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 
383 prijatému v prvom čítaní.

Zachováva súlad REACH s ďalšími právnymi úpravami EÚ (napríklad s nariadením 
o biocídnych výrobkoch). 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Amalia Sartori, Alessandro Foglietta a 
Adriana Poli Bortone

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 170
ČLÁNOK 25 A (nový)

1. Výrobcovia alebo dovozcovia látky, či už 
samotnej alebo v prípravku, ktorí 
nezamýšľajú predložiť žiadosť o 
zaregistrovanie látky, oznámia svoj zámer 
agentúre a následným používateľom. 
2. Oznámenie uvedené v odseku 1 sa zasiela 
a) 12 mesiacov pred termínom stanoveným 
v článku 21 ods. 1 v prípade postupne 
zavádzaných látok, ktoré sa vyrábajú alebo 
dovážajú v množstvách 1 000 ton alebo viac 
ročne;
b) 24 mesiacov pred termínom stanoveným 
v článku 21 ods. 2 v prípade postupne 
zavádzaných látok, ktoré sa vyrábajú alebo 
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dovážajú v množstvách 100 ton alebo viac 
ročne;
a) 36 mesiacov pred termínom stanoveným 
v článku 21 ods. 3 v prípade postupne 
zavádzaných látok, ktoré sa vyrábajú alebo 
dovážajú v množstvách 1 tona alebo viac 
ročne;
3. Ak výrobca alebo dovozca neoznámi 
agentúre a následným používateľom svoj 
zámer nezaregistrovať látku, požaduje sa 
od neho, aby predložil žiadosť o registráciu 
látky.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom je ochrániť následných používateľov pred nebezpečenstvami vyplývajúcimi 
z nezaregistrovaného používania látky (Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 121 z prvého 
čítania). (Foglietta & Poli Bortone)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Ria Oomen-Ruijten

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 171
ČLÁNOK 27 ODSEK 1

1. Ak bola látka zaregistrovaná pred menej 
ako 10 rokmi, ako sa uvádza v článku 26 
ods. 3, potenciálny registrujúci:
a) musí v prípade informácií, ktoré 
zahŕňajú testy na stavovcoch, a
b) môže v prípade informácií, ktoré 
nezahŕňajú testy na stavovcoch
požiadať predchádzajúcich registrujúcich o 
informácie, ktoré na registráciu potrebuje s 
ohľadom na článok 10 písm. a) body (vi) a 
(vii).

1. V prípade látok, ktoré boli zaregistrované 
pred menej ako 15 rokmi, potenciálny 
registrujúci požiada predchádzajúceho 
registrujúceho (registrujúcich) o 
informácie, ktoré vzhľadom na článok 10 
písm. a) bod vi) a vii) potrebuje na
vykonanie registrácie.

Or. en

Odôvodnenie

Zachováva súlad REACH s ďalšími právnymi úpravami EÚ (napríklad s nariadením 
o biocídnych výrobkoch). Podľa smernice 67/548/ES pre notifikáciu nových látok majú 
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finančne náročné štúdie dokonca neobmedzenú ochranu vlastníckych práv.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Lena Ek a Amalia Sartori

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 172
ČLÁNOK 27 ODSEK 5 A (nový)

5a. Ak potenciálny registrujúci nezaplatí 
svoj podiel na nákladoch na štúdiu o 
testovaní na stavovcoch alebo inú štúdiu, 
ktorá môže zabrániť testovaniu na 
zvieratách, nebude môcť zaregistrovať 
svoju látku.

Or. en

Odôvodnenie

Registrujúci, ktorí nezaplatia, by nemali byť oprávnení zaregistrovať sa. Tento pozmeňujúci a 
doplňujúci návrh je totožný s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 135 z prvého čítania.  
(Ek)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Ria Oomen-Ruijten

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 173
ČLÁNOK 27 ODSEK 6

6. Do jedného mesiaca od prijatia informácií 
uvedených v odseku 5 poskytne agentúra 
potenciálnemu registrujúcemu povolenie 
odkazovať vo svojej dokumentácii k 
registrácii na informácie, ktoré žiadal. Za 
predpokladu, že potenciálnemu 
registrujúcemu sprístupnia úplnú správa o 
štúdii, predchádzajúci registrujúci majú 
voči potenciálnemu registrujúcemu nárok 
na rovnomerný podiel na nákladoch, ktoré 
vynaložili oni, pričom tento podiel je 
vymáhateľný na vnútroštátnych súdoch.

6. Predchádzajúci registrujúci musí (musia) 
do 1 mesiaca odo dňa získania informácií 
spomínaných v odseku 5 informovať 
potenciálneho registrujúceho a agentúru o 
výdavkoch, ktoré mu vznikli v súvislosti s 
danou štúdiou. Agentúra na žiadosť 
potenciálneho registrujúceho rozhodne o 
tom, či mu sprístupní zhrnutia, prípadne 
veľké študijné zhrnutia predmetných štúdií 
alebo ich výsledky na základe predloženia 
dôkazu, že predchádzajúcemu 
registrujúcemu (registrujúcim) uhradil 
podiel nákladov preukázaných 
predchádzajúcim registrujúcim 
(registrujúcimi), vypočítaných podľa 
usmernení pre zdieľanie nákladov 
prijatých agentúrou v súlade s článkom 76 
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ods. 3 písm. f).

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh chráni vlastnícke práva vlastníka údajov. V prípade 
nezhody medzi vlastníkom údajov a žiadateľom o údaje zdieľanie nákladov vychádza 
z usmernení agentúry.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Johannes Blokland, Lena Ek, Alessandro 
Foglietta a Adriana Poli Bortone

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 174
ČLÁNOK 28 ODSEK 1 BODY D) A D) B (nové)

da) stručný všeobecný popis určených 
použití;  ako minimálna  počiatočná 
informácia o použití a kategóriách 
expozície, ako sa uvádza v oddieli 6 prílohy 
VI;
db) zoznam použití, ktoré prostredníctvom 
zaregistrovania sa zamýšľa podporiť.

Or. en

(Opätovné predloženie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 139 a 368 prijatých v prvom 
čítaní)

Odôvodnenie

A downstream user (DU) requires the following data of a substance he uses in his 
preparations: 

- is the substance going to be registered, 
- who will register the substance, 
- when will it be registered 
- which uses are identified

If the DU has no access to all of these data or only in a very late stage he may be confronted 
with a ’non-registration’ or a ’not identified use’ and therewith left with a too short time 
frame to make his supplier reconsider the registration or identified use, or run the cycle of 
reformulation (without the non-registered substance) (Blokland)

This is necessary to enable downstream users access to adequate pre-registration data, thus 
enabling them to fulfil their obligations under REACH on time. Minor changes from first 
reading amendments 368 and 139. (Ek)
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The development of an appropriate and consistent communication system based on risk will 
provide consumers with the necessary information and advice to enable them to use 
chemicals and preparations containing them safely and effectively. (Am. 368; 139). (Foglietta 
& Poli Bortone)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Ria Oomen-Ruijten

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 175
ČLÁNOK 28 ODSEK 1 BOD D) A (nový)

da) stručný všeobecný popis určených 
použití; ako minimálna počiatočná 
informácia o použití a kategóriách 
expozície, ako sa uvádza v oddieli 6 prílohy 
VI;

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zodpovedá pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 
368 prijatému v prvom čítaní. 

Podľa REACH následný používateľ potrebuje údaje o látke, ktorú používa vo svojich 
prípravkoch, napríklad kto zaregistruje akú látku, kedy ju zaregistruje a ktoré použitia 
nedôverného charakteru boli určené. Ak následný používateľ nemá prístup ku všetkým týmto 
údajom, alebo ho získa vo veľmi neskorej fáze, môže byť konfrontovaný s 
„nezaregistrovaním“ alebo s „neurčeným použitím“, a následne bude mať k dispozícii iba 
veľmi krátky časový rámec na to, aby primäl svojho dodávateľa k opätovnému zváženiu 
registrácie alebo k zaradeniu dodatočného určeného použitia a aby vykonal cyklus novej 
formulácie a získal následný súhlas zákazníka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Avril Doyle

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 176
ČLÁNOK 28 ODSEK 3 A (nový)

3a. Agentúra:
a) do jedného mesiaca od uplynutia 
termínov uvedených v odseku 2 sprístupní 
na internete zoznam látok, ktoré boli 
predbežne registrované v súlade s týmito 
odsekmi. Uvedený zoznam obsahuje iba 
názvy látok, ako aj ich čísla EINECS a 
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CAS, ak sú dostupné.
b) ak rovnaká látka už bola registrovaná 
pred menej ako 10 rokmi, bezodkladne 
informuje potenciálneho registrujúceho 
(registrujúcich) o menách a adresách 
predchádzajúcich registrujúcich a podľa 
potreby o príslušných zhrnutiach alebo 
podrobných zhrnutiach štúdií, ktoré už 
predložili.
Dostupné štúdie musia mať k dispozícii aj 
potenciálni registrujúci.

Or. en

Odôvodnenie

Opätovné zavedenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 142 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Lena Ek

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 177
ČLÁNOK 28 ODSEK 5

5. Agentúra do ........* uverejní na svojej 
internetovej stránke zoznam látok 
uvedených v odseku 1 písm. a) a d). 
Uvedený zoznam obsahuje iba názvy látok 
vrátane ich čísiel EINECS a CAS, ak sú 
dostupné, a iných identifikačných kódov.

5. Agentúra vedie register látok obsahujúci 
informácie uvedené v článku 28 ods. 1.

5a. Do jedného mesiaca po uplynutí lehoty 
stanovenej v článku 28 ods. 2 agentúra 
zverejní na svojej internetovej stránke 
register látok a uvedie pritom:
a) názov látky a prípadne skupinu látok, 
podľa možnosti aj s jej číslom EINECS a 
CAS;
b) názov a adresu výrobcu alebo 
dodávateľa alebo prípade meno a adresu 
osoby, ktorá ho zastupuje v súlade 
s článkom 4, ako sa uvádza v oddieli 1 
prílohy VI;
c) všeobecný popis určených použití; ako 
minimálna, počiatočná informácia o 
použití a expozícii v súlade s článkom 28 



AM\629993SK.doc PE 378.589v01-00 91/113 AM\

SK

ods. 1 písm. e) a f);
d) prvý  termín registrácie každej látky v 
súlade s článkom 23.

Or. en

Odôvodnenie

Je to nevyhnutné na to, aby mohli mať následní používatelia prístup k primeraným údajom 
o predbežnej registrácii, čo im umožní načas splniť povinnosti vyplývajúce z REACH. Malé 
preformulovanie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 371 z prvého čítania, ktoré 
zohľadňuje vysvetlenie, že Rada by mala dať register k dispozícii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Ria Oomen-Ruijten

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 178
ČLÁNOK 28 ODSEK 5

5. Agentúra do ........* uverejní na svojej 
internetovej stránke zoznam látok 
uvedených v odseku 1 písm. a) a d). 
Uvedený zoznam obsahuje iba názvy látok 
vrátane ich čísiel EINECS a CAS, ak sú 
dostupné, a iných identifikačných kódov.

5. Agentúra vedie register látok obsahujúci 
informácie uvedené v článku 28 ods. 1.

5a. Do jedného mesiaca po uplynutí lehoty 
stanovenej v článku 28 ods. 2 agentúra 
zverejní v registri látok všetky 
predregistrované  látky a uvedie pritom:
a) názov látky a prípadne skupinu látok, 
podľa možnosti aj s jej číslom EINECS a 
CAS;
b) názov a adresu výrobcu alebo 
dodávateľa alebo prípade meno a adresu 
osoby, ktorá ho zastupuje v súlade 
s článkom 4, ako sa uvádza v oddieli 1 
prílohy VI;
c) všeobecný popis určených použití; ako 
minimálna, počiatočná informácia o 
použití a expozícii v súlade s článkom 28 
ods. 1 písm. e) a f);
d) prvý  termín registrácie každej látky v 
súlade s článkom 23.

Or. en
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Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zodpovedá pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 
371 prijatému v prvom čítaní. 

Podľa REACH následný používateľ potrebuje užívateľský prístup k náležitým údajom 
o predbežnej registrácii, aby mohol primäť svojho dodávateľa k opätovnému zváženiu 
registrácie alebo k zaradeniu dodatočného určeného použitia v prípade, ak dodávateľ 
predbežne nezaregistroval látku na určité použitie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Amalia Sartori a Chris Davies

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 179
ČLÁNOK 28 ODSEK 5

5. Agentúra do ........* uverejní na svojej 
internetovej stránke zoznam látok 
uvedených v odseku 1 písm. a) a d). 
Uvedený zoznam obsahuje iba názvy látok 
vrátane ich čísiel EINECS a CAS, ak sú 
dostupné, a iných identifikačných kódov.

Agentúra do ........* uverejní na svojej 
internetovej stránke zoznam látok 
uvedených v odseku 1 písm. a) a d). 
Uvedený zoznam obsahuje iba názvy látok 
vrátane ich čísiel EINECS a CAS, ak sú 
dostupné, a iných identifikačných kódov.

Ak rovnaká látka už bola registrovaná pred 
menej ako 10 rokmi, agentúra bezodkladne 
informuje potenciálneho registrujúceho 
(registrujúcich) o menách a adresách 
predchádzajúcich registrujúcich a podľa 
potreby o príslušných zhrnutiach alebo 
podrobných zhrnutiach štúdií, ktoré už 
predložili. Dostupné štúdie musia mať k 
dispozícii aj potenciálni registrujúci. 

Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 142, ktorý prešiel v prvom čítaní, zabezpečujúci liberalizáciu 
údajov z testov po desiatich rokoch. Spoločnostiam sa tak poskytuje dostatok času na 
kompenzáciu ich investícií a malým a stredným podnikom prístup k údajom o testoch, ktoré 
potrebujú k existencii. (Davies)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud 
Breyer, Jonas Sjöstedt, Frieda Brepoels a Anders Wijkman

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 180
ČLÁNOK 28 ODSEK 5
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5. Agentúra do ........* uverejní na svojej 
internetovej stránke zoznam látok 
uvedených v odseku 1 písm. a) a d). 
Uvedený zoznam obsahuje iba názvy látok 
vrátane ich čísiel EINECS a CAS, ak sú 
dostupné, a iných identifikačných kódov.

5. Agentúra do ........* uverejní na svojej 
internetovej stránke zoznam látok 
uvedených v odseku 1 písm. a) a d). 
Uvedený zoznam obsahuje názvy látok, ich 
čísiel EINECS a CAS, ak sú dostupné, a 
iných identifikačných kódov, ako 
aj informácie prístupné podľa článku 28 
ods. 1a a 4a a prípadne skupinu látok.

Or. en

(Amendment 371 relevant part - first reading)

Odôvodnenie

Linked to amendments 14 and 16 of the rapporteur of Article 28(1a) and (4a). Existing data 
from animal tests and other information that could prevent animal experimentation should be 
published as early as possible in order to prevent duplicate animal testing and save costs for 
industry, particularly SMEs. (Lucas & others)

Linked to Amendments of Article 28(1a) and (4a). Conform EP Amendment 371, the chemical 
group to which a substance belongs as well as existing data from animal tests and other 
information that could prevent animal experimentation should be published as early as 
possible in order to prevent duplicate animal testing and save costs for industry, particularly 
SMEs. This would also allow for ‘cross-SIEF’ data sharing. (Brepoels & Wijkman)

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 181
ČLÁNOK 28 ODSEK 5 A (nový)

5a. Agentúra do ........* uverejní na svojej 
internetovej stránke taktiež zoznam 
postupne zavádzaných látok, ktoré sú už 
zaregistrované bez predregistrácie.  
Uvedený zoznam obsahuje názvy látok, ich 
čísiel EINECS a CAS, ak sú dostupné, 
iných identifikačných kódov a prípadne 
skupinu látok.
* 19 mesiacov odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia

Or. en
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Odôvodnenie

Successful first reading amendment linked to the amendment of Article 28(5) intended to 
ensure data sharing and, where applicable, read-across from the grouping of substances in 
order to prevent duplicate animal testing and save costs for industry, particularly SMEs. 
(Davies)

Linked to the amendment, ktorý predkladá the same authors to Article 28(5). A list of phase-in 
substances that have been registered without pre-registration, and the chemical group to 
which such substances belong should also be published as early as possible to ensure data 
sharing and, where applicable, read-across from the grouping of substances in order to 
prevent duplicate animal testing and save costs for industry, particularly SMEs. (Lucas & 
others)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Johannes Blokland

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 182
ČLÁNOK 28 A (nový)

Register látok
1. Agentúra vedie register látok obsahujúci 
informácie uvedené článku 28.
2. Do jedného mesiaca po uplynutí lehoty 
stanovenej v článku 28 ods. 2 agentúra 
zverejní v registri látok všetky 
predregistrované  látky a uvedie pritom:
a) názov látky a prípadne skupinu látok, 
podľa možnosti aj s jej číslom EINECS a 
CAS;  
b) prípadne meno a adresu výrobcu, 
dovozcu alebo zástupcu tretej strany  pod 
podmienkou, že k tomu bol daný súhlas v 
súlade s článkom 28 ods. 1 bod ba);
c) stručný všeobecný popis určených použití 
v súlade s článkom 28 ods. 1 bod ca);
d) prvý  termín registrácie každej látky v 
súlade s článkom 23.
3. Agentúra uverejní ihneď po prijatí 
týchto žiadostí názov látky a, ak je to 
potrebné, skupinu látok, o ktorej neskoršie 
ohlásenie sa žiadalo, vrátane čísiel 
EINECS a CAS, ak existujú . 
4. Do jedného mesiaca po uplynutí lehoty 
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na neskoršie ohlásenia v súlade s článkom 
28 ods. 2 agentúra aktualizuje register 
látok, aby obsahoval tie látky, ktoré boli 
predregistrované v neskoršom období.
5. Agentúra uverejní spolu s registrom 
látok, v súlade s odsekmi 1 a 4, žiadosť 
adresovanú všetkým, ktorí vlastnia štúdie 
o stavovcoch, ktoré nie sú verejne 
prístupné, aby predložili údaje týkajúce sa 
možností získania týchto štúdii.
6. Každý, kto vlastní takéto štúdie, môže do 
šiestich mesiacov od uverejnenia registra 
látok zaslať údaje týkajúce sa možnosti ich 
získania agentúre v súlade s odsekom 4, 
ktoré agentúra zaznamená do databázy v 
súlade s článkom 28 ods. 5. Takéto štúdie 
sa používajú v súlade s článkom 30.

Or. en

(Čiastočné opätovné uvedenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 371 prijatého v prvom 
čítaní)

Odôvodnenie

Následný používateľ potrebuje o látke, ktorú používa vo svojich prípravkoch, tieto údaje: 

• bude sa látka registrovať 
• kto ju zaregistruje 
• kedy bude zaregistrovaná 
• ktoré použitia boli určené

Ak následný používateľ nemá prístup ku všetkým týmto údajom, alebo ho získa až vo veľmi 
neskorej fáze, môže byť konfrontovaný s nezaregistrovaním sa alebo s neurčitým použitím, a 
následne bude mať k dispozícii iba veľmi krátky časový rámec na to, aby primäl svojho 
dodávateľa k opätovnému zváženiu registrácie alebo k zaradeniu určeného použitia, alebo na 
vykonanie cyklu novej formulácie (bez nezaregistrovanej látky).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Chris Davies, Frédérique Ries, Ria 
Oomen-Ruijten a Richard Seeber

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 183
ČLÁNOK 29 ODSEK 1

1. Všetci výrobcovia a dovozcovia, ktorí 1. Všetci výrobcovia, dovozcovia a následní 
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agentúre predložili informácie v súlade s 
článkom 28 o rovnakej zavedenej látke, sú 
účastníkmi fóra na výmenu informácií o 
látkach (SIEF).

používatelia, ktorí agentúre predložili 
informácie v súlade s článkom 28 o rovnakej 
zavedenej látke, sú účastníkmi fóra na 
výmenu informácií o látkach (SIEF).

Or. en

Odôvodnenie

Successful First Reading amendment. (Davies)

Downstream Users who have shared data should also overtly be recognised as having access 
to SIEF. This right is actually implicitly recognised in Art 28 paragraph 6, which states that 
manufacturers, importers and downstream users may submit information on substances “with 
the intention of being part of the substance information exchange forum…”  It is further 
implicitly recognised in Art 30 paragraph 2 where “the Agency shall specify which registrant 
or downstream user shall perform the test” when SIEF participants cannot agree on which 
participant will conduct a test. (Oomen-Ruijten)

For downstream users who, pursuant to Art. 28(6) of the common position, provide necessary 
data for registration, comparable participation in SIEFs should be possible. In Article 30(2), 
likewise, downstream users are specifically mentioned in connection with registration. This 
amendment  therefore serves only to achieve the necessary consistency of the text of the 
regulation and to correct an error which evidently occurred in making the numerous changes 
involved in producing the common position. (Seeber)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 184
ČLÁNOK 29 ODSEK 1

1. Všetci výrobcovia a dovozcovia, ktorí 
agentúre predložili informácie v súlade s 
článkom 28 o rovnakej zavedenej látke, sú 
účastníkmi fóra na výmenu informácií o 
látkach (SIEF).

1. Všetci výrobcovia, dovozcovia
a formulátor, ktorí agentúre predložili 
informácie v súlade s článkom 28 o rovnakej 
zavedenej látke, sú účastníkmi fóra na 
výmenu informácií o látkach (SIEF).

Or. fr

Odôvodnenie

Tzv. formulátori takisto musia mať prístup k SIEF, aby si mohli vymieňať údaje o rizikách 
a expozícii.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud 
Breyer a Jonas Sjöstedt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 185
ČLÁNOK30 ODSEK 1 PODODSEK 1

1. Pred vykonaním testovania s cieľom 
splniť informačné požiadavky na účely 
registrácie účastník SIEF-u zisťuje 
prostredníctvom komunikácie v rámci 
svojho SIEF-u, či nie je k dispozícii 
príslušná štúdia. Ak je v rámci SIEF-u k 
dispozícii príslušná štúdia zahŕňajúca testy 
na stavovcoch, účastník tohto SIEF-u si do 
........** túto štúdiu vyžiada. Ak je v rámci 
SIEF-u k dispozícii štúdia, ktorá nezahŕňa 
testy na stavovcoch, účastník SIEF-u si 
môže túto štúdiu vyžiadať do ......**.

1. Pred vykonaním testovania s cieľom 
splniť informačné požiadavky na účely 
registrácie účastník SIEF zisťuje 
prostredníctvom komunikácie v rámci 
svojho SIEF a na základe zoznamu, ktorý 
agentúra uverejnila v súlade s článkom 28 
ods. 5 a 5a, či nie je k dispozícii príslušná 
štúdia. Ak je v rámci SIEF k dispozícii 
príslušná štúdia zahŕňajúca testy na 
stavovcoch, účastník tohto SIEF si do 
........** túto štúdiu vyžiada. Ak je v rámci 
SIEF k dispozícii štúdia, ktorá nezahŕňa 
testy na stavovcoch, účastník SIEF si môže 
túto štúdiu vyžiadať do ......**.

Or. en

(Upravené opätovné predloženie textu Komisie)

Odôvodnenie

Spojitosť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k článku 28 ods. 5 a článku 28 ods. 5a. Aby 
sa predišlo dvojitému testovaniu na zvieratách a ušetrili sa náklady pre priemysel, najmä pre 
MSP, malo by sa od SIEF vyžadovať aj využívanie zoznamov, ktoré uverejnila agentúra 
s cieľom zabezpečiť zdieľanie údajov a prípadne preberanie údajov o zoskupovaní látok na 
základe analógie (tzv. read-across).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Lena Ek a Amalia Sartori

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 186
ČLÁNOK 30 ODSEK 1 PODODSEK 1

1. Pred vykonaním testovania s cieľom 
splniť informačné požiadavky na účely 
registrácie účastník SIEF-u zisťuje 
prostredníctvom komunikácie v rámci 
svojho SIEF-u, či nie je k dispozícii 
príslušná štúdia. Ak je v rámci SIEF-u k 
dispozícii príslušná štúdia zahŕňajúca testy 
na stavovcoch, účastník tohto SIEF-u si do 
........** túto štúdiu vyžiada. Ak je v rámci 

1. Pred vykonaním testovania s cieľom 
splniť informačné požiadavky na účely 
registrácie účastník SIEF zisťuje 
prostredníctvom komunikácie v rámci 
svojho SIEF, či nie je k dispozícii príslušná 
štúdia. Ak je v rámci SIEF k dispozícii 
príslušná štúdia zahŕňajúca testy, účastník 
tohto SIEF si do ........** túto štúdiu vyžiada.
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SIEF-u k dispozícii štúdia, ktorá nezahŕňa 
testy na stavovcoch, účastník SIEF-u si 
môže túto štúdiu vyžiadať do ......**.

Or. en

Odôvodnenie

Všetky testy (vykonané aj nevykonané na stavovcoch) by sa mali využívať spoločne. Tento 
pozmeňujúci a doplňujúci návrh je totožný s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 149 z 
prvého čítania. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Ria Oomen-Ruijten

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 187
ČLÁNOK 30 ODSEK 1

1. Pred vykonaním testovania s cieľom 
splniť informačné požiadavky na účely 
registrácie účastník SIEF-u zisťuje 
prostredníctvom komunikácie v rámci 
svojho SIEF-u, či nie je k dispozícii 
príslušná štúdia. Ak je v rámci SIEF-u k 
dispozícii príslušná štúdia zahŕňajúca testy 
na stavovcoch, účastník tohto SIEF-u si do
........** túto štúdiu vyžiada. Ak je v rámci 
SIEF-u k dispozícii štúdia, ktorá nezahŕňa 
testy na stavovcoch, účastník SIEF-u si 
môže túto štúdiu vyžiadať do ......**.

1. Pred vykonaním testovania s cieľom 
splniť informačné požiadavky na účely 
registrácie účastník SIEF zisťuje 
prostredníctvom komunikácie v rámci 
svojho SIEF, či nie je k dispozícii príslušná 
štúdia. Ak je v rámci SIEF k dispozícii 
príslušná štúdia zahŕňajúca testy na 
stavovcoch, účastník tohto SIEF si túto 
štúdiu vyžiada. Ak je v rámci SIEF k 
dispozícii štúdia, ktorá nezahŕňa testy na 
stavovcoch, účastník SIEF si môže túto 
štúdiu vyžiadať.

Vlastník štúdie do dvoch týždňov od dátumu 
žiadosti poskytne účastníkom, ktorí o to 
požiadali, doklad o svojich nákladoch. 
Účastníci a vlastník vyvinú maximálne 
úsilie, aby zabezpečili, že náklady na 
spoločné informácie sa určia spravodlivým, 
transparentným a nediskriminačným 
spôsobom. To možno uľahčiť použitím 
usmernenia o rozdelení nákladov založeného 
na uvedených zásadách, ktoré prijme 
agentúra v súlade s článkom 76 ods. 2 písm. 
f). Ak takú dohodu nedosiahnu, náklady sa 
rozdelia rovnakým dielom. Vlastník udelí 
povolenie odkazovať na úplnú správu o 
štúdii na účely registrácie do dvoch týždňov 
od prijatia platby. Od registrujúcich sa 
požaduje len, aby sa podieľali na nákladoch 

Vlastník štúdie do jedného mesiaca od 
dátumu žiadosti poskytne účastníkom, ktorí 
o to požiadali, doklad o svojich nákladoch. 
Účastníci a vlastník vyvinú maximálne 
úsilie, aby zabezpečili, že náklady na 
spoločné informácie sa určia spravodlivým, 
transparentným a nediskriminačným 
spôsobom. To možno uľahčiť použitím 
usmernenia o rozdelení nákladov založeného 
na uvedených zásadách, ktoré prijme 
agentúra v súlade s článkom 76 ods. 2 písm. 
f). Ak takú dohodu nedosiahnu, náklady sa 
rozdelia rovným dielom. Vlastník udelí 
povolenie odkazovať na úplnú správu o 
štúdii na účely registrácie do dvoch týždňov 
od prijatia platby. Od registrujúcich sa 
požaduje len to, aby sa podieľali na 
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na informácie, ktorých predloženie sa od 
nich požaduje na splnenie ich registračných 
požiadaviek.

nákladoch na informácie, ktorých 
predloženie sa od nich požaduje na splnenie 
ich registračných požiadaviek.

Or. en

Odôvodnenie

Je nerealizovateľné, aby spoločnosti alebo iné zainteresované strany vyžadovali do dvoch 
mesiacov od uverejnenia zoznamu predregistrovaných látok príslušné štúdie všetkých 
ostatných účastníkov SIEF. Rozhodnutia o postupne zavádzaných látkach, týkajúce sa 
možných testov, sa prijmú až po uplynutí termínov uplatniteľných na registráciu látky. Preto 
nie je potrebné stanoviť lehotu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Chris Davies

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 188
ČLÁNOK 30 ODSEK 1 PODODSEK 1

1. Pred vykonaním testovania s cieľom 
splniť informačné požiadavky na účely 
registrácie účastník SIEF-u zisťuje 
prostredníctvom komunikácie v rámci 
svojho SIEF-u, či nie je k dispozícii 
príslušná štúdia. Ak je v rámci SIEF-u k 
dispozícii príslušná štúdia zahŕňajúca testy 
na stavovcoch, účastník tohto SIEF-u si do 
........** túto štúdiu vyžiada. Ak je v rámci 
SIEF-u k dispozícii štúdia, ktorá nezahŕňa 
testy na stavovcoch, účastník SIEF-u si 
môže túto štúdiu vyžiadať do ......**.

1. Pred vykonaním testovania s cieľom 
splniť informačné požiadavky na účely 
registrácie účastník SIEF zisťuje
prostredníctvom komunikácie v rámci 
svojho SIEF a na základe zoznamu, ktorý 
agentúra uverejnila v súlade s článkom 28 
ods. 5 a 5a, či nie je k dispozícii príslušná 
štúdia. Ak je v rámci SIEF k dispozícii 
príslušná štúdia zahŕňajúca testy na 
stavovcoch, účastník SIEF si do ........** túto 
štúdiu vyžiada. Ak je v rámci SIEF k 
dispozícii štúdia, ktorá nezahŕňa testy na 
stavovcoch, účastník SIEF si môže túto 
štúdiu vyžiadať do ......**. 

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom je obmedziť dvojité testovanie na zvieratách. Spojitosť s pozmeňujúcimi 
a doplňujúcimi návrhmi k článku 28 ods. 5 a 5a.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Amalia Sartori a Lena Ek

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 189
ČLÁNOK 30 ODSEK 1 A (nový)
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1a. Ak potenciálni registrujúci neposkytnú 
agentúre údaje získané z testov na 
stavovcoch alebo iné údaje, ktoré by mohli 
zabrániť testom na zvieratách, strácajú 
následne svoje právo na registráciu 
príslušnej látky.

Or. en

Odôvodnenie

Táto požiadavka posilňuje zásadu povinného zdieľania údajov. Tento pozmeňujúci a 
doplňujúci návrh je totožný s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 151 z prvého čítania. 
(Ek)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Amalia Sartori a Lena Ek

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 190
ČLÁNOK 30 ODSEK 1 B (nový)

1b. Ak ďalší účastníci nezaplatia svoj 
podiel na nákladoch, nebude im umožnené 
vykonať registráciu svojej látky.

Or. en

Odôvodnenie

Registrujúci, ktorí nezaplatia, by nemali mať právo na registráciu. Tento pozmeňujúci a 
doplňujúci návrh je totožný s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 152 z prvého čítania.
(Ek)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Frieda Brepoels, Anders Wijkman a Chris 
Davies

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 191
ČLÁNOK 30 ODSEK 2

2. Ak nie je v rámci SIEF-u k dispozícii 
príslušná štúdia, ktorá obsahuje testy, na 
každú informačnú požiadavku v rámci 
každého SIEF-u sa vykoná sa iba jediná 
štúdia, ktorú uskutoční jeden z jeho 
účastníkov konajúci v mene ostatných. 
Účastníci podniknú všetky primerané kroky, 

2. Ak nie je k dispozícii príslušná štúdia, 
ktorá obsahuje testy, na každú informačnú 
požiadavku v rámci každého SIEF sa vykoná 
iba jediná štúdia, ktorú uskutoční jeden z 
jeho účastníkov konajúci v mene ostatných. 
Účastníci podniknú všetky primerané kroky, 
aby v lehote stanovenej agentúrou dosiahli 
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aby v lehote stanovenej agentúrou dosiahli 
dohodu o tom, kto vykoná test v mene 
ostatných účastníkov a predloží agentúre 
súhrn alebo podrobný súhrn štúdií. Ak sa 
dohoda nedosiahne, agentúra určí, ktorý 
registrujúci alebo následný užívateľ vykoná 
testy. Všetci účastníci SIEF-u, ktorí 
vyžadujú štúdiu prispejú na náklady 
vypracovania štúdie podielom, ktorý 
zodpovedá počtu zúčastnených 
potenciálnych registrujúcich. Tí účastníci, 
ktorí sami nevykonali štúdiu, majú právo 
získať úplnú správu o štúdii do dvoch 
týždňov od platby účastníkovi, ktorý štúdiu 
vykonal.

dohodu o tom, kto vykoná test v mene 
ostatných účastníkov a predloží agentúre 
súhrn alebo podrobný súhrn štúdií. Ak sa 
dohoda nedosiahne, agentúra určí, ktorý 
registrujúci alebo následný používateľ
vykoná testy. Všetci účastníci SIEF, ktorí 
vyžadujú štúdiu, prispejú na náklady 
vypracovania štúdie podielom, ktorý 
zodpovedá počtu zúčastnených 
potenciálnych registrujúcich. Tí účastníci, 
ktorí sami nevykonali štúdiu, majú právo 
získať úplnú správu o štúdii do dvoch 
týždňov od platby účastníkovi, ktorý štúdiu 
vykonal.

Or. en

Odôvodnenie

Spojitosť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k článku 30 ods. 1. (Brepoels & Wijkman)

Cieľom je obmedziť dvojité testovanie na zvieratách. Spojitosť s pozmeňujúcim a doplňujúcim 
návrhom k článku 30 ods. 1. (Davies) 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Lena Ek

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 192
ČLÁNOK 32 ODSEK 4

4. Každý výrobca alebo dovozca výrobku, 
ktorý obsahuje látku spĺňajúcu kritériá v 
článku 56 a určenú podľa článku 58 ods. 1 v 
koncentrácii nad 0,1 % hmotnostného (w/w), 
poskytne príjemcovi výrobku dostatočné 
informácie na bezpečné používanie výrobku 
vrátane minimálne názvu látky. Táto 
povinnosť sa rozširuje na všetkých 
príjemcov výrobkov v dodávateľskom 
reťazci.

4. Každý výrobca alebo dovozca výrobku, 
ktorý obsahuje látku spĺňajúcu kritériá v 
článku 56 a určenú podľa článku 58 ods. 1 v 
koncentrácii nad 0,1 % hmotnostného (w/w) 
v homogénnej časti výrobku, poskytne 
príjemcovi výrobku dostatočné informácie 
na bezpečné používanie výrobku minimálne 
vrátane názvu látky. Táto povinnosť sa 
rozširuje na všetkých príjemcov výrobkov v 
dodávateľskom reťazci.

Or. en

Odôvodnenie

Týmto sa vysvetľuje chápanie 0,1-percentného prahu. Analógia s príslušnou časťou 
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pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu XX k článku 7 ods. 2 písm. b).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna 
Hennicot-Schoepges a Péter Olajos

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 193
ČLÁNOK 33 A (nový)

1. Každý výrobca alebo dovozca látky 
uvedenej v prílohe XIII alebo prípravku 
alebo výrobku obsahujúceho takúto látku 
predloží na žiadosť následného 
používateľa, ak sa to požaduje v rozumnej 
miere, informácie potrebné na posúdenie 
účinkov  látky na ľudské zdravie alebo 
životné prostredie vzhľadom na činnosti a 
použitia uvedené v tejto žiadosti.
2. Požiadavky na informácie špecifikované 
v uvedenom odseku 1 platia mutatis 
mutandis smerom nahor v rámci 
dodávateľského reťazca.
3. Následní používatelia, ktorí pridajú do 
výrobku látku alebo prípravok, pre ktorý 
bola vypracovaná karta bezpečnostných 
údajov, a tí používatelia, ktorí tento výrobok 
následne používajú alebo spracúvajú, 
postúpia kartu bezpečnostných údajov 
každému príjemcovi daného výrobku alebo 
jeho derivátov. Spotrebiteľ nie je 
príjemcom.
Spotrebitelia sú oprávnení požadovať od 
výrobcu alebo dovozcu informácie o 
látkach prítomných vo výrobku, ktorý 
vyrobil alebo doviezol.
Výrobcovia alebo dovozcovia musia na 
požiadanie v priebehu 30 pracovných dní, 
umožniť každému individuálnemu 
spotrebiteľovi bezplatne získať úplné 
informácie o bezpečnosti a používaní, 
týkajúce sa látok, ktoré nimi vyrobený 
alebo dovezený tovar obsahuje.

Or. en
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Odôvodnenie

Tento článok je potrebný na zabezpečenie toho, aby následní používatelia alebo spotrebitelia 
získali nevyhnutné informácie  o látke alebo výrobkoch obsahujúcich danú látku. Posúdiť 
účinky látky na ľudské zdravie a životné prostredie s ohľadom na činnosti a použitia uvedené 
v predmetnej žiadosti. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 366 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna 
Hennicot-Schoepges a Péter Olajos

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 194
ČLÁNOK 33 A (nový)

1. Dodávatelia, ktorí pridajú do výrobku 
látku alebo prípravok, a tí používatelia, 
ktorí tento výrobok následne používajú 
a spracúvajú, postúpia tieto informácie 
každému príjemcovi daného výrobku, bez 
toho, aby bol dotknutý článok 32 ods. 4. 
Rovnaká povinnosť platí pre dovozcov 
výrobkov. 
i) bezpečnostnú dokumentáciu podľa 
článku 31; a (alebo)
ii) ak bezpečnostná dokumentácia 
neexistuje, minimálne všetky podstatné 
informácie, na ktoré sa vzťahuje článok 32 
ods. 1.
2. Každý výrobca alebo dovozca na 
požiadanie poskytne informácie o látkach 
prítomných vo výrobku, ktorý vyrobil alebo 
doviezol.
Výrobcovia alebo dovozcovia musia na 
požiadanie v priebehu 30 pracovných dní, 
umožniť každému individuálnemu 
spotrebiteľovi bezplatne získať úplné 
informácie o bezpečnosti a používaní, 
týkajúce sa látok, ktoré nimi vyrobený 
alebo dovezený tovar obsahuje.

Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 166 a 366 z prvého čítania. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Urszula Krupa, Gyula Hegyi, Dorette 
Corbey, Anne Ferreira, Dan Jørgensen, Åsa Westlund a Lena Ek

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 195
ČLÁNOK 33 A (nový)

1. Dodávatelia, ktorí pridajú do výrobku 
látku alebo prípravok, a tí používatelia, 
ktorí tento výrobok následne používajú 
a spracúvajú, postúpia tieto informácie 
každému príjemcovi daného výrobku, bez 
toho, aby bol dotknutý článok 32 ods. 4. 
Rovnaká povinnosť platí pre dovozcov 
výrobkov. 
i) bezpečnostnú dokumentáciu podľa 
článku 31; a (alebo)
ii) ak bezpečnostná dokumentácia 
neexistuje, minimálne všetky podstatné 
informácie, na ktoré sa vzťahuje článok 32 
ods. 1.
2. Každý výrobca alebo dovozca na 
požiadanie poskytne informácie o látkach 
prítomných vo výrobku, ktorý vyrobil alebo 
doviezol.
Výrobcovia alebo dovozcovia musia na 
požiadanie v priebehu 15 pracovných dní, 
umožniť každému individuálnemu 
spotrebiteľovi bezplatne získať úplné 
informácie o bezpečnosti a používaní, 
týkajúce sa látok, ktoré nimi vyrobený 
alebo dovezený tovar obsahuje.

Or. en

Odôvodnenie

Výrobcovia, maloobchodní predajcovia a spotrebitelia by mali mať možnosť zistiť, či výrobok 
obsahuje určité látky. Táto informácia sa bude z dôvodu zjednodušenia a zvládnuteľnosti 
daného postupu poskytovať výlučne na požiadanie.

Pre systém to nebude predstavovať dodatočnú záťaž, pretože maloobchodní predajcovia 
a spotrebitelia budú mať právo žiadať iba o informácie, ktoré už v rámci REACH existujú.  

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je vylepšenou verziou kompromisného balíka 
zaoberajúceho sa prístupom k informáciám/transparentnosťou, ktorý schválila väčšina 
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politických skupín (Pozmeňujúci a doplňujúci návrh EP č. 366).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Ria Oomen-Ruijten

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 196
ČLÁNOK 36 ODSEK 3

3. Pri registrovaných látkach splní výrobca 
alebo dovozca alebo následný užívateľ 
povinnosti ustanovené v článku 13 skôr, buď
ako najbližšie dodá látku ako takú alebo 
látku v prípravku následnému užívateľovi, 
ktorý o to požiadal podľa odseku 2 tohto 
článku, pokiaľ bola táto žiadosť predložená 
najmenej jeden mesiac pred dodávkou, alebo 
do jedného mesiaca po dátume žiadosti 
podľa toho, čo nastane neskôr.

3. Pri registrovaných látkach splní výrobca 
alebo dovozca alebo následný užívateľ 
povinnosti ustanovené v článku 13 skôr, ako 
najbližšie dodá látku ako takú alebo látku v 
prípravku následnému používateľovi, ktorý o 
to požiadal podľa odseku 2 tohto článku, za 
predpokladu, že toto použitie je 
podporované, pokiaľ bola táto žiadosť 
predložená najmenej jeden mesiac pred 
dodávkou, alebo do jedného mesiaca po 
dátume žiadosti podľa toho, čo nastane 
neskôr.

Pri zavedených látkach vyhovie výrobca, 
dovozca alebo následný užívateľ tejto 
žiadosti a splní povinnosti ustanovené v 
článku 13 pred uplynutím príslušného 
termínu z článku 21 za predpokladu, že 
následný užívateľ predložil svoju žiadosť 
najmenej 12 mesiacov pred príslušným 
termínom.. 

Pri zavedených látkach vyhovie výrobca, 
dovozca alebo následný užívateľ tejto 
žiadosti a splní povinnosti ustanovené v 
článku 13 pred uplynutím príslušného 
termínu z článku 21 za predpokladu, že toto 
použitie je podporované a že následný 
užívateľ predložil svoju žiadosť najmenej 12 
mesiacov pred príslušným termínom.

Or. en

Odôvodnenie

Výrobca alebo dodávateľ musí splniť povinnosti, ktoré mu stanovuje článok 13, iba pri 
použitiach, ktoré naozaj podporuje. V opačnom prípade by musel posudzovať všetky použitia, 
ktoré následný používateľ ohlási, bez ohľadu na to, či ich podporuje alebo nie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud 
Breyer, Jonas Sjöstedt, Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan Jørgensen, Åsa 

Westlund a Lena Ek

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 197
ČLÁNOK 36 ODSEK 4 BOD (C)

(c) následný užívateľ používa látku alebo vypúšťa sa
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prípravok v celkovom množstve menšom 
ako 1 tona ročne;

Or. en

(New amendment - Rule 62(2)(c)), linked to recital 54)

Odôvodnenie

As a result of the 1 tonne threshold introduced by Council, downstream users would only have 
to prepare a chemical safety report (CSR) for uses >1 tonne, if not covered by the CSR of the 
manufacturer. No such use threshold is foreseen for the CSR by manufacturers. This new 
clause would create a perverse incentive for manufacturers to exclude uses below 1 tonne 
from their CSR, as it would not result in any obligations for downstream users. This creates a 
serious loophole with regard to safety information for small uses. (Schlyter & others)

Establishing a 1 tpa threshold would create a serious loophole for many uses of chemicals. 
Deleting the threshold of 1 tpa ensures that the downstream users have the right to obtain the 
safety information from the manufacturers in order to handle the substance safely and 
improve their products. (Hegyi & others + Ek) 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú John Bowis a Ria Oomen-Ruijten

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 198
ČLÁNOK 36 ODSEK 8 A (nový)

8a. Bez toho, aby boli dotknuté odseky 1 až 
8 a hlava IX, mali by sa následní 
používatelia vyhýbať používaniu látok 
vzbudzujúcich veľké obavy, ktoré boli 
určené v súlade s postupom stanoveným 
v článku 58 , a to buď látok samostatných, 
v prípravkoch alebo vo výrobkoch určených 
na použitie pre širokú verejnosť, pokiaľ 
nemožno preukázať, že:
a) látka je prítomná v koncentrácii pod 
0,1 % alebo
b) jej používanie nebude predstavovať 
neprijateľné riziko pre ľudské zdravie 
alebo životné prostredie alebo
c) nie sú k dispozícii technicky 
a hospodársky realizovateľné a uznané 
alternatívy, ktoré v rámci zamýšľaného 
použitia predstavujú pre ľudí alebo životné 
prostredie menšie riziko.
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 199
ČLÁNOK 36 ODSEK 8 A (nový)

Bez toho, aby boli dotknuté odseky 1 až 8 
a hlava IX, mali by sa následní používatelia 
vyhýbať používaniu látok vzbudzujúcich 
veľké obavy, ktoré boli určené v súlade 
s postupom stanoveným v článku 58 , a to 
buď látok samostatných, v prípravkoch 
alebo vo výrobkoch určených na použitie 
pre širokú verejnosť, pokiaľ nemožno 
preukázať, že:
a) látka je prítomná v koncentrácii pod 
0,1 %, v súlade s článkom 14 ods. 2 
a článkom 55 ods. 6 tohto nariadenia alebo
b) jej používanie nebude predstavovať 
neprijateľné riziko pre ľudské zdravie 
alebo životné prostredie, ako sa uvádza 
v karte bezpečnostných údajov,  alebo
c) nie sú k dispozícii technicky 
a hospodársky realizovateľné alternatívy, 
ktoré predstavujú pre ľudí alebo životné 
prostredie menšie riziko alebo
d) náhradnú látku vlastní jediný dodávateľ.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je navrhnutý s cieľom nájsť s Radou kompromis 
v otázke náhrady.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Avril Doyle a Amalia Sartori

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 200
ČLÁNOK 37 A (nový)

Postup povinného poskytovania informácií 
zo strany MSP
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1. Ak je v zmysle článku 3 ods. 34 
následným používateľom MSP, platí postup 
poskytovania informácií ustanovený v 
článku 37 s výnimkou odseku 2 písm. f) a 
ods. 3, 4 a 5 tohto článku.
2. Agentúra podľa možnosti preskúma 
v rámci existujúcich testov podrobnejšie 
údaje z testov na stavovcoch a testov 
nevykonávaných na stavovcoch, ktoré sa na 
základe výsledkov posúdenia agentúrou 
ukázali ako nevyhnutné.
3. Ak nie sú k dispozícii testy uvedené v 
predchádzajúcom odseku, agentúra 
informuje členský štát, v ktorom malý alebo 
stredný podnik sídli, že je potrebné vykonať 
príslušné testy. Výsledky, ktoré sa môžu 
využiť pri posudzovaní bezpečnosti, sa 
oznámia malému alebo strednému podniku 
po skončení testov.
4. V prípade, že výsledky testov boli 
negatívne, agentúra čo najskôr informuje 
žiadateľa (MSP) a členský štát, ktorom 
MSP sídli, s cieľom zablokovať používanie 
látky, ktorá bola testovaná. 
5. V prípade zmeny informácií 
poskytovaných v súlade s odsekom 1 bude 
následný používateľ (MSP) požiadaný, aby 
tieto informácie bezodkladne aktualizoval.
6. Následný používateľ (MSP) oznámi  
agentúre formou určenou agentúrou v 
súlade s článkom 108, ak sa jeho 
klasifikácia látky líši od klasifikácie jeho 
dodávateľa.
7. Ohlasovanie v súlade s odsekmi 1 až 6 sa 
nevyžaduje v prípade látky samotnej alebo 
obsiahnutej v prípravku, ktorú následný 
používateľ  (MSP) používa v množstve 
menej ako 1 tona ročne.

Or. en

Odôvodnenie

Tento špecifický postup pre MSP im umožňuje chrániť ich priemyselné tajomstvo pre 
konkrétne použitia chemických látok; tým, že sa agentúre prisúdi špeciálna úloha, obmedzí sa 
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zbytočné testovanie. (Doyle)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Chris Davies, Frieda Brepoels, Caroline 
Lucas, Carl Schlyter a Hiltrud Breyer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 201
ČLÁNOK 39 ODSEK 1 

1. Agentúra preskúma všetky návrhy na 
testovanie predložené v žiadosti o 
registráciu alebo v správe následného 
užívateľa určené na poskytnutie informácií o 
látke uvedených v prílohách IX a X. 
Prioritne sa vybavia žiadosti o registrácie 
látok, ktoré majú alebo môžu mať vlastnosti 
PBT, vPvB, môžu spôsobovať senzibilizáciu 
a/alebo majú karcinogénne vlastnosti, 
mutagénne vlastnosti alebo vlastnosti 
poškodzujúce reprodukciu (CMR), alebo 
látky klasifikované ako nebezpečné podľa 
smernice 67/548/EHS nad 100 ton ročne s 
použitiami, ktoré majú za následok širokú a 
rozsiahlu expozíciu.

1. Agentúra preskúma všetky návrhy na 
skúšky predložené v registrácii alebo v 
správe následného používateľa na 
poskytnutie informácií o látke uvedených v 
prílohách VII až X, ktoré zahŕňajú testy na 
stavovcoch. Prioritne sa vybavia žiadosti o 
registrácie látok, ktoré majú alebo môžu mať 
vlastnosti PBT, vPvB, môžu spôsobovať 
senzibilizáciu a/alebo majú karcinogénne 
vlastnosti, mutagénne vlastnosti alebo 
vlastnosti poškodzujúce reprodukciu (CMR), 
alebo látky klasifikované ako nebezpečné 
podľa smernice 67/548/EHS nad 100 ton 
ročne s použitiami, ktoré majú za následok 
širokú a rozsiahlu expozíciu.

Or. en

Odôvodnenie

Podpora testovania nevykonávaného na zvieratách. Cieľom pozmeňujúceho a doplňujúceho 
návrhu 175, ktorý prešiel v prvom čítaní, je zabzepečiť, aby sa testy na zvieratách vykonávali 
len v úplne nevyhnutných prípadoch. (Davies)

S cieľom zabrániť testovaniu na zvieratách a ušetriť na nákladoch na priemysel, 
predovšetkým na malé a stredné podniky, a keďže údaje pochádzajúce z testovania na 
zvieratách by sa mali poskytovať iba v tom prípade, ak je to nevyhnutné pre hodnotenie 
bezpečnosti látky, mala by všetky návrhy na testovanie s cieľom zabezpečiť informácie 
uvedené v prílohách VII a VIII preveriť aj agentúra.. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 175 z
prvého čítania. (Brepoels + Lucas & iní)
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud 
Breyer a Jonas Sjöstedt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 202
ČLÁNOK 39 ODSEK 2 ÚVODNÁ ČASŤ 

2. Na základe preskúmania podľa odseku 1
navrhne agentúra jedno z nižšie uvedených 
rozhodnutí a toto rozhodnutie sa prijme v 
súlade s postupom ustanoveným v článkoch 
49 a 50:

2. Na základe preskúmania podľa odsekov 1, 
1a a 1b navrhne agentúra jedno z nižšie 
uvedených rozhodnutí a toto rozhodnutie sa 
prijme v súlade s postupom ustanoveným v 
článkoch 49 a 50:

Or. en

(Upravené opätovné predloženie textu Komisie)

Odôvodnenie

Cieľom je dosiahnuť súlad s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi 22 a 23, ktoré predložil 
spravodajca. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne 
Ferreira, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Evangelia Tzampazi, Carl Schlyter, Caroline Lucas, 

Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt a Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 203
ČLÁNOK 40 ODSEK 4

4. Registrujúci predloží agentúre 
požadované informácie v stanovenej lehote.

4. Registrujúci predloží agentúre 
požadované informácie v primeranej lehote, 
ktorú stanoví agentúra. Táto lehota nesmie 
presiahnuť šesť mesiacov. Agentúra 
odoberie  registrujúcemu registračné číslo, 
ak v stanovenej lehote nepredloží príslušné 
informácie.

Or. en

Odôvodnenie

Council has failed to provide a clear deadline for submission of information as the 
Parliament has proposed in Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 180. (Hegyi & others + 
Tzampazi + Krupa)

A registrant might have passed the completeness check as stipulated in Article 20, but the 
information requirements might nevertheless not be fulfilled. Non-compliance with the 
information requirements should have clear consequences. Registrants should have no more 
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than one chance within a maximum of six months to correct flawed registrations. This could 
ensure good quality and avoid never-ending disputes between the authorities and registrants. 
The wording is in line with the provisions for the completeness check in Article 20. (Schlyter 
& others)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Guido Sacconi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 204
ČLÁNOK 40 ODSEK 7

7. Komisia môže po porade s agentúrou 
prijať rozhodnutie o zmene percentuálneho 
podielu vybraných dokumentácií a zmeniť a 
doplniť alebo zahrnúť ďalšie kritériá do 
odseku 5 v súlade s postupom uvedeným v 
článku 132 ods. 3.

7. Komisia môže po porade s agentúrou 
prijať rozhodnutie o zmene percentuálneho 
podielu vybraných dokumentácií a zmeniť a 
doplniť alebo zahrnúť ďalšie kritériá do 
odseku 5 v súlade s postupom uvedeným v 
článku 132 ods. 3a.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je potrebný na zosúladenie textu s ustanoveniami 
nového rozhodnutia o postupe vo výboroch, najmä na nahradenie obyčajného postupu 
regulačného výboru postupom regulačného výboru s kontrolnou právomocou, keďže príslušné 
opatrenia majú všeobecný rozsah a nezameriavajú sa na zmenu a doplnenie zásadných 
prvkov návrhu právneho predpisu.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 205
ČLÁNOK 42 ODSEK 2 BODY (A) (B)

(a) do ...... pre všetky žiadosti o registráciu 
prijaté do ......, ktoré obsahujú návrhy na 
testovanie na splnenie informačných 
požiadaviek z príloh IX a X;

(a) do ...... pre všetky žiadosti o registráciu 
prijaté do ......, ktoré obsahujú návrhy na 
testovanie na splnenie informačných 
požiadaviek z príloh VII až X;

(b) do ..... pre všetky žiadosti o registráciu 
prijaté do ....., ktoré obsahujú návrhy na 
testovanie na splnenie informačných 
požiadaviek iba z prílohy IX;

(b) do ...... pre všetky žiadosti o registráciu 
prijaté do ......, ktoré obsahujú návrhy na 
testovanie na splnenie informačných 
požiadaviek z príloh VII až IX;
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Or. en

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 186 – prvé čítanie)

Odôvodnenie

Súvisí s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k článku 39 ods. 1 predloženým tými istými 
autormi. S cieľom zabrániť testovaniu na zvieratách a ušetriť na nákladoch na priemysel, 
predovšetkým na malé a stredné podniky, a keďže údaje pochádzajúce z testovania na 
zvieratách by sa mali poskytovať iba v tom prípade, ak je to nevyhnutné pre hodnotenie 
bezpečnosti látky, mala by všetky návrhy na testovanie s cieľom zabezpečiť informácie 
uvedené v prílohách VII a VIII preveriť aj agentúra.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Guido Sacconi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 206
ČLÁNOK 46 ODSEK 2

2. Agentúra s cieľom zabezpečiť zosúladený
prístup k žiadostiam o ďalšie informácie 
monitoruje návrhy rozhodnutí podľa článku 
45 a vytvorí kritériá a priority. Podľa 
potreby sa prijmú vykonávacie predpisy v 
súlade s postupom uvedeným v článku 132 
ods. 3.

2. Agentúra s cieľom zabezpečiť 
harmonizovaný prístup k žiadostiam o ďalšie 
informácie monitoruje návrhy rozhodnutí 
podľa článku 45 a vytvorí kritériá a priority. 
Podľa potreby sa prijmú vykonávacie 
predpisy v súlade s postupom uvedeným 
v článku 132 ods. 3a.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je potrebný na zosúladenie textu s ustanoveniami 
nového rozhodnutia o postupe vo výboroch, najmä na nahradenie obyčajného postupu 
regulačného výboru postupom regulačného výboru s kontrolnou právomocou, keďže príslušné 
opatrenia majú všeobecný rozsah a nezameriavajú sa na zmenu a doplnenie zásadných 
prvkov návrhu právneho predpisu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud 
Breyer, Jonas Sjöstedt, Frieda Brepoels, Anders Wijkman, Philippe Busquin a Dan Jørgensen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 207
ČLÁNOK 49 ODSEK 1

1. Agentúra upovedomí dotknutých 
registrujúcich alebo následných užívateľov o 
akomkoľvek návrhu rozhodnutia podľa 

1. Agentúra upovedomí dotknutých 
registrujúcich alebo následných užívateľov o 
akomkoľvek návrhu rozhodnutia podľa 
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článkov 39, 40 alebo 45 a informuje ich o 
práve na pripomienkovanie do 30 dní od 
doručenia rozhodnutia. Ak si dotknutí 
registrujúci alebo následní užívatelia želajú 
vzniesť pripomienky,predložia ich agentúre. 
Agentúra potom bezodkladne informuje o 
predložení pripomienok príslušné orgány. 
Príslušný orgán (pre rozhodnutia prijaté 
podľa článku 45) a agentúra (pre 
rozhodnutia prijaté podľa článkov 39 a 40) 
vezmú do úvahy všetky prijaté pripomienky 
a môžu podľa nich zmeniť a doplniť návrh 
rozhodnutia.

článkov 39, 40 alebo 45, ako aj o všetkých 
pripomienkach zainteresovaných strán 
a Európskeho centra pre legalizáciu 
alternatívnych metód (ECVAM), a 
informuje ich o práve na pripomienkovanie 
do 30 dní od doručenia rozhodnutia. Ak si 
dotknutí registrujúci alebo následní 
užívatelia želajú vzniesť pripomienky, 
predložia ich agentúre. Agentúra potom 
bezodkladne informuje o predložení 
pripomienok príslušné orgány. Príslušný 
orgán (pre rozhodnutia prijaté podľa článku 
45) a agentúra (pre rozhodnutia prijaté podľa 
článkov 39 a 40) vezmú do úvahy všetky 
prijaté pripomienky a môžu podľa nich 
zmeniť a doplniť návrh rozhodnutia.

Or. en

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 206 – prvé čítanie)

Odôvodnenie

Z dôvodov transparentnosti by sa mali zverejňovať aj pripomienky ECVAM a ďalších 
zainteresovaných strán. (Lucas & iní)

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh EPč. 206  – prvé čítanie) Spojitosť s pozmeňujúcimi a 
doplňujúcimi návrhmi k článku 39 ods. 1, 1a a 2. (Brepoels & Wijkman)


