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Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Chris Davies, Lena Ek + Urszula Krupa + 
Guido Sacconi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 208
ČLÁNOK 54

Cieľom tejto hlavy je zabezpečiť dobré 
fungovanie vnútorného trhu a zároveň 
zaistiť, aby boli riziká vyplývajúce z látok 
vzbudzujúcich veľké obavy riadne 
kontrolované a aby boli tieto látky v 
konečnom dôsledku nahradené vhodnými 
alternatívnymi látkami alebo 
technológiami, ak sú ekonomicky a 
technicky uskutočniteľné.

Cieľom tejto hlavy je zabezpečiť, aby sa 
látky vzbudzujúce veľké obavy nahradili 
bezpečnejšími alternatívnymi látkami alebo 
technológiami, ak sú dostupné. Ak nie sú 
dostupné žiadne alternatívy a ak prínosy 
pre spoločnosť prevyšujú riziká súvisiace 
s ich použitím, cieľom tejto hlavy je 
zabezpečiť, aby sa používanie látok 
vzbudzujúcich veľké obavy riadne 
kontrolovalo a aby sa podnecovali 
alternatívy. Jej ustanovenia sú podložené 
zásadou prevencie.

Or. en
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(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 214 – prvé čítanie)

Odôvodnenie

Cieľom autorizácie je zabezpečiť ochranu ľudského zdravia a životného prostredia. (Davies 
& Ek)

Cieľom autorizácie je zabezpečiť ochranu ľudského zdravia a životného prostredia. 
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh EP č. 214 sa predkladá opäť. (Krupa)

Je potrebné vymazať dôraz na vnútorný trh. REACH už obsahuje doložku o slobode pohybu 
(č. 128) a je založený na právnom základe vnútorného trhu uvedenom v Zmluve. Táto 
konkrétna hlava je o tom, aby sa umožnilo používať látky, o ktorých sa vie, že sú škodlivé, pod 
určitými podmienkami. Zásada prevencie sa uvádza vo všeobecných ustanoveniach REACH, 
je však mimoriadne dôležité uviesť túto zásadu v ustanoveniach o autorizácii. (Sacconi)

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 209
ČLÁNOK 55 ODSEK 4

Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú na tieto použitia 
látok:

Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú na tieto použitia 
látok:

a) použitie v prípravkoch na ochranu rastlín 
v rozsahu pôsobnosti smernice 91/414/EHS;

a) použitie v prípravkoch na ochranu rastlín 
v rozsahu pôsobnosti smernice 91/414/EHS;

b) použitie v biocídnych výrobkoch v 
rozsahu pôsobnosti smernice 98/8/ES;

b) použitie v biocídnych výrobkoch v 
rozsahu pôsobnosti smernice 98/8/ES;

c) použitie ako motorové palivá, na ktoré sa 
vzťahuje smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 98/70/ES z 13. októbra týkajúca sa 
kvality benzínu a naftových palív;
d) použitie ako palivo v mobilných alebo 
pevných spaľovacích zariadeniach na 
výrobky z minerálnych olejov a použitie ako 
palivo v uzatvorených systémoch.

Or. en

Odôvodnenie

Treba ponechať len minimum výnimiek, aby sa zabránilo skresleniu trhu medzi rôznymi 
materiálmi a umožnila identifikácia látok vzbudzujúcich veľké obavy a ich bezpečnejších 
alternatív.



AM\630161SK.doc PE 378.597v01-00 3/100 AM\

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Johannes Blokland, Anne Laperrouze, 
Françoise Grossetête

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 210
ČLÁNOK 55 ODSEK 4 BOD D A) (nový)

(d a) použitie rúd a koncentrátov ako 
surovín nachádzajúcich sa v prírode, ktoré 
inak nie sú v predaji širokej verejnosti, v 
spracovateľských zariadeniach patriacich 
do pôsobnosti smernice 96/61/ES. 

Or. en

Odôvodnenie

Väčšina z nich obsahuje malé množstvá látok CMR a preto podlieha autorizácii. Pri použití 
iba ako suroviny v závodoch, ktoré podliehajú povoleniam prideleným s odkazom na najlepšie 
dostupné technológie (smernica 96/61/ES), ako aj legislatíve o ochrane pracovníkov a 
životného prostredia, výrobky a toky odpadu zostávajú predmetom legislatívy REACH a 
legislatívy o odpade.  Vyvstávajúce riziká sú riadne kontrolované: článok 57 ods. 2 umožní 
výnimky. Vzhľadom na variabilitu ich zloženia tento PDN zabráni tisícom zbytočných súborov 
(preťaženiu systému) a zabezpečí funkčnosť.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 211
ČLÁNOK 55 ODSEK 4 BOD D B) (nový)

(d b) použitie ako látok v batériách a 
akumulátoroch v zmysle smernice 
[2006/xx/ES]

Or. en

Odôvodnenie

Novo prijatá smernica o batériách a akumulátoroch ustanovuje prísne obmedzenia látok pri 
navrhovaní a prideľuje zodpovednosť za zber a recykláciu výrobkov výrobcom.  Látky 
používané v batériách, ktoré by mohli potenciálne vzbudiť obavy ohľadne životného 
prostredia alebo zdravia ľudí, už navyše podliehajú hodnoteniam rizika a preto už boli 
predmetom podrobných a prísnych testov, ktoré sa uvádzajú v REACH.

Na to, aby sa zabránilo zdvojeniu legislatívy a administratívnemu zaťaženiu, látky používané 
v batériách, ktoré patria do pôsobnosti smernice o batériách, by nemali podliehať autorizácii.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Guido Sacconi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 212
ČLÁNOK 55 ODSEK 5

5. V prípade látok, ktoré podliehajú 
autorizácii len preto, že spĺňajú kritériá 
článku 56 písm. a), b) alebo c), alebo preto, 
že sú určené podľa článku 56 písm. f) len z 
dôvodu nebezpečenstva pre ľudské zdravie, 
sa odseky 1 a 2 tohto článku neuplatňujú 
na tieto použitia:

vypúšťa sa

a) použitie v kozmetických výrobkoch v 
rozsahu pôsobnosti smernice 76/768/EHS;
b) použitie vo výrobkoch prichádzajúcich 
do styku s potravinami v rozsahu 
pôsobnosti nariadenia (ES) č. 1935/2004.

Or. en

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 471/čiastočne revidovaný – prvé čítanie)

Odôvodnenie

Žiadne obmedzenia by sa nemali uplatňovať na predmet autorizácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Guido Sacconi + Urszula Krupa + Chris 
Davies, Lena Ek

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 213
ČLÁNOK 55 A (nový)

 Článok 55 a
Zoznam látok podliehajúcich autorizácii
Látky, o ktorých je známe, že spĺňajú 
kritériá článku 56, sa uvádzajú v prílohe 
XIV a) do začiatku autorizačného postupu. 
Po začatí autorizačného postupu sa látky 
uvádzajú v prílohe XIV b) v súlade s 
postupom stanoveným v článku 57 ods. 1.

Or. en
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(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 215 – 1. čítanie)

Odôvodnenie

In order to increase transparency, stimulate voluntary measures by downstream users and 
innovation towards safer alternatives, all substances that meet the criteria of very high 
concern should be added immediately to a candidate list for authorisation (=Annex XIVa). 

Subsequently, following the priority setting by the agency, substances will be moved to Annex 
XIVb, in which sunset dates and deadlines for applications for authorisation would be set. 
(Sacconi)

In order to help SMEs in their mid to long-term investment planning, reduce bureaucracy, 
stimulate innovation towards safer alternatives and voluntary measures and increase 
transparency, all substances that meet the criteria of very high concern should be added 
immediately to a candidate list for authorisation (Annex XIV (a)). This is a much clearer and 
straightforward procedure than what the Council has proposed. EP Pozmeňujúci a 
doplňujúci návrhs 215, 216 (relevant part), 219, 223, 227, 228, 229 and 230 are  re-tabled as 
part of the candidate list package. (Krupa + Davies)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Guido Sacconi + Urszula Krupa + Chris 
Davies, Lena Ek

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 214
ČLÁNOK 56 NÁZOV A ÚVODNÁ ČASŤ

Látky, ktoré sa zahrnú do prílohy XIV Látky, ktoré sa zahrnú do prílohy XIV a)
V súlade s postupom ustanoveným v článku 
57 možno do prílohy XIV zahrnúť tieto 
látky:

Bez toho, aby boli dotknuté súčasné alebo 
budúce obmedzenia súlade s postupom 
ustanoveným v článku 58 sa do prílohy 
XIV a) zahŕňajú tieto látky:

Or. en

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 216 - prvé čítanie)

Odôvodnenie

Čiastočne spojený s PDN k článku 55a (novému).

Vzhľadom na zavedenie zoznamu kandidátov je potrebné upraviť postup začleňovania na 
zoznam. (Sacconi)

Spojený s PDN k článku 55a( novému)

Ak sa objavia nové vedecké informácie, ktoré dokážu potrebu širších opatrení na ďalšie 
obmedzenie látky na trhu, potom by sa proces obmedzovania mal sprístupniť orgánom. 
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Opätovne sa predkladá príslušná časť pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu EP č. 216. 
(Krupa + Davies)

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 215
ČLÁNOK 56 BOD F)

f) látky - ako napríklad látky s vlastnosťami 
narúšajúcimi endokrinný systém, alebo látky 
s perzistentnými, bioakumulatívnymi a 
toxickými vlastnosťami, alebo s veľmi 
perzistentnými a veľmi bioakumulatívnymi 
vlastnosťami, ktoré nespĺňajú kritériá 
písmen d) alebo e) - pri ktorých existujú 
vedecké dôkazy, že pravdepodobne majú 
závažné účinky na ľudské zdravie alebo 
životné prostredie, ktoré vzbudzujú rovnakú 
úroveň obáv ako látky vymenované v 
písmenách a) až e) a ktoré sú určené v 
každom prípade osobitne v súlade s 
postupom ustanoveným v článku 58.

(f)látky - ako napríklad látky s vlastnosťami 
narúšajúcimi endokrinný systém, alebo látky 
s perzistentnými, bioakumulatívnymi a 
toxickými vlastnosťami, alebo s veľmi 
perzistentnými a veľmi bioakumulatívnymi 
vlastnosťami, ktoré nespĺňajú kritériá 
písmen d) alebo e) a ktoré sú určené ako 
vzbudzujúce podobnú úroveň obáv ako 
látky uvedené v bodoch a) až e) v každom 
prípade osobitne v súlade s postupom 
ustanoveným v článku 58

Or. en

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 217 - prvé čítanie)

Odôvodnenie

This amendment lowers the level of concern required for a substance before it is allowed to 
be added to Annex XIVa. A more flexible wording is preferable. (Sacconi)

The precautionary principle gives at hand that we cannot wait until we have full scientific 
evidence that a substance is going to have a negative impact on hormones for example, 
therefore the proposed wording will allow us to find more substances which are likely to give 
similar level of concern. (Wijkman & others)

The Council text would result in a significant increase in animal testing. This amendment 
allows for a handful of dangerous substances, mainly hormone disrupting chemicals which 
interfere with the normal functioning of the hormone system of both people and wildlife and 
result in a wide range of adverse effects including reproductive, developmental and 
behavioural problems, and those like PFOS, PFOA and DecaBDE to be brought under 
authorisation. EP amendmen 217 is re-tabled. (Davies)
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá María Sornosa Martínez

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 216
ČLÁNOK 56 BOD F)

f) látky - ako napríklad látky s vlastnosťami 
narúšajúcimi endokrinný systém, alebo látky 
s perzistentnými, bioakumulatívnymi a 
toxickými vlastnosťami, alebo s veľmi 
perzistentnými a veľmi bioakumulatívnymi 
vlastnosťami, ktoré nespĺňajú kritériá 
písmen d) alebo e) - pri ktorých existujú 
vedecké dôkazy, že pravdepodobne majú 
závažné účinky na ľudské zdravie alebo 
životné prostredie, ktoré vzbudzujú rovnakú 
úroveň obáv ako látky vymenované v 
písmenách a) až e) a ktoré sú určené v 
každom prípade osobitne v súlade s 
postupom ustanoveným v článku 58.

f) látky - ako napríklad látky s vlastnosťami 
narúšajúcimi endokrinný systém, alebo látky 
s perzistentnými, bioakumulatívnymi a 
toxickými vlastnosťami, alebo s veľmi 
perzistentnými a veľmi bioakumulatívnymi 
vlastnosťami, ktoré nespĺňajú kritériá 
písmen d) alebo e) - pri ktorých existujú 
vedecké dôkazy, že pravdepodobne majú 
závažné účinky na ľudské zdravie alebo 
životné prostredie, ktoré vzbudzujú rovnakú 
úroveň obáv ako látky vymenované v 
písmenách a) až e) a ktoré sú určené v 
každom prípade osobitne v súlade s 
postupom ustanoveným v článku 58..

Komisia po nadobudnutí účinnosti REACH 
vypracuje pre tento druh látok príručku, v 
ktorej sa určia kritéria na posudzovanie 
týchto látok ako látok vzbudzujúcich 
podobnú úroveň obáv ako látky uvedené v 
bodoch (a) až (e).).

Or. es

Odôvodnenie

Cieľom je zabezpečiť, aby sa látky spĺňajúce niektoré z kritérií látok PBT (ale nie všetky) 
mohli v Reachi klasifikovať ako chemikálie vzbudzujúce rovnaké obavy. Súčasné znenie je v 
tomto ohľade nejasné.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 217
ČLÁNOK 56 BOD F A) (nový)

(f a) nanočastice

Or. en

Nový PDN – článok 62 ods. 2 písm. d - s cieľom zohľadniť stanovisko SCENIHR z 10. marca 
2006 a článok „Toxic Potential of Materials as the Nanolevel“, uverejnený v časopise 
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Science 3. februára 2006) 

Odôvodnenie

Podľa Science môže veľmi malá veľkosť nanomateriálov meniť fyzikálno – chemické 
vlastnosti a vytvoriť podmienky na ich  zvýšený príjem a interakciu s biologickými tkanivami. 
Táto kombinácia môže vytvoriť nepriaznivé biologické účinky v živých bunkách, ktoré by 
nenastali v prípade, ak by sa rovnaký materiál použil vo väčšej forme. Podľa SCENIHR sú 
informácie o biologickom osude nanočastíc (napr. distribúcia, akumulácia metabolizmus a 
orgánovo špecifická toxicita) stále nedostatočné. Nanočastice by preto mali podliehať 
autorizácii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Ria Oomen-Ruijten

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 218
ČLÁNOK 56 BOD F A) (nový)

(f a) Látky, ktoré sú zložkami pridávanými 
do tabakových výrobkov v zmysle článku 2 
ods. 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

Zodpovedá pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 218 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Guido Sacconi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 219
ČLÁNOK 57 NÁZOV A ODSEK 1 ÚVODNÁ ČASŤ

Zahrnutie látok do prílohy XIV
1. Kedykoľvek sa prijme rozhodnutie o 
zahrnutí látok uvedených v článku 56 do 
prílohy XIV, toto rozhodnutie sa prijíma v 
súlade s postupom uvedeným v článku 132 
ods. 3. Pri každej látke uvádza:

Zahrnutie látok do prílohy XIV b)
1. Kedykoľvek sa prijme rozhodnutie o 
zahrnutí látok uvedených v článku 56 do 
prílohy XIV b), toto rozhodnutie sa prijíma v 
súlade s postupom uvedeným v článku 
132 ods. 3 a). Pri každej látke uvádza:

Or. en
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(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 219 - prvé čítanie)

Odôvodnenie

Po vytvorení zoznamu látok, pri ktorých sa žiada autorizácia, sa príloha XIV stane prílohou 
XIV b).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Urszula Krupa + Chris Davies, Lena Ek

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 220
ČLÁNOK 57 NÁZOV A ODSEK 1 ÚVODNÁ ČASŤ

Zahrnutie látok do prílohy XIV
1. Kedykoľvek sa prijme rozhodnutie o 
zahrnutí látok uvedených v článku 56 do 
prílohy XIV, toto rozhodnutie sa prijíma v 
súlade s postupom uvedeným v článku 132 
ods. 3. Pri každej látke uvádza:

Zahrnutie látok do prílohy XIV b)
1. Kedykoľvek sa prijme rozhodnutie o 
zahrnutí látok uvedených v článku 56 do 
prílohy XIV b), toto rozhodnutie sa prijíma v 
súlade s postupom uvedeným v článku 132 
ods. 3. Pri každej látke uvádza:

Or. en

Odôvodnenie

Spojený s PDN k článku 55a( novému).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Guido Sacconi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 221
ČLÁNOK 57 ODSEK 1 BOD B A) (nový)

 (b a) akékoľvek obmedzenia v súlade s 
článkom 67;

Or. en

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 220 - prvé čítanie)

Odôvodnenie

Je dôležité, aby sa akékoľvek obmedzenia výroby a/alebo umiestňovania na trh uviedli v 
rozhodnutí o začlenenie týchto látok do prílohy XIVb 



AM\630161SK.doc PE 378.597v01-00 10/100 AM\

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Guido Sacconi + Chris Davies

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 222
ČLÁNOK 57 ODSEK 1 BOD D)

d) podľa potreby obdobia preskúmania pre 
určité použitia;

(d) obdobia preskúmania, ktoré nemôžu 
presiahnuť 5 rokov pre všetky použitia;

Or. en

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 221 - prvé čítanie)

Odôvodnenie

All authorisations must have time limits on them, up to a maximum of 5 years, depending on 
the development of safer alternatives or technologies. In the absence of regular review 
periods the incentive for innovation and the development of safer methods will be lost. 
(Sacconi)

It is reasonable that all authorisations are issued on a temporary basis, because periodic 
review will allow (and encourage) adaptation to technical progress (e.g. consideration of new 
information on hazards, exposure, socio-economic benefits and availability of alternatives). 
Without regular review periods, the incentive for the innovation of safer alternatives will be 
lost. EP Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 221 is re-tabled. (Davies)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Guido Sacconi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 223
ČLÁNOK 57 ODSEK 2

2. Použitia alebo kategórie použitia môžu 
byť vyňaté z požiadavky na autorizáciu za 
predpokladu, že na základe existujúcich 
osobitných právnych predpisov
Spoločenstva ukladajúcich minimálne 
požiadavky týkajúce sa ochrany ľudského 
zdravia alebo životného prostredia pre 
používanie látky, je riziko riadne 
kontrolované. Pri stanovovaní takýchto 
výnimiek sa zohľadňuje najmä pomer 
rizika pre ľudské zdravie a životné 
prostredie vo vzťahu k povahe látky, ako 
napr. keď je riziko ovplyvňované 
fyzikálnou formou.

2. Použitia alebo kategórie použitia môžu 
byť vyňaté z požiadavky na autorizáciu . Pri 
vytváraní týchto výnimiek sa zohľadnia 
predovšetkým:
(a) existujúce osobitné právne predpisy
Spoločenstva ukladajúce minimálne 
požiadavky týkajúce sa ochrany zdravia 
alebo životného prostredia pre používanie 
látky, ako napríklad záväzné pracovné 
limity expozície, emisné limity a tak ďalej, 
za podmienky, že riziko je riadne 
kontrolované;

(b) existujúce právne povinnosti prijať 
vhodné technické a riadiace opatrenia na 
zabezpečenie zhody s príslušnými 
zdravotnými, bezpečnostnými a 
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environmentálnymi normami vo vzťahu k 
používaniu látky;
Výnimky môžu byť podmienené.

Or. en

Odôvodnenie

Opäť predkladá pôvodný návrh Komisie.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 224
ČLÁNOK 57 ODSEK 2

2. Použitia alebo kategórie použitia môžu 
byť vyňaté z požiadavky na autorizáciu za 
predpokladu, že na základe existujúcich 
osobitných právnych predpisov 
Spoločenstva ukladajúcich minimálne 
požiadavky týkajúce sa ochrany ľudského 
zdravia alebo životného prostredia pre 
používanie látky, je riziko riadne 
kontrolované. Pri stanovovaní takýchto 
výnimiek sa zohľadňuje najmä pomer rizika 
pre ľudské zdravie a životné prostredie vo 
vzťahu k povahe látky, ako napr. keď je 
riziko ovplyvňované fyzikálnou formou.

2. Použitia alebo kategórie použitia môžu 
byť vyňaté z požiadavky na autorizáciu za 
predpokladu, že na základe existujúcich 
osobitných právnych predpisov 
Spoločenstva ukladajúcich minimálne 
požiadavky týkajúce sa ochrany ľudského 
zdravia, verejnej bezpečnosti alebo 
životného prostredia pre používanie látky, je 
riziko riadne kontrolované. Pri stanovovaní 
takýchto výnimiek sa zohľadňuje najmä 
pomer rizika pre ľudské zdravie, verejnú
bezpečnosť a životné prostredie vo vzťahu k 
povahe látky, ako napr. keď je riziko 
ovplyvňované fyzikálnou formou.

Or. en

Odôvodnenie

The implementation of REACH should not prevent the aeronautic sector complying with civil 
aviation safety and certification requirements and standards set out at international (ICAO) 
or Community level (EASA). It may be necessary to exempt some substances from 
authorisation for the reason that their physicochemical properties are essential to allow 
compliance with international and Community safety and certification requirements and 
standards, in particular with the requirements for airworthiness and safety of passengers in 
civil aviation laid down by the Regulation (EC) No 1592/2002.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Ria Oomen-Ruijten

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 225
ČLÁNOK 57 ODSEK 2 A (nový)

2 a. Takéto výnimky sa neudeľujú na 
použitia alebo kategórie použití v prípade 
látok uvedených v článku 56, ktoré sa 
pridávajú do tabakových výrobkov v zmysle 
článku 2 ods. 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, 
bez ohľadu na článok 12 tejto smernice .

Or. en

Odôvodnenie

Zodpovedá PDN 222 prijatému v prvom čítaní s úpravou čísiel článkov v spoločnej pozícii v 
porovnaní s pôvodným textom vydaným Európskou komisiou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Guido Sacconi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 226
ČLÁNOK 57 ODSEK 3 ÚVODNÁ ČASŤ

3. Pred rozhodnutím o zahrnutí látok do 
prílohy XIV agentúra po zohľadnení 
stanoviska výboru členských štátov
odporučí prioritné látky, ktoré sa majú
zahrnúť a pri každej látke uvedie položky 
stanovené v odseku 1. Prioritu majú obvykle 
látky:

3. Agentúra odporučí, aby sa prioritné látky 
presunuli z prílohy XIV a) do prílohy 
XVI b) a pri každej látke uvedie položky 
stanovené v odseku 1. Prioritu majú obvykle 
látky:

Or. en

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 223 - prvé čítanie)

Odôvodnenie

Po vytvorení zoznamu látok, pri ktorých sa žiada autorizácia, sa príloha XIV stane prílohou 
XIVb.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Chris Davies, Lena Ek + Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 227
ČLÁNOK 57 ODSEK 3 ÚVODNÁ ČASŤ

3. Pred rozhodnutím o zahrnutí látok do 
prílohy XIV agentúra po zohľadnení 
stanoviska výboru členských štátov odporučí 
prioritné látky, ktoré sa majú zahrnúť a pri 
každej látke uvedie položky stanovené v 
odseku 1. Prioritu majú obvykle látky:

3. Pred rozhodnutím o presunutí látok z 
prílohy XIV a) do prílohy XVI b) agentúra 
po zohľadnení stanoviska výboru členských 
štátov odporučí prioritné látky, ktoré sa majú 
zahrnúť a pri každej látke uvedie položky 
stanovené v odseku 1. Prioritu majú obvykle 
látky:

Or. en

Odôvodnenie

Spojený s PDN k článku 55a( novému).

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 228
ČLÁNOK 57 ODSEK 3 BOD B A) (nový)

b a ) vo forme nanočastíc; alebo

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 sa v spotrebných výrobkoch (kozmetika, opaľovacie krémy, vlákna, textílie, 
farbivá, plnidlá, farby, emulzie a koloidy) používa veľké množstvo rozličných nanomateriálov 
a funkčných nanopovrchov.  Vzhľadom na kombináciu a) veľmi znepokojujúcich 
nepriaznivých účinkov nanočastíc b) ich širokého používania v spotrebných výrobkoch a c) 
minimálnych vedomostí o biologickom osude nanočastí,c by sa mali stať prioritou v rámci 
autorizačného systému REACH.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Ria Oomen-Ruijten

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 229
ČLÁNOK 57 ODSEK 3 BOD C)

c) s vysokými objemami. c) s vysokými objemami; alebo

Or. en

Odôvodnenie

Zodpovedá pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 224 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Ria Oomen-Ruijten

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 230
ČLÁNOK 57 ODSEK 3 BOD C A) (nový)

 c a) látky, ktoré sú zložkami pridávanými 
do tabakových výrobkov v zmysle článku 2 
ods. 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

Zodpovedá pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 225 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Guido Sacconi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 231
ČLÁNOK 57 ODSEK 4 PODODSEK 1

4. Skôr ako agentúra zašle Komisii svoje 
odporúčania, sprístupní ich verejnosti na 
svojej internetovej stránke a jasne uvedie 
dátum uverejnenia a zohľadní články 117 a 
118 o prístupe k informáciám. Agentúra 
vyzve všetky zainteresované strany, aby do 
troch mesiacov od dátumu uverejnenia 
predložili svoje pripomienky, najmä k 

4. Skôr ako agentúra zašle Komisii svoje 
odporúčania, sprístupní ich verejnosti na 
svojej internetovej stránke a jasne uvedie 
dátum uverejnenia . Agentúra vyzve všetky 
zainteresované strany, aby do troch 
mesiacov od dátumu uverejnenia predložili 
svoje pripomienky, najmä pokiaľ ide o :

a) splnenie kritérií v článku 56 písm. d), e) 
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použitiam, ktoré by sa mali vyňať z 
požiadavky autorizácie..

a f),
b) použitia, ktoré by sa mali vyňať z 
požiadavky autorizácie.

Or. en

Odôvodnenie

Opäť predkladá pôvodný návrh Komisie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Erna Hennicot-Schoepges, Anders 
Wijkman + Chris Davies, Lena Ek + Urszula Krupa + Guido Sacconi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 232
ČLÁNOK 57 ODSEK 5

5. S výhradou odseku 6 po zahrnutí látky do 
prílohy XIV nebude táto látka podliehať 
novým obmedzeniam podľa postupu 
uvedeného v hlave VIII, ktorý sa vzťahuje 
na riziká pre ľudské zdravie alebo životné 
prostredie z používania látky ako takej, látky 
v prípravku alebo zo začlenenia látky do 
výrobku, ktoré vyplývajú z vnútorných 
vlastností uvedených v prílohe XIV.

5. S výhradou odseku 6 po zahrnutí látky do 
prílohy XIV nebude táto látka podliehať 
novým obmedzeniam podľa postupu 
uvedeného v hlave VIII, ktorý sa vzťahuje 
na riziká pre ľudské zdravie alebo životné 
prostredie z používania látky ako takej, látky 
v prípravku alebo zo začlenenia látky do 
výrobku, ktoré vyplývajú z vnútorných 
vlastností uvedených v prílohe XIV, okrem 
prípadov, ak sa agentúre predložia vedecké 
informácie, ktoré dokazujú potrebu 
naliehavých opatrení na ďalšie obmedzenie 
látky.

Or. en

Odôvodnenie

Ak sa objavia nové vedecké informácie, ktoré dokážu potrebu širších opatrení na ďalšie 
obmedzenie látky na trhu, potom by sa proces obmedzovania mal sprístupniť orgánom. 
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh EP č. 226 sa predkladá opäť. (Hennicot & Wijkman + 
Davies + Krupa)

Je potrebný mechanizmus na kontrolu týchto použití látok, ktoré boli vyňaté z povinnosti 
autorizácie – Text Komisie by nahradil akékoľvek možnosti kontroly „inými“ obmedzeniami. 
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 226 – prvé čítanie. (Sacconi)
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Guido Sacconi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 233
ODSEK 57 ODSEK 8

8. Látky, ktoré v dôsledku nových 
informácií už nespĺňajú kritériá článku 56, 
sa odstránia z prílohy XIV v súlade s 
postupom uvedeným v článku 132 ods. 3.

8. Látky, ktoré v dôsledku nových 
informácií už nespĺňajú kritériá článku 56, 
sa odstránia z prílohy XIV 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 zameriavajúci sa na pozmenenie a doplnenie nepodstatných 
prvkov návrhu právneho predpisu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Guido Sacconi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 234
ČLÁNOK 58 NÁZOV

Identifikácia látok uvedených v článku 56 Identifikácia látok uvedených v článku 56 a 
ich začlenenie do prílohy XVI písm. a).

Or. en

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 227 - prvé čítanie)

Odôvodnenie

Spojený s PDN k článku 56.
Na zvýšenie transparentnosti, podporu dobrovoľných opatrení vykonaných následnými 
používateľmi a inovácií smerujúcich k bezpečnejším alternatívam by sa všetky látky spĺňajúce 
kritériá vzbudzovania veľkých obáv mali okamžite uviesť na zoznam kandidátov na 
autorizáciu XIV a). Látky, o ktorých sa už vie, že spĺňajú kritériá, by sa mali začleniť 
nepriamo. V prípade tých, ktoré zatiaľ neboli určené, sa musí zaviesť postup na ich pridanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Guido Sacconi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 235
ČLÁNOK 58 ODSEK -1
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-1. Látky uvedené v článku 56 písm. a), b) a 
c) sa začlenia do prílohy XVI a).

Or. en

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 228 - prvé čítanie)

Odôvodnenie

Látky c/m/r by sa mali okamžite začleniť do zoznamu kandidátov na autorizáciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Guido Sacconi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 236
ČLÁNOK 58 ODSEK 1

1. Postup stanovený v odsekoch 2 až 10 
tohto článku sa uplatňuje na účely 
identifikácie látok, ktoré spĺňajú kritériá 
uvedené v článku 56, a stanovenia zoznamu 
látok navrhovaných na zahrnutie do 
prílohy XIV. Agentúra v zozname uvedie, 
ktoré látky sú v jej pracovnom programe 
podľa článku 82 ods. 3 písm. e).

1. Pri určovaní látok spomínaných v článku 
56 písm. d), e) a f) sa uplatňuje postup 
stanovený v odsekoch 2 až 10 pred 
akýmikoľvek odporúčaniami v zmysle 
článku 57 ods. 3 .

Or. en

Odôvodnenie

Opäť predkladá pôvodný návrh Komisie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Chris Davies, Lena Ek + Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 237
ČLÁNOK 58 NÁZOV A ODSEK 1

Identifikácia látok uvedených v článku 56 Identifikácia látok uvedených v článku 56 a 
ich začlenenie do prílohy XVI písm. a).

1. Postup stanovený v odsekoch 2 až 10 
tohto článku sa uplatňuje na účely 
identifikácie látok, ktoré spĺňajú kritériá 
uvedené v článku 56, a stanovenia zoznamu 
látok navrhovaných na zahrnutie do prílohy 
XIV. Agentúra v zozname uvedie, ktoré 

1. Postup stanovený v odsekoch 2 až 10 
tohto článku sa uplatňuje na účely 
identifikácie látok, ktoré spĺňajú kritériá 
uvedené v článku 56, a stanovenia zoznamu 
látok (príloha XIV a)) navrhovaných na 
zahrnutie do prílohy XIV b).  Agentúra v 
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látky sú v jej pracovnom programe podľa 
článku 82 ods. 3 písm. e).

zozname uvedie, ktoré látky sú v jej 
pracovnom programe podľa článku 82 ods. 3 
písm. e.

1a. Látky uvedené v článku 56 písm. a), b) 
a c) sa začlenia do prílohy XVI a).

Or. en

Odôvodnenie

Látky vzbudzujúce veľké obavy by sa mali určovať kvalifikovanou väčšinou. Nie je vhodné, 
aby mal každý z 25 členských štátov právo veta pri určovaní týchto látok. Tento PDN tiež 
ustanovuje jasný postup a časový harmonogram na  začlenenie chemikálií vzbudzujúcich 
veľké obavy do prílohy XIII a) a preto zvyšuje právnu istotu podnikov. Spojený s PDN k 
článku 53a( novému).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Guido Sacconi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 238
ČLÁNOK 58 ODSEKY 8 A 9

8. Ak do 30 dní od postúpenia výbor 
členských štátov dosiahne jednomyseľnú
dohodu o určení, agentúra danú látku 
zahrnie do zoznamu uvedeného v odseku 1. 
Agentúra môže zahrnúť identifikované 
látky do svojich odporúčaní podľa článku 
57 ods. 3.

8. Ak do 30 dní od postúpenia výbor 
členských štátov dosiahne kvalifikovanou 
väčšinou dohodu o tom, že látka spĺňa 
kritériá autorizácie a mala by sa začleniť 
do prílohy XIV b), agentúra do 15 dní 
odporučí Komisii, začlenenie látky do 
prílohy XIV b) v zmysle článku 57 ods. 3 

9. Ak výbor členských štátov nedosiahne 
jednomyseľnú dohodu, Komisia pripraví 
návrh rozhodnutia o identifikovaní látky do 
troch mesiacov od prijatia stanoviska 
výboru členských štátov. Konečné 
rozhodnutie o identifikovaní látky sa prijme 
v súlade s postupom uvedeným v článku 
132 ods. 3.

9. Ak výbor členských štátov nedosiahne 
dohodu kvalifikovanou väčšinou, príjme 
stanovisko do 30 dní od postúpenia.
Agentúra oznámi toto stanovisko vrátane 
informácií o akomkoľvek menšinovom 
názore vo výbore Komisii do 15 pracovných 
dní, aby tak Komisia mohla prijať 
rozhodnutie.

Or. en

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 229 - prvé čítanie)

Odôvodnenie

V prípade, ak výbor nedosiahne dohodu, zostane konečné rozhodnutie v rukách Komisie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Chris Davies + Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 239
ČLÁNOK 58 ODSEKY 8 A 9

8. Ak do 30 dní od postúpenia výbor 
členských štátov dosiahne jednomyseľnú 
dohodu o určení, agentúra danú látku 
zahrnie do zoznamu uvedeného v odseku 1. 
Agentúra môže zahrnúť identifikované látky 
do svojich odporúčaní podľa článku 57 ods. 
3.

8. Ak do 30 dní od postúpenia výbor 
členských štátov dosiahne dohodu 
kvalifikovanou väčšinou o tom, že látka 
spĺňa kritériá autorizácie a mala by byť 
zahrnutá do prílohy XVI a), agentúra danú 
látku zahrnie do zoznamu uvedeného v 
odseku 1. Agentúra môže zahrnúť 
identifikované látky do svojich odporúčaní 
podľa článku 57 ods. 3.

8a. Látky, ktoré sú nanovo klasifikované 
ako látky spĺňajúce kritériá článku 56 písm. 
a), b) a c) a látky určené ako spĺňajúce 
kritériá článku 56 písm. d), e) a f) sa 
zahrnú do prílohy XIV a) do troch 
mesiacov. 

9. Ak výbor členských štátov nedosiahne 
jednomyseľnú dohodu, Komisia pripraví 
návrh rozhodnutia o identifikovaní látky do 
troch mesiacov od prijatia stanoviska výboru 
členských štátov. Konečné rozhodnutie o 
identifikovaní látky sa prijme v súlade s 
postupom uvedeným v článku 132 ods. 3.

9. Ak výbor členských štátov nedosiahne 
dohodu kvalifikovanou väčšinou, Komisia 
pripraví návrh rozhodnutia o identifikovaní 
látky do troch mesiacov od prijatia 
stanoviska výboru členských štátov. 
Konečné rozhodnutie o identifikovaní látky 
sa prijme v súlade s postupom uvedeným v 
článku 132 ods. 3

Or. en

Odôvodnenie

Látky vzbudzujúce veľké obavy by sa mali určovať kvalifikovanou väčšinou. Nie je vhodné, 
aby mal každý z 25 členských štátov právo veta pri určovaní týchto látok. Tento PDN tiež 
ustanovuje jasný postup a časový harmonogram na  začlenenie chemikálií vzbudzujúcich 
veľké obavy do prílohy XIII a) a preto zvyšuje právnu istotu podnikov. Spojený s PDN k 
článku 53a( novému).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Guido Sacconi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 240
ČLÁNOK 58 ODSEK 9

9. Ak výbor členských štátov nedosiahne 
jednomyseľnú dohodu, Komisia pripraví 

9. Ak výbor členských štátov nedosiahne 
jednomyseľnú dohodu, Komisia pripraví 
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návrh rozhodnutia o identifikovaní látky do 
troch mesiacov od prijatia stanoviska výboru 
členských štátov. Konečné rozhodnutie o 
identifikovaní látky sa prijme v súlade s 
postupom uvedeným v článku 132 ods. 3.

návrh rozhodnutia o identifikovaní látky do 
troch mesiacov od prijatia stanoviska výboru 
členských štátov. Konečné rozhodnutie o 
identifikovaní látky sa prijme 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 zameriavajúci sa na pozmenenie a doplnenie nepodstatných 
prvkov návrhu právneho predpisu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Guido Sacconi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 241
ČLÁNOK 58 ODSEK 9 A (nový)

9 a. Látky, ktoré sú nanovo klasifikované 
ako látky spĺňajúce kritériá článku 56 písm. 
a), b) a c) a látky určené ako spĺňajúce 
kritériá článku 56 písm. d), e) a f) sa 
zahrnú do prílohy XIV a) do troch 
mesiacov. 

Or. en

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 230 - prvé čítanie)

Odôvodnenie

Ustanovuje postup na začlenenie do prílohy XIVa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Guido Sacconi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 242
ČLÁNOK 59 ODSEK 2

2. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, sa 
autorizácia udelí, ak je riziko pre ľudské 
zdravie alebo životné prostredie z 
používania látky, ktoré vyplýva z 

2. Autorizácia sa udelí len vtedy, ak:
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prirodzených vlastností uvedených v prílohe 
XIV, primerane kontrolované v súlade s 
prílohou I oddielom 6.4 a tak, ako je 
zdokumentované v správe žiadateľa o 
chemickej bezpečnosti. Komisia vezme do 
úvahy všetky uvoľňovania, emisie a straty 
známe v čase rozhodnutia.
Komisia neberie do úvahy riziká pre ľudské 
zdravie vyplývajúce z používania látky v 
zdravotníckych pomôckach, ktoré sa riadia 
smernicou Rady 90/385/EHS z 20. júna 
1990 o aproximácii právnych predpisov 
členských štátov o aktívnych 
implantovateľných zdravotníckych 
pomôckach, smernicou Rady 93/42/EHS zo 
14. júna 1993 o zdravotníckych pomôckach 
alebo smernicou Európskeho parlamentu a 
Rady 98/79/ES z 27. októbra 1998 o 
diagnostických zdravotných pomôckach in 
vitro.

a) neexistujú vhodné alternatívne látky a 
uplatňujú sa opatrenia na minimalizáciu 
expozície a  
b) sa preukáže, že spoločenské a 
hospodárske výhody prevládajú nad 
ohrozeniami ľudského zdravia a životného 
prostredia, ktoré vyvstávajú z používania 
látky a 
c) ohrozenia ľudského zdravia alebo 
životného prostredia používaním látky, 
ktoré vyplývajú z prirodzených vlastností 
uvedených v prílohe XIV a), sú primerane 
kontrolované v súlade s prílohou I časť 6 
a zdokumentované v žiadateľovej správe 
o chemickej bezpečnosti. 
Komisia zohľadní všetky úniky, emisie a 
straty známe v čase rozhodnutia.

Or. en

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 232 revidovaný - prvé čítanie)

Odôvodnenie

Spojený s PDN k článku 54.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna 
Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Avril Doyle + Chris Davies, Lena Ek + Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 243
ČLÁNOK 59 ODSEK 2

2. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, sa 
autorizácia udelí, ak je riziko pre ľudské 
zdravie alebo životné prostredie z 
používania látky, ktoré vyplýva z 
prirodzených vlastností uvedených v prílohe 
XIV, primerane kontrolované v súlade s 
prílohou I oddielom 6.4 a tak, ako je 
zdokumentované v správe žiadateľa o 
chemickej bezpečnosti. Komisia vezme do 
úvahy všetky uvoľňovania, emisie a straty 
známe v čase rozhodnutia. 

2. Autorizácia sa udelí len vtedy, ak:

Komisia neberie do úvahy riziká pre ľudské 
zdravie vyplývajúce z používania látky v 
zdravotníckych pomôckach, ktoré sa riadia 
smernicou Rady 90/385/EHS z 20. júna 
1990 o aproximácii právnych predpisov 
členských štátov o aktívnych 
implantovateľných zdravotníckych 
pomôckach, smernicou Rady 93/42/EHS zo 
14. júna 1993 o zdravotníckych pomôckach 
alebo smernicou Európskeho parlamentu a 
Rady 98/79/ES z 27. októbra 1998 o 
diagnostických zdravotných pomôckach in 
vitro.

(a) neexistujú vhodné alternatívne látky a 
uplatňujú sa opatrenia na minimalizáciu 
expozície a  
b) sa preukáže, že spoločenské a 
hospodárske výhody prevládajú nad 
ohrozeniami ľudského zdravia a životného 
prostredia, ktoré vyvstávajú z používania 
látky a 
c)ohrozenia ľudského zdravia alebo 
životného prostredia používaním látky, 
ktoré vyplývajú z prirodzených vlastností 
uvedených v prílohe XIV a), sú primerane 
kontrolované v súlade s prílohou I časť 6 
a zdokumentované v žiadateľovej správe 
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o chemickej bezpečnosti. 

Or. en

Odôvodnenie

For substances, substitution should always be the first option, taking social economic aspects 
and adequate control into account. Amendment 232 from the first reading. The Coucil 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. Amendments 1-5, 12-13 from Wijkman are related. (Wijkman & others)

This amendment clarifies that the availability of suitable safer alternatives should always be 
looked at first. Proactive companies investing in safer solution are currently disadvantaged 
on the market. ‘Adequate control’ means business as usual and doesn’t offer incentives for 
innovation. This amendment encourages the replacement of hazardous chemicals by safer 
alternatives. Reinstatement of EP amendment 232. (Davies + Krupa)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Guido Sacconi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 244
ČLÁNOK 59 ODSEK 3

3. Odsek 2 sa neuplatňuje na: vypúšťa sa
a) látky, ktoré spĺňajú kritériá článku 56 
písm. a), b), c) a f), u ktorých nie je možné 
určiť medznú hodnotu v súlade s oddielom 
6.4 prílohy I;
b) látky, ktoré spĺňajú kritériá článku 56 
písm. d) a e).

Or. en

Odôvodnenie

Vypúšťa sa nové ustanovenie spoločnej pozície, keďže na autorizáciu látok vzbudzujúcich 
veľké obavy by sa mal používať jeden postup.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá María Sornosa Martínez

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 245
ČLÁNOK 59 ODSEK 3 BOD B A) (nový)

b a) látky spĺňajúce kritériá ustanovené v 
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príručke Komisie uvedenej v článku 56 
písm. f).

Or. es

Odôvodnenie

V súlade s predchádzajúcim pozmeňujúcim návrhom. Cieľom je zabezpečiť, aby sa látky
spĺňajúce niektoré z kritérií látok PBT (ale nie všetky) mohli v Reachi klasifikovať ako 
chemikálie vzbudzujúce rovnaké obavy. Súčasné znenie je v tomto ohľade nejasné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 246
ČLÁNOK 59 ODSEK 4

4. Ak autorizáciu nemožno udeliť podľa 
odseku 2 alebo látkam, ktoré sú uvedené v 
odseku 3, možno ju udeliť, ak sa preukáže, 
že sociálno-ekonomické prínosy pre 
spoločnosť vyplývajúce z používania látky 
prevyšujú riziko pre ľudské zdravie alebo 
životné prostredie, a ak neexistujú vhodné 
alternatívne látky alebo technológie. Toto 
rozhodnutie sa prijme po zvážení všetkých 
týchto prvkov:

vypúšťa sa

a) rizika, ktoré predstavuje použitie látky;
b) sociálno-ekonomických prínosov 
vyplývajúcich z jej používania a 
sociálnoekonomických dôsledkov 
zamietnutia jej autorizácie, ako ich 
preukáže žiadateľ alebo iné zainteresované 
strany;
c) analýzy alternatív, ktoré žiadateľ 
predložil podľa článku 61 ods. 4 písm. e), a 
príspevkov akejkoľvek tretej strany 
predložených podľa článku 63 ods. 2;
d) dostupných informácií o rizikách pre 
ľudské zdravie alebo životné prostredie 
každej alternatívnej látky alebo 
technológie.

Or. en

Odôvodnenie

Pre látky by mala byť ich náhrada prvou voľbou zohľadňujúc pritom sociálno-ekonomické 
aspekty a primerané kontroly. Rada sa príliš zameriava na primeranú kontrolu. Nie je vhodné 
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začať sa snažiť o stanovenie „bezpečných“ prahových hodnôt pre nepretržité používanie 
látok, ktoré môžu spôsobovať rakovinu alebo zmenu DNA. (Wijkman a iní)

Spojený s PDN k článku 57 ods. 2. (Davies + Krupa)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Guido Sacconi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 247
ČLÁNOK 59 ODSEK 4 ÚVODNÁ ČASŤ

4. Ak autorizáciu nemožno udeliť podľa 
odseku 2 alebo látkam, ktoré sú uvedené v 
odseku 3, možno ju udeliť, ak sa preukáže, 
že sociálno-ekonomické prínosy pre 
spoločnosť vyplývajúce z používania látky 
prevyšujú riziko pre ľudské zdravie alebo 
životné prostredie, a ak neexistujú vhodné 
alternatívne látky alebo technológie. Toto 
rozhodnutie sa prijme po zvážení všetkých 
týchto prvkov:

4. Rozhodnutie o udelení autorizácie 
v súlade s odsekom 2 sa prijme po zvážení 
všetkých týchto prvkov:

Or. en

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 233 – prvé čítanie)

Odôvodnenie

Spojený s PDN k článku 54.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Guido Sacconi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 248
ČLÁNOK 59 ODSEK 7

7. Ak žiadosť o autorizáciu zahŕňa 
informácie uvedené v článku 61 ods. 5 
písm. b), tieto informácie sa vezmú do 
úvahy pri určovaní dĺžky časovo 
obmedzeného obdobia preskúmania v 
odseku 8 tohto článku.

7. Dĺžka časovo obmedzenej autorizácie sa 
určí na základe informácií uvedených 
v článku 61 ods. 4 písm. eb) a zohľadnia sa 
aj iné dostupné informácie. 

Or. en
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Odôvodnenie

Dáva do súvislosti autorizáciu s informáciou, ktorá je obsiahnutá v pláne náhrady.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 249
ČLÁNOK 59 ODSEK 7

7. Ak žiadosť o autorizáciu zahŕňa
informácie uvedené v článku 61 ods. 5 písm. 
b), tieto informácie sa vezmú do úvahy pri 
určovaní dĺžky časovo obmedzeného 
obdobia preskúmania v odseku 8 tohto 
článku.

7. Informácie uvedené v článku 61 ods. 4 
písm. db) sa vezmú do úvahy pri určovaní 
dĺžky časovo obmedzeného obdobia 
preskúmania v odseku 8 tohto článku.

Or. en

Odôvodnenie

Plány náhrady pomôžu priemyselným podnikom, najmä malým a stredným, dlhodobé 
plánovanie. Plány náhrady sú jednoducho plánmi výskumu a vývoja a rozvrhom opatrení 
navrhovaných žiadateľom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Guido Sacconi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 250
ČLÁNOK 59 ODSEK 8

8. Autorizácie podliehajú časovo 
obmedzenému preskúmaniu (ktorého dĺžka 
sa určuje v každom prípade osobitne) bez 
toho, aby bolo dotknuté akékoľvek 
rozhodnutie o budúcom období 
preskúmania, a za normálnych okolností
podliehajú podmienkam vrátane 
monitorovania.

8. Autorizácie podliehajú obdobiam 
preskúmania a predloženiu plánov náhrady 
a môžu podliehať iným podmienkam vrátane 
monitorovania. Autorizácie podliehajú 
časovému obmedzeniu, ktoré nie je dlhšie 
ako 5 rokov.

Or. en

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 235 – prvé čítanie)

Odôvodnenie

Autorizácie musia podliehať časovému obmedzeniu, aby existoval podnet na zavádzanie 
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inovácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 251
ČLÁNOK 59 ODSEK 8

8. Autorizácie podliehajú časovo 
obmedzenému preskúmaniu (ktorého dĺžka 
sa určuje v každom prípade osobitne) bez 
toho, aby bolo dotknuté akékoľvek 
rozhodnutie o budúcom období 
preskúmania, a za normálnych okolností 
podliehajú podmienkam vrátane 
monitorovania.

8. Autorizácie podliehajú časovému 
obmedzeniu (ktorého dĺžka určená v každom 
prípade osobitne nie je viac ako 5 rokov)
a predloženiu plánov náhrady a za 
normálnych okolností podliehajú 
podmienkam vrátane monitorovania.

Or. en

Odôvodnenie

Je vhodné, aby boli všetky autorizácie udeľované na dočasnom základe, pretože periodické 
preskúmavanie umožní (a podporí) prispôsobenie technickému pokroku (napr. zváženie 
nových informácií o rizikách, vystavení, sociálno-ekonomických výhodách a dostupnosti 
alternatív). Bez pravidelných období preskúmania nebude podnetu na zavádzanie nových 
bezpečnejších alternatív. Opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu EP č. 
235.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Chris Davies + Philippe Busquin

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 252
ČLÁNOK 59 ODSEK 8

8. Autorizácie podliehajú časovo 
obmedzenému preskúmaniu (ktorého dĺžka 
sa určuje v každom prípade osobitne) bez 
toho, aby bolo dotknuté akékoľvek 
rozhodnutie o budúcom období 
preskúmania, a za normálnych okolností 
podliehajú podmienkam vrátane 
monitorovania.

8. Autorizácie podliehajú časovo 
obmedzenému preskúmaniu (ktorého dĺžka 
sa určuje v každom prípade osobitne) 
s prihliadnutím na životný cyklus produktu, 
obmedzenia týkajúce sa bezpečnosti 
a údržby, absenciu alternatív a v prípade 
potreby na rozvrh opatrení navrhovaných 
žiadateľom v súlade s článkom 61 ods. 5 
písm. b). Autorizácie sa udeľujú bez toho, 
aby bolo dotknuté akékoľvek rozhodnutie o 
budúcom období preskúmania, a za 
normálnych okolností podliehajú 
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podmienkam vrátane monitorovania.

Or. en

Odôvodnenie

As no-one wants planes to be grounded or to drop out of the sky the authorisation procedure, 
including possible exemptions from authorisation, must take into account the specificity of the 
aeronautic sector and be compatible with civil aviation safety obligations, recognising that 
the products involved may have a long life cycle of 25-40 years. (Davies)

The European aeronautic industry aim at obtaining the highest level of material and product 
performance in order to ensure products endure throughout their long life cycle- typically 25-
40 years- with the highest possible degree of safety. The authorisation procedure, including 
possible exemptions from authorisation, must duly take into account the specificity of the 
aeronautic sector and be compatible with civil aviation safety obligations. When the risk of 
using a substance can be adequately controlled for particular use, the authorisation should be 
granted for a period of time compatible with life cycle of aeronautic products and 
maintenance requirements. In granting the authorisation, the Commission, as the competent 
authority, should be required to take account of products' life cycle and maintenance 
constraints, the presence or absence of real alternatives, and the timetable for proposed 
actions submitted by the applicant in relation to the development of real alternatives, which 
can guarantee the same degree of safety. (Busquin)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Guido Sacconi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 253
ČLÁNOK 59 ODSEK 9

9. Autorizácia uvádza: 9. Autorizácia uvádza:

a) osoby, ktorým sa autorizácia udelila; a) osoby, ktorým sa autorizácia udelila;
b) identifikáciu látok; b) identifikáciu látok;

c) použitia, pre ktoré sa autorizácia udelila; c) použitia, pre ktoré sa autorizácia udelila;
d) všetky podmienky, na základe ktorých sa 
autorizácia udelila;

d) podmienky, na základe ktorých sa 
autorizácia udelila;

e) obdobie časovo obmedzeného
preskúmania;

e) obdobie preskúmania;

f) akékoľvek monitorovacie opatrenia. f) akékoľvek monitorovacie opatrenia.

Or. en
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(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 236 a čiastočne 359 – prvé čítanie)

Odôvodnenie

Vyjasnenie znenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Chris Davies, Lena Ek + Guido Sacconi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 254
ČLÁNOK 60 ODSEK 1

1. Autorizácie udelené v súlade s článkom 
59 sa považujú za platné, pokým Komisia v 
súvislosti s preskúmaním nerozhodne o 
zmene a doplnení alebo odvolaní 
autorizácie, pod podmienkou, že držiteľ 
autorizácie predloží správu o preskúmaní
aspoň 18 mesiacov pred uplynutím časovo 
obmedzenej lehoty preskúmania. Namiesto 
opätovného predkladania všetkých 
náležitostí pôvodnej žiadosti o autorizáciu 
môže držiteľ autorizácie predložiť iba číslo 
platnej autorizácie za podmienok podľa 
druhého, tretieho a štvrtého pododseku.

1. Autorizácie sa považujú za platné, pokým 
Komisia nerozhodne o novej žiadosti, pod 
podmienkou, že držiteľ autorizácie predloží 
novú žiadosť aspoň 18 mesiacov pred 
uplynutím časového obmedzenia. Namiesto 
opätovného predkladania všetkých 
náležitostí pôvodnej žiadosti o autorizáciu 
môže žiadateľ predložiť iba:

Držiteľ autorizácie udelenej v súlade s 
článkom 59 predloží aktualizáciu 
akéhokoľvek plánu náhrady zahrnutého do 
jeho žiadosti. Ak držiteľ nemôže preukázať, 
že riziko je primerane kontrolované, 
predloží aktualizáciu sociálno-ekonomickej 
analýzy, analýzy alternatív a plánu náhrady, 
ktoré sú uvedené v pôvodnej žiadosti.

a) číslo platnej autorizácie, 
b) aktualizáciu sociálno-ekonomickej 
analýzy, analýzy alternatív a plánu náhrady, 
ktoré sú uvedené v pôvodnej žiadosti,

Ak teraz dokáže preukázať, že je riziko 
primerane kontrolované, predloží
aktualizáciu správy o chemickej 
bezpečnosti.

c) aktualizáciu správy o chemickej 
bezpečnosti.

Ak sa zmení akýkoľvek ďalšia náležitosť 
pôvodnej žiadosti, predloží aj aktualizáciu 
tejto náležitosti.

Ak sa zmení akákoľvek ďalšia náležitosť 
pôvodnej žiadosti, predloží aj aktualizáciu 
tejto náležitosti.

Or. en
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(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 237 – prvé čítanie)

Odôvodnenie

V priebehu preskúmavania autorizácie treba, aby žiadateľ opätovne predložil len náležitosti 
pôvodnej žiadosti, ktoré treba aktualizovať. Opätovné predloženie pozmeňujúceho a 
doplňujúceho návrhu EP č. 237. (Davies)

Spojený s PDN k článku 54. (Sacconi)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Chris Davies, Lena Ek + Guido Sacconi + 
Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 255
ČLÁNOK 60 ODSEK 2 ÚVOD

2. Autorizácie možno preskúmať
kedykoľvek, ak:

2. Autorizácie sa preskúmavajú kedykoľvek, 
ak:

Or. en

(Čiastočne pozmeňujúci a doplňujúci návrh 238 – prvé čítanie)

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh umožňuje agentúre rýchlo reagovať na meniace sa 
okolnosti. Autorizácie by sa mali automaticky preskúmavať, ak sa okolnosti pôvodného 
udelenia autorizácie zmenili natoľko, že majú vplyv na ohrozenie ľudského zdravia alebo 
životného prostredia alebo majú sociálno-ekonomické vplyvy, alebo sú k dispozícii nové 
informácie o možných náhradách. Opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho 
návrhu EP č. 238. (Davies + Krupa)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh ukladá povinnosť preskúmať udelenie autorizácie, ak sa 
zmenili okolnosti. (Sacconi)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Guido Sacconi + Chris Davies, Lena Ek

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 256
ČLÁNOK 60 ODSEK 3 PODODSEK 2

V prípadoch, keď existuje závažné a 
bezprostredné riziko pre ľudské zdravie 
alebo životné prostredie, môže Komisia 
pozastaviť platnosť autorizácie až do 
vykonania preskúmania, pričom vezme do 

V prípadoch, keď existuje riziko pre ľudské 
zdravie alebo životné prostredie, môže 
Komisia pozastaviť platnosť autorizácie až 
do vykonania preskúmania, pričom vezme 
do úvahy zásadu proporcionality.
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úvahy zásadu proporcionality.

Or. en

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 239 – prvé čítanie)

Odôvodnenie

Závažné a bezprostredné riziko nie je definované, čo nepomôže Komisii pri rozhodovaní 
o tom, či pozastaví platnosť autorizácie počas preskúmavania. Opätovné predloženie 
pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu EP č. 239. (Davies)

Nie sú stanovené kritériá určovania závažného a bezprostredného rizika. Preto je vecou 
Komisie, ako na základe kritérií rozhodne o tom, či pozastaví platnosť autorizácie počas 
preskúmavania. (Sacconi)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Chris Davies + Guido Sacconi + Urszula 
Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 257
ČLÁNOK 60 ODSEK 4

4. Ak nie je splnená norma kvality životného 
prostredia uvedená v smernici 96/61/ES, 
autorizácie udelené na používanie príslušnej 
látky sa môžu preskúmať.

4. Ak nie je splnená norma kvality životného 
prostredia uvedená v smernici 96/61/ES, 
autorizácie udelené na používanie príslušnej 
látky sa preskúmavajú.

Or. en

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 240 – prvé čítanie)

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zabezpečuje súlad so smernicou IPKZ a umožňuje 
agentúre reagovať na meniace sa okolnosti uložením povinnosti preskúmavať udelené 
autorizácie. Opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu EP č. 240. (Davies 
+ Krupa)

Ukladá povinnosť preskúmavať udelené autorizácie. (Sacconi)

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 258
ČLÁNOK 60 ODSEK 5
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5. Ak nie sú splnené environmentálne ciele 
uvedené v článku 4 ods. 1 smernice 
2000/60/ES, autorizácie udelené na 
používanie príslušnej látky v príslušnom 
povodí sa môžu preskúmať.

5. Ak nie sú splnené environmentálne ciele 
uvedené v článku 4 ods. 1 smernice 
2000/60/ES, autorizácie udelené na 
používanie príslušnej látky v príslušnom 
povodí sa preskúmavajú.

Or. en

(Nový pozmeňujúci a doplňujúci návrh – článok 62 ods. 2 písm. d) vzhľadom na KOM 
2006/397 zo 17. júla 2006)

Odôvodnenie

Komisia prijala v júli 2006 návrh novej dcérskej smernice o normách kvality životného 
prostredia v oblasti vodného hospodárstva s odkazom na článok 4 ods. 1 smernice 2000/60. 
Zámerom Komisie v rámci tejto novej smernice je opierať sa pri vykonávaní opatrení na 
obmedzovanie emisií v súvislosti s navrhnutými cieľmi v oblasti životného prostredia 
o externé nástroje, napr. o REACH. Aby sa zabránilo zbaveniu sa zodpovednosti treba 
zabezpečiť možnosť dosiahnutia potrebných cieľov prostredníctvom REACH a to povinným 
preskúmaním všetkých udelených autorizácií v prípade, ak nie sú splanené ciele týkajúce sa 
životného prostredia.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 259
ČLÁNOK 61 ODSEK 4 PÍSMENO C)

c) požiadavku na autorizáciu, v ktorej sa 
uvádza, na aké použitia sa autorizácia žiada, 
a ktorá sa týka použitia látky v prípravkoch 
a/alebo začlenenia látky do výrobkov, ak je 
to podstatné;

c) požiadavku na autorizáciu, v ktorej sa 
uvádza, na aké použitia sa autorizácia žiada, 
a ktorá sa týka použitia látky v prípravkoch, 
ako aj navrhnutého obdobia preskúmania,
a/alebo začlenenia látky do výrobkov, ak je 
to podstatné;

Or. en

Odôvodnenie

The authorisation procedure must take into account the specificity of the aeronautic sector 
and be compatible with civil aviation safety obligations. When the risk of using a substance 
can be adequately controlled for particular use, authorisation should be possible for a period 
of time compatible with life cycle of aeronautic products and maintenance requirements. In 
considering such authorisation, account should in these circumstances be taken of products’ 
life cycle and maintenance constraints, the presence or the absence of real alternatives, and 
the timetable for proposed actions submitted by the applicant in relation to the development 



AM\630161SK.doc PE 378.597v01-00 33/100 AM\

SK

of real alternatives, which can guarantee the same degree of safety. (Davies)

The European aeronautic industry aim at obtaining the highest level of material and product 
performance in order to ensure products endure throughout their long life cycle- typically 25-
40 years- with the highest possible degree of safety. The authorisation procedure, including 
possible exemptions from authorisation, must duly take into account the specificity of the 
aeronautic sector and be compatible with civil aviation safety obligations. When the risk of 
using a substance can be adequately controlled for particular use, the authorisation should be 
granted for a period of time compatible with life cycle of aeronautic products and 
maintenance requirements. In granting the authorisation, the Commission, as the competent 
authority, should be required to take account of products' life cycle and maintenance 
constraints, the presence or absence of real alternatives, and the timetable for proposed 
actions submitted by the applicant in relation to the development of real alternatives, which 
can guarantee the same degree of safety. (Busquin & Prodi)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Anders Wijkman, Erna Hennicot-
Schoepges

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 260
ČLÁNOK 61 ODSEK 4 PÍSMENO E)

e) analýzu alternatív, ktorá sa týka ich rizík a 
technickej a ekonomickej uskutočniteľnosti 
nahradenia.

e) analýzu alternatív, ktorá sa týka ich rizík a 
technickej a ekonomickej uskutočniteľnosti 
nahradenia a v prípade potreby plán 
náhrady vrátane výskumu a vývoja a rozvrh 
opatrení navrhovaných žiadateľom.

Or. en

Odôvodnenie

Pre látky by mala byť ich náhrada vždy prvou voľbou, zohľadňujúc pritom sociálno-
ekonomické aspekty a primerané kontroly. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh xxx z prvého 
čítania. Súvisia s ním pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 1-5, 12-13 od Wijkmana.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Guido Sacconi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 261
ČLÁNOK 61 ODSEK 5

5. Žiadosť môže obsahovať:
a) sociálno-ekonomickú analýzu vykonanú v 
súlade s prílohou XVI;

ea) sociálno-ekonomickú analýzu vykonanú 
v súlade s prílohou XVI;

b) v prípade potreby plán náhrady vrátane eb) plán náhrady vrátane výskumu a vývoja 
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výskumu a vývoja a rozvrhu opatrení 
navrhovaných žiadateľom.

a rozvrhu opatrení navrhovaných 
žiadateľom.

5. Žiadosť môže obsahovať aj:
c) zdôvodnenie, prečo sa do úvahy neberú 
riziká pre ľudské zdravie a životné 
prostredie vyplývajúce buď z:

a) zdôvodnenie, prečo sa do úvahy neberú 
riziká pre ľudské zdravie a životné 
prostredie vyplývajúce buď z:

(i) emisií látky zo zariadenia, ktorému bolo 
udelené povolenie v súlade so smernicou 
96/61/ES; alebo

(i) emisií látky zo zariadenia, ktorému bolo 
udelené povolenie v súlade so smernicou 
96/61/ES; alebo

(ii) vypúšťaní látok z bodového zdroja, ktoré 
sa riadia požiadavkami predchádzajúcej 
regulácie uvedenej v článku 11 ods. 3 písm. 
g) smernice 2000/60/ES a v právnych 
predpisoch prijatých podľa článku 16 
uvedenej smernice.

(ii) vypúšťaní látok z bodového zdroja, ktoré 
sa riadia požiadavkami predchádzajúcej 
regulácie uvedenej v článku 11 ods. 3 písm. 
g) smernice 2000/60/ES a v právnych 
predpisoch prijatých podľa článku 16 
uvedenej smernice.

Or. en

(Revidovaný pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 241 – prvé čítanie)

Odôvodnenie

Sociálno-ekonomická analýza a plán náhrady musí byť súčasťou žiadosti o autorizáciu.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 262
ČLÁNOK 61 ODSEK 5

5. Žiadosť môže obsahovať:
a) sociálno-ekonomickú analýzu vykonanú v 
súlade s prílohou XVI;

ea) sociálno-ekonomickú analýzu vykonanú 
v súlade s prílohou XVI;

b) v prípade potreby plán náhrady vrátane 
výskumu a vývoja a rozvrhu opatrení 
navrhovaných žiadateľom.

eb) plán náhrady vrátane výskumu a vývoja 
a rozvrhu opatrení navrhovaných 
žiadateľom.

c) zdôvodnenie, prečo sa do úvahy neberú 
riziká pre ľudské zdravie a životné 
prostredie vyplývajúce buď z:

ec) zdôvodnenie, prečo sa do úvahy neberú 
riziká pre ľudské zdravie a životné 
prostredie vyplývajúce buď z:

(i) emisií látky zo zariadenia, ktorému bolo 
udelené povolenie v súlade so smernicou 
96/61/ES; alebo

(i) emisií látky zo zariadenia, ktorému bolo 
udelené povolenie v súlade so smernicou 
96/61/ES; alebo

(ii) vypúšťaní látok z bodového zdroja, ktoré 
sa riadia požiadavkami predchádzajúcej 

(ii) vypúšťaní látok z bodového zdroja, ktoré 
sa riadia požiadavkami predchádzajúcej 
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regulácie uvedenej v článku 11 ods. 3 písm. 
g) smernice 2000/60/ES a v právnych 
predpisoch prijatých podľa článku 16 
uvedenej smernice.

regulácie uvedenej v článku 11 ods. 3 písm. 
g) smernice 2000/60/ES a v právnych 
predpisoch prijatých podľa článku 16 
uvedenej smernice.

Or. en

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa opätovne ustanovuje, že žiadosť 
o autorizáciu obsahuje plán náhrady, ktorý pomôže priemyselným podnikom, najmä malým 
a stredným, dlhodobé plánovanie. Plány náhrady sú jednoducho plánmi výskumu a vývoja 
a rozvrhom opatrení navrhovaných žiadateľom. Opätovné predloženie pozmeňujúceho a 
doplňujúceho návrhu EP č. 241.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Anders Wijkman, Erna Hennicot-
Schoepges

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 263
ČLÁNOK 61 ODSEK 5 PÍSMENO B)

b) v prípade potreby plán náhrady vrátane 
výskumu a vývoja a rozvrhu opatrení 
navrhovaných žiadateľom;

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné stanoviť všeobecnú povinnosť zabezpečiť starostlivosť. Pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh č. 364 – prvé čítanie. Má mierne zmenené znenie, aby bol väčšmi v súlade 
s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi vzťahujúcimi sa na náhrady. Súvisia s ním 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 1-5, 12-13 od Wijkmana. 

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 264
ČLÁNOK 61 ODSEK 5 PÍSMENO C) BOD (III) (nový)

(iii) používania látky v zdravotníckych 
pomôckach, ktoré sa riadi smernicami 
90/385/EHS, 93/42/EHS alebo 98/79/ES.

Or. en
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Odôvodnenie

Treba ponechať len minimum výnimiek, aby sa zabránilo narušeniu trhu s jednotlivými 
materiálmi a umožnilo identifikovať chemické látky vzbudzujúce veľké obavy a ich 
bezpečnejšie alternatívy.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 265
ČLÁNOK 61 ODSEK 6

6. Žiadosť neobsahuje riziká pre ľudské 
zdravie vyplývajúce z používania látky v 
zdravotníckych pomôckach, ktoré sú 
upravené smernicami 90/385/EHS, 
93/42/EHS alebo 98/79/ES.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k článku 61 ods. 5 písm. c) bod 
(iii)(nový).

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 266
ČLÁNOK 62

1. Ak bola predložená žiadosť o používanie 
látky, nasledujúci žiadateľ sa môže 
odvolávať na časti predchádzajúcej žiadosti 
predloženej v súlade s článkom 61 ods. 4 
písm. d) a ods. 5 písm. a ) a b) za 
predpokladu, že má povolenie od 
predchádzajúceho žiadateľa odvolávať sa na 
tieto časti žiadosti.

1. Ak bola predložená žiadosť o používanie 
látky, nasledujúci žiadateľ sa môže 
odvolávať na časti predchádzajúcej žiadosti 
predloženej v súlade s článkom 61 ods. 4 
písm. d), ea) a eb) za predpokladu, že má 
povolenie od predchádzajúceho žiadateľa 
odvolávať sa na tieto časti žiadosti.

2. Ak bolo použitie látky autorizované, 
nasledujúci žiadateľ sa môže odvolávať na 
časti žiadosti držiteľa predloženej v súlade s 
článkom 61 ods. 4 písm. d) a ods. 5 písm. a)
a b) za predpokladu, že má povolenie od 
držiteľa autorizácie odvolávať sa na tieto 
časti žiadosti.

2. Ak bolo použitie látky autorizované, 
nasledujúci žiadateľ sa môže odvolávať na 
časti žiadosti držiteľa predloženej v súlade s 
článkom 61 ods. 4 písm. d), ea) a eb) za 
predpokladu, že má povolenie od držiteľa 
autorizácie odvolávať sa na tieto časti 
žiadosti.
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Or. en

Odôvodnenie

Spojený s PDN k článku 61.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Guido Sacconi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 267
ČLÁNOK 62 ODSEK 1

1. Ak bola predložená žiadosť o používanie 
látky, nasledujúci žiadateľ sa môže 
odvolávať na časti predchádzajúcej žiadosti 
predloženej v súlade s článkom 61 ods. 4 
písm. d) a ods. 5 písm. a ) a b) za 
predpokladu, že má povolenie od 
predchádzajúceho žiadateľa odvolávať sa na 
tieto časti žiadosti..

1. Ak bola predložená žiadosť o používanie 
látky, nasledujúci žiadateľ sa môže 
odvolávať na časti predchádzajúcej žiadosti 
predloženej v súlade s článkom 61 ods. 4 
písm. d), ea) a eb) za predpokladu, že má 
povolenie od predchádzajúceho žiadateľa 
odvolávať sa na tieto časti žiadosti.

Or. en

(Revidovaný pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 242  – prvé čítanie)

Odôvodnenie

Spojený s PDN k článku 61.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 268
ČLÁNOK 63 ODSEK 2

Agentúra na svojej internetovej stránke 
zverejní pri zohľadnení článkov 117 a 118 o 
prístupe k informáciám podrobné informácie 
o použitiach, ku ktorým boli prijaté žiadosti, 
spolu s lehotou, v ktorej môžu 
zainteresované tretie strany predkladať 
informácie o alternatívnych látkach alebo 
technológiách.

Agentúra na svojej internetovej stránke 
zverejní bez ohľadu na články 117 a 118
o prístupe k informáciám podrobné 
informácie o použitiach, ku ktorým boli 
prijaté žiadosti, okrem prípadu, keď môže 
žiadateľ preukázať, že by to mohlo 
poškodiť jeho obchodné záujmy alebo 
obchodné záujmy akejkoľvek inej dotknutej 
strany, spolu s lehotou, v ktorej môžu 
zainteresované tretie strany vrátane 
následných užívateľov predkladať 
informácie o podmienkach pre konkrétne 
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použitia, alternatívnych látkach alebo 
technológiách.  

Or. en

Odôvodnenie

The European aeronautic industry represents a highly advanced sector of major importance 
for technological competitiveness in the EU. There is a real concern that the unique 
innovative use of substances by the European aeronautic industry could be made available to 
third parties, and not only manufacturers of substances, who may be competitors of the 
applicant. Any such their party could abuse the authorisation procedure, in particular the 
possibility to come forward with alternatives when information on applications is made 
available by the Agency. In addition, downstream users should be clearly identified among 
those who can provide such information, so as to provide the Agency with a complete picture 
as to whether alternatives are really available or not.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 269
ČLÁNOK 63 ODSEK 3

3. Pri príprave svojho stanoviska každý 
výbor uvedený v odseku 1 najprv 
skontroluje, či žiadosť obsahuje všetky 
informácie uvedené v článku 61, ktoré sú 
príslušné z hľadiska jeho pôsobnosti. Ak je 
to potrebné, výbory po vzájomnej porade 
spoločne požiadajú žiadateľa o doplňujúce 
informácie, aby sa žiadosť zosúladila s 
požiadavkami článku 61. Výbor pre 
sociálno-ekonomickú analýzu môže, ak to 
považuje za potrebné, vyžadovať od 
žiadateľa alebo požiadať tretie strany, aby v 
určenej časovej lehote predložili dodatočné 
informácie o možných alternatívnych 
látkach alebo technológiách. Každý výbor 
takisto vezme do úvahy všetky informácie
predložené tretími stranami.

3. Pri príprave svojho stanoviska každý 
výbor uvedený v odseku 1 najprv 
skontroluje, či žiadosť obsahuje všetky 
informácie uvedené v článku 61, ktoré sú 
príslušné z hľadiska jeho pôsobnosti. Ak je 
to potrebné, výbor požiada žiadateľa o 
doplňujúce informácie, aby sa žiadosť 
zosúladila s požiadavkami článku 61. Výbor 
pre sociálno-ekonomickú analýzu môže, ak 
to považuje za potrebné, vyžadovať od 
žiadateľa alebo požiadať tretie strany, aby v 
určenej časovej lehote predložili dodatočné 
informácie o možných alternatívnych 
látkach alebo technológiách. Každý výbor 
takisto vezme do úvahy všetky informácie 
predložené tretími stranami. Predloženie 
informácií tretími stranami na žiadosť 
výboru je financované v rámci poplatku za 
autorizáciu stanoveného agentúrou 
v súlade s článkom 61 ods. 7.

Or. en
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(Opätovné použitie textu z návrhu Komisie)

Odôvodnenie

Výbory by mali mať možnosť žiadať nezávisle od seba žiadateľov alebo tretie strany o ďalšie 
informácie, čím by sa obmedzila zbytočná byrokracia. Aj keď sú vzájomné konzultácie 
samozrejme užitočné, nemali by byť povinné.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 270
ČLÁNOK 63 ODSEK 3

3. Pri príprave svojho stanoviska každý 
výbor uvedený v odseku 1 najprv 
skontroluje, či žiadosť obsahuje všetky 
informácie uvedené v článku 61, ktoré sú 
príslušné z hľadiska jeho pôsobnosti. Ak je 
to potrebné, výbory po vzájomnej porade 
spoločne požiadajú žiadateľa o doplňujúce 
informácie, aby sa žiadosť zosúladila s 
požiadavkami článku 61. Výbor pre 
sociálno-ekonomickú analýzu môže, ak to 
považuje za potrebné, vyžadovať od 
žiadateľa alebo požiadať tretie strany, aby v 
určenej časovej lehote predložili dodatočné 
informácie o možných alternatívnych 
látkach alebo technológiách. Každý výbor 
takisto vezme do úvahy všetky informácie 
predložené tretími stranami.

3. Pri príprave svojho stanoviska každý 
výbor uvedený v odseku 1 najprv 
skontroluje, či žiadosť obsahuje všetky 
informácie uvedené v článku 61, ktoré sú 
príslušné z hľadiska jeho pôsobnosti. Ak je 
to potrebné, výbory požiadajú žiadateľa o 
doplňujúce informácie, aby sa žiadosť 
zosúladila s požiadavkami článku 61. Výbor 
pre sociálno-ekonomickú analýzu môže, ak 
to považuje za potrebné, vyžadovať od 
žiadateľa alebo požiadať tretie strany, aby v 
určenej časovej lehote predložili dodatočné 
informácie o možných alternatívnych 
látkach alebo technológiách. Každý výbor 
takisto vezme do úvahy všetky informácie 
predložené tretími stranami. Predloženie 
informácií tretími stranami na žiadosť 
výboru je financované v rámci poplatku za 
autorizáciu stanoveného agentúrou 
v súlade s článkom 61 ods. 7.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh znižuje byrokratickosť postupu udeľovania autorizácie, 
keďže výbory by mali mať možnosť nezávisle od seba žiadať žiadateľa alebo tretie strany 
o ďalšie informácie. Spoločná žiadosť je aj naďalej možná.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Guido Sacconi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 271
ČLÁNOK 63 ODSEK 4

4. Návrhy stanovísk obsahujú tieto prvky: 4. Návrhy stanovísk obsahujú tieto prvky:

a) výbor pre hodnotenie rizík: posudzovanie 
rizika pre ľudské zdravie a/alebo životné 
prostredie vyplývajúce z použitia látky, ako 
je opísané v žiadosti a ak je to relevantné,
hodnotenie rizík vyplývajúce z možných 
alternatív;

a) výbor pre hodnotenie rizík: posudzovanie 
rizika pre ľudské zdravie a/alebo životné 
prostredie vyplývajúce z použitia látky, ako 
je opísané v žiadosti a hodnotenie rizík 
vyplývajúce z možných alternatív;

b) výbor pre sociálno-ekonomickú analýzu: 
hodnotenie sociálno-ekonomických faktorov 
a dostupnosti, vhodnosti a technickej 
uskutočniteľnosti alternatív spojených s 
použitím látky, ako je opísané v žiadosti, ak 
sa žiadosť podáva v súlade s článkom 61 
ods. 5.

b) výbor pre sociálno-ekonomickú analýzu: 
hodnotenie sociálno-ekonomických faktorov 
a dostupnosti, vhodnosti a technickej 
uskutočniteľnosti alternatív spojených s 
použitím látky, ako je opísané v žiadosti.

Or. en

Odôvodnenie

Spojený s PDN k článku 61.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Guido Sacconi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 272
ČLÁNOK 63 ODSEK 8

8. Komisia pripraví návrh rozhodnutia o 
autorizácii do troch mesiacov od prijatia 
stanovísk z agentúry. Konečné rozhodnutie o 
udelení alebo zamietnutí autorizácie sa 
prijme v súlade s postupom uvedeným v 
článku 132 ods. 2.

8. Komisia pripraví návrh rozhodnutia o 
autorizácii do troch mesiacov od prijatia 
stanovísk z agentúry. Konečné rozhodnutie o 
udelení alebo zamietnutí autorizácie sa 
prijme v súlade s postupom uvedeným v 
článku 132 ods. 3a.

Or. en

Odôvodnenie

This Pozmeňujúci a doplňujúci návrh is tabled in light of a judgement by the European Court 
of Justice of 23 February 2006 C-122/04 on "Forest Focus" and of the new "comitology" 
Decision. In its judgement in case C-122/04, the Court of Justice found that the Commission 
has to justify when it wants to deviate from the criteria for the choice of the committee 
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procedure, otherwise the act can be annuled. The Commission proposed the advisory 
procedure for the granting of authorisations without any Odôvodnenie - even though such a 
decision is clearly of general scope (see Art. 55(2), 57(1c) and 61(2) and (3)), and should 
therefore have come under the regulatory procedure. 

In accordance with the new "comitology" Decision, the new "regulatory procedure with 
scrutiny" should apply.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 273
ČLÁNOK 64

Povinnosť držiteľov autorizácií

Držitelia autorizácie ako aj následní 
užívatelia uvedení v článku 55 ods. 2 látok 
vrátane látok v prípravkoch uvedú pred 
uvedením látky alebo prípravku 
obsahujúceho látku na trh pre 
autorizované použitie na označení číslo 
autorizácie bez toho, aby bola dotknutá 
smernica 67/548/EHS a smernica 
1999/45/ES. Stane sa tak bezodkladne 
potom, ako sa číslo autorizácie stane 
verejne prístupným v súlade s článkom 63 
ods. 9.

Povinnosť informovať o látkach 
podliehajúcich autorizácií
Všetky látky ako také, látky v prípravku 
alebo vo výrobkoch, ktoré spĺňajú kritériá 
stanovené v článku 56 sa označujú a vždy 
sa k nim pripája karta bezpečnostných 
údajov. Označenie obsahuje:
a) názov látky,
b) osvedčenie o tom, či sa látka nachádza 
v prílohe XIV, a všetky špecifické použitia 
vrátane čísla (čísiel) autorizácie, na ktoré 
bola látka autorizovaná.

Or. en

Odôvodnenie

Toto označenie informuje zákazníkov o prítomnosti látok, ktoré podliehajú autorizácii.  
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh EP č. 246 umožňuje výrobcom a užívateľom chemických 
látok v dodávateľskom reťazci, ako aj spotrebiteľom výrobkov a tým, ktorí odstraňujú odpad, 
aby získali informácie o chemických látkach vzbudzujúcich veľké obavy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Ria Oomen-Ruijten

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 274
ČLÁNOK 66 ODSEK 2 A (nový)

2a. Agentúra okamžite (bezodkladne) 
informuje na svojej internetovej stránke, že 
členský štát alebo Komisia zamýšľajú 
podnecovať obmedzovací proces 
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a informuje tých, ktorí príslušnú látku 
zaregistrovali.

Or. en

Odôvodnenie

Zodpovedá pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 789 z prvého čítania.

Obmedzenia sa môžu uplatňovať bez medznej hodnoty vyjadrenej v tonách, napr. pod 1 t na 
rok. Všetky zainteresované strany majú právo dozvedieť sa o zámeroch agentúry alebo 
členských štátov  týkajúcich sa obmedzení. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Johannes Blokland

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 275
ČLÁNOK 66 ODSEK 3

3. Členský štát si môže ponechať existujúce 
prísnejšie obmedzenia v súvislosti s prílohou 
XVII pre výrobu, uvádzanie na trh alebo 
používanie látky až do ..........*, za 
predpokladu, že tieto obmedzenia boli 
oznámené podľa zmluvy. Komisia zostaví a 
zverejní zoznam týchto obmedzení do 
........**.

3. Členský štát si môže ponechať existujúce
a/alebo prísnejšie obmedzenia v súvislosti s 
prílohou XVII pre výrobu, uvádzanie na trh 
alebo používanie látky až do ..........*, za 
predpokladu, že tieto obmedzenia boli 
oznámené podľa zmluvy. Komisia zostaví a 
zverejní zoznam týchto obmedzení do 
........**.

* 6 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia.

* 6 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia.

** 2 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia.

** 2 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia.

Or. nl

Odôvodnenie

Nový text vložený Radou, ktorý je problematický vzhľadom na smernicu 76/769/EHS (uvedenú 
v prílohe XVII). Vloženie smernice do nariadenia spôsobí právne problémy z dôvodu 
priameho vplyvu na nariadenie. Znenie smernice nie je celkom jasné ak sa chápe v zmysle 
nariadenia. Technický výbor by mal nájsť riešenie tohto problému vo forme nového znenia 
prílohy XVII. Dovtedy by mali zostať účinné platné obmedzenia, aby bola aj naďalej 
zabezpečená ochrana zdravia a životného prostredia.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud 
Breyer, Jonas Sjöstedt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 276
ČLÁNOK 66 ODSEK 3

Členský štát si môže ponechať existujúce 
prísnejšie obmedzenia v súvislosti s prílohou 
XVII pre výrobu, uvádzanie na trh alebo 
používanie látky až do .........., za 
predpokladu, že tieto obmedzenia boli 
oznámené podľa zmluvy. Komisia zostaví a 
zverejní zoznam týchto obmedzení do .........

Členský štát si môže ponechať existujúce 
alebo prísnejšie obmedzenia, ako aj 
akékoľvek ich vykonávacie opatrenia, v 
súvislosti s prílohou XVII pre výrobu, 
uvádzanie na trh alebo používanie látky až 
do .........., za predpokladu, že tieto 
obmedzenia boli oznámené podľa zmluvy. 
Komisia zostaví a zverejní zoznam týchto 
obmedzení do .........

Or. en

Odôvodnenie

Obmedzenia na základe smernice 76/769 sa prenesú do REACH. REACH sa ako nariadenie 
priamo uplatňuje v členských štátoch. Všetky vykonávacie opatrenia by sa zrušili. 
Obmedzenia však často závisia od účinných vnútroštátnych vykonávacích opatrení. Aby sa 
zabránilo akémukoľvek oslabeniu obmedzení v EÚ, ako aj na vnútroštátnej úrovni, mali by 
mať členské štáty možnosť ponechať si všetky svoje vykonávacie opatrenia v prechodnom 
období, počas ktorého je možné meniť a dopĺňať obmedzenia v rámci REACH a v prípade 
potreby zachovať účinné uplatňovanie.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 277
ČLÁNOK 67 ODSEK 1

1. Ak existuje neprijateľné riziko pre ľudské 
zdravie alebo životné prostredie vyplývajúce 
z výroby, používania alebo uvedenia látky 
na trh, ktoré sa musí riešiť na úrovni 
Spoločenstva, príloha XVII sa zmení a 
doplní v súlade s postupom uvedeným v 
článku 132 ods. 3 prijatím nových 
obmedzení alebo zmenou a doplnením 
súčasných obmedzení z prílohy XVII pre 
výrobu, používanie alebo uvádzanie na trh 
látok ako takých, látok v prípravkoch alebo 
vo výrobkoch podľa postupu stanoveného v 
článkoch 68 až 72. Každé takéto rozhodnutie 

1. Ak existuje neprijateľné riziko pre životné 
prostredie alebo ľudské zdravie vrátane 
zdravia ohrozenej populácie a občanov 
vystavených na začiatku alebo v priebehu 
života zmesiam znečisťujúcich látok 
vyplývajúce z výroby, používania alebo 
uvedenia látky na trh, ktoré sa musí riešiť na 
úrovni Spoločenstva, príloha XVII sa zmení 
a doplní v súlade s postupom uvedeným v 
článku 132 ods. 3 prijatím nových 
obmedzení alebo zmenou a doplnením 
súčasných obmedzení z prílohy XVII pre 
výrobu, používanie alebo uvádzanie na trh 
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zohľadní sociálno-ekonomické vplyvy 
obmedzenia vrátane dostupnosti alternatív.

látok ako takých, látok v prípravkoch alebo 
vo výrobkoch podľa postupu stanoveného v 
článkoch 68 až 72. Každé takéto rozhodnutie 
zohľadní sociálno-ekonomické vplyvy 
obmedzenia vrátane dostupnosti alternatív.

Or. en

Odôvodnenie

Súčasťou nariadenia by sa mali stať explicitne najohrozenejší ľudia pre prípad, že sa zistí 
neprijateľné riziko pre ľudské zdravie. Týmto sa opätovne predkladá pozmeňujúci a 
doplňujúci návrh Parlamentu č. 248.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Guido Sacconi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 278
ČLÁNOK 67 ODSEK 1 PODODSEK 1

1. Ak existuje neprijateľné riziko pre ľudské 
zdravie alebo životné prostredie vyplývajúce 
z výroby, používania alebo uvedenia látky 
na trh, ktoré sa musí riešiť na úrovni 
Spoločenstva, príloha XVII sa zmení a 
doplní v súlade s postupom uvedeným v 
článku 132 ods. 3 prijatím nových 
obmedzení alebo zmenou a doplnením 
súčasných obmedzení z prílohy XVII pre 
výrobu, používanie alebo uvádzanie na trh 
látok ako takých, látok v prípravkoch alebo 
vo výrobkoch podľa postupu stanoveného v 
článkoch 68 až 72. Každé takéto rozhodnutie 
zohľadní sociálno-ekonomické vplyvy 
obmedzenia vrátane dostupnosti alternatív.

1. Ak existuje neprijateľné riziko pre ľudské 
zdravie alebo životné prostredie vyplývajúce 
z výroby, používania alebo uvedenia látky 
na trh, ktoré sa musí riešiť na úrovni 
Spoločenstva, príloha XVII sa zmení a 
doplní v súlade s postupom uvedeným v 
článku 132 ods. 3a prijatím nových 
obmedzení alebo zmenou a doplnením 
súčasných obmedzení z prílohy XVII pre 
výrobu, používanie alebo uvádzanie na trh 
látok ako takých, látok v prípravkoch alebo 
vo výrobkoch podľa postupu stanoveného v 
článkoch 68 až 72. Každé takéto rozhodnutie 
zohľadní sociálno-ekonomické vplyvy 
obmedzenia vrátane dostupnosti alternatív.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je potrebný na zosúladenie textu s ustanoveniami 
nového rozhodnutia o postupe vo výbore, najmä na nahradenie obvyklého postupu 
regulačného výboru postupom regulačného výboru s kontrolou, keďže príslušné opatrenia 
majú všeobecný rozsah pôsobnosti zameriavajúci sa na zmenu a doplnenie nepodstatných 
prvkov návrhu právneho predpisu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Guido Sacconi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 279
ČLÁNOK 67 ODSEK 2

2. Pre látky ako také, látky v prípravku alebo 
vo výrobku, ktoré spĺňajú kritériá 
klasifikácie ako karcinogénne, mutagénne 
alebo látky poškodzujúce reprodukciu 
zaradené v kategórii 1 alebo 2 a ktoré by 
mohli spotrebitelia použiť a pre ktoré 
Komisia navrhla obmedzenia 
spotrebiteľského použitia, sa príloha XVII 
zmení a doplní v súlade s postupom 
uvedeným v článku 132 ods. 3. Články 68 až 
72 sa neuplatňujú.

2. Pre látky ako také, látky v prípravku alebo 
vo výrobku, ktoré spĺňajú kritériá 
klasifikácie ako karcinogénne, mutagénne 
alebo látky poškodzujúce reprodukciu 
zaradené v kategórii 1 alebo 2 a ktoré by 
mohli spotrebitelia použiť a pre ktoré 
Komisia navrhla obmedzenia 
spotrebiteľského použitia, sa príloha XVII 
zmení a doplní v súlade s postupom 
uvedeným v článku 132 ods. 3a. Články 68 
až 72 sa neuplatňujú.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je potrebný na zosúladenie textu s ustanoveniami 
nového rozhodnutia o postupe vo výbore, najmä na nahradenie obvyklého postupu 
regulačného výboru postupom regulačného výboru s kontrolou, keďže príslušné opatrenia 
majú všeobecný rozsah pôsobnosti zameriavajúci sa na zmenu a doplnenie nepodstatných 
prvkov návrhu právneho predpisu.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 280
ČLÁNOK 68 ODSEK 2

2. Agentúra po dátume uvedenom v článku 
57 ods. 1 písm. c) bod (i) pri látke uvedenej 
v prílohe XIV zváži, či jej používanie v 
prípravkoch predstavuje riziko pre ľudské 
zdravie alebo životné prostredie, ktoré nie je 
primerane kontrolované. Ak sa agentúra 
domnieva, že riziko nie je primerane 
kontrolované, vypracuje dokumentáciu, 
ktorá spĺňa požiadavky prílohy XV.

2. Agentúra po dátume uvedenom v článku 
57 ods. 1 písm. c) bod (ii) pri látke uvedenej 
v prílohe XIV zváži, či jej používanie v 
prípravkoch predstavuje riziko pre ľudské 
zdravie alebo životné prostredie, ktoré nie je 
primerane kontrolované. Ak sa agentúra 
domnieva, že riziko nie je primerane 
kontrolované, vypracuje dokumentáciu, 
ktorá spĺňa požiadavky prílohy XV.

Or. en
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Odôvodnenie

Toto nové znenie odseku je vítané, keďže vypĺňa medzeru v systéme udeľovania autorizácie 
prostredníctvom obmedzení používania látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy vo výrobkoch. 
Týka sa to dovezených výrobkov, na ktoré sa nevzťahuje autorizácia. Malo by byť však možné 
začať postup obmedzovania, ak bude známe, pre ktoré výrobky nebola predložená žiadosť 
o udelenie autorizácie a nie len až po dátume zákazu. V opačnom prípade by sa prechodne 
uplatňovali dvojaké normy: dovážané výrobky by mohli obsahovať látky vzbudzujúce veľmi 
veľké obavy, ktoré nemajú autorizáciu na používanie vo výrobkoch EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Guido Sacconi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 281
ČLÁNOK 72 ODSEK 2

2. Konečné rozhodnutie sa prijme v súlade s 
postupom uvedeným v článku 132 ods. 3.
Agentúra zašle návrh zmeny a doplnenia 
členským štátom najmenej 45 dní pred 
hlasovaním.

2. Konečné rozhodnutie sa prijme v súlade s 
postupom uvedeným v článku 132 ods. 3a.
Komisia zašle návrh zmeny a doplnenia 
členským štátom najmenej 45 dní pred 
hlasovaním.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je potrebný na zosúladenie textu s ustanoveniami 
nového rozhodnutia o postupe vo výbore, najmä na nahradenie obvyklého postupu 
regulačného výboru postupom regulačného výboru s kontrolou, keďže príslušné opatrenia 
majú všeobecný rozsah pôsobnosti zameriavajúci sa na zmenu a doplnenie nepodstatných 
prvkov návrhu právneho predpisu.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 282
ČLÁNOK 73 ODSEK 4 A (nový)

4a. Časť poplatkov sa vyčlení na vývoj 
metód testovania bez použitia zvierat.

Or. en

Odôvodnenie

Promotion of non-animal testing. Successful First Reading Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 
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linked to revision of Recitals 43b and 88a. (Davies)

Linked to Pozmeňujúci a doplňujúci návrhs of Recitals 43b and 88a. 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. Pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh first reading 289. (Brepoels, Wijkman)

Linked to the Pozmeňujúci a doplňujúci návrh introducing a new recital 43b. 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.  (Schlyter & others)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Guido Sacconi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 283
ČLÁNOK 75 ODSEK 1 PÍSMENO D)

d) výboru pre sociálno-ekonomickú analýzu, 
ktorý je zodpovedný za vypracovanie 
stanoviska agentúry k žiadostiam o 
autorizáciu, návrhom obmedzení a ku 
všetkým ďalším otázkam vyplývajúcim z 
pôsobnosti tohto nariadenia v súvislosti so 
sociálnoekonomickými vplyvmi možnej 
legislatívnej činnosti týkajúcej sa látok;

d) výboru pre sociálno-ekonomickú analýzu 
a hodnotenie alternatív, ktorý je 
zodpovedný za hodnotenie dostupnosti, 
vhodnosti a technickej uskutočniteľnosti 
alternatív, vypracovanie stanoviska agentúry 
k žiadostiam o autorizáciu, návrhom 
obmedzení a ku všetkým ďalším otázkam 
vyplývajúcim z pôsobnosti tohto nariadenia 
v súvislosti so sociálnoekonomickými 
vplyvmi možnej legislatívnej činnosti 
týkajúcej sa látok; 

Or. en

(Revidovaný pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 255  – prvé čítanie)

Odôvodnenie

Posilňuje prepojenie medzi postupom udeľovania autorizácie a dostupnosťou bezpečnejších 
alternatív, zatiaľ čo dáva do súladu právomoc výboru a jeho úlohu pri hodnotení alternatív 
uvedenom v článku 63 ods. 4.

Zmena názvu výboru sa bude uplatňovať v celom znení nariadenia.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dagmar Roth-Behrendt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 284
ČLÁNOK 76 ODSEK 1 A (nový)

1a. Agentúra uplatní postup vyčleňovania 
finančných prostriedkov z registračných 
poplatkov na vývoj a hodnotenie 
alternatívnych metód testovania. Pritom by 
mala agentúra úzko spolupracovať 
s existujúcimi štruktúrami, napr. s 
Európskym centrom pre validáciu 
alternatívnych metód (ECVAM) a 
Európskym partnerstvom pre alternatívne 
prístupy k testovaniu na zvieratách 
(EPAA).
Agentúra by mala každoročne predkladať 
Európskemu parlamentu a Rade správu 
o stave realizácie a používania metód 
a stratégiách testovania bez použitia zvierat, 
ktoré by obsahovali údaje na hodnotenie 
rizík s cieľom splniť požiadavky tohto 
nariadenia, a množstvá a rozdelenie 
finančných prostriedkov, ktoré sa dajú 
použiť na vývoj a hodnotenie 
alternatívnych metód testovania.

Or. en

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 275 – prvé čítanie)

Odôvodnenie

Založený na pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 275 prijatého v prvom čítaní. Znenie 
pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu bolo revidované, aby sa uľahčilo jeho prijatie Radou. 
Namiesto vytvorenia nového výboru by sa mali použiť existujúce štruktúry. Okrem toho sa v 
tomto PDN zohľadnil nedávny vývoj ako zriadenie Európskeho partnerstva pre alternatívne 
prístupy k testovaniu na zvieratách (EPAA). Súvisí s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 
k odôvodneniu 92a od toho istého predkladateľa.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 285
ČLÁNOK 76 ODSEK 2 PÍSMENÁ D) A E)
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d) vytvorí a vedie databázu informácií o 
všetkých zaregistrovaných látkach, zoznam 
klasifikácie a označovania a harmonizovaný 
zoznam klasifikácie a označovania. 
Bezplatne prostredníctvom internetu 
zverejňuje informácie z databáz určené v 
článku 118 ods. 1 a 2 okrem prípadov, ak sa 
za opodstatnenú považuje žiadosť podaná 
podľa článku 10 písm. a) bodu (xi). 
Agentúra na žiadosť sprístupní iné 
informácie z databáz v súlade s článkom 
117;

d) vytvorí a vedie databázu informácií o 
všetkých zaregistrovaných látkach, zoznam 
klasifikácie a označovania a harmonizovaný 
zoznam klasifikácie a označovania. 
Bezplatne, do 15 pracovných dní, 
prostredníctvom internetu zverejňuje 
informácie z databáz určené v článku 118 
ods. 1 a 2 okrem prípadov, ak sa za 
opodstatnenú a nepreváženú verejným 
záujmom považuje žiadosť podaná podľa 
článku 10 písm. a) bodu (xi). Agentúra na 
žiadosť sprístupní iné informácie z databáz v 
súlade s článkom 117;

e) v súlade s článkom 118 ods. 1 zverejňuje 
informácie o tom, ktoré látky sa hodnotia a 
vyhodnotili, do 90 dní od prijatia informácií 
v agentúre;

e) v súlade s článkom 118 ods. 1 zverejňuje 
informácie o tom, ktoré látky sa hodnotia a 
vyhodnotili, do 15 pracovných dní od 
prijatia informácií v agentúre;

Or. en

Odôvodnenie

V súlade s článkom 4 ods. 2 nariadenia 1049/2001 o prístupe k dokumentom môže byť 
odmietnutý prístup k dokumentu len na základe obchodných záujmov, pokiaľ nepreváži 
verejný záujem. Preto je treba v tomto prípade vložiť odkaz na prevažujúci verejný záujem.

Podľa nariadenia 1049/2001 by mala doba určená na odpoveď trvať 15 pracovných dní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Lena Ek

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 286
ČLÁNOK 76 ODSEK 2 PÍSMENÁ D) A E)

d) vytvorí a vedie databázu informácií o 
všetkých zaregistrovaných látkach, zoznam 
klasifikácie a označovania a harmonizovaný 
zoznam klasifikácie a označovania. 
Bezplatne prostredníctvom internetu 
zverejňuje informácie z databáz určené v 
článku 118 ods. 1 a 2 okrem prípadov, ak sa 
za opodstatnenú považuje žiadosť podaná 
podľa článku 10 písm. a) bodu (xi). 
Agentúra na žiadosť sprístupní iné 
informácie z databáz v súlade s článkom 
117;

d) vytvorí a vedie databázu informácií o 
všetkých zaregistrovaných látkach, zoznam 
klasifikácie a označovania a harmonizovaný 
zoznam klasifikácie a označovania. 
Bezplatne, do 15 pracovných dní, 
prostredníctvom internetu zverejňuje 
informácie z databáz určené v článku 118 
ods. 1 a 2 okrem prípadov, ak sa za 
opodstatnenú považuje žiadosť podaná 
podľa článku 10 písm. a) bodu (xi). 
Agentúra na žiadosť sprístupní iné 
informácie z databáz v súlade s článkom 
117;
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e) v súlade s článkom 118 ods. 1 zverejňuje 
informácie o tom, ktoré látky sa hodnotia a 
vyhodnotili, do 90 dní od prijatia informácií 
v agentúre;

e) v súlade s článkom 118 ods. 1 zverejňuje 
informácie o tom, ktoré látky sa hodnotia a 
vyhodnotili, do 15 pracovných dní od 
prijatia informácií v agentúre;

Or. en

Odôvodnenie

Príslušná časť pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu EP č. 263 stanovuje obdobie na zápis 
verejných informácií do databázy na zabezpečenie hladkého priebehu.Nariadenie 1049/2001 
stanovuje štandardnú dobu určenú na odpoveď na 15 pracovných dní.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 287
ČLÁNOK 76 ODSEK 2 PÍSMENO M A) (nové)

ma) vytvorí a prevádzkuje centrum na 
vysokej úrovni (centre of excellence) pre 
informovanie o rizikách, ktoré bude 
ústredným koordinovaným zdrojom 
informácií o bezpečnom používaní 
chemických látok, prípravkov a výrobkov
a ktoré uľahčí výmenu optimálnych 
postupov v oblasti informovania o rizikách.

Or. en

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 263 písm. gb) – prvé čítanie)Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý prešiel prvým čítaním, snažiaci sa umožniť 
zákazníkom bezpečné používanie látok, prípravkov a produktov obsahujúcich chemické látky. 
(Davies).

Vytvorenie vhodného a jednotného systému informovania založeného na rizikách poskytne 
zákazníkom potrebné informácie a rady, ktoré im umožnia účiné a bezpečné používanie látok, 
prípravkov a produktov obsahujúcich chemické látky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Ria Oomen-Ruijten

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 288
ČLÁNOK 77 PODODSEK 3

Prijíma interné predpisy a postupy agentúry. 
Tieto predpisy sa zverejnia.

Prijíma interné predpisy a postupy agentúry. 
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Or. de

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh vyplýva z pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k článku 
108.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Ria Oomen-Ruijten

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 289
ČLÁNOK 78 ODSEK 1 PODODSEK 1

1. Riadiacu radu tvorí jeden zástupca z 
každého členského štátu a maximálne šesť 
zástupcov vymenovaných Komisiou vrátane 
troch jednotlivcov zastupujúcich 
zainteresované strany bez hlasovacích práv.

1. Riadiacu radu tvorí jeden zástupca z 
každého členského štátu a maximálne šesť 
zástupcov vymenovaných Komisiou vrátane 
troch jednotlivcov zastupujúcich 
zainteresované strany bez hlasovacích práv, 
z ktorých je aspoň jeden zástupca z oblasti 
priemyslu. 

Or. de

Odôvodnenie

Z troch zástupcov zainteresovaných strán by mal byť aspoň jeden zástupca priemyslu, pretože 
požiadavky nariadenia REACH budú mať obrovský vplyv na priemysel.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 290
ČLÁNOK 86 ODSEK 2 PODODSEK 1

2. Členské štáty zašlú agentúre mená 
odborníkov s preukázanou praxou v oblasti 
úloh, ktoré požaduje článok 76, ktorí by boli 
k dispozícii pracovným skupinám výborov, 
spolu s uvedením ich kvalifikácie a 
príslušných oblastí odbornosti.

2. Členské štáty zašlú agentúre mená 
nezávislých odborníkov s preukázanou 
praxou v oblasti úloh, ktoré požaduje článok 
76, ktorí by boli k dispozícii pracovným 
skupinám výborov, spolu s uvedením ich 
kvalifikácie a príslušných oblastí odbornosti.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zabezpečuje nezávislosť odborníkov. Príslušná časť 
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pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 282 sa opätovne predkladá. (Krupa)

Malo by sa výslovne uviesť, že odborníci by mali byť nezávislí. (Schlyter & others)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Ria Oomen-Ruijten

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 291
ČLÁNOK 88 ODSEK 3 PODODSEK 1

3. Predsedu, ďalších členov a náhradníkov 
vymenúva zo zoznamu kvalifikovaných 
kandidátov prijatého Komisiou správna rada 
na základe ich príslušnej praxe a odbornosti 
v oblasti bezpečnosti chemických látok, 
prírodných vied alebo regulačných a 
súdnych konaní.

Predsedu, ďalších členov a náhradníkov 
vymenúva správna rada. Riadiaca rada 
vyberie kvalifikovaných kandidátov zo 
zoznamu, ktorý prijala Komisia na základe 
verejného výberového konania v reakcii na 
výzvu na vyjadrenie záujmu uverejnenú v 
Úradnom vestníku Európskej únie a 
prípadne v tlači a na internete. Členovia 
odvolacej rady a zástupcovia sa vymenujú 
na základe ich príslušnej praxe a odbornosti 
v oblasti bezpečnosti chemických látok, 
prírodných vied alebo regulačných 
a súdnych konaní. Aspoň jeden člen 
odvolacej rady musí mať príslušné 
skúsenosti v oblasti súdnych konaní.

Or. de

Odôvodnenie

Vzhľadom na právomoci odvolacej rady musí mať aspoň jeden člen odvolacej rady príslušné 
skúsenosti v oblasti súdnych konaní. Povaha úloh odvolacej rady si vyžaduje, aby sa 
zabezpečil priehľadný postup podávania návrhov kandidátov. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Guido Sacconi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 292
ČLÁNOK 88 ODSEK 4

4. Kvalifikáciu vyžadovanú od členov 
odvolacej rady určí Komisia v súlade s 
postupom uvedeným v článku 132 ods. 3.

4. Kvalifikáciu vyžadovanú od členov 
odvolacej rady určí Komisia v súlade s 
postupom uvedeným v článku 132 ods. 3a.

Or. en
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Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh je potrebný na zladenie textu s ustanoveniami nového 
rozhodnutia o postupe vo výbore a najmä, aby sa nahradil bežný regulačný postup vo výbore 
regulačným postupom s kontrolnou právomocou, pretože príslušné opatrenia sú všeobecné 
opatrenia navrhnuté s cieľom zmeniť a doplniť nepodstatné prvky návrhu právneho predpisu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Ria Oomen-Ruijten

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 293
ČLÁNOK 90 ODSEK 1

1. Odvolať sa možno proti rozhodnutiam 
agentúry prijatým podľa článku 9, článku 20, 
článku 27 ods. 6, článku 30 ods. 2 a 3 a
článku 50. 

1. Odvolať sa možno proti rozhodnutiam 
agentúry prijatým podľa článku 9, článku 20, 
článku 27 ods. 6, článku 30 ods. 2 a 3, 
článku 50, článku 117 ods. 5 a článku 118.

Or. en

Odôvodnenie

Odvolanie by malo byť možné pri rozhodnutiach o dôverných obchodných informáciách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Guido Sacconi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 294
ČLÁNOK 92 ODSEK 4

4. Postupy odvolacej rady určí Komisia v 
súlade s postupom uvedeným v článku 132 
ods. 3.

4. Postupy odvolacej rady určí Komisia v 
súlade s postupom uvedeným v článku 132 
ods. 3a.

Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh je potrebný na zladenie textu s ustanoveniami nového 
rozhodnutia o postupe vo výbore a najmä, aby sa nahradil bežný regulačný postup vo výbore 
regulačným postupom s kontrolnou právomocou, pretože príslušné opatrenia sú všeobecné 
opatrenia navrhnuté s cieľom zmeniť a doplniť nepodstatné prvky návrhu právneho predpisu. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Ria Oomen-Ruijten

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 295
ČLÁNOK 108

Riadiaca rada s cieľom zabezpečiť 
transparentnosť prijme na základe návrhu 
výkonného riaditeľa a po dohode s Komisiou 
pravidlá, ktoré zaručia verejnosti dostupnosť 
regulačných, vedeckých alebo technických 
informácií, ktoré nemajú dôverný charakter 
a týkajú sa bezpečnosti látok ako takých, 
látok v prípravkoch alebo vo výrobkoch.

Riadiaca rada s cieľom zabezpečiť 
transparentnosť prijme na základe návrhu 
výkonného riaditeľa a po dohode s Komisiou 
pravidlá, ktoré zaručia verejnosti dostupnosť 
regulačných, vedeckých alebo technických 
informácií, ktoré nemajú dôverný charakter 
a týkajú sa bezpečnosti látok ako takých, 
látok v prípravkoch alebo vo výrobkoch.

Agentúra uverejní vnútorné pravidlá 
agentúry a rokovací poriadok riadiacej 
rady a výborov agentúry.

Or. en

Odôvodnenie

Formulácia týkajúca sa transparentnosti činnosti agentúry by mala byť presnejšia. 
Ustanovenia o uverejnení vnútorných pravidiel agentúry, ktoré boli doteraz uvedené v tretej 
vete článku 77, by sa mali presunúť do článku 108, aby sa systematicky objasnilo, že sa tieto 
ustanovenia týkajú transparentnosti. Mal by sa zároveň uverejniť rokovací poriadok riadiacej 
rady a výborov, aby sa ešte otvorenejšie ukázalo, ako funguje agentúra.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Johannes Blokland

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 296
ČLÁNOK 112 ODSEK 2

2. Ak povinnosť podľa odseku 1 vedie k 
rôznym zápisom do zoznamu pre tú istú 
látku, oznamovatelia a registrujúci 
vynaložia maximálne úsilie na to, aby sa 
dohodli na jednej položke, ktorá sa do 
zoznamu zapíše.

2. Ak povinnosť podľa odseku 1 vedie k 
rôznym zápisom do zoznamu pre tú istú 
látku, agentúra vytvorí položku, ktorá sa do 
zoznamu zapíše.

Or. en

(Opätovné uvedenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 295 prijatého v prvom čítaní.)

Odôvodnenie

V prípade rozličných klasifikácií nebezpečnosti látky pre tú istú látku trhové sily nevyhnutne 
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uprednostnia dodávateľa látky, ktorá má nižšiu klasifikáciu nebezpečnosti. Následne sa 
vyvinie tlak na ďalších dodávateľov, aby znížili klasifikácie nebezpečnosti látky.  Prejaví sa 
tak tendencia k určeniu čo najnižšieho spoločného menovateľa a v dôsledku toho k zníženiu 
noriem a ochrany. Najlepším spôsobom, ako sa vyhnúť tomuto problému, je zabezpečiť, aby 
pre každú klasifikáciu látky jestvovala v európskom zozname iba jedna položka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Lena Ek

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 297
ČLÁNOK 112 ODSEK 2

2. Ak povinnosť podľa odseku 1 vedie k 
rôznym zápisom do zoznamu pre tú istú 
látku, oznamovatelia a registrujúci vynaložia 
maximálne úsilie na to, aby sa dohodli na 
jednej položke, ktorá sa do zoznamu zapíše.

2. Ak povinnosť podľa odseku 1 vedie 
k rôznym zápisom od zoznamu pre tú istú 
látku, oznamovatelia a registrujúci vynaložia 
maximálne úsilie na to, aby sa dohodli na 
jednej položke, ktorá sa do zoznamu zapíše. 
Ak nie je možné dosiahnuť takúto dohodu, 
agentúra vytvorí položku za primerane 
stanovený poplatok.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je upraveným znením pozmeňujúceho a doplňujúceho 
návrhu 295 z prvého čítania a ktorý zohľadňuje potrebu poskytnúť podnety pre samotných 
tvorcov, aby mohli skôr dospieť k dohode, než čakať na to, kým bude agentúra konať ako 
prvá. Pre následných používateľov je dôležité, aby klasifikácia tej istej látky vyprodukovanej 
rozličnými dodávateľmi bola rovnaká. Ak sa táto požiadavka nesplní, môžu sa ohroziť záujmy 
ochrany životného prostredia i obchodné záujmy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Ria Oomen-Ruijten

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 298
ČLÁNOK 113 ODSEK 1 PODODSEK 1

1. Zoznam klasifikácie a označovania, ktorý 
je súpisom informácií uvedených v článku 
112 ods. 1, a to informácií oznamovaných 
podľa článku 112 ods. 1, ako aj informácií 
predložených ako súčasť registrácie, zriadi a 
vedie agentúra vo forme databázy. 
Informácie v tejto databáze určené v článku
118 ods. 1 sa zverejnia. Agentúra udelí 
prístup k údajom o každej látke v zozname 

1. Zoznam klasifikácie a označovania, ktorý 
je súpisom informácií uvedených v článku 
112 ods. 1, a to informácií oznamovaných 
podľa článku 112 ods. 1, ako aj informácií 
predložených ako súčasť registrácie, zriadi a 
vedie agentúra vo forme databázy. 
Informácie v tejto databáze určené v článku 
118 ods. 1 sa zverejnia v súvislosti s 
článkom 118 ods. 2 a 3. Agentúra udelí 
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oznamovateľom a registrujúcim, ktorí 
predložili o tejto látke informácie v súlade s 
článkom 29 ods. 1.

prístup k údajom o každej látke v zozname v 
súlade s článkom 117.

Or. en

Odôvodnenie

1. PDN je v súlade s článkom 118. Bez odkazu na čl. 118 ods. 2 a 3 by bola agentúra nútená 
uverejniť informácie dokonca aj vtedy, ak by rozhodla v súlade s čl. 118, aby zachovala 
dôverný charakter príslušných informácií.  

2. Zjednodušenie a dôslednosť. Prístup k údajom upravuje čl. 117, zatiaľ čo čl. 29 ods. 1 
upravuje Fóra výmeny informácií o látkach. Preto správny odkaz by mal byť čl. 117. 

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 299
ČLÁNOK 116 A (nový)

Osobitné ustanovenia o informáciách pre 
verejnosť

S cieľom pomôcť spotrebiteľom bezpečne a 
udržateľne využívať látky a prípravky, 
musia výrobcovia sprístupniť informácie 
týkajúce sa rizík prostredníctvom označenia 
na obale každého balenia uvedeného na trh 
na účely predaja spotrebiteľom, ktoré 
informuje o rizikách spojených 
s odporúčaným použitím alebo o situáciách 
vyplývajúcich z predvídateľného 
nesprávneho použitia. Okrem toho sa 
označovanie na obale podľa potreby doplní 
využitím ďalších komunikačných kanálov, 
ako sú internetové stránky, na poskytovanie 
podrobnejších informácii týkajúcich sa 
bezpečnosti a používania látky alebo 
prípravku.

Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 298 z prvého čítania, ktorého znenie je v malej miere 
zmenené.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Chris Davies + Ria Oomen-Ruijten, 
Vittorio Prodi + Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 300
ČLÁNOK 116 A (nový)

Osobitné ustanovenia o informáciách pre 
verejnosť

1. S cieľom pomôcť spotrebiteľom 
bezpečne a udržateľne využívať látky a 
prípravky, výrobcovia musia sprístupniť 
informácie týkajúce sa rizík 
prostredníctvom označenia na obale 
každého balenia uvedeného na trh na účely 
predaja spotrebiteľom, ktoré informuje 
o rizikách spojených s odporúčaným 
použitím alebo o situáciách vyplývajúcich 
z predvídateľného nesprávneho použitia. 
Okrem toho sa označovanie na obale podľa 
potreby doplní využitím ďalších 
komunikačných kanálov, ako sú 
internetové stránky, na poskytovanie 
podrobnejších informácii týkajúcich sa 
bezpečnosti a používania látky alebo 
prípravku.
2. Smernice 1999/45/ES a 67/548/EHS sa
zmenia a doplnia zodpovedajúcim 
spôsobom.

Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh úspešne prešiel v prvom čítaní. (Davies)

Zodpovedá pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 298 z prvého čítania. 

Rozvoj náležitého a konzistentného komunikačného systému založeného na riziku poskytne 
spotrebiteľom potrebné informácie a rady, aby mohli bezpečne a účinne používať látky, 
prípravky a produkty obsahujúce chemické látky. (Oomen-Ruijten & Prodi + Lienemann & 
Ferreira)
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne 
Ferreira, Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 301
ČLÁNOK 117 ODSEK 2 BOD C)

c) presné množstvá vyrábanej alebo na trh 
uvádzanej látky alebo prípravku;

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Navrhované vypustenie písmena c) je v súlade s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 814. 
Zlepší sa tak kvalita výskumu a vzorov týkajúcich sa rozptylu a rozkladu chemických látok a 
stav pravdepodobného expozície ľudí a životného prostredia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Ria Oomen-Ruijten

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 302

ČLÁNOK 117 ODSEK 2 BODY D) A D A) (nový)

d) väzby medzi výrobcom alebo dovozcom a 
jeho následnými užívateľmi.

d) väzby medzi výrobcom alebo dovozcom, 
jeho následnými používateľmi a jeho 
zainteresovanými maloobchodnými 
predajcami.
da) akékoľvek informácie o 
medziproduktoch izolovaných na 
pracovisku a prepravovaných izolovaných 
medziproduktoch

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh čiastočne zodpovedá pozmeňujúcemu a doplňujúcemu 
návrhu 304 prijatému v prvom čítaní.

1. Objasnenie, že väzby výrobcu sa tiež vzťahujú na maloobchodných predajcov.

2. Medziprodukty izolované na pracovisku a prepravované medziprodukty zostávajú v 
rovnakom alebo vo veľmi obmedzenom počte spoločností a sú úplne spotrebované v 
procesoch syntézy. Poznatky o ich použití umožnia prijať závery týkajúce sa procesov a 
výrobných formúl. Preto by sa táto informácia nemala všeobecne uverejniť.



AM\630161SK.doc PE 378.597v01-00 59/100 AM\

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Ria Oomen-Ruijten

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 303
ČLÁNOK 117 ODSEKY 4 A A 4 B (nové)

4a. Ak agentúra dostane na základe 
nariadenia (ES) č.1049/2001 žiadosť o 
prístup k dokumentom, pre ktoré žiadateľ 
žiadal zachovanie dôverného charakteru, 
agentúra konzultuje s treťou stranou, ako 
ustanovuje článok 4 ods. 4 nariadenia (ES) 
č. 1049/2001 v súlade s druhým a tretím 
pododsekom.
Agentúra o tejto žiadosti informuje 
registrujúceho a podľa potreby možného 
registrujúceho, následného používateľa 
alebo inú dotknutú stranu.
Agentúra informuje žiadateľa a tiež 
registrujúceho, možného registrujúceho, 
následného používateľa alebo inú dotknutú 
stranu o svojom rozhodnutí s ohľadom na 
žiadosť o prístup k dokumentom.
Ktorákoľvek z uvedených strán sa môže v 
súlade s článkami 87, 88 a 89 odvolať proti 
tomuto rozhodnutiu na odvolaciu radu, a to 
do 15 dní od rozhodnutia. Toto odvolanie 
má odkladný účinok. Odvolacia rada 
rozhodne o odvolaní do 30 dní.
4b. Počas trvania odvolania alebo v lehote, 
kým ešte môže byť podané odvolanie, 
agentúra a každý príslušný orgán 
členského štátu i naďalej zaobchádzajú 
s predmetnými informáciami ako 
s dôvernými.

Or. en

Odôvodnenie

Odseky 4a a 4b sú konzistentné s nariadením 1049/2001/ES (prístup k informáciám) a určujú 
postup agentúry v súvislosti s REACH. V súlade s pôvodným čl. 115 ods. 2 a 4 v návrhu 
KOM.



AM\630161SK.doc PE 378.597v01-00 60/100 AM\

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Ria Oomen-Ruijten

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 304
ČLÁNOK 118

1. V súlade s článkom 76 ods. 2 písm. d) sa 
prostredníctvom internetu bezodplatne
zverejnia tieto informácie o látkach ako 
takých, látkach v prípravkoch alebo 
výrobkoch, ktorými disponuje agentúra:

1. V súlade s článkom 76 ods. 2 písm. d) sa 
zvyčajne zverejnia tieto informácie o látkach 
ako takých, látkach v prípravkoch alebo 
výrobkoch, ktorými disponuje agentúra, a to 
prostredníctvom internetu a bezplatne.

a) obchodné názvy látky;
b) názov v nomenklatúre IUPAC pre 
nebezpečné látky v zmysle smernice 
67/548/EHS;
c) ak existuje, názov látky, ako sa uvádza v 
EINECS;

c) ak existuje, názov látky, ako sa uvádza v 
EINECS;

d) klasifikácia a označenie látky; d) klasifikácia a označenie látky;
e) fyzikálno-chemické údaje o látke a údaje 
o jej cestách a osude v životnom prostredí;

e) fyzikálno-chemické údaje o látke a údaje 
o jej správaní sa a rozklade v životnom 
prostredí,

f) výsledok každej toxikologickej a 
ekotoxikologickej štúdie;

f) výsledok každej toxikologickej 
a ekotoxikologickej štúdie;

g) všetky odvodené hladiny, pri ktorých 
nedochádza k žiadnym účinkom (DNEL) 
alebo predpokladané koncentrácie, pri 
ktorých nedochádza k žiadnym účinkom 
(PNEC) určené v súlade s prílohou I;

g) všetky odvodené hladiny, pri ktorých 
nedochádza k žiadnym účinkom (DNEL) 
alebo predpokladané koncentrácie, pri 
ktorých nedochádza k žiadnym účinkom 
(PNEC) určené v súlade s prílohou I;

h) usmernenie o bezpečnom používaní 
uvedené v súlade s oddielmi 4 a 5 prílohy 
VI;

h) usmernenie o bezpečnom používaní 
uvedené v súlade s oddielmi 4 a 5 prílohy 
VI;

i) analytické metódy, ak sa požadujú podľa 
príloh IX alebo X, ktoré umožňujú zistiť 
nebezpečnú látku pri jej uvoľnení do 
životného prostredia ako aj stanoviť priamu 
expozíciu ľudí.

i) analytické metódy, ak sa požadujú podľa 
príloh IX alebo X, ktoré umožňujú zistiť 
nebezpečnú látku pri jej uvoľnení do 
životného prostredia ako aj stanoviť priamu 
expozíciu ľudí.

2. V súlade s článkom 76 ods. 2 písm. d) sa 
prostredníctvom internetu bezodplatne 
zverejnia tieto informácie o látkach ako 
takých, látkach v prípravkoch alebo 
výrobkoch okrem prípadov, ak strana, ktorá 
predkladá informácie, predloží v súlade s 
článkom 10 písm. a) bodom (xi) aj 
odôvodnenie, ktoré agentúra akceptuje, 
prečo by mohlo takéto zverejnenie poškodiť 

2. V súlade s článkom 76 ods. 2 písm. d) sa 
prostredníctvom internetu bezodplatne 
zverejnia tieto informácie o látkach ako 
takých, látkach v prípravkoch alebo 
výrobkoch okrem prípadov, ak strana, ktorá 
predkladá informácie, predloží aj 
odôvodnenie, ktoré agentúra akceptuje, 
prečo by mohlo takéto zverejnenie poškodiť 
obchodné záujmy registrujúceho alebo inej 



AM\630161SK.doc PE 378.597v01-00 61/100 AM\

SK

obchodné záujmy registrujúceho alebo inej 
dotknutej strany:

dotknutej strany:

a) ak je to nevyhnutné pre klasifikáciu a 
označenie, stupeň čistoty látky a 
identifikáciu nečistôt a/alebo prísad, o 
ktorých sa vie, že sú nebezpečné;

a) ak je to nevyhnutné pre klasifikáciu a 
označenie, stupeň čistoty látky a 
identifikáciu nečistôt a/alebo prísad, o 
ktorých sa vie, že sú nebezpečné;

b) celkový hmotnostný rozsah (t. j. 1 – 10 
ton, 10 – 100 ton, 100 -1 000 ton alebo nad 1 
000 ton), v rámci ktorého sa zaregistrovala 
konkrétna látka;

b) celkový hmotnostný rozsah (t. j. 1 – 10 
ton, 10 – 100 ton, 100 -1 000 ton alebo nad 1 
000 ton), v rámci ktorého sa zaregistrovala 
konkrétna látka;

c) súhrny alebo podrobné súhrny štúdií 
týkajúce sa informácií uvedených v odseku 1 
písm. e) a f);

c) súhrny alebo podrobné súhrny štúdií 
týkajúce sa informácií uvedených v odseku 1 
písm. e) a f);

d) informácie iné ako tie, ktoré sú uvedené v 
odseku 1 a ktoré sa nachádzajú v karte 
bezpečnostných údajov.

d) informácie iné ako tie, ktoré sú uvedené v 
odseku 1 a ktoré sa nachádzajú v karte 
bezpečnostných údajov.

da) obchodný názov (názvy) látky;
db) názov v nomenklatúre IUPAC pre 
nebezpečné látky v zmysle smernice 
67/548/EHS.
2a. V odôvodnených osobitných prípadoch 
možno odoprieť elektronický verejný 
prístup k informáciám uvedeným v odseku 
1, ak strana predkladajúca informácie 
podala agentúre dôkaz o tom, že takéto 
uverejnenie by mohlo poškodiť jej 
obchodné záujmy alebo záujmy súvisiace s 
vedeckým výskumom a rozvojom.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je v súlade s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 
808 prijatom v prvom čítaní. 
Informácie v odseku 1 umožňujú konkurenčným stranám spätne získať informácie o 
výrobných procesoch. V osobitných prípadoch by malo byť možné udeliť výnimku týkajúcu sa 
zverejnenia, ak je to odôvodnené a agentúra ju schváli (zvyčajný postup a odsek 3).
Obchodný názov a názov v nomenklatúre IUPAC môžu byť v kombinácii s ostatnými 
informáciami pre spoločnosť veľmi účelné informácie . Mali by sa preto pridať do odseku 2. 
Ustanovenia sú dôležité, pretože iné krajiny, napr. USA a Japonsko, majú podobné 
ustanovenia, ktoré umožňujú zachovať na základe odôvodnenej žiadosti dôvernosť 
akýchkoľvek informácií.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud 
Breyer, Jonas Sjöstedt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 305
ČLÁNOK 118 ODSEK 1 PODODSEK G A (nový)

ga) ak je to nevyhnutné pre klasifikáciu 
a označovanie, stupeň čistoty látky a 
určenie nečistôt a/alebo prísad, o ktorých je 
známe, že sú nebezpečné;

Or. en

(Opätovné uvedenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu Komisie)

(Súvisí s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k článku 118 ods. 2 písm. a) predloženým 
tými istými autormi)

Odôvodnenie

Informácie o nebezpečných prímesiach a prísadách treba zverejniť, ak sú nevyhnutné na účely 
klasifikácie a označovania.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 306
ČLÁNOK 118 ODSEK 1 PODODSEK H A (nový)

 ha) informácie nachádzajúce sa 
v bezpečnostnej dokumentácii, okrem 
názvu spoločnosti/podniku, alebo ak sa 
informácia považuje za dôvernú v zmysle 
uplatnenia článku 117 ods. 2;

Or. en

(Opätovné uvedenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu Komisie)

(Súvisí s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k článku 118 ods. 2 písm. d) predloženým 
tými istými autormi)

Odôvodnenie

Informácie v bezpečnostnej dokumentácii, okrem názvu spoločnosti alebo iných dôverných 
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informácií, by sa mali zverejniť.

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

Westlund

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 307
ČLÁNOK 118 ODSEK 1 PODODSEK I A (nový)

ia) celkový hmotnostný rozsah (t. j. 1 – 10 
ton, 10 – 100 ton, 100 -1 000 ton alebo nad 
1 000 ton), v rámci ktorého sa 
zaregistrovala konkrétna látka;

Or. en

(Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh – článok 62 ods. 2 písm b) – založený na 
pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 814 z prvého čítania)

(Súvisí s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k článku 118 ods. 2 písm. b) predloženým 
tými istými autormi)

Odôvodnenie

V pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 814 Európsky parlament vypustil údaj o „presnej“ 
tonáži zo zoznamu informácií, ktoré majú vždy dôverný charakter. Zatiaľ čo by mohlo byť 
prijateľné zachovať dôverný charakter informácii o „presnej“ tonáži, verejnosť by mala mať 
aspoň právo poznať celkový hmotnostný rozsah, v rámci  ktorého bola príslušná látka 
zaregistrovaná. Informácie o hmotnostnom rozsahu by sa preto mali doplniť do zoznamu 
údajov, ktorý sa zverejní. (Schlyter & others)

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 308
ČLÁNOK 118 ODSEK 1 PODODSEK I B (nový)

ib) súhrny štúdií alebo podrobné súhrny 
štúdií týkajúce sa informácií uvedených v 
odseku 1 písm. e) a f);

Or. en
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Odôvodnenie

Spojený s PDN k článku 117 ods. 2. Prístup k súhrnom štúdií zabezpečí náležitý výklad 
výsledkov verejných štúdií a zlepší sa tak celková kvalita.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 309
ČLÁNOK 118 ODSEK 2

2. V súlade s článkom 76 ods. 2 písm. d) sa 
prostredníctvom internetu bezodplatne 
zverejnia tieto informácie o látkach ako 
takých, látkach v prípravkoch alebo 
výrobkoch okrem prípadov, ak strana, ktorá 
predkladá informácie, predloží v súlade s 
článkom 10 písm. a) bodom (xi) aj 
odôvodnenie, ktoré agentúra akceptuje, 
prečo by mohlo takéto zverejnenie poškodiť 
obchodné záujmy registrujúceho alebo inej 
dotknutej strany:

2. V súlade s článkom 76 ods. 2 písm. d) sa 
prostredníctvom internetu bezodplatne 
zverejnia tieto informácie o látkach ako 
takých, látkach v prípravkoch alebo 
výrobkoch okrem prípadov, ak strana, ktorá 
predkladá informácie, predloží v súlade s 
článkom 10 písm. a) bodom (xi) aj 
odôvodnenie, ktoré agentúra akceptuje, 
prečo by mohlo takéto zverejnenie poškodiť 
obchodné záujmy registrujúceho alebo inej 
dotknutej strany:

a) ak je to nevyhnutné pre klasifikáciu a 
označenie, stupeň čistoty látky a 
identifikáciu nečistôt a/alebo prísad, o 
ktorých sa vie, že sú nebezpečné;

a) ak je to nevyhnutné pre klasifikáciu a 
označenie, stupeň čistoty látky a 
identifikáciu nečistôt a/alebo prísad, o 
ktorých sa vie, že sú nebezpečné;

b) celkový hmotnostný rozsah (t. j. 1 – 10 
ton, 10 – 100 ton, 100 -1 000 ton alebo nad 
1 000 ton), v rámci ktorého sa 
zaregistrovala konkrétna látka;
c) súhrny alebo podrobné súhrny štúdií 
týkajúce sa informácií uvedených v odseku 
1 písm. e) a f);
d) informácie iné ako tie, ktoré sú uvedené v 
odseku 1 a ktoré sa nachádzajú v karte 
bezpečnostných údajov.

d) informácie iné ako meno registrujúceho, 
správa o chemickej bezpečnosti, celkové 
množstvo látky na trhu v EÚ a iné ako tie, 
ktoré sú uvedené v odseku 1 a ktoré sa 
nachádzajú v bezpečnostnej dokumentácii.

Or. en

Odôvodnenie

Spojitosť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k článku 117 ods. 2 a článku 118 ods. 1. 
Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh k novému odseku navrhovaného Radou objasňuje 
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verejný prístup k obchodným informáciám, ktoré nemajú dôverný charakter.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 310
ČLÁNOK 118 ODSEK 2

2. V súlade s článkom 76 ods. 2 písm. d) sa 
prostredníctvom internetu bezodplatne 
zverejnia tieto informácie o látkach ako 
takých, látkach v prípravkoch alebo 
výrobkoch okrem prípadov, ak strana, ktorá 
predkladá informácie, predloží v súlade s 
článkom 10 písm. a) bodom (xi) aj 
odôvodnenie, ktoré agentúra akceptuje, 
prečo by mohlo takéto zverejnenie poškodiť 
obchodné záujmy registrujúceho alebo inej 
dotknutej strany:

2. V súlade s článkom 76 ods. 2 písm. d) sa 
prostredníctvom internetu bezodplatne 
zverejnia tieto informácie o látkach ako 
takých, látkach v prípravkoch alebo 
výrobkoch okrem prípadov, ak strana, ktorá 
predkladá informácie, predloží v súlade s 
článkom 10 písm. a) bodom (xi) aj 
odôvodnenie, ktoré agentúra akceptuje, a ak 
neexistuje naliehavý verejný záujem na 
zverejnení, prečo by mohlo takéto 
zverejnenie poškodiť obchodné záujmy 
registrujúceho alebo inej dotknutej strany:

a) ak je to nevyhnutné pre klasifikáciu a 
označenie, stupeň čistoty látky a 
identifikáciu nečistôt a/alebo prísad, o 
ktorých sa vie, že sú nebezpečné;
b) celkový hmotnostný rozsah (t. j. 1 – 10 
ton, 10 – 100 ton, 100 -1 000 ton alebo nad 
1 000 ton), v rámci ktorého sa 
zaregistrovala konkrétna látka;
c) súhrny alebo podrobné súhrny štúdií 
týkajúce sa informácií uvedených v odseku 1 
písm. e) a f);

(c) súhrny alebo podrobné súhrny štúdií 
týkajúce sa informácií uvedených v odseku 1 
písm. e) a f);

d) informácie iné ako tie, ktoré sú uvedené 
v odseku 1 a ktoré sa nachádzajú v karte 
bezpečnostných údajov.

Or. en

Odôvodnenie

In line with Article 4(2) of Regulation 1049/2001 on access to documents, access to a 
document can only be refused on the basis of commercial interests if there is no overriding 
public interest. A reference to overriding public interest should therefore be added here. 
Moreover, such a Odôvodnenie must be based on actual harm to commercial interests, not 
just potential harm.



AM\630161SK.doc PE 378.597v01-00 66/100 AM\

SK

Information about hazardous impurities and additives, if they are essential to classification 
and labelling, should always be made publicly available.

In Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 814, Parliament deleted the indication of the "precise" 
tonnage from the list of information that is always confidential. While it might be acceptable 
to keep the "precise" tonnage confidential, the public should have at least the right to know 
about the total tonnage band with which a particular substance has been registered. The 
information about the tonnage bands should therefore be added to the list of issues that are to 
be made publicly available.

The information in the safety data sheet, except for the name of the company or other 
confidential information should be made publicly available.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Ria Oomen-Ruijten

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 311
ČLÁNOK 124

Členské štáty udržiavajú systém úradných 
kontrol a iných činností primerane k 
okolnostiam.

Členské štáty udržiavajú systém úradných 
kontrol a iných činností primerane k 
okolnostiam v súlade s usmerneniami, ktoré 
navrhne agentúra.

Or. en

Odôvodnenie

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

Aby sa umožnilo konzistentné vykonávanie REACH-u, agentúra by mala byť oprávnená 
vyžadovať od členských štátov, aby uskutočňovali osobitné kontroly a aktivity.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Ria Oomen-Ruijten

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 312
ČLÁNOK 124 A (nvoý)

Členské štáty splnomocnia agentúru začať 
vykonávanie kontrol a činností a agentúra 
vypracuje usmernenia na harmonizáciu 
systému kontroly a jeho účinnosť.

Or. en
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Odôvodnenie

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

V rámci riadenia systému REACH je potrebné harmonizované vykonávanie ustanovení tohto 
systému v rámci spoločného trhu a účinný systém kontrol. Agentúra by preto mala mať také 
postavenie, aby mohla od členských štátov žiadať vykonávanie kontrol alebo činností. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Ria Oomen-Ruijten

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 313
ČLÁNOK 125

Členské štáty ustanovia sankcie uplatniteľné 
na porušenie ustanovení tohto nariadenia a 
prijmú všetky opatrenia potrebné na 
zabezpečenie ich vykonania. Tieto sankcie 
musia byť účinné, primerané a odradzujúce. 
Členské štáty oznámia tieto ustanovenia 
Komisii najneskôr ..........* a bezodkladne jej
oznámia všetky nasledujúce zmeny a 
doplnenia, ktoré sa ich týkajú.

Na základe súboru usmernení navrhnutých 
agentúrou sa musia ustanoviť sankcie 
uplatniteľné na porušenie ustanovení tohto 
nariadenia a všetky potrebné opatrenia, aby 
sa zabezpečilo ich vykonanie. Tieto sankcie 
musia byť účinné, primerané a odradzujúce. 
Členské štáty oznámia tieto ustanovenia 
Komisii a agentúre najneskôr do 
osemnástich mesiacov po nadobudnutí 
účinnosti tohto nariadenia a bezodkladne 
im oznámia všetky nasledujúce zmeny a 
doplnenia, ktoré sa ich týkajú.

Or. en

Odôvodnenie

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

Ponechanie systému sankcií v právomoci členských štátov by viedlo k existencii rozličných 
systémov sankcií v rámci Únie. Ak sa majú dosiahnuť ciele systému REACH, musí existovať 
harmonizovaný systém sankcií a harmonizované vykonávanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Guido Sacconi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 314
ČLÁNOK 130

Prílohy sa môžu meniť a dopĺňať v súlade s 
postupom uvedeným v článku 132 ods. 3.

Prílohy sa môžu meniť a dopĺňať v súlade s 
postupom uvedeným v článku 132 ods. 3a.
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Or. en

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Guido Sacconi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 315
ČLÁNOK 131

Opatrenia potrebné na účinné vykonávanie 
tohto nariadenia sa prijímajú v súlade s 
postupom uvedeným v článku 132 ods. 3.

Ak sa ukáže, že na účinné vykonávanie tohto 
nariadenia je potrebné prijať opatrenia, pre 
ktoré toto nariadenie neustanovuje výkon 
právomoci, tieto opatrenia sa prijímajú:
a) v súlade s postupom uvedeným v článku 
132 ods. 3, ak opatrenia, ktoré sa majú 
prijať, sú všeobecného rozsahu pôsobnosti 
určené na uplatňovanie základných 
ustanovení tohto nariadenia;
b) v súlade s postupom uvedeným v článku 
132 ods. 3a, ak opatrenia, ktoré sa majú 
prijať, sú všeobecného rozsahu pôsobnosti 
určené na zmenu a doplnenie ustanovení 
tohto nariadenia, ktoré sa nepovažujú za 
základné.

Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh je potrebný na zladenie textu s ustanoveniami nového 
rozhodnutia o postupe vo výbore, a najmä na rozlíšenie medzi bežným postupom regulačného 
výboru a regulačného výboru s kontrolnou právomocou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Guido Sacconi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 316
ČLÁNOK 132 ODSEK 3 A (nový)
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3a. Ak sa uvedie odkaz na tento odsek, 
uplatnia sa články 5a a 7 rozhodnutia 
1999/468/ES zmenené a doplnené 
rozhodnutím 2006/512/ES.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je potrebný na zladenie textu s ustanoveniami nového 
rozhodnutia o postupe vo výbore, najmä na nahradenie obvyklého postupu regulačného 
výboru postupom regulačného výboru s kontrolnou právomocou, keďže príslušné opatrenia 
majú všeobecný rozsah pôsobnosti zameriavajúci sa na zmenu a doplnenie prvkov návrhu 
právneho predpisu, ktoré nie sú základné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Ria Oomen-Ruijten

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 317
ČLÁNOK 133

Prechodné opatrenia týkajúce sa agentúry Príprava zriadenia agentúry
1. Komisia poskytne na zriadenie agentúry 
potrebnú podporu.

1. Komisia poskytne na zriadenie agentúry 
potrebnú podporu.

2. Na tento účel, pokým sa nevymenuje
výkonný riaditeľ v súlade s článkom 83, 
môže Komisia v mene agentúry a s využitím 
rozpočtu určeného pre agentúru vymenúvať 
zamestnancov vrátane osoby, ktorá bude 
dočasne plniť administratívne funkcie 
výkonného riaditeľa a uzatvárať iné 
zmluvy.

2. Na tento účel, pokým výkonný riaditeľ 
neprevezme svoje povinnosti po 
vymenovaní riadiacou radou agentúry v 
súlade s článkom 83, môže Komisia v mene 
agentúry a s využitím rozpočtu určeného pre 
agentúru: 

a) vymenúvať zamestnancov vrátane osoby, 
ktorá bude dočasne plniť funkcie výkonného 
riaditeľa a
b) uzatvárať iné zmluvy.

Or. en

Odôvodnenie

Corresponds to Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 822 adopted in First Reading.

A proper establishment and operation of the Agency is critical to the success of REACH. The 
Agency must be operationally independent from the Commission, and the Commission shall 
not fulfil such operational tasks set out in the Regulation on behalf of the Agency. If the 
Commission is not fulfilling the role of the Agency, there is no need for the Agency to notify 
the Commission that it is ready to take over the tasks from the Commission.  The Commission, 
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however, should help to establish the Agency until its Management Board has appointed an 
Executive Director. This should include recruitment of staff and conclusion of necessary 
contracts for services, goods and buildings. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Ria Oomen-Ruijten

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 318
ČLÁNOK 136 A (nový)

Článok 136 a
Priebežné hodnotenie vplyvu ex-post
1. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia 
článku 137, uskutoční Komisia po piatich 
rokoch od nadobudnutia účinnosti 
súčasného nariadenia priebežné 
hodnotenie vplyvu ex-post. Hodnotením 
vplyvu ex-post sa analyzuje stav 
vykonávania nariadenia, konfrontujú sa 
dosiahnuté výsledky s predchádzajúcimi 
očakávaniami a hodnotí sa vplyv sučasného 
nariadenia na fungovanie vnútorného trhu 
a hospodárskej súťaže na vnútornom trhu.

2. Komisia predloží hodnotenie vplyvu ex-
post Európskemu parlamentu a Rade 
najneskôr do [šiestich rokov od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia]. 
Komisia predloží návrh na zmenu a 
doplnenie tohto nariadenia, ktoré sú 
nevyhnutné na základe hodnotenia vplyvu 
ex-post.

Or. en

Odôvodnenie

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

Je dôležité vyhodnotiť výsledky dosiahnuté v prvom roku vykonávania REACH-u a zohľadniť 
pritom význam regulačného systému, ktorý REACH vytvára. Overí sa tak, či je možné splniť 
pôvodné ciele, a ak nie, treba vykonať potrebné úpravy.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 319
ČLÁNOK 137 ODSEK 1

1. Do…* Komisia uskutoční preskúmanie, 
aby posúdila, či je potrebné predĺženie 
uplatňovania povinnosti vykonávať 
hodnotenie chemickej bezpečnosti a jej 
zdokumentovania v správe o chemickej 
bezpečnosti pre látky, na ktoré sa nevzťahuje 
táto povinnosť, pretože nepodliehajú 
registrácii alebo jej podliehajú, ale vyrábajú 
alebo dovážajú sa v množstve menšom ako 
10 ton ročne. Na základe tohto preskúmania 
môže Komisia v prípade potreby predložiť 
legislatívne návrhy na rozšírenie tejto 
povinnosti.

1. Do…* Komisia uskutoční preskúmanie, 
aby posúdila, či je potrebné predĺženie 
uplatňovania povinnosti vykonávať 
hodnotenie chemickej bezpečnosti a jej 
zdokumentovania v správe o chemickej 
bezpečnosti pre látky, na ktoré sa nevzťahuje 
táto povinnosť, pretože nepodliehajú 
registrácii. Na základe tohto preskúmania 
môže Komisia v prípade potreby predložiť 
legislatívne návrhy na rozšírenie tejto 
povinnosti.

* 12 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia.

* 6 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia.

Or. en

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 312 - prvé čítanie)

(Súvisí s čl. 14 ods. 1 a s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré k tomuto článku 
predložili tí istí autori)

Odôvodnenie

Revízia správy o chemickej bezpečnosti by sa mala vykonať po šiestich rokoch, keď sa získajú 
skúsenosti z prvých dvoch štádií registrácie. Ak bude správa o chemickej bezpečnosti povinná 
pre všetky látky, ktorých hmotnosť presahuje 1 tonu a nie až 10 ton, ako navrhujú tí istí autori 
v pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu k čl. 14 ods. 1, v tomto článku nie je potrebné uviesť 
odkaz na látky v malých objemoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Urszula Krupa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 320
ČLÁNOK 137 ODSEK 2 ÚVODNÁ ČASŤ

2. Komisia môže predložiť legislatívne 
návrhy hneď ako sa môže stanoviť prakticky 
uskutočniteľný a nákladovo efektívny 
spôsob výberu polymérov na registráciu na 
základe riadnych technických a platných 

2. Komisia predloží legislatívne návrhy 
hneď ako sa môže stanoviť prakticky 
uskutočniteľný a nákladovo efektívny 
spôsob výberu polymérov na registráciu a 
hodnotenie na základe riadnych technických 
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vedeckých kritérií, a po zverejnení správy o: a platných vedeckých kritérií najneskôr do 6 
rokov od nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia a po zverejnení správy o:

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh stanovuje Komisii časový plán na predloženie 
uskutočniteľného a nákladovo efektívneho spôsobu výberu polymérov na registráciu a 
hodnotenie. Opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu EP č. 313. 

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 321
ČLÁNOK 137 ODSEK 2 ÚVODNÁ ČASŤ

2. Komisia môže predložiť legislatívne 
návrhy hneď ako sa môže stanoviť prakticky 
uskutočniteľný a nákladovo efektívny 
spôsob výberu polymérov na registráciu na 
základe riadnych technických a platných 
vedeckých kritérií, a po zverejnení správy o:

2. Komisia predloží legislatívne návrhy 
hneď ako sa môže stanoviť prakticky 
uskutočniteľný a nákladovo efektívny 
spôsob výberu polymérov na registráciu na 
základe riadnych technických a platných 
vedeckých kritérií najneskôr do 6 rokov od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a 
po zverejnení správy o:

Or. en

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 313 - prvé čítanie)

Odôvodnenie

Rozhodnutie o tom, či a kedy Komisia predloží návrh na registráciu polymérov, by sa nemalo 
ponechať na právomoc Komisie. Takáto registrácia sa uvádzala v návrhu znenia, ktoré bolo 
predložené na internetovú konzultáciu. Treba stanoviť termín, aby sa povzbudil rozvoj 
uskutočniteľného a nákladovo účinného spôsobu výberu polymérov na registráciu.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 322
ČLÁNOK 137 ODSEK 3

3. Správa o skúsenostiach získaných z 3. Správa o skúsenostiach získaných pri 
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uplatňovania tohto nariadenia uvedená v 
článku 116 ods. 3 obsahuje preskúmanie 
požiadaviek vzťahujúcich sa na registráciu 
látok vyrábaných alebo dovážaných iba v 
množstvách od 1 tony do 10 ton za rok na 
výrobcu alebo dovozcu. Na základe tohto 
prehľadu môže Komisia predložiť 
legislatívne návrhy na úpravu informačných 
požiadaviek pre látky vyrábané alebo 
dovážané v množstve od 1 do 10 ton za rok 
na výrobcu alebo dovozcu, pri zohľadnení
najnovšieho vývoja, napr. vo vzťahu k 
alternatívnemu testovaniu a (kvantitatívnym) 
vzťahom medzi štruktúrou a aktivitou 
((Q)SAR).

uplatňovaní tohto nariadenia uvedená v 
článku 116 ods. 3, obsahuje prehľad 
informačných požiadaviek vzťahujúcich sa 
na registráciu látok. Na základe tohto 
prehľadu môže Komisia predložiť 
legislatívne návrhy na úpravu informačných 
požiadaviek určených v prílohách VII až X 
s cieľom zohľadniť najnovší vývoj, najmä
vo vzťahu k alternatívnemu testovaniu a 
(kvantitatívnym) vzťahom medzi štruktúrou 
a aktivitou ((Q)SAR).

Or. en

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 314 - prvé čítanie)

Odôvodnenie

Revízia informačných požiadaviek by sa mali obsiahnuť všetky príslušné prílohy a mal by 
vziať do úvahy najnovší vývoj v oblasti alternatívneho testovania. (Lucas & ďalší)

Zámerom zjednodušenia je zabezpečiť, aby informačné požiadavky zohľadňovali najnovší 
vývoj v oblasti testovania a QSAR. (Davies)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Guido Sacconi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 323
ČLÁNOK 137 ODSEK 4

4. Komisia vykoná preskúmanie príloh I, IV 
a V do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia. s cieľom 
prípadne navrhnúť v súlade s postupom 
uvedeným v článku 132 ods. 3 ich zmeny a 
doplnenia.

4. Komisia vykoná preskúmanie príloh IV a 
V do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia. s cieľom 
prípadne navrhnúť v súlade s postupom 
uvedeným v článku 132 ods. 3a ich zmeny a 
doplnenia.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh súvisí s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k 
článku 59 ods. 2, vypúšťa uvedenie odkazu na revíziu k prílohe I, ktorú uviedla Rada v 
súvislosti s rozvojov metodík na vypracovanie limitov pre karcinogénne a mutagénne látky.
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Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je potrebný na zladenie 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 zameriavajúci sa na pozmenenie a doplnenie nepodstatných prvkov 
návrhu právneho predpisu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Chris Davies

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 324
ČLÁNOK 137 ODSEK 4

4. Komisia vykoná preskúmanie príloh I, IV 
a V do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia. s cieľom 
prípadne navrhnúť v súlade s postupom 
uvedeným v článku 132 ods. 3 ich zmeny a 
doplnenia.

4. Komisia vykoná preskúmanie príloh IV a 
V do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia. s cieľom 
prípadne navrhnúť v súlade s postupom 
uvedeným v článku 132 ods. 3 ich zmeny a 
doplnenia.

Or. en

Odôvodnenie

Súvisí s PDN k odôvodneniu 52a( novému).

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 325
ČLÁNOK 137 ODSEK 4 A (nový)

 4 a. Komisia do ... * vykoná kontrolu 
hornej hranice na registráciu, ktorou je 1 
tona ročne na výrobcu alebo dovozcu, a 
kontrolu informačných požiadaviek podľa 
článku 12 pre nanočastice.  Na základe 
tejto kontroly Komisia podá vhodné 
legislatívne návrhy na zmenu prahu tonáže 
a informačných požiadaviek na nanočastice 
s cieľom zabezpečiť adekvátne 
posudzovanie rizika a podľa potreby 
zníženie rizika, aby sa dosiahla vysoká 
úroveň ochrany ľudského zdravia a 
životného prostredia s ohľadom na 
nanočastice.
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* 18 mesiacov odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia

Or. en

(Nový pozmeňujúci a doplňujúci návrh - článok 62 ods. 2 písm. d) na zohľadnenie 
pozmeneného stanoviska výboru VVVNIZR z 10. marca 2006)

Odôvodnenie

Závažné medzery vo vedomostiach týkajúcich sa hodnotenia rizika nanočastíc, ako uviedol 
výbor VVVNIZR, ako aj jeho závery uvádzajúce potrebu pozmenenia existujúcich metód, 
poukazujú na naliehavú nutnosť kontroly ustanovení REACH, aby sa zabezpečilo adekvátne 
hodnotenie rizika a v prípade nevyhnutnosti zníženie rizika, pokiaľ ide o technicky vyrobené 
nanočastice. 

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 326
ČLÁNOK 139

Článok 14 smernice 1999/45/ES sa vypúšťa. Článok 14 smernice č. 1999/45/ES sa 
vypúšťa. Smernica 1999/45/ES sa mení a 
dopĺňa, aby sa zabezpečilo, že spotrebitelia 
dostanú požadované informácie, aby mohli 
prijať adekvátne opatrenia na bezpečné 
používanie látok a prípravkov.

Or. fr

Odôvodnenie

Vývoj primeraného a jednotného komunikačného systému založeného na riziku umožní 
spotrebiteľom získavať informácie a rady potrebné na to, aby mohli bezpečne a účinne 
používať látky a prípravky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Ria Oomen-Ruijten

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 327
PRÍLOHA I ČASŤ 0 BOD 0.3

0.3. Hodnotenie chemickej bezpečnosti 
výrobcu sa týka výroby látky a všetkých 
určených použití. Hodnotenie chemickej 
bezpečnosti látky dovozcu sa týka všetkých 

0. 3 Posúdenie chemickej bezpečnosti sa 
týka všetkých určených použití v množstve 
jedna tona alebo vyššom ročne. Zváži
použitie látky ako takej (vrátane všetkých 
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určených použití. Hodnotenie chemickej 
bezpečnosti zváži použitie látky ako takej 
(vrátane všetkých veľkých nečistôt a prísad), 
látky v prípravku alebo vo výrobku, ako sú 
vymedzené v určených použitiach. 
Hondnotenie zohľadňuje všetky štádiá 
životného cyklu látky vyplývajúce z výroby a 
určených použití. Hodnotenie chemickej 
bezpečnosti sa zakladá na porovnaní 
možných nepriaznivých účinkov látky so 
známou alebo primerane predpokladateľnou 
expozíciou človeka a/alebo životného 
prostredia danej látke po zohľadnení 
vykonávaných a odporúčaných opatrení na 
manažmentu rizika a prevádzkových 
podmienok.

veľkých nečistôt a prísad), látky v prípravku 
alebo vo výrobku. Hodnotenie zohľadňuje 
všetky štádiá životného cyklu látky, ako sú 
vymedzené v určených použitiach. 
Hodnotenie chemickej bezpečnosti sa 
zakladá na porovnaní možných 
nepriaznivých účinkov látky so známou 
alebo primerane predpokladateľnou 
expozíciou človeka a/alebo životného 
prostredia danej látke po zohľadnení 
vykonávaných a odporúčaných opatrení na 
manažmentu rizika a prevádzkových 
podmienok.

Or. en

Odôvodnenie

Je v súlade s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 831 prijatom v prvom čítaní.

Zlepšuje uskutočniteľnosť určením limitu množstva na vykonanie hodnotenia chemickej 
bezpečnosti.  Zosúlaďuje prílohu I s článkom 3 ods. 4c. 

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 328
PRÍLOHA I ČASŤ 1 BOD 1.4.1

1.4.1. Na základe výsledkov z krokov 1 a 2 
sa pre látku stanoví DNEL, ktorá zohľadňuje 
pravdepodobné cesty, trvanie a frekvenciu 
expozície. Pre niektoré koncové body, najmä 
mutagénnosť a karcinogénnosť, dostupné 
informácie pravdepodobne neumožnia 
stanovenie medznej hodnoty a následné 
stanovenie DNEL. V prípade, že je to 
zdôvodnené expozičnými scenármi, môže 
postačovať jedna DNEL. Ak sa však vezmú 
do úvahy dostupné informácie a expozičné 
scenáre v oddieli 9 správy o chemickej 
bezpečnosti, pravdepodobne bude potrebné 
určiť rôzne úrovne DNEL pre každú 
relevantnú ľudskú populáciu (napr. 

1.4.1. Na základe výsledkov z krokov 1 až 3
sa pre látku stanoví odvodená(-é) hladina(-
y), neúčinnosti, ktorá zohľadňuje 
pravdepodobné cesty, trvanie a frekvenciu 
expozície. Pre niektoré koncové body, 
najmä mutagénnosť a karcinogénnosť, 
dostupné informácie pravdepodobne 
neumožnia stanovenie medznej hodnoty a 
následné stanovenie DNEL.  V prípade, že je 
to zdôvodnené expozičnými scenármi, môže 
postačovať jedna DNEL. Ak sa však vezmú 
do úvahy dostupné informácie a expozičné 
scenáre v oddieli 9 správy o chemickej 
bezpečnosti, pravdepodobne bude potrebné 
určiť rôzne úrovne DNEL pre každú 
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pracovníci, spotrebitelia a ľudia, ktorí môžu 
byť látke vystavení nepriamo cez životné 
prostredie) a prípadne aj pre isté podskupiny 
populácie (napr. deti, tehotné ženy) a pre 
rôzne spôsoby expozície. Uvedie sa plné 
zdôvodnenie, ktoré okrem iného špecifikuje 
výber použitých informácií, spôsob 
expozície (orálne, dermálne, inhalačne), ako 
aj trvanie a frekvenciu vystavenia účinkom 
látky, pre ktorú daná DNEL platí. Ak je 
pravdepodobné, že sa vyskytne viac ako 
jedna cesta expozície, potom sa úroveň 
DNEL stanovuje pre každý spôsob expozície 
a pre expozíciu kombinovanú zo všetkých 
spôsobov. Pri stanovovaní úrovne DNEL sa 
okrem iného berú do úvahy tieto faktory:

relevantnú ľudskú populáciu (napr. 
pracovníci, spotrebitelia a ľudia, ktorí môžu 
byť látke vystavení nepriamo cez životné 
prostredie), pre zraniteľné skupiny populácie 
a pre rôzne spôsoby expozície. Uvedie sa 
plné zdôvodnenie, ktoré okrem iného 
špecifikuje výber použitých informácií, 
spôsob expozície (orálne, dermálne, 
inhalačne), ako aj trvanie a frekvenciu 
vystavenia účinkom látky, pre ktorú daná 
DNEL platí. Ak je pravdepodobné, že sa 
vyskytne viac ako jedna cesta expozície, 
potom sa úroveň DNEL stanovuje pre každý 
spôsob expozície a pre expozíciu 
kombinovanú zo všetkých spôsobov. Pri 
stanovovaní úrovne DNEL sa okrem iného 
berú do úvahy tieto faktory:

a) neistota vyplývajúca okrem iných 
činiteľov aj z variability pokusných údajov a 
z vnútrodruhových a medzidruhových 
rozdielov,

i) neistota vyplývajúca okrem iných 
činiteľov aj z variability pokusných údajov a 
z vnútrodruhových a medzidruhových 
rozdielov;

b) charakter a závažnosť účinku, ii) charakter a závažnosť účinku;

c) senzitivita ľudskej (podskupiny) 
populácie, pre ktorú platia kvantitatívne 
a/alebo kvalitatívne informácie o expozícii.

iii) ľudská populácia, pre ktorú platia 
kvantitatívne a/alebo kvalitatívne informácie 
o expozícii.

iii a) osobitná náchylnosť zraniteľných 
skupín populácie;
iii b) každý náznak neštandardných 
účinkov, najmä vtedy, keď je spôsob 
pôsobenia neznámy alebo nedostatočne 
opísaný ;
iiii c) možnosť súčasnej expozície iným 
chemickým látkam.

Or. en

Odôvodnenie

Mnohé ochorenia vznikajú v perinatálnej fáze.  Zraniteľné skupiny by sa preto tiež mali 
zahrnúť do textu, aby boli určené úrovne bezpečnosti platné pre ochranu budúcich generácií.  
Týmto sa opätovne predkladá pozmeňujúci a doplňujúci návrh EP č. 320.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 329
PRÍLOHA I ČASŤ 1 BOD 1.4.1

1.4.1 Na základe výsledkov z krokov 1 a 2 
sa pre látku stanoví DNEL, ktorá zohľadňuje 
pravdepodobné cesty, trvanie a frekvenciu 
expozície. Pre niektoré koncové body, najmä 
mutagénnosť a karcinogénnosť, dostupné 
informácie pravdepodobne neumožnia 
stanovenie medznej hodnoty a následné 
stanovenie DNEL. V prípade, že je to 
zdôvodnené expozičnými scenármi, môže 
postačovať jedna DNEL. Ak sa však vezmú 
do úvahy dostupné informácie a expozičné 
scenáre v oddieli 9 správy o chemickej 
bezpečnosti, pravdepodobne bude potrebné 
určiť rôzne úrovne DNEL pre každú 
relevantnú ľudskú populáciu (napr. 
pracovníci, spotrebitelia a ľudia, ktorí môžu 
byť látke vystavení nepriamo cez životné 
prostredie) a prípadne aj pre isté podskupiny 
populácie (napr. deti, tehotné ženy) a pre 
rôzne spôsoby expozície. Uvedie sa plné 
zdôvodnenie, ktoré okrem iného špecifikuje 
výber použitých informácií, spôsob 
expozície (orálne, dermálne, inhalačne), ako 
aj trvanie a frekvenciu vystavenia účinkom 
látky, pre ktorú daná DNEL platí. Ak je 
pravdepodobné, že sa vyskytne viac ako 
jedna cesta expozície, potom sa úroveň 
DNEL stanovuje pre každý spôsob expozície 
a pre expozíciu kombinovanú zo všetkých 
spôsobov. Pri stanovovaní úrovne DNEL sa 
okrem iného berú do úvahy tieto faktory:

1.4.1. Na základe výsledkov z krokov 1 a 2 
sa pre látku stanoví DNEL, ktorá zohľadňuje 
pravdepodobné cesty, trvanie a frekvenciu 
expozície.  Pre niektoré koncové body, 
najmä mutagénnosť a karcinogénnosť, 
dostupné informácie pravdepodobne 
neumožnia stanovenie medznej hodnoty a 
následné stanovenie DNEL. V prípade, že je 
to zdôvodnené expozičnými scenármi, môže 
postačovať jedna DNEL. Ak sa však vezmú 
do úvahy dostupné informácie a expozičné 
scenáre v oddieli 9 správy o chemickej 
bezpečnosti, pravdepodobne bude potrebné 
určiť rôzne úrovne DNEL pre každú 
relevantnú ľudskú populáciu (napr. 
pracovníci, spotrebitelia a ľudia, ktorí môžu 
byť látke vystavení nepriamo cez životné 
prostredie), pre zraniteľné skupiny populácie 
a pre rôzne spôsoby expozície. Uvedie sa 
plné odôvodnenie, ktoré okrem iného 
špecifikuje výber použitých informácií, 
spôsob expozície (orálne, dermálne, 
inhalačne), ako aj trvanie a frekvenciu 
vystavenia účinkom látky, pre ktorú daná 
DNEL platí. Ak je pravdepodobné, že sa 
vyskytne viac ako jedna cesta expozície, 
potom sa úroveň DNEL stanovuje pre každý 
spôsob expozície a pre expozíciu 
kombinovanú zo všetkých spôsobov. Pri 
stanovovaní úrovne DNEL sa okrem iného 
berú do úvahy tieto faktory:

a) neistota vyplývajúca okrem iných 
činiteľov aj z variability pokusných údajov a 
z vnútrodruhových a medzidruhových 
rozdielov,

i) neistota vyplývajúca okrem iných 
činiteľov aj z variability pokusných údajov a 
z vnútrodruhových a medzidruhových 
rozdielov;

b) charakter a závažnosť účinku, ii) charakter a závažnosť účinku;
c) senzitivita ľudskej (podskupiny) 
populácie, pre ktorú platia kvantitatívne 
a/alebo kvalitatívne informácie o expozícii.

iii) senzitivita ľudskej (podskupiny) 
populácie, pre ktorú platia kvantitatívne 
a/alebo kvalitatívne informácie o expozícii 
vrátane osobitnej náchylnosti zraniteľných 
skupín populácie;
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iii a) každý náznak neštandardných 
účinkov, najmä vtedy, keď je spôsob 
pôsobenia neznámy alebo nedostatočne 
opísaný ;
iiii b) možnosť súčasnej expozície iným 
chemickým látkam.

Or. en

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 320 - prvé čítanie)

Odôvodnenie

Mnohé ochorenia vznikajú v perinatálnej fáze vyvíjajúceho sa dieťaťa. Zraniteľné skupiny je 
preto tiež potrebné zahrnúť do textu, aby úrovne bezpečnosti spĺňali požiadavky na ochranu 
budúcich generácií.  

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 330
PRÍLOHA I ČASŤ 5 BOD 5.0 ÚVODNÁ ČASŤ

Cieľom hodnotenia expozície je urobiť 
kvantitatívny alebo kvalitatívny odhad 
dávky/koncentrácie látky, ktorej sú alebo 
môžu byť vystavení ľudia alebo životné 
prostredie. Hodnotenie zohľadňuje všetky 
štádiá životného cyklu látky vyplývajúce z 
výroby a určených použití a vzťahuje sa na 
všetky expozície, ktoré sa môžu týkať 
nebezpečenstiev určených v oddieloch 1 až 
4. Hodnotenie expozície sa skladá z týchto 
dvoch krokov, ktoré sa v tomto zmysle jasne 
určia v správe o chemickej bezpečnosti:

Cieľom hodnotenia expozície je urobiť 
kvantitatívny alebo kvalitatívny odhad 
dávky/koncentrácie látky, ktorej sú alebo 
môžu byť vystavení ľudia alebo životné 
prostredie. Hodnotenie zohľadňuje všetky 
štádiá životného cyklu látky. Hodnotenie 
expozície sa skladá z týchto dvoch krokov, 
ktoré sa v tomto zmysle jasne určia v správe 
o chemickej bezpečnosti:

Or. en

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

Odôvodnenie

Hoci je dodatočná zmienka Rady týkajúca sa životného cyklu vítaná, nemá význam hovoriť o 
životnom cykle vyplývajúcom z výroby a použitia, pretože sú to dôležité súčasti životného 
cyklu, ktoré je tiež potrebné zohľadniť. 
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Spájanie hodnotenia expozície so zistenými rizikami vedie k mnohým protichodným spôsobom 
interpretácie. Mohlo by to nadmerne zúžiť rozsah hodnotenia rizík. V otázke rozsahu 
hodnotenia rizík by nemali existovať nejasnosti.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Lena Ek

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 331
PRÍLOHA I ČASŤ 5 BOD 5.0 ÚVODNÁ ČASŤ

Cieľom hodnotenia expozície je urobiť 
kvantitatívny alebo kvalitatívny odhad 
dávky/koncentrácie látky, ktorej sú alebo 
môžu byť vystavení ľudia alebo životné 
prostredie. Hodnotenie zohľadňuje všetky 
štádiá životného cyklu látky vyplývajúce z 
výroby a určených použití a vzťahuje sa na 
všetky expozície, ktoré sa môžu týkať 
nebezpečenstiev určených v oddieloch 1 až 
4. Hodnotenie expozície sa skladá z týchto 
dvoch krokov, ktoré sa v tomto zmysle jasne 
určia v správe o chemickej bezpečnosti:

Cieľom hodnotenia expozície je urobiť 
kvantitatívny alebo kvalitatívny odhad 
dávky/koncentrácie látky, ktorej sú alebo 
môžu byť vystavení ľudia alebo životné 
prostredie. Hodnotenie zohľadňuje všetky 
štádiá životného cyklu látky vyplývajúce z 
výroby a určených použití a vzťahuje sa na 
všetky expozície. Hodnotenie expozície sa 
skladá z týchto dvoch krokov, ktoré sa v 
tomto zmysle jasne určia v správe o 
chemickej bezpečnosti:

Or. en

Odôvodnenie

Obmedzenie hodnotenia expozície predložené Radou obmedzuje jeho využiteľnosť.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 332
PRÍLOHA I ČASŤ 5 BOD 5.0 ÚVODNÁ ČASŤ

Cieľom hodnotenia expozície je urobiť 
kvantitatívny alebo kvalitatívny odhad 
dávky/koncentrácie látky, ktorej sú alebo 
môžu byť vystavení ľudia alebo životné 
prostredie. Hodnotenie zohľadňuje všetky 
štádiá životného cyklu látky vyplývajúce z 
výroby a určených použití a vzťahuje sa na 
všetky expozície, ktoré sa môžu týkať 
nebezpečenstiev určených v oddieloch 1 až 
4. Hodnotenie expozície sa skladá z týchto 
dvoch krokov, ktoré sa v tomto zmysle jasne 

Cieľom hodnotenia expozície je urobiť 
kvantitatívny alebo kvalitatívny odhad 
dávky/koncentrácie látky, ktorej sú alebo 
môžu byť vystavení ľudia alebo životné 
prostredie. Hodnotenie zohľadňuje všetky 
štádiá životného cyklu látky vyplývajúce z 
výroby a určených použití . Hodnotenie 
expozície sa skladá z týchto dvoch krokov, 
ktoré sa v tomto zmysle jasne určia v správe 
o chemickej bezpečnosti:
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určia v správe o chemickej bezpečnosti:

Or. en

Odôvodnenie

Navrhovaná veta, ktorú doplnila Rada, pridáva postupu hodnotenia rizika nejasnosť a 
neurčitosť, pretože sú možné viaceré protikladné spôsoby interpretácie. 

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 333
PRÍLOHA III BOD A A) (nový)

aa) nanočastice,

Or. en

(Nový pozmeňujúci a doplňujúci návrh - článok 62(2) d), ktorý zohľadňuje pozmenené 
stanovisko výboru VVVNIZR z 10. marca 2006)

Odôvodnenie

Nanočastice sa zatiaľ vyrábajú vo veľmi malých množstvách.  Ale vzhľadom na ich významný 
potenciál mať nepriaznivé biologické účinky by sa ako minimálne bezpečnostné opatrenie 
mali nanočastice v množstve medzi 1 a 10 tonami považovať za prioritné látky, pre ktoré by sa 
mali poskytnúť prinajmenšom informácie z prílohy VII , ak sa nevykonajú testy špecifické pre
nanočastice. 

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 334
PRÍLOHA III BOD B) BOD I)

(i) s disperzným alebo difúznym použitím, 
najmä keď sú takéto látky používané v 
spotrebiteľských prípravkoch alebo 
začlenené do spotrebiteľských výrobkov; a

i) s disperzným alebo difúznym použitím, 
najmä keď sú takéto látky používané 
samostatne alebo v prípravkoch pre 
spotrebiteľa alebo na pracovné účely alebo 
začlenené do spotrebiteľských výrobkov; a

Or. en
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(Súčasť pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 388 (odsek b, prvá zarážka) - prvé čítanie)

Odôvodnenie

Základné bezpečnostné informácie by sa mali poskytnúť aj pre nebezpečné látky v množstve 
medzi 1 a 10 tonami s disperzným alebo difúznym použitím v odbornom sektore. 

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 335
PRÍLOHA III BOD B) BOD I)

(i) s disperzným alebo difúznym použitím, 
najmä keď sú takéto látky používané v 
spotrebiteľských prípravkoch alebo
začlenené do spotrebiteľských výrobkov; a

i) s disperzným alebo difúznym použitím, 
najmä keď sú takéto látky používané v 
spotrebiteľských prípravkoch, začlenené do 
spotrebiteľských výrobkov alebo určené na 
odborné použitie, alebo

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je kompromisom medzi znením Rady a pozmeňujúcim 
a doplňujúcim návrhom EP 388.  Mali by sa poskytnúť základné bezpečnostné informácie, 
ako napríklad jednoduché testy týkajúce sa rakoviny a podráždenia pokožky s cieľom ochrany 
pracovníkov, ako aj vtedy, keď je pravdepodobné, že chemické látky sú nebezpečné. 

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 336
PRÍLOHA III BOD B) BOD I)

(i) s disperzným alebo difúznym použitím, 
najmä keď sú takéto látky používané v 
spotrebiteľských prípravkoch alebo 
začlenené do spotrebiteľských výrobkov; a

i) s disperzným alebo difúznym použitím, 
najmä keď sú takéto látky používané v 
spotrebiteľských prípravkoch alebo 
začlenené do spotrebiteľských výrobkov;  
alebo  

Or. en

Odôvodnenie

Kritériá pre látky v množstve 1 až 10 ton by mali tiež zahŕňať látky so zvýšeným 
nebezpečenstvom.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Cristina Gutiérrez-Cortines + Ria Oomen-
Ruijten

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 337
PRÍLOHA IV nové POLOŽKY(nový)

č. EINECS    Názov/Skupina    č. CAS 

231-096-4      Železo                7439-89-6
Anorganické látky so širokým rozšírením, 
alebo nebezpečenstvo ktorých je dobre 
známe, ako napríklad chlorid sodný, sóda, 
technický uhličitan draselný (potaš), oxid 
vápenatý, zlato, striebro, hliník, horčík, 
silikáty, sklo, frita

Or. en

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa sčasti opätovne zaraďuje pozmeňujúci a 
doplňujúci návrh 322 prijatý v prvom čítaní.

Oceľ, výroba ktorej je hlavným využitím železa, sa vyrába 150 rokov bez dôkazov, že by železo 
predstavovalo nebezpečenstvo pre ľudské zdravie alebo životné prostredie.  Keďže je železo 
ťažkotonážny materiál, bude potenciálne podliehať rozsiahlemu testovaniu v rámci REACH. 
Takéto testovanie bude mať za následok použitie veľkého množstva laboratórnych zvierat. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Ria Oomen-Ruijten

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 338
PRÍLOHA IV nové POLOŽKY (nový)

č. EINECS    Názov/Skupina    č. CAS 

215-138-9      Oxid vápenatý   1305-78-8
256-858-3     Oxid vápenato-horečnatý          50933-
69-2
83897-84-1                                              69227-00-0 

 281-192-5
273-923-1

Prírodné botanocké látky, ktoré sa bežne používajú v 
potravinách. 

Or. en
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Odôvodnenie

This amendment partially reinstates amendment 322 adopted in the first reading. 1. 
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 322 referred to “inorganic substances that are common or 
the risks of which are well known” and gave as an example both calcium oxide (lime) and 
calcium magnesium oxide (dolime).These two substances already fulfil the two criteria which 
are stated in article 2.7 a) of the Common Position: 1) there is sufficient information about 
them, 2) they are considered to cause minimum risks because of their intrinsic properties. 

2. Exemption of natural botanical substances commonly  found in foodstuffs, reduces the 
burden of registration of the users of natural botanical substances. Natural botanical 
subtances are commonly found in foodstuffs and justified in use from both a human health 
and environmental perspective. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Avril Doyle, Bogusław Sonik, Johannes 
Blokland

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 339
PRÍLOHA IV nové POLOŽKY (nový)

č. EINECS    Názov/Skupina    č. CAS 

215-138-9      Oxid vápenatý   1305-78-8
256-858-3     Oxid vápenato-horečnatý          50933-
69-2
281-192-5                                                83897-84-1
273-923-1    69227-00-0

Or. en

(Čiastočné opätovné uvedenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 322 prijatého v prvom 
čítaní)

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh sčasti opätovne zaraďuje pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 322 z prvého čítania.  1. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 322 sa vzťahoval na 
„Anorganické látky so širokým rozšírením, alebo nebezpečenstvo ktorých je dobre známe“ a 
uviedol sa v ňom ako príklad oxid vápenatý (vápno) a oxid vápenato-horečnatý( pálený 
dolomit).  

Tieto dve látky už spĺňajú dve kritériá uvedené v článku 2.7 a) spoločnej pozície: 1) existuje o 
nich dostatočné množstvo informácií, 2) sa považujú sa za látky spôsobujúce minimálne riziko 
z dôvodu ich prirodzených vlastností. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Ria Oomen-Ruijten

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 340
PRÍLOHA V ODSEK 7

7. Tieto látky, ktoré sa vyskytujú v prírode, 
ak nie sú chemicky zmenené:

7. Látky, ktoré sa vyskytujú v prírode, ak nie 
sú chemicky zmenené a materiály z nich 
odvodené prostredníctvom mineralogických 
procesov alebo procesov fyzikálnej 
transformácie:

nerasty, rudy, koncentráty rúd, cementový 
slinok, zemný plyn, skvapalnený ropný plyn, 
kondenzát zemného plynu, procesné plyny a 
ich zložky, ropa, uhlie, koks;.

nerasty, rudy, koncentráty rúd, cementový 
slinok, zemný plyn, skvapalnený ropný plyn, 
kondenzát zemného plynu, procesné plyny a 
ich zložky, ropa, uhlie, koks.

Or. en

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa sčasti opätovne zaraďuje pozmeňujúci a 
doplňujúci návrh výboru ITRE 255 prijatý v prvom čítaní.

Text uvedený v spoločnej pozícii je technicky nesprávny a opis nesúhlasí s vlastnosťami 
uvedených látok, keďže niektoré z nich sa nevyskytujú v prírode (ako napríklad procesné 
plyny) a iné sú chemicky modifikované. Pri chápaní zámerov Rady tak, že sú v súlade so 
zámermi Parlamentu v prvom čítaní, účelom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je 
dospieť s Radou ku kompromisu, aby bolo znenie technicky správne a odstránila sa právna 
neurčitosť. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Stéphane Le Foll

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 341
PRÍLOHA V ODSEK 8

8. Látky vyskytujúce sa v prírode iné, ako sú 
uvedené v odseku 7, ak nie sú chemicky 
zmenené, pokiaľ nespĺňajú kritériá 
klasifikácie ako nebezpečné podľa smernice 
67/548/EHS;

8. Látky vyskytujúce sa v prírode iné, ako sú 
uvedené v odseku 7, ak nie sú chemicky 
zmenené, pokiaľ nespĺňajú kritériá 
klasifikácie ako nebezpečné podľa smernice 
67/548/EHS;

Pokiaľ ide o prírodné látky, pre ktoré 
neplatia výnimky, sa predloženie 
registrácie, informácie, testy a kritériá 
hodnotenia uvedené v prílohách VI až X 
musia prispôsobiť v súlade s osobitným 
charakterom týchto výrobkov 
prostredníctvom predbežných vykonávacích 
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ustanovení pre túto otázku a závery sa 
uvedú v prílohe XI tohto nariadenia. 

Or. fr

Odôvodnenie

Registrácia a hodnotenie predstavujú v otázke prírodných látok vážny problém. Mnohé 
stanovené testy a metódy sú v ich prípade nepoužiteľné z dôvodu komplexnosti ich zloženia.  
Sú neprimerané, pretože tieto látky sú v prírode neustále prítomné.  Uvedený postup nie je 
vhodný vzhľadom na situáciu ich výrobcov, ktorí sú vo všeobecnosti malí poľnohospodári.  
Mal by sa preto vymedziť spôsob registrácie a hodnotenia prispôsobený osobitným 
charakteristickým vlastnostiam látok vyskytujúcim sa v prírode.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 342
PRÍLOHA VII ÚVODNÁ ČASŤ ODSEK 5

Pred vykonaním nových testov na 
identifikáciu vlastností uvedených v tejto 
prílohe sa najprv posúdia všetky dostupné 
údaje in vitro, údaje in vivo, historické údaje, 
údaje z platných (Q)SAR a údaje zo 
štrukturálne podobných látok (prístup 
krížového porovnania). Zamedzia sa testy 
/žieravých látok in vivo v 
koncentrácii/dávkach vyvolávajúcich 
poleptanie. Pred testovaním by sa okrem 
tejto prílohy mali zohľadňovať aj ďalšie 
usmernenia o stratégiách testovania.

Pred vykonaním nových testov na 
identifikáciu vlastností uvedených v tejto 
prílohe sa najprv posúdia všetky dostupné 
údaje in vitro, údaje in vivo, historické údaje, 
údaje z platných (Q)SAR a údaje zo 
štrukturálne podobných látok (prístup 
krížového porovnania). Zamedzia sa testy 
/žieravých látok in vivo v 
koncentrácii/dávkach vyvolávajúcich 
poleptanie. Pred testovaním musí 
registrujúci predložiť návrh a časový 
rozvrh na splnenie informačných 
požiadaviek tejto prílohy v súlade s 
článkom 12 ods. 1, pokiaľ ide o testy na 
stavovcoch, a okrem tejto prílohy by sa mali 
zohľadňovať aj ďalšie usmernenia o 
stratégiách testovania. 

Or. en

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 329 - prvé čítanie)

Odôvodnenie

Successful First Reading Pozmeňujúci a doplňujúci návrh intended to reduce unnecessary 
animal testing. Linked to Pozmeňujúci a doplňujúci návrh of Article 39(1). (Davies)
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Linked to Pozmeňujúci a doplňujúci návrh of Article 39(1). In order to prevent animal testing 
and save costs for industry, particularly SMEs, and as data from animal tests should only be 
provided if necessary for the safety assessment of a substance, testing proposals involving 
tests on vertebrate animals for provision of the information specified in Annex VII should also 
be submitted. (Lucas & others + Brepoels & Wijkman)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Ria Oomen-Ruijten

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 343
PRÍLOHA VII BOD 9.1.2

9.1.2. Štúdia inhibície rastu vodných rastlín 
(prednostne na riasach)

vypúšťa sa

9.1.2. Štúdia sa nemusí robiť, ak 
zmierňujúce faktory naznačujú, že toxicita 
pre vodné prostredie je nepravdepodobná, 
napríklad ak je látka vysoko nerozpustná vo 
vode alebo je nepravdepodobné, že by 
prenikla biologickými membránami.

Or. en

Odôvodnenie

Rada v prílohe VII ( 1– 10 t) uviedla test s riasami ako dodatočný test toxicity látky pre vodné 
prostredie, čo sa nepredpokladalo ani v návrhu Komisie ani v správe EP z prvého čítania.  
Tento test by značne zvýšil náklady na testovanie v prílohe VII (približne 5 000 eur) bez 
prínosu nových informácií, pretože v prílohe VII (1-10 t) je už stanovený test toxicity pre 
vodné prostredie s dafniami alebo rybami.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 344
PRÍLOHA VIII ÚVODNÁ ČASŤ ODSEK 3

Pred vykonaním nových testov na určenie 
vlastností uvedených v tejto prílohe sa 
najprv posúdia všetky dostupné údaje in 
vitro, údaje in vivo, historické údaje, údaje z 
platných (Q)SAR a údaje zo štrukturálne 
podobných látok (prístup krížového 
porovnania). Zamedzí sa testovanie 
žieravých látok in vivo v 
koncentrácii/dávkach vyvolávajúcich 

Pred vykonaním nových testov na 
identifikáciu vlastností uvedených v tejto 
prílohe sa najprv posúdia všetky dostupné 
údaje in vitro, údaje in vivo, historické údaje, 
údaje z platných (Q)SAR a údaje zo 
štrukturálne podobných látok (prístup 
krížového porovnania). Zamedzia sa testy 
/žieravých látok in vivo v 
koncentrácii/dávkach vyvolávajúcich 
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poleptanie. Pred testovaním by sa okrem 
tejto prílohy mali zohľadňovať aj ďalšie 
usmernenia o stratégiách testovania.

poleptanie. Pred testovaním musí 
registrujúci predložiť návrh a časový 
rozvrh na splnenie informačných 
požiadaviek tejto prílohy v súlade s 
článkom 12 ods. 1, pokiaľ ide o testy na 
stavovcoch, a okrem tejto prílohy by sa mali 
zohľadňovať aj ďalšie usmernenia o 
stratégiách testovania. 

Or. en

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 337 - prvé čítanie)

Odôvodnenie

Spojitosť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k článku 39 ods. 1. S cieľom zabrániť 
testovaniu na zvieratách a ušetriť na nákladoch v priemysle, predovšetkým v malých a 
stredných podnikoch, a keďže údaje pochádzajúce z testovania na zvieratách by sa mali 
poskytovať iba v tom prípade, ak je to nevyhnutné na hodnotenie bezpečnosti látky, by sa mali 
s cieľom poskytnúť informácie uvedené v prílohe VIII predkladať aj návrhy na testovanie na 
zvieracích stavovcoch.  (Lucas & iní + Brepoels & Wijkman)

Úspešný pozmeňujúci a doplňujúci návrh z prvého čítania, ktorého účelom je znížiť zbytočné 
testovanie na zvieratách. Spojitosť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k článku 39 ods. 
1. (Davies)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Ria Oomen-Ruijten

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 345
PRÍLOHA VIII BODY 8.4.2 A 8.4.3

8.4.2. Štúdia cytogénnosti in vitro na 
bunkách cicavcov

8.4.2. Štúdia cytogénnosti in vitro na 
bunkách cicavcov alebo na mikrojadrách

8.4.2. Štúdia sa zvyčajne nemusí robiť: 8.4.2 Tieto štúdie (8.4.2 a 8.4.3) sa bežne 
nemusia robiť ak

– ak sú k dispozícii primerané údaje o teste 
cytogénnosti in vivo, alebo

— ak sú k dispozícii primerané údaje o teste 
cytogénnosti in vivo, alebo

– ak je známe, že látka je karcinogénna v 
kategórii 1 alebo 2 alebo mutagénna v 
kategórii 1, 2 alebo 3

-— ak je známe, že látka je karcinogénna v 
kategórii 1 alebo 2 alebo mutagénna v 
kategórii 1,2 alebo 3, alebo ak registrujúci 
vykonáva, alebo ak je to potrebné, ak 
odporúča opatrenia na riadenie rizík, ako 
keby išlo o uvedený prípad; alebo
— ak z posúdenia chemickej bezpečnosti v 
súlade s prílohou I vyplýva, že nie je 
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opodstatnené nebezpečenstvo pre 
zdravie/životné prostredie vzhľadom na 
expozíciu v rámci určeného použitia, alebo 
že je adekvátne monitorované pri 
zohľadnení opatrení na riadenie rizík.
Uplatňuje sa príloha XI.3.

8.4.3 Štúdia génovej mutácie in vitro na 
bunkách cicavcov, ak sú negatívne výsledky 
v prílohe VII, oddieli 6.4.1. a v prílohe VIII, 
oddieli 6.4.2.

8.4.3. Pozitívny výsledok každej zo štúdií
génovej mutácie in vitro v prílohe VII alebo 
VIII je možné potvrdiť vykonaním ďalšieho 
testu in vitro na potvrdenie 
pravdepodobného mechanizmu a/alebo 
zopakovaním štúdie s použitím vhodného 
exogénneho metabolického systému (napr. 
ľudských mikrozómnych enzýmov). 

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zodpovedá pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 
399 prijatému v prvom čítaní.
Štúdia cytogenicity sa môže nahradiť spoľahlivejšími štúdiami.  Obe štúdie sa nevykonávajú 
na zvieratách. 
1. Na zvýšenie pružnosti by malo byť možné vykonať štúdiu in vitro na mikrojadrách namiesto 
štúdie cytogenity in vitro.
2. Test by sa mal vykonať iba vtedy, ak je to naozaj nevyhnutné a so zohľadnením opatrení na 
manažment rizík.
3. Vyhnutie sa testovaniu na zvieratách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Ria Oomen-Ruijten

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 346
PRÍLOHA VIII STĹPCE 1 A 2 BOD 8.7

Stĺpec 1

8.7. Reprodukčná toxicita

Stĺpec 1
8.7. Reprodukčná toxicita

8.7.1. Skríning reprodukčnej/vývojovej 
toxicity, jeden druh (OECD 421 alebo 422), 
ak nie sú z dostupných informácií o 
štrukturálne podobných látkach, z odhadov 
(Q)SAR alebo z metód in vitro žiadne
dôkazy, že látka môže byť toxická v 
súvislosti s vývojom.

8.7.1. Pri počiatočnom posudzovaní tohto 
koncového bodu by sa mali brať do úvahy 
všetky dostupné toxikologické informácie
(napr. z 28-dňového alebo 90-dňového 
výskumu), najmä informácie o štrukturálne 
podobných látkach, z odhadov (Q)SAR 
alebo z metód in vitro.
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Stĺpec 2 Stĺpec 2
8.7.1. Táto štúdia sa nemusí robiť, ak:
– je známe, že látka je genotoxický 
karcinogén a vykonávajú sa vhodné 
opatrenia na manažment rizík; alebo
– je známe, že látka je mutagén pôsobiaci 
na zárodkové bunky a vykonávajú sa 
vhodné opatrenia na manažment rizík; 
alebo
– možno vylúčiť relevantnú expozíciu ľudí 
v súlade s prílohou XI oddiel 3; alebo
– je k dispozícii štúdia prenatálnej vývojovej 
toxicity (oddiel 8.7.2. tejto prílohy) alebo
dvojgeneračnej reprodukčnej toxicity 
(oddiel 8.7.3. tejto prílohy).

8.7.1 Ak počiatočné hodnotenie preukáže 
dôkazy o tom, že látka môže toxicky pôsobiť 
z hľadiska vývoja alebo reprodukcie, a ak 
spoločnosť nezavedie a neodporučí vhodné 
opatrenia na riadenie rizík ako by to bolo 
pri zaradení do kategórie reprodukčných 
toxických látok 1 a 2, registrujúci vykoná 
ďalšie náležité testovanie na reprodukčnú 
toxicitu. 
Uplatňujú sa podmienky v prílohe IX 
uvedené pre tieto štúdie.

Ak je o látke známe, že má nepriaznivé 
účinky na plodnosť a spĺňa kritériá 
klasifikácie ako repr. kategórie 1 alebo 2: 
R60, a dostupné údaje sú primerané na 
podporu rozsiahleho hodnotenia rizika, 
potom nebudú potrebné žiadne ďalšie testy 
na plodnosť. Musí sa však zvážiť skúšanie 
vývojovej toxicity.
Ak je o látke známe, že spôsobuje vývojovú 
toxicitu a spĺňa kritériá klasifikácie ako 
repr. kategórie 1 alebo 2: R61, a dostupné 
údaje sú primerané na podporu rozsiahleho 
hodnotenia rizika, potom nebude potrebné 
žiadne ďalšie skúšanie vývojovej toxicity. 
Musí sa však zvážiť skúšanie účinkov na 
plodnosť.
V prípadoch, že existujú vážne obavy o 
potenciáli nepriaznivých účinkov na 
plodnosť alebo vývoj, môže registrujúci 
miesto skríningovej štúdie navrhnúť buď 
štúdiu prenatálnej vývojovej toxicity 
(príloha IX, oddiel 8.7.2.) alebo štúdiu 
dvojgeneračnej reprodukčnej toxicity 
(príloha IX oddiel 8.7.3.).

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zodpovedá pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 
405 prijatému v prvom čítaní.
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Na tento test je potrebné vysoké množstvo testov na zvieratách, a preto je nesmierne náročný 
z hľadiska nákladov. Prináša však iba nedostatočné výsledky.  Preto sa navrhuje vykonať 
počiatočné hodnotenie a vzhľadom na výsledky sa podľa potreby musia vykonať ďalšie 
spoľahlivejšie testy. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dagmar Roth-Behrendt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 347
PRÍLOHA VIII STĹPCE 1 A 2 BOD 8.7.1.

Stĺpec 1 Stĺpec 1
8.7.1 Skríning reprodukčnej/vývojovej 
toxicity, jeden druh (OECD 421 alebo 422), 
ak nie sú z dostupných informácií o 
štrukturálne podobných látkach, z odhadov 
(Q)SAR alebo z metód in vitro žiadne 
dôkazy, že látka môže byť toxická v 
súvislosti s vývojom.

Výskum prenatálnej vývojovej toxicity, na 
jednom druhu, najvhodnejšou formou 
podania, s prihliadnutím na pravdepodobné 
spôsoby expozície ľudí ( B.31 nariadenia 
Komisie o testovacích metódach, ako sa 
uvádza v článku 13 ods. 2 alebo OECD 
414), ak nie sú z dostupných informácií o 
štrukturálne podobných látkach, z odhadov 
(Q)SAR alebo z metód in vitro žiadne 
postačujúce dôkazy, že látka môže byť 
toxická v súvislosti s vývojom

Stĺpec 2 Stĺpec 2
V prípadoch, že existujú vážne obavy o 
potenciáli nepriaznivých účinkov na 
plodnosť alebo vývoj, môže registrujúci 
miesto skríningovej štúdie navrhnúť buď 
štúdiu prenatálnej vývojovej toxicity 
(príloha IX, oddiel 8.7.2.) alebo štúdiu 
dvojgeneračnej reprodukčnej toxicity 
(príloha IX, oddiel 8.7.3.).

Ak nie je k dispozícii žiadna štúdia 
krátkodobej toxicity opakovaných dávok 
alebo štúdia subchronickej toxicity alebo sa 
tieto štúdie nezaoberali analýzou 
reprodukčných orgánov, malo by sa 
uvažovať o skríningovom teste na zistenie 
reprodukčnej/vývojovej toxicity (OECD TG 
421 alebo 422). 
V prípadoch, že existujú vážne obavy o 
potenciáli nepriaznivých účinkov na 
plodnosť alebo vývoj, môže registrujúci 
miesto skríningovej štúdie navrhnúť  
jednogeneračnú štúdiu (OECD 415).

Or. en

Odôvodnenie

Iba nedávne projekty na vykonávanie nariadenia REACH odhalili, že množstvo zvierat 
použitých na registráciu by mohlo v nesmiernej miere presiahnuť predošlé odhady. 
Predovšetkým v oblasti reprodukčnej toxicity, v rámci ktorej sa spotrebuje viac ako 70 % 
všetkých zvierat na REACH, by sa testy na zvieratách mohli zredukovať o viac ako polovicu a 
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zároveň by to iba minimálne ovplyvnilo získané informácie.

Test OECD 421 (diskutabilný test) sa v prílohe VIII nahrádza testom OEDC 414. Týmto by sa 
poskytlo ešte viac informácií o účinkoch na ešte nenarodené deti a nepriaznivých účinkoch na 
plodnosť cicavcov.   Spojitosť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k prílohám XI a X.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dagmar Roth-Behrendt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 348
PRÍLOHA IX BOD 8.7. PRAVÝ STĹPEC ZARÁŽKA 3

— látka má nízku toxikologickú aktivitu (pri 
dostupných testoch sa nezistili žiadne 
dôkazy toxicity), z toxikokinetických údajov 
možno dokázať, že nedochádza k 
systémovým absorpciám pri príslušných 
cestách expozície (napr. koncentrácie v 
plazme/krvi sú nižšie ako limit detekcie pri 
aplikácii citlivej metódy a látka ani jej 
metabolity sa nenachádzajú v moči, žlči 
alebo vydychovanom vzduchu) a
nedochádza k žiadnej alebo významnejšej 
ľudskej expozícii.

— látka má nízku toxikologickú aktivitu (pri 
dostupných testoch sa nezistili žiadne 
dôkazy toxicity), z toxikokinetických údajov 
možno dokázať, že nedochádza k 
systémovým absorpciám pri príslušných 
cestách expozície (napr. koncentrácie v 
plazme/krvi sú nižšie ako limit detekcie pri 
aplikácii citlivej metódy a látka ani jej 
metabolity sa nenachádzajú v moči, žlči 
alebo vydychovanom vzduchu) alebo
nedochádza k žiadnej alebo významnejšej 
ľudskej expozícii.

Or. en

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh k prílohe VIII od tej istej autorky. V prílohe IX sa 
dvojgeneračná štúdia nahrádza jednogeneračným testom OECD 415 rozšíreným o dva 
dodatočné koncové body, ktoré vo všeobecnosti pokrýva dvojgeneračná štúdia (L. Cooper et 
al. in Critical reviews in Toxicology, 36:69-98, 2006). Všetky relevantné parametre 
reprodukčnej toxicity sú týmto pokryté výhodou zníženia množstva zvierat na 50 %. Podľa 
nedávnych štúdií je predpovedná hodnota testov na zvieratách pre ľudské tehotenstvo 
obmedzená.  Dostatočné informácie možno získať aj prostredníctvom navrhovanej alternatívy. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dagmar Roth-Behrendt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 349
PRÍLOHA IX BOD 8.7.2 PRAVÝ STĹPEC

8.7.2 Štúdia sa najprv vykoná na jednom 
druhu. Rozhodnutie o potrebe urobiť štúdiu 
v tomto hmotnostnom pásme alebo ďalšom
na druhom druhu sa urobí na základe 

Štúdia sa najprv vykoná na jednom druhu.  
Rozhodnutie o potrebe urobiť štúdiu na 
druhom druhu sa urobí na základe výsledkov 
prvého testu a všetkých ďalších relevantných 
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výsledkov prvého testu a všetkých ďalších 
relevantných dostupných údajov.

dostupných údajov.

Or. en

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh k prílohe VIII od tej istej autorky. V prílohe IX sa 
dvojgeneračná štúdia nahrádza jednogeneračným testom OECD 415 rozšíreným o dva 
dodatočné koncové body, ktoré vo všeobecnosti pokrýva dvojgeneračná štúdia (L. Cooper et 
al. in Critical reviews in Toxicology, 36:69-98, 2006). Všetky relevantné parametre 
reprodukčnej toxicity sú týmto pokryté výhodou zníženia množstva zvierat na 50 %. Podľa 
nedávnych štúdií je predpovedná hodnota testov na zvieratách pre ľudské tehotenstvo 
obmedzená.  Dostatočné informácie možno získať aj prostredníctvom navrhovanej alternatívy. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dagmar Roth-Behrendt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 350
PRÍLOHA IX BOD 8.7.3

Stĺpec 1 Stĺpec 1

8.7.3 Dvojgeneračná štúdia reprodukčnej 
toxicity, jeden druh, samec a samica, 
najvhodnejší spôsob podania, prihliadnutie 
na možné cesty ľudskej expozície, ak 28-
dňová alebo 90-dňová štúdia naznačuje 
nepriaznivé účinky na reprodukčné orgány 
alebo tkanivá.

Jednogeneračná štúdia reprodukčnej 
toxicity, jeden druh, samec a samica, 
najvhodnejší spôsob podania, prihliadnutie 
na možné cesty ľudskej expozície, ak 28-
dňová alebo 90-dňová štúdia naznačuje 
nepriaznivé účinky na reprodukčné orgány 
alebo tkanivá.

Stĺpec 2 Stĺpec 2

8.7.3 Štúdia sa najprv vykoná na jednom 
druhu. Rozhodnutie o potrebe vykonania 
štúdie v tomto hmotnostnom pásme alebo 
ďalšom na druhom druhu sa urobí na 
základe výsledkov prvého testu a všetkých 
ďalších relevantných dostupných údajov.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh k prílohe VIII od tej istej autorky. V prílohe IX sa 
dvojgeneračná štúdia nahrádza jednogeneračným testom OECD 415 rozšíreným o dva 
dodatočné koncové body, ktoré vo všeobecnosti pokrýva dvojgeneračná štúdia (L. Cooper et 
al. in Critical reviews in Toxicology, 36:69-98, 2006). Všetky relevantné parametre 
reprodukčnej toxicity sú týmto pokryté výhodou zníženia množstva zvierat na 50 %. Podľa 
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nedávnych štúdií je predpovedná hodnota testov na zvieratách pre ľudské tehotenstvo 
obmedzená.  Dostatočné informácie možno získať aj prostredníctvom navrhovanej alternatívy. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dagmar Roth-Behrendt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 351
PRÍLOHA X BOD 8.7.3. ĽAVÝ STĹPEC 

8.7.3 Dvojgeneračná štúdia reprodukčnej 
toxicity, jeden druh, samec a samica, 
najvhodnejší spôsob administrácie, 
prihliadnutie na možnú cestu ľudskej 
expozície, ak už nebola poskytnutá ako 
súčasť požiadaviek z prílohy IX.

8.7.3 Jednogeneračná štúdia reprodukčnej 
toxicity, jeden druh, samec a samica, 
najvhodnejší spôsob administrácie, 
prihliadnutie na možnú cestu ľudskej 
expozície. 

Malo by sa zvážiť rozhodnutie o potrebe 
zahrnúť do štúdie dodatočné koncové body 
zo súčasných usmernení s cieľom 
vyhodnotiť postnatálne účinky.

Or. en

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh k prílohe VIII od tej istej autorky. Dvojgeneračná 
štúdia sa tu nahrádza jednogeneračným testom OECD 415 rozšíreným o dva dodatočné 
koncové body, ktoré vo všeobecnosti pokrýva dvojgeneračná štúdia (L. Cooper et al. in 
Critical reviews in Toxicology, 36:69-98, 2006). Všetky relevantné parametre reprodukčnej 
toxicity sú týmto pokryté výhodou zníženia množstva zvierat na 50 %. Podľa nedávnych štúdií 
je predpovedná hodnota testov na zvieratách pre ľudské tehotenstvo obmedzená.  Vhodné 
informácie možno získať aj prostredníctvom navrhovanej alternatívy. 

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 352
PRÍLOHA XI BOD 1.5 ODSEK 3 A (nový)

Závery pre klasifikáciu a posúdzovanie 
rizika látok, ktoré sú komplexné a majú 
variabilné zloženie, sa môžu určiť aj 
z údajov o ich hlavných zložkách za 
použitia ich najvyšších koncentrácií v látke. 
Agentúra po konzultáciách so 
zúčastnenými stranami a ostatnými 
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zainteresovanými stranami vydá podrobnú 
a vedecky odôvodnenú metodológiu do 
dvoch rokov od prijatia tohto nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

Corresponds to amendment 966 First Reading. 

It seeks to substantiate the Grouping of substances and read-across approach allowing 
registration per group of substances and thereby significantly decreasing the number of 
dossiers submitted for registration. The Pozmeňujúci a doplňujúci návrh also provides for the 
obligation for the Commission to issue a detailed methodology. (Oomen-Ruijten & Prodi)

Cet amendement a pour but de donner support au Groupage des substances et à l’approche 
de références croisées permettant un enregistrement par groupe de substances et 
conséquemment la diminution significative du nombre de dossiers soumis pour 
enregistrement.  L’amendement comporte aussi une obligation pour la Commission de 
communiquer une méthodologie détaillée.

Dépôt de l'amendement 966 de la première lecture du Parlement européen. (Lienemann & 
Ferreira)

Reprise de l'amendement 966 adopté en première lecture. Propose un aménagment pour les 
substances naturelles. (Grossetête)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dagmar Roth-Behrendt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 353
PRÍLOHA XI BOD 1.5 ODSEK 3 A (nový)

Závery pre klasifikáciu a posudzovanie 
rizika látok, ktoré sú komplexné a majú 
variabilné zloženie, sa môžu určiť aj 
z údajov o ich hlavných zložkách za 
použitia ich najvyšších koncentrácií v látke. 
Agentúra po konzultáciách s príslušnými 
zúčastnenými stranami a ostatnými 
zainteresovanými stranami vydá podrobnú 
a vedecky odôvodnenú metodológiu na 
zoskupenie látok do piatich rokov od 
prijatia tohto nariadenia.

Or. en
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Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa znovu uvádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 966  v podobe, v akej bol prijatý v prvom čítaní, ale poskytuje agentúre dlhší časový 
úsek na pripravenie metodológie na zaobchádzanie s komplexnými látkami. Komplexné látky 
sa líšia, pokiaľ ide o ich presné zloženie.  Preto je osobitné zaobchádzenie v rámci registrácie 
oprávnené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Ria Oomen-Ruijten

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 354
PRÍLOHA XI BOD 3

3.1. Testovanie v súlade s oddielmi 8.6. a 
8.7. prílohy VIII, prílohou IX a prílohou X 
možno vynechať na základe expozičných 
scenárov vypracovaných v správe o 
chemickej bezpečnosti.

3.1. Skúšanie v súlade s prílohami IX a X, a 
ak je to stanovené, v  prílohe VIII, možno 
vynechať na základe expozičného scenára 
(scenárov) vypracovaného(-ých) v správe o 
chemickej bezpečnosti.

3.2. Vo všetkých prípadoch sa poskytne 
primerané odôvodnenie a dokumentácia. 
Odôvodnenie sa zakladá na hodnotení 
expozície v súlade s oddielom 5 prílohy I a 
musí byť konzistentné s kritériami prijatými 
podľa oddielu 3.3, pričom osobitné 
podmienky používania sa musia oznámiť 
prostredníctvom chemického 
dodávateľského reťazca v súlade s článkami 
31 alebo 32.

3.2. Vo všetkých prípadoch sa poskytne 
primerané odôvodnenie a dokumentácia 
vrátane:
i) rôznych druhov environmentálnych 

jednotiek;
ii) vystavených skupín obyvateľstva;
iii) opatrení na riadenie rizík;
iv) spôsobov expozície
v) trvania a frekvencie expozície;
vi) ochrany života zvierat.
Odôvodnenie sa zakladá na hodnotení 
expozície v súlade s oddielom 5 prílohy I a 
musí byť konzistentné s kritériami prijatými 
podľa oddielu 3.3, pričom osobitné 
podmienky používania sa musia oznámiť 
prostredníctvom chemického 
dodávateľského reťazca v súlade s článkami 
31 alebo 32.

3.3. Komisia prijme kritériá, ktoré 
vymedzia, čo predstavuje primerané 
odôvodnenie podľa oddielu 2 v súlade s 
postupom uvedeným v článku 132 ods. 3 do 
.......*.

3.3. Komisia prijme kritériá, ktoré 
vymedzia, čo predstavuje primerané 
odôvodnenie podľa oddielu 2 v súlade s 
postupom uvedeným v článku 132 ods. 3 do 
.......*.

Or. en
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Odôvodnenie

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

S cieľom zabrániť testovaniu na zvieratách a ušetriť náklady v priemysle, najmä v malých a 
stredných podnikoch, by sa testovanie malo prispôsobiť takým spôsobom, aby spĺňalo len 
relevantné informačné požiadavky. Preto je potrebné zaistiť aby bolo možné upustiť od 
požiadaviek na testovanie v prípadoch, kde nie je relevantná expozícía. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Guido Sacconi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 355
PRÍLOHA XI BOD 3.3

3.3. Komisia prijme kritériá, ktoré 
vymedzia, čo predstavuje primerané 
odôvodnenie podľa oddielu 2 v súlade s 
postupom uvedeným v článku 132 ods. 3 do 
.......*.

3.3. Komisia prijme kritériá, ktoré 
vymedzia, čo predstavuje primerané 
odôvodnenie podľa oddielu 2 v súlade s 
postupom uvedeným v článku 132 ods. 3a) 
do .......*.

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 zameriavajúci sa na pozmenenie a doplnenie nepodstatných 
prvkov návrhu právneho predpisu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Ria Oomen-Ruijten

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 356
PRÍLOHA XII ÚVOD ODSEKY 1 A 2

1. Účelom tejto prílohy je stanoviť, ako majú 
následní užívatelia hodnotiť a 
dokumentovať, že riziká vyplývajúce z 
látok, ktoré používajú, sú primerane 
kontrolované počas použitia, na ktoré sa 
nevzťahuje karta bezpečnostných údajov, 
ktorá im bola dodaná, a že ostatní užívatelia 
v smere dodávateľského reťazca môžu tieto 
riziká primerane kontrolovať. Hodnotenie sa 

1. Účelom tejto prílohy je stanoviť, ako majú 
následní užívatelia hodnotiť a 
dokumentovať, že riziká vyplývajúce z 
látok, ktoré používajú, sú primerane 
kontrolované počas použitia, na ktoré sa 
nevzťahuje karta bezpečnostných údajov, 
ktorá im bola dodaná, a že ostatní užívatelia 
v smere dodávateľského reťazca môžu tieto 
riziká primerane kontrolovať.  Posúdenie sa 
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týka životného cyklu látky od jej prijatia 
následným užívateľom na vlastné použitie a 
ním určené použitia v smere dodávateľského 
reťazca. Hodnotenie zohľadňuje použitie 
látky ako takej, látky v prípravku alebo vo 
výrobku.

týka doby životnosti látky od chvíle jej 
prijatia následným používateľom na vlastné 
použitie a ním určené použitia v množstve 1 
tony alebo vyššom ročne následne v 
dodávateľskom reťazci. Hodnotenie 
zohľadňuje použitie látky ako takej, látky v 
prípravku alebo vo výrobku.

Pri vykonávaní hodnotenia chemickej 
bezpečnosti a tvorbe správy o chemickej 
bezpečnosti následný užívateľ berie do 
úvahy informácie, ktoré dostal od 
dodávateľa chemickej látky v súlade s 
článkami 31 a 32 tohto nariadenia. Ak je to 
možné a vhodné, pri posúdení o chemickej 
bezpečnosti sa zohľadňuje hodnotenie 
vykonané podľa právnych predpisov 
Spoločenstva (napr. hodnotenia rizík 
vykonané podľa nariadenia (EHS) č. 
793/93) a odrazí sa v správe o chemickej 
bezpečnosti. Odchýlky od týchto hodnotení 
sa musia zdôvodniť. Hodnotenia vykonané 
v rámci iných medzinárodných alebo 
národných programov sa tiež môžu 
zohľadniť.

Pri vykonávaní hodnotenia chemickej 
bezpečnosti a tvorbe správy o chemickej 
bezpečnosti následný užívateľ berie do 
úvahy informácie, ktoré dostal od 
dodávateľa chemickej látky v súlade s 
článkami 31 a 32 tohto nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

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

Zlepšuje uskutočniteľnosť určením limitu množstva na vykonanie hodnotenia chemickej 
bezpečnosti.  Makes Annex I consistent with Article 36, Paragraph 4c. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Erna Hennicot-Schoepges, Anders 
Wijkman

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 357
PRÍLOHA XIII ODSEK 2 A (nový)

Testovanie a hodnotenie mnohých 
kandidátskych látok PBT alebo vPvB má za 
následok mnohé technické výzvy. Preto 
môžu byť potrebné zmeny štandardných 
testov. Na základe toho, keďže výsledky 
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testov nemusia priamo súvisieť s polčasom 
rozpadu v zložke životného prostredia alebo 
v biokoncentračnom faktore (BCF), bude 
potrebné odborné stanovisko na určenie 
toho, či sa splnili kritériá, 

Or. en

Odôvodnenie

This amendment is based on new information from a REACH Implementation Project (RIP). 
It emerged from a RIP that the type of data admissible for consideration under the Annex XIII 
criteria for P and B is too restrictive and fail to take account of the real world situation 
regarding test data availability. For the majority of known PBT chemicals their 
persistence/half-life has been extrapolated from other tests (such as the ‘ready test’) and as 
such they can't legally be said to meet the Annex XIII criterion. In the current list of HPV 
PBTs there is actually only 1 substance (endosulfan) which fulfils the Annex XIII criteria. All 
the others PB(T)s would be 'equivalent concern' PBTs. Furthermore, many proposed UNEP 
POPs also do not meet the Annex XIII criteria. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Ria Oomen-Ruijten

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 358
PRÍLOHA XVII BOD 18 ODSEK 2

2. Uvádzanie na trh batérií a akumulátorov 
obsahujúcich viac ako 0,0005 
hmotnostného percenta ortuti vrátane 
prípadov, keď sú tieto batérie a 
akumulátory zabudované do spotrebičov, sa 
zakazuje. Na gombíkové články a batérie 
zložené z gombíkových článkov s obsahom 
ortuti neprekračujúcim 2 hmotnostné 
percentá sa tento zákaz nevzťahuje.

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

This provision would duplicate the planned new directive on batteries. The Commission 
proposal (2003/0282 (COD)) for this directive (Article 4) provides that Member States shall 
prohibit the marketing of batteries or accumulators as referred to in Article 18 of Annex XVII 
to the REACH Regulation. The exemption from the ban is also identical. On 3 May 2006, 
agreement was reached on the batteries directive under the conciliation procedure, so that 
Parliament and the Council are expected to adopt and publish the final version of the 
directive in the next few months. Thus there is no need for further provisions on the subject in 
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the REACH Regulation. Moreover, it is correct on substantive grounds that the planned ban 
on substances in batteries should figure in the batteries directive.


