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SHORT JUSTIFICATION

Man-made chemicals are part of modern life that allow women and their families in the 
European Union to enjoy a high level of comfort. 
Increasingly, however, scientific evidence shows that many chemicals pose a threat to human 
health and the environment, as they are linked to respiratory diseases, allergies, and cancer, 
often affecting especially women and children. In addition, synthetic chemicals may pollute 
and persist in the environment, spoil our freshwater, make soils unusable and accumulate in 
wildlife. Women are very concerned about the possible effects that toxic chemicals may have 
on their health, that of their families and on the environment. The evidence indicates the need 
for preventive action and for a gradual substitution of dangerous chemicals, especially where 
alternatives are available.
More than 100.000 chemicals are potentially marketed in the EU. About 30.000 of these are 
produced in quantities above one tonne and shall be regulated under REACH. Ninety-five 
percent of these substances are on the market with little or no safety data, and several of these 
give rise to very high concern. While exposed to more and more chemicals, we still know 
only very little about their effects. This may particularly affect women in child-bearing age -
even for the high-production volume chemicals, we only know for 32% whether they harm 
the development of the child in the womb or not. 

Effects on women and their families
Women and their families are each affected by synthetic chemicals in their own way due to a 
different physiology. Women have more fat tissue than men, allowing for easier storage of 
bioaccumulative chemicals. The female body is also changing more throughout life as women 
undergo biological stages such as pregnancy or menopause. These changes are regulated by 
the hormone system, making women more vulnerable to substances acting as endocrine 
disrupters. 

Some scientists are increasingly worried about the link between exposure to chemicals and the 
development of cancer. Scientists assume that 75 % of cancers are a result of mutations 
induced by environmental factors. 
Another worrying trend relating to chemicals is the decrease in male fertility. During the last 
decades, sperm counts have decreased by up to 50% in men in Europe, the US and Australia, 
a decrease suspected due to endocrine-disrupting chemicals. 

Concerning the health of the most vulnerable population group, children, chemical pollution 
of the body already occurs during the earliest phases of the child’s development. Chemicals 
stored in the female body are passed on to the foetus via the placenta or after birth through 
breast milk. They may disturb its development, resulting in irreversible damage. Chemicals 
may cause adverse health effects in children at much lower levels than in adults, including 
chemicals harming the prenatal development of the child’s central nervous system, the 
immune system and the reproductive system. These effects only become visible once the child 
has reached puberty or adulthood: they can result in learning disabilities, allergies, asthma and 
even childhood cancer.
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Chemicals need to be safe
Alarmed by the situation, a group of well-known scientists organized the The Paris Appeal on 
diseases due to chemical pollution in May 2004. This panel urged lawmakers to take the 
problem of chemicals seriously and engage in preventive action such as enacting legislation 
that will close the current information gap on chemical substances. It recommends the phase 
out of the most hazardous chemicals, some of which are known to cause cancer, accumulate 
in human tissue and cannot naturally degrade, inhibit the peri-natal development of the child 
or can change DNA. 

The European Commission’s REACH proposal presents a unique opportunity to provide a 
high level of protection for Europe’s women, their families and the environment. REACH 
allows Europe to take the lead in ending this worldwide uncontrolled experiment with 
synthetic chemicals. It can ensure that precautionary action for the protection of human health 
and the environment is the guiding principle. Therefore, REACH needs to be supported. 
However, the current draft legislation shows considerable shortcomings. This may lead to 
inadequate protection of women, their families and the environment. I am proposing the 
following changes to the draft legislation:

- Use of chemicals of very high concern must be substituted when safer alternatives are 
available

- Data requirements for low-volume chemicals need to increased 
- Imported articles must be made subject to equivalent safety standards as articles made 

in the EU
- Consumers, retailers and other downstream users must have full access to safety 

information on chemicals
- A general duty of care needs to be reintroduced

- Consumer articles containing substances subject to authorization need to be clearly 
labelled

These changes are necessary if the EU wants to achieve the target adopted at the 2002 World 
Summit for Sustainable Development that “by 2020 chemicals are used and produced in ways 
that lead to the minimization of significant adverse effects on human health and the 
environment”. These changes can contribute to protecting women against the negative effects 
of hazardous chemicals, giving their children a toxic-free start into life

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rovnosť pohlaví žiada Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a 
bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor prijal do svojej správy tieto pozmeňujúce a 
doplňujúce návrhy:
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Text navrhnutý Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 4

(4) S cieľom zachovať celistvosť vnútorného 
trhu a zabezpečiť vysokú úroveň ochrany 
ľudského zdravia, hlavne zdravia 
pracujúcich a životného prostredia je 
nevyhnutné zabezpečiť, aby  látky vyrobené 
v Spoločenstve boli zhodné s právom 
Spoločenstva i  v prípade, že sú vyvážané.

(4) S cieľom zachovať celistvosť vnútorného 
trhu a zabezpečiť vysokú úroveň ochrany 
ľudského zdravia, hlavne zdravia 
pracujúcich a ostatnej zraniteľnej 
populácie, a životného prostredia je 
nevyhnutné zabezpečiť, aby látky vyrobené 
v Spoločenstve boli zhodné s právom 
Spoločenstva i  v prípade, že sú vyvážané.

Justification

The European Parliament considered that ´protecting the health of children against 
environment-related diseases is an essential investment with a view to ensuring adequate 
human and economic development´ (Paulsen Report on European Environment and Health 
Strategy) and asked for specific restrictions on chemicals for high-risk sections of the 
population (Ries report on European Environment and Health Action Plan) . REACH should 
not just be seen as a special opportunity to protect the health of workers, but also those that 
are most vulnerable to chemical exposure.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 5

(5) Odhadnutie fungovania štyroch 
hlavných právnych nástrojov týkajúcich 
sa chemikálií v Spoločenstve (Smernica 
Rady 67/548/EHS z 27.júna 1967 o 
aproximácii zákonov, nariadení a 
administratívnych ustanovení 
vzťahujúcich sa ku klasifikácii, baleniu a 
označovaniu nebezpečných látok, 
Smernica Rady 88/379/EHS zo 7.júna 
1988 o aproximácii zákonov, nariadení a 
administratívnych ustanovení členských 

(5) Odhadnutie fungovania štyroch 
hlavných právnych nástrojov týkajúcich 
sa chemikálií v Spoločenstve (Smernica 
Rady 67/548/EHS z 27.júna 1967 o 
aproximácii zákonov, nariadení a 
administratívnych ustanovení 
vzťahujúcich sa ku klasifikácii, baleniu a 
označovaniu nebezpečných látok, 
Smernica Rady 88/379/EHS zo 7.júna 
1988 o aproximácii zákonov, nariadení a 
administratívnych ustanovení členských 

  
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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krajín vzťahujúca sa ku klasifikácii, 
baleniu, a označovaniu nebezpečných 
prípravkov (v tomto čase nahradená 
smernicou 1999/45/ES Európskeho 
parlamentu a Rady z 31.mája 1999 
vzťahujúcej sa k aproximácii zákonov, 
nariadení a administratívnych ustanovení 
členských krajín týkajúca sa klasifikácie, 
balenia a označovania nebezpečných 
prípravkov), Nariadenie Rady (EHS) 
č.793/93 z 23.marca 1993 o hodnotení a 
kontrole rizík existujúcich látok a 
Smernica Rady 76/769/EHS z 27.júla 
1976 o aproximácii zákonov, nariadení a 
administratívnych ustanovení členských 
krajín vzťahujúce sa k obmedzeniam 
ohľadom marketingu a použitia určitých 
nebezpečných látok a prípravkov) 
identifikovalo niekoľko problémov vo 
fungovaní legislatívy Spoločenstva v 
oblasti chemikálií, s výsledkom 
nerovností medzi zákonmi, nariadeniami 
a administratívnymi ustanoveniami 
členských krajín priamo ovplyvňujúcich 
fungovanie vnútorného trhu v tejto 
oblasti.

krajín vzťahujúca sa ku klasifikácii, 
baleniu, a označovaniu nebezpečných 
prípravkov (v tomto čase nahradená 
smernicou 1999/45/ES Európskeho 
parlamentu a Rady z 31.mája 1999 
vzťahujúcej sa k aproximácii zákonov, 
nariadení a administratívnych ustanovení 
členských krajín týkajúca sa klasifikácie, 
balenia a označovania nebezpečných 
prípravkov), Nariadenie Rady (EHS) 
č.793/93 z 23.marca 1993 o hodnotení a 
kontrole rizík existujúcich látok a 
Smernica Rady 76/769/EHS z 27.júla 
1976 o aproximácii zákonov, nariadení a 
administratívnych ustanovení členských 
krajín vzťahujúce sa k obmedzeniam 
ohľadom marketingu a použitia určitých 
nebezpečných látok a prípravkov) 
identifikovalo niekoľko problémov vo 
fungovaní legislatívy Spoločenstva v 
oblasti chemikálií, s výsledkom 
nerovností medzi zákonmi, nariadeniami 
a administratívnymi ustanoveniami 
členských krajín priamo ovplyvňujúcich 
fungovanie vnútorného trhu v tejto 
oblasti a zlyhanie vhodnej ochrany 
verejného zdravia a životného 
prostredia.

Justification

The problems found in current legislation are not just such that they result in disparities 
between the national laws, but in particular that current legislation has failed to adequately 
protect public health and the environment against hazardous chemicals.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 12

(12) Autorizačné ustanovenie hovorí o 
autorizácii, ktorá musí byť udelená 
Komisiou v prípade zavedenia na trh a 
využitia zvlášť nebezpečných látok v 
prípade, že riziká vznikajúce z ich použitia 
sú vhodne kontrolované, alebo použitie 
môže byť odôvodnené zo socio-
ekonomických dôvodov.

(12) Autorizačné ustanovenie hovorí o 
autorizácii, ktorá musí byť udelená 
Komisiou v prípade zavedenia na trh a 
využitia zvlášť nebezpečných látok v 
prípade, že nie sú dostupné žiadne 
bezpečnejšie alternatívy alebo technológie a 
použitie môže byť odôvodnené zo socio-
ekonomických dôvodov. 
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Justification

This Odôvodnenie reasserts the objective of the authorisation procedure, since the high level 
of protection required can only be provided if substances of very high concern are replaced 
with suitable alternative substances or technologies wherever possible. This is in line with 
similar Community legislation (e.g. biocides, worker's health legislation). To retain the 
alternative aim of “adequate control” of risks is to endorse continued use and release of 
substances of very high concern to the environment, irrespective of the socio-economic 
reasons for such uses and of whether safer alternatives are available.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 20

(20) Keďže výrobcovia a dovozcovia 
výrobkov by mali byť zodpovední pre svoje 
výrobky, je vhodné, aby sa aplikovala 
požiadavka registrácie na látky, ktoré sa 
majú uvoľniť z výrobkov. V prípade látok, 
ktoré asi budú uvoľnené z výrobkov v 
dostatočne veľkých množstvách a takým 
spôsobom, že sa škodlivo ovplyvní ľudské 
zdravie alebo životné prostredie, mala by 
byť agentúra upovedomená a oprávnená 
na to, aby požadovala predloženie 
registrácie.

(20) Keďže výrobcovia a dovozcovia 
výrobkov by mali byť zodpovední pre svoje 
výrobky, je vhodné, aby sa aplikovala 
požiadavka registrácie na nebezpečné látky 
vo výrobkoch.

Justification

Articles represent a primary source of exposure to chemicals. The use of hazardous 
substances in articles should be subject to the registration requirements.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odôvodnenie 31

(31) S cieľom poskytnúť harmonizovaný, 
jednoduchý systém, mali by byť všetky 
registrácie predložené agentúre. S cieľom 
zabezpečiť ucelený prístup a efektívne 
využitie zdrojov, táto by mala vykonať 
kontrolu celistvosti všetkých registrácií a 
zobrať zodpovednosť za akékoľvek konečné 
odmietnutie registrácií.

(31) S cieľom poskytnúť harmonizovaný, 
jednoduchý systém, mali by byť všetky 
registrácie predložené agentúre. S cieľom 
zabezpečiť, že návrhy sú ucelené, úplné a 
dobrej kvality, mal by sa vykonať nezávislý 
audit ešte pred ich odovzdaním agentúre. 
Agentúra by mala zobrať zodpovednosť za 
akékoľvek konečné odmietnutie registrácií.
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Justification

There is currently no mandatory evaluation of the quality and content of the registration 
dossiers, as the Agency will only check for completeness (Článok 18(2)). Given that a recent 
evaluation by Competent Authorities of Member States found that only 31% of safety data 
sheets were fully accurate, it is vital that an independent audit is performed prior to the 
submission to ease the task of the Agency

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Odôvodnenie 52

(52) S cieľom zabezpečiť dostatočne vysokú 
úroveň ochrany ľudského zdravia a 
životného prostredia, by sa malo so zvlášť 
nebezpečnými látkami narábať veľmi 
pozorne, čo vyžaduje od firiem, ktoré ich 
využívajú, aby preukázali povolenie 
orgánu, že sú riziká vhodne kontrolované. 
Keď to takto nie je, využitie môže ešte stále 
byť potvrdené v prípade, ak firmy preukážu, 
že výhody pre spoločnosť vyplývajúce z 
použitia látky presahujú riziká spojené s ich 
využitím a neexistujú žiadne vhodné 
alternatívne látky alebo technológie. 
Povoľovací orgán by potom mal overiť, že 
tieto požiadavky sú splnené autorizačným 
postupom na základe žiadostí firiem. Keďže 
schválenia by mali zabezpečiť vysokú 
úroveň ochrany na celom vnútornom trhu, je 
vhodné, aby bola povoľovacím orgánom 
Komisia.

(52) S cieľom zabezpečiť dostatočne vysokú 
úroveň ochrany ľudského zdravia , hlavne 
zraniteľných populácií a životného 
prostredia, by sa mali zvlášť nebezpečné 
látky schváliť, len ak firmy preukážu, že 
výhody pre spoločnosť vyplývajúce z 
použitia látky presahujú riziká spojené s ich 
využitím a neexistujú žiadne vhodné 
alternatívne látky alebo technológie. 
Povoľovací orgán by potom mal overiť, že 
tieto požiadavky sú splnené autorizačným 
postupom na základe žiadostí firiem. Keďže 
schválenia by mali zabezpečiť vysokú 
úroveň ochrany na celom vnútornom trhu, je 
vhodné, aby bola povoľovacím orgánom 
Komisia. 

Justification

Specific care attention needs to be paid to vulnerable populations in authorisation. 

The authorisation requirement will only provide the high level of protection required if it 
replaces substances of very high concern with safer alternative substances or technologies 
wherever possible. This is in line with similar Community legislation (e.g. biocides, 
hazardous substances in electrical and electronic equipment, worker's health legislation). To 
retain the alternative aim of “adequate control” of risks is to endorse continued use and 
release of substances of very high concern even when safer alternatives are available.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Článok 1 bod 3
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Toto nariadenie je založené na princípe, že 
je na výrobcoch, dovozcoch a 
spotrebiteľoch zabezpečiť, že vyrábajú, 
umiestňujú na trh, dovážajú, alebo 
používajú také látky, ktoré škodlivo 
neovplyvňujú ľudské zdravie alebo životné 
prostredie. Jej ustanovenia sú podopreté
preventívnym princípom.

Toto nariadenie je podopreté preventívnym 
princípom.

Justification

Linked to the introduction of a new Článok on the "Duty of Care" (to be voted as a block). 

Since up to 70,000 chemicals are potentially excluded from REACH it is important for the 
protection of human health and the environment to place a general Duty of Care on chemical 
manufacturers and downstream users to document safe use. This had been suggested in the 
draft legislative proposal submitted to the internet consultation, but has been downgraded in 
the legislative text from a legal obligation to an unenforceable principle. This Pozmeňujúci a 
doplňujúci návrh seeks to delete the mere principle, as the provision is to be reintroduced as a 
legally binding provision.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Článok 3 bod 29a (nový)

29a. Citlivé populácie znamená 
náchylných ľudí zahrňujúc novorodencov, 
batoľatá, deti, tehotné ženy, dojčiace matky 
a starých ľudí.

Justification

A definition of vulnerable population is needed to ensure that susceptible populations are 
identified and that measures can be taken accordingly to reduce the risks to these 
populations. The definition is based on the high-risk sections of the population as used in the 
recent resolution of the European Parliament on the European Environment and Health 
Action Plan (Ries report).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Článok 3a (nový)

Článok 3a
Povinnosť starostlivosti

1. Výrobcovia, dovozcovia a následní 
užívatelia majú zabezpečiť, aby boli 
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zozbierané nevyhnutné informácie a boli 
vykonané nevyhnutné opatrenia s cieľom 
predísť podlomeniu ľudského zdravia 
alebo poškodeniu životného prostredia 
vlastnou výrobou, dovozom, umiestnením 
na trhu, alebo používaním látok, 
prípravkov alebo výrobkov za rozumne 
predvídateľného dôvodu a podmienok.

2. Výrobcovia, dovozcovia a následní 
užívatelia majú robiť evidenciu, ktorá je 
nevyhnutná pre dosiahnutie súladu s 
odsekom 1. Táto evidencia má byť na 
požiadanie dostupná kompetentným 
orgánom a agentúre.

Justification

Linked to the Pozmeňujúci a doplňujúci návrh deleting the principle of "Duty of Care" from 
art. 1 (to be voted as a block). 

Since up to 70,000 chemicals are potentially excluded from REACH it is important for the 
protection of human health and the environment to place a general Duty of Care on chemical 
manufacturers and downstream users to document safe use. This had been foreseen in the 
draft submitted to the internet consultation, in line with what was foreseen in the White 
Paper, but has been downgraded in the legislative text from what was initially a legal 
obligation to an unenforceable principle. This Pozmeňujúci a doplňujúci návrh seeks to 
restore the legally binding provision.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Článok 5 odsek 4a (nový)

Všetky predložené návrhy pre registráciu 
majú byť nezávisle auditované ešte pred ich 
postúpením agentúre a správa o audite má 
byť predostretá agentúre spolu s 
predloženým návrhom pre registráciu. 
Tento audit má zabezpečiť, že registrácia je 
úplná a dobrej kvality. Audit má byť 
vykonaný organizáciou nezávislou od 
registrovateľa, i keď náklady má znášať 
registrovateľ. Agentúra má sformulovať 
smernicu o takýchto auditoch kvality.

Justification

There is currently no mandatory evaluation of the quality and content of the registration 
dossiers, as the Agency will only check for completeness (Článok 18(2)). Given that a recent 
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evaluation by Competent Authorities of Member States found that only 31% of safety data 
sheets were fully accurate, we consider it vital that an independent audit is required prior to 
submission of the documents in order to ensure the accuracy of registration dossiers.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Článok 6 odsek 1

Akýkoľvek výrobca alebo dovozca 
výrobkov má agentúre predložiť 
registráciu na akúkoľvek látku obsiahnutú 
v daných výrobkoch v prípade, že sú 
splnené všetky nasledovné podmienky:

Akýkoľvek výrobca alebo dovozca 
výrobkov má agentúre predložiť 
registráciu na akúkoľvek látku obsiahnutú 
v daných výrobkoch v prípade, že sú 
splnené všetky nasledovné podmienky:

(a) látka je prítomná v tých výrobkoch, 
ktorých objemy presahujú 1 tonu za 
výrobcu alebo dovozcu za jeden rok, 
pričom sa každý druh tovaru posudzuje 
oddelene;

● látka je prítomná v tých výrobkoch, 
ktorých objemy presahujú 1 tonu za 
výrobcu alebo dovozcu za jeden rok;

(b) látka spĺňa kritériá pre klasifikáciu 
ako nebezpečná v súlade so smernicou 
67/548/EHS;

- látka spĺňa kritériá pre klasifikáciu ako 
nebezpečná v súlade so smernicou 
67/548/EHS 

očakáva sa, že látka bude uvoľnená za 
normálnych a relatívne 
predvídateľných podmienok použitia.

látka je prítomná v koncentráciách nad 
0,1% v tých výrobkoch alebo v 
homogénnych materiáloch tých 
výrobkov.

Justification

Articles represent a primary source of exposure to chemicals. The reference to 'Článok type' 
is not acceptable, as it is completely unclear (e.g. chair with arms versus chair without arms -
is it one Článok type or two?). The total mass of imported articles represents the only clear 
reference, a basis also chosen for substances and preparations. To require only registration 
of hazardous substances in articles intended to be released is far too limited, as hardly any 
articles qualify for this. All hazardous substances present in articles above a certain 
concentration should be subject to registration.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Článok 6 odsek 2

Každý výrobca alebo dovozca výrobkov má 
upovedomiť agentúru o obsahu akejkoľvek 
látky v týchto výrobkoch v súlade s 
odsekom 3 v prípade, že sú splnené všetky 

vypúšťa sa
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nasledovné podmienky:
(a) látka je prítomná v tých výrobkoch v 

objemoch presahujúcich 1 tonu za 
výrobcu alebo dovozcu za jeden rok;

(b) látka spĺňa kritériá pre klasifikáciu 
ako nebezpečná v súlade so 
smernicou 67/548/EHS;

(c) výrobca alebo dovozca vedia, alebo 
boli upovedomení o tom, že látka 
bude asi prepustená za normálnych a 
relatívne predvídateľných okolností 
použitia, i keď toto prepustenie nie je 
mienenou funkciou článku;

množstvo prepustenej látky môže škodlivo 
ovplyvniť ľudské zdravie alebo životné 
prostredie.

Justification

Many articles are likely to release hazardous chemicals. However, the current REACH 
provisions on such articles are very weak - they are tantamount to saying: "if there are strong 
reasons for a restriction, then please notify us". This does not ensure adequate protection of 
human health or the environment. The condition of potential adverse affect is far too 
subjective and controversial to be useful. Articles represent a primary source of exposure to 
chemicals. The use of hazardous substances in articles should be subject to the registration 
requirements as given in the Pozmeňujúci a doplňujúci návrh to Článok 6(1).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Článok 6 odsek 3

V prípade, že sú splnené podmienky 
odseku 2, informácie, ktoré treba 
postúpiť majú zahrňovať nasledovné, vo 
formáte špecifikovanom agentúrou v 
súlade s Článkom 108:

(a) detaily o totožnosti a 
kontaktoch na výrobcu alebo 
dovozcu;

(b) registračné číslo(a), na ktoré 
sa vzťahuje Článok 18 (1), 
ak je dostupné;

(c) označenie látky(ok) tak, ako 
je to špecifikované v 

vypúšťa sa
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oddiely 2 Dodatku IV;
(d) klasifikácia látky;
(e) stručný popis použitia 

výrobku;
(f) rozsah tonážneho objemu látky, tak 
ako 1-10 ton, 10-100 ton a tak ďalej.

Justification

As the use of hazardous substances in articles should be subject to the registration 
requirements as given in the Pozmeňujúci a doplňujúci návrh to Článok 6(1), there is no more 
need for a notification.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Článok 6 odsek 4

Agentúra môže spraviť rozhodnutia 
vyžadujúce od výrobcov alebo dovozcov 
výrobkov zaregistrovať, v súlade s 
Nadpisom II, akúkoľvek látku obsiahnutú 
v týchto výrobkoch a uvedenú v súlade s 
odsekom 3

vypúšťa sa

Justification

As the use of hazardous substances in articles should be subject to the registration 
requirements as given in the Pozmeňujúci a doplňujúci návrh to Článok 6(1), there is no more 
need for this provision.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Článok 6 odsek 5

Odseky 1 až 4 sa nemajú vzťahovať na také 
látky, ktoré už boli zaregistrované na ten 
účel aktérom vyšších úrovní dodávateľského 
reťazca.

Odsek 1 sa nemá vzťahovať na také látky, 
ktoré už boli zaregistrované na ten účel 
aktérom vyšších úrovní dodávateľského 
reťazca.

Justification

This ensures consistency with the amendments suggesting to delete paragraphs 2, 3, and 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Článok 6 odsek 6
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Odseky 1 až 4 sa majú aplikovať 3 mesiace 
po hraničnom termíne špecifikovanom v 
Článku 21(3).

Odsek 1 sa má aplikovať 3 mesiace po 
hraničnom termíne špecifikovanom v 
Článku 21(3).

Justification

This ensures consistency with the amendments suggesting to delete paragraphs 2, 3, and 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Článok 6 odsek 7

Všetky opatrenia pre zavedenie odsekov 1 až 
6 majú byť prijaté v súlade s postupom 
uvedeným v Článku 130(3).

Všetky opatrenia pre zavedenie odsekov 1 až 
3 majú byť prijaté v súlade s postupom 
uvedeným v Článku 130(3). 

Justification

This ensures consistency with the amendments suggesting to delete paragraphs 2, 3, and 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Článok 9 bod (ba) (nový)

(ba) Keď sa postupuje informácia pre účely 
registrácie na základe (a) a (b), môže 
žiadateľ žiadať, aby bolo so špecificky 
označenými dokumentmi alebo časťami 
dokumentov narábané ako s tajnými. 
Žiadateľ má poskytnúť plné odôvodnenie 
takýchto žiadostí. Orgán, ktorý obdrží 
informáciu sa má rozhodnúť, ktorá 
informácia sa má brať ako tajná.

Justification

Existing legislation (Regulation 793/93/EEC and Directive 92/32/EEC) is similar with respect 
to the burden on industry to justify confidentiality: a manufacturer can indicate commercially 
sensitive information but this must be accompanied by a full justification. The authority 
receiving the information shall decide on its own responsibility which information is covered.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Článok 13 odsek 1 pododsek 1

Bez predsudkov k Článku 4 smernice 
98/24/ES má byť predložený odhad 
chemickej bezpečnosti a skompletizovaná 
Správa o chemickej bezpečnosti pre všetky 
látky,  ktoré podliehajú registrácii v súlade s 

Bez predsudkov k Článku 4 smernice 
98/24/ES má byť predložený odhad 
chemickej bezpečnosti a skompletizovaná 
Správa o chemickej bezpečnosti pre všetky 
látky,  ktoré podliehajú registrácii v súlade s 
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touto kapitolou v prípade, že registrujúci 
vyrába alebo dováža takúto látku v 
množstvách 10 ton alebo viac za rok.

touto kapitolou.

Justification

It is unacceptable to limit safety assessments to substances above 10 tonnes, as this would 
mean that we would continue not to have exposure data for two-thirds of the substances that 
fall under REACH. Without exposure information, it would be near impossible to identify the 
appropriate risk management measures to protect professionals or consumers, amongst 
whom many women in child-bearing age, who may be in direct contact on a daily basis with 
chemicals produced in quantities below 10t, such as e.g. certain chemicals in household 
cleaning products.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Článok 21 odsek 1 bod (a)

(a) zavedenie látok klasifikovaných ako 
karcinogénne, mutagénne alebo toxické z 
hľadiska reprodukcie, kategórie 1 a 2 v 
súlade so smernicou 67/548/EHS a 
vyrobených v Spoločenstve alebo 
dovezených v množstvách dosahujúcich 1 
tonu alebo viac za rok za výrobcu alebo za 
dovozcu, aspoň raz po vstupe tohto 
Nariadenia do platnosti;

(a) zavedenie látok klasifikovaných ako 
karcinogénne, mutagénne alebo toxické z 
hľadiska reprodukcie, kategórie 1 a 2 v 
súlade so smernicou 67/548/EHS, alebo 
spĺňajúcich kritériá pre schválenie uvedené 
v Článku 54(d), (e) a (f) a vyrobených v 
Spoločenstve alebo dovezených v 
množstvách dosahujúcich 1 tonu alebo viac 
za rok za výrobcu alebo za dovozcu, aspoň 
raz po vstupe tohto Nariadenia do platnosti;  

Justification

The first deadline for registration of phase-in substances as suggested under REACH applies 
to chemicals produced in quantities over 1000 tonnes and CMR substances in categories 1 
and 2. This first stage should also cover substances that are PBT or vPvB, as they are 
particularly dangerous (they are passed on to the developing embryo and can cause adverse 
health effects). As substances that are PBT or vPvB are given priority under authorisation 
(see Článok 55(3), they also need to be phased into REACH early on to ensure coherence with 
authorisation.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Článok 31a (nový)

Článok 31a
Povinnosť komunikovať informácie o 
látkach vo výrobkoch
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Následní užívatelia, ktorí včlenia do  
výrobku látku alebo prípravok, pre ktorý 
bola vytvorená karta bezpečnostných 
údajov a tí, ktorí potom narábajú s 
výrobkom alebo ho  ďalej spracúvajú, 
majú predložiť kartu bezpečnostných 
údajov každému príjemcovi výrobku alebo 
jeho odvodenine. Verejnosť nie je 
príjemca.

Verejnosť má právo žiadať od výrobcu 
alebo dovozcu informácie o látkach 
nachádzajúcich sa vo výrobku ním 
vyrobenom alebo dovezenom. Výrobca 
alebo dovozca má odpovedať do 15 
pracovných dní.

Justification

Producers of articles, retailers and the public should be able to find out whether specific 
substances are present in the final Článok and look for safer alternatives if necessary. A time 
limit of fifteen days is set by reference to the standard response time in Regulation 1049/2001, 
which provides for access to documents of the Community institutions.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Článok 52

Cieľom tohto článku je zabezpečiť dobré 
fungovanie vnútorného trhu, zatiaľ čo sa 
zabezpečí to, aby riziká zvlášť 
nebezpečných látok  boli správne 
kontrolované, alebo to, aby tieto látky boli 
nahradené vhodnými alternatívnymi 
látkami alebo technológiami.

Cieľom tohto článku je zabezpečiť najprv 
to, aby boli zvlášť nebezpečné látky 
nahradené bezpečnejšími alternatívnymi 
látkami alebo technológiami, ak je to 
možné. Ak nie sú takéto alternatívy 
dostupné, ale výhody pre spoločenstvo 
prevážia riziká spojené s používaním 
takejto látky, cieľom tohto článku je
zabezpečiť, že použitie zvlášť nebezpečných 
látok bude správne kontrolované a po 
tretie, že sa vyvíjajú alternatívy.

Justification

The health of women and their families or the environment cannot be protected if the aim of 
this title is not substitution of substances of very high concern (i.e. PBT, vPvB, CMRs). The 
replacing of these substances is necessary as the risks to human health and the environment 
arising from the use of such chemicals cannot be “properly controlled”. Also producers 
would benefit from a clear and un-bureaucratic authorization procedure of these chemicals. 
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The application of the precautionary principle as one of the guiding policy measures in 
REACH would find its logical conclusion in the phase-out of the worst chemicals.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Článok 53 odsek 1 bod (b)

(b) využitie(a) takejto látky samostatne v 
prípravku alebo včlenenie látky do výrobku, 
v ktorom sa látka uvádza na trh, alebo pre 
ktorú používa látku sám, bolo vyňaté z 
požiadavky schválenia v samotnom 
Dodatku  XIII v súlade s Článkom 55(2);

Vypúšťa sa

Justification

There should be no blanket exemptions to ensure full implementation of the substitution 
principle.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Článok 53 odsek 2a (nový)

(2a) Dovoz a umiestnenie takého výrobku 
na trh, ktorý obsahuje látku, ktorá je 
zahrnutá v Dodatku XIII, sa má považovať 
za použitie takejto látky.

Justification

The REACH proposal does not specify provisions for imported articles containing substances, 
which require authorisation. Importers of articles must have the same obligations as other 
EU producers in order to effectively protect human health and especially that of women and 
their families. A failure to rectify this would present a serious threat to health and 
environment protection and to the competitiveness of specific industry sectors.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Článok 54 bod (f)

(f) také látky, ktoré majú vlastnosti 
rozloženia endokríny alebo také, ktoré majú 
perzistentné, bioakumulatívne a toxické 
vlastnosti alebo veľmi perzistentné a veľmi 
bioakumulatívne vlastnosti, ktoré nespĺňajú 
kritériá bodov (d) a (e) a ktoré sú 
identifikované ako také, ktoré majú vážne a 
nezvratné dôsledky na ľudí alebo životného 

(f) také látky, ktoré majú vlastnosti 
rozloženia endokríny alebo také, ktoré majú 
perzistentné, bioakumulatívne a toxické 
vlastnosti alebo veľmi perzistentné a veľmi 
bioakumulatívne vlastnosti, ktoré nespĺňajú 
kritériá bodov (d) a (e) a ktoré sú 
identifikované ako také, ktoré dávajú dôvod 
na také isté obavy ako látky uvedené v 
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prostredia, ktoré sú rovnaké ako ostatné 
látky uvedené v bodoch (a) až (e) na základe 
od-prípadu-k-prípadu v súlade s postupom 
stanoveným v Článku 56.

bodoch (a) až (e) na základe od-prípadu-k-
prípadu v súlade s postupom stanoveným v 
Článku 56. 

Justification

The requirement to prove that serious and irreversible effects are being caused before 
regulation can act is unacceptable and not in accordance with the application of the 
precautionary principle. Precautionary action in the context of this legislation is the primary 
objective of this proposal.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Článok 55 odsek 1 point (d)

(d) prehľad období zaručeného využitia v 
prípade, ak je to vhodné;

(d) prehľad období  všetkých využití, čo 
nemá presiahnuť 5 rokov;

Justification

All authorisations should be time-limited, 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 
momentum for the innovation of safer alternatives will be lost.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Článok 55 odsek 1 bod (e)

(e) využitia alebo kategórie využití vyňaté z 
požiadavky schválenia , ak takéto sú a 
podmienky pre takéto vyňatia, ak takéto sú.

vypúšťa sa

Justification

There should be no blanket exemptions to ensure full implementation of the substitution 
principle.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Článok 55 odsek 2

Využitia alebo kategórie využitia môžu byť 
vyňaté z požiadavky schválenia. V prípade 
takýchto výnimiek by malo byť zvážené 
hlavne nasledovné:

(a) Existujúca špecifická legislatíva 
Spoločenstva, ktorá hovorí o 
minimálnych požiadavkách 

vypúšťa sa
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vzťahujúcich sa na ochranu zdravia 
alebo životného prostredia v prípade 
využitia látky, ako je záväzné 
obmedzenie vystavenia sa účinku na 
pracovisku, emisné limity a tak 
ďalej;

(b) Existujúce právne záväzky na to, aby 
sa vykonali patričné technické a 
managerské opatrenia s cieľom 
zabezpečiť súlad so všetkými 
relevantnými zdravotnými, 
bezpečnostnými štandardami a 
štandardami životného prostredia vo 
vzťahu k využitiu látky.

Výnimky môžu byť podmienené 
podmienkami.

Justification

There should be no blanket exemptions to ensure full implementation of the substitution 
principle.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Článok 55 odsek 4 bod (b)

(b) Využitia, ktoré by mali byť vyňaté z 
požiadavky schválenia.

vypúšťa sa

Justification

There should be no blanket exemptions to ensure full implementation of the substitution 
principle.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Článok 57 odsek 2

Schválenie by malo byť udelené v prípade, 
ak riziko na ľudské zdravie alebo životné 
prostredie vyplývajúce z využitia látky 
pochádzajúcej z vlastných zdrojov 
špecifikovaných v Dodatku XIII je vhodne 
kontrolované v súlade s Dodatkom I, 
oddielom 6 a takto zdokumentované v 
správe chemickej bezpečnosti žiadateľa.
Komisia nemá zvážiť nasledovné: 

Vypúšťa sa
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(a) riziká na ľudské zdravie a životné 
prostredie pochádzajúce z emisií látky zo 
zariadenia, na ktoré bolo udelené 
povolenie v súlade so smernicou Rady  
96/61/ES 49 ; 
(b) riziká na a cez vodné prostredie, ktoré 
spôsobujú odtoky látky zo zdrojového 
bodu, o ktorom sa hovorí v požiadavke na 
predbežnú úpravu a vzťahuje sa Článok 
11(3) a legislatíva prijatá na základe 
Článku 16 smernice 2000/60/ES 
Európskeho parlamentu a Rady 50;
(c) riziká na ľudské zdravie vznikajúce z 
využitia látky v medicínskom zariadení 
upravenom smernicou Rady 90/385/EHS 
51, smernicou Rady 93/42/EHS52 alebo 
smernicou 98/79/ES Európskeho 
parlamentu a Rady.

Justification

The authorisation requirement can only provide the high level of protection by replacing 
substances of very high concern with suitable alternative substances or technologies wherever 
possible. The alternative aim of “adequate control” of risks would allow continued use and 
release of substances of very high concern, although safer alternatives might be available. 
This would significantly compromise the effectiveness of REACH regarding health and 
environmental protection. 

Regulation by emission limit values is not a suitable means for dealing with chemicals of very 
high concern and cannot ensure a high degree of protection.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Článok 57 odsek 3 pododsek 1

V prípade, ak nemôže byť udelené 
schválenie na základe odseku 2, môže byť 
udelené schválenie v prípade, ak je 
dokázané, že socioekonomické výhody 
prevýšia riziko na ľudské zdravie alebo 
životné prostredie vznikajúce z využitia 
látky a v prípade, ak neexistujú vhodné 
alternatívne látky alebo technológie. Toto 
rozhodnutie by sa malo vykonať po zvážení 
všetkých nasledovných prvkov:

Malo by sa udeliť schválenie v prípade, ak je 
dokázané, že socioekonomické výhody 
prevýšia riziko na ľudské zdravie, zahrňujúc 
zdravie pracujúcich a citlivých populácií,
alebo na životné prostredie vznikajúce z 
využitia látky a v prípade, ak neexistujú 
vhodné alternatívne látky alebo technológie 
a ak sa do praxe uvedú opatrenia na 
minimalizáciu expozície odtokom, emisiám 
a stratám na životnom prostredí. Toto 
rozhodnutie sa má vykonať po zvážení 
všetkých nasledovných prvkov:
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Justification

Linked to the deletion of Článok 57(2). Once it is clear that authorisations always consider 
the socio-economic justification and the availability of safer alternatives, the granting of such 
authorisations can become mandatory. Authorisations should only be granted when there is 
no safer alternative, a clear societal need for the use of the substance, and when measures to 
minimise exposure and losses to the environment are in place. The consideration of the risks 
should include the risk to workers and vulnerable populations.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Článok 57 odsek 6

Schválenia môžu byť predmetom 
podmienok, zahrňujúcich prehľad období a/ 
alebo monitorovanie. Schválenia udelené v 
súlade s odsekom 3 majú za normálnych 
okolností byť predmetom časového 
obmedzenia. Schválenia majú byť 
predmetom prehľadu období.

Schválenia majú byť predmetom prehľadu 
období a požiadaviek na náhradný plán a 
môžu byť predmetom ostatných podmienok, 
zahrňujúc požiadavky na monitorovanie. 
Schválenia majú byť predmetom časových 
limitov s maximálnym obdobím 5 rokov.

Justification

All authorisations should be time-limited, 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). This is in line with current 
legislation on biocides and pesticides. Without regular review periods, the momentum for the 
innovation of safer alternatives will be lost. A substitution plan should be part of every 
authorisation.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Článok 57 odsek 7

Schválenie má vyšpecifikovať:
(a) osobu(y), ktorým sa schválenie vydáva;

(b) totožnosť látky(tok);
(c) použitie(a), na ktoré sa schválenie 
vydáva;

Schválenie má vyšpecifikovať:
(a) osobu(y), ktorým sa schválenie vydáva;

(b) totožnosť látky(tok);
(c) použitie(a), na ktoré sa schválenie 
vydáva;

(ca) doba, na ktorú sa schválenie vydáva;
(d) všetky podmienky, na základe ktorých sa 
udeľuje schválenie;

(d) všetky podmienky, na základe ktorých sa 
udeľuje schválenie;
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(e) všetky obdobia prehľadov; (e)  obdobie prehľadov;
(f) všetky dohody na monitorovanie. (f) všetky dohody na monitorovanie;

(g) náhradný plán.

Justification

All authorisations should be time-limited, 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 
momentum for the innovation of safer alternatives will be lost. A substitution plan should be 
part of every authorisation.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Článok 58 odsek 1

Schválenia udelené v súlade s Článkom 
57(3), ktoré podliehajú časovému 
obmedzeniu sa majú považovať za platné až 
do doby, kým sa Komisia nerozhodne o 
novej žiadosti za podmienky, že držiteľ 
schválenia predloží novú žiadosť aspoň do   
18 mesiacov skončením platnosti. Lepšie 
ako nové predloženie všetkých prvkov 
originálnej žiadosti pre súčasné schválenie, 
môže žiadateľ predložiť len ten počet 
súčasných schválení, ktorý je predmetom 
druhého, tretieho a štvrtého pododseku. Ak 
nevie podložiť to, že riziko je vhodne 
kontrolované, má predložiť aktualizáciu 
socioekonomickej analýzy, analýzy 
alternatívy a náhradný plán obsiahnutý v 
pôvodnej žiadosti. 

Schválenia majú byť považované za platné 
až do doby, kým sa Komisia nerozhodne o 
novej žiadosti za podmienky, že držiteľ 
schválenia predloží novú žiadosť aspoň do   
18 mesiacov skončením platnosti. Lepšie 
ako nové predloženie všetkých prvkov 
originálnej žiadosti pre súčasné schválenie, 
môže žiadateľ predložiť len ten počet 
súčasných schválení, ktorý je predmetom 
druhého, tretieho a štvrtého pododseku. Má 
predložiť aktualizáciu socioekonomickej 
analýzy, analýzy alternatív a náhradný plán 
obsiahnutý v pôvodnej žiadosti. 

V prípade, že vie teraz potvrdiť, že riziko 
je vhodne kontrolované, má predložiť 
aktualizáciu Správy o chemickej 
bezpečnosti.
Ak sa akékoľvek iné prvky pôvodnej 
žiadosti zmenili, má taktiež predložiť 
aktualizácie týchto prvkov(u).

Ak sa akékoľvek iné prvky pôvodnej 
žiadosti zmenili, má taktiež predložiť 
aktualizácie týchto prvkov(u).

Justification

To achieve consistency with the objective to make the authorisations time-limited and to 
implement the substitution principle.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Článok 59 odsek 4

4. Žiadosť o schválenie má obsahovať 
nasledovné informácie:

4. Žiadosť o schválenie má obsahovať 
nasledovné informácie:

(a) totožnosť látky(tok) tak, ako sa o tom 
hovorí v oddiely 2 Dodatku IV;

(a) totožnosť látky(tok) tak, ako sa o tom 
hovorí v oddiely 2 Dodatku IV;

(b) meno a kontakty na osobu alebo osoby 
podávajúce žiadosť;

(b) meno a kontakty na osobu alebo osoby 
podávajúce žiadosť;

(c) žiadosť na schválenie, špecifikujúce, na 
aké použitie(a) sa schválenie vydáva a 
pokrývajúce využitie látky v príprave 
a/alebo včlenení látky do výrobkov, kde je to 
relevantné;

(c) žiadosť na schválenie, špecifikujúce, na 
aké použitie(a) sa schválenie vydáva a 
pokrývajúce využitie látky v príprave 
a/alebo včlenení látky do výrobkov, kde je to 
relevantné; 

(d) v prípade, ak to už nie je doručené ako 
súčasť registrácie, Správa o chemickej 
bezpečnosti v súlade s Dodatkom I 
pokrývajúce riziko na ľudské zdravie a/alebo 
životné prostredie pochádzajúce z použitia 
látky(tok) vznikajúce z vnútorných 
vlastností špecifikovaných v Dodatku XIII.

(d) v prípade, ak to už nie je doručené ako 
súčasť registrácie, Správa o chemickej 
bezpečnosti v súlade s Dodatkom I 
pokrývajúce riziko na ľudské zdravie a/alebo 
životné prostredie pochádzajúce z použitia 
látky(tok) vznikajúce z vnútorných 
vlastností špecifikovaných v Dodatku XIII 
tak isto ako aj opatrenia riadenia rizík;

(da) socioekonomická analýza vykonaná 
v súlade s Dodatkom XV;
(db) analýza alternatív zvažujúca ich riziká 
a technické a hospodárske možnosti 
náhrady, sprevádzaná náhradným plánom, 
zahŕňajúca výskum a vývoj a časový plán 
žiadateľa na navrhované aktivity

Justification

To achieve consistency with the objective to make the authorisations subject to a socio-
economic analysis and the availability of alternatives. A substitution plan should be part of 
every authorisation. An application for authorisation should explicitly include the risk 
management measures.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Článok 59 odsek 5

Žiadosť môže zahrňovať: vypúšťa sa
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(a) socioekonomickú analýzu vykonanú v 
súlade s Dodatkom XV;
(b) analýzu alternatív zvažujúcu ich riziká a 
technické a hospodárske možnosti ich 
náhrady, sprevádzanú náhradným plánom, 
zahŕňajúcu výskum a vývoj a časový plán 
žiadateľa na navrhované aktivity.

Justification

Linked to the Pozmeňujúci a doplňujúci návrh to Článok 59(4) which makes these provisions 
compulsory.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Článok 59 odsek 6

Žiadosť by nemala obsahovať nasledovné:
(a)  riziká emisií z látky na ľudské zdravie a 
životné prostredie, na zavedenie ktorých 
bolo udelené povolenie v súlade so 
smernicou  96/61/ES;
(b) riziká na a cez vodné prostredie odtokov 
látky z bodového zdroja riadeného 
požiadavkou na prvotnú reguláciu, na 
ktorú sa vzťahuje Článok 11 (3) a 
legislatívu prijatú na základe Článku 16 
smernice 2000/60/ES;
(c) riziká na ľudské zdravie vznikajúce z 
využitia látky v medicínskom zariadení 
upravené smernicou 90/385/EHS, 
93/42/EHS alebo 98/79/ES.

vypúšťa sa

Justification

It is important to consider a wide range of uses of the chemicals concerned, in particular 
covering those pieces of legislation that do not examine the environmental impacts of 
substances, but also covering other possible sources of release and exposure. Regulation by 
emission limit values is not a suitable means for dealing with chemicals of very high concern 
and cannot ensure a high degree of protection for human health and the environment, 
particularly PBT and vPvB substances. It is important that authorisation applications do 
consider the risks in full to human health and the environment, even where emission limits 
existPozmeňujúci a doplňujúci návrh 38

Článok 62
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Záväzky držiteľov schválení Záväzky na informovanie ohľadom využitia 
látok, ktoré sú predmetom schválení

Držitelia schválenia majú uviesť číslo 
schválenia na štítok ešte pred tým, ako 
umiestnia látku na trh s cieľom schváleného 
použitia.

Držitelia schválenia majú uviesť číslo 
schválenia na štítok ešte pred tým, ako 
umiestnia látku na trh s cieľom 
schváleného použitia. Všetky látky, 
použitie ktorých bolo zaručené 
schválením a všetky prípravky a výrobky 
obsahujúce látky, použitie ktorých bolo 
zaručené schválením týchto prípravkov a 
výrobkov, majú byť označené. Štítok má 
zahrňovať 
(a) meno látky, 
(b) klasifikácia látky a korešpondujúceho 
symbolu a indikácia nebezpečenstva tak, 
ako je to zakotvené v smernici 
67/548/EHS,
(c) fakt, že látka je predmetom schválenia,
(d) relevantné použitie ktorej látky bolo 
schválené. 

Justification

The proposed obligations of holders of authorisations are not sufficient to raise the necessary 
awareness. It is essential that the many users of chemicals in the manufacturing and the 
supply chain, the general public and the waste management sector is able to obtain 
information on the use of chemicals of very high concern that are subject to authorisation.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Článok 65 bod 1

V prípade, keď existuje neprijateľné riziko 
na ľudské zdravie alebo životné prostredie 
alebo také, ktoré vzniká z výroby, použitia 
alebo umiestnenia látok na trh, čo sa musí 
uviesť na báze celého Spoločenstva, 
Dodatok XVI sa má doplniť v súlade s 
postupom uvedeným v Článku 130(3) 
prijatím nových obmedzení, alebo 
doplnením súčasných obmedzení v Dodatku 
XVI, na vlastnú výrobu, použitie, alebo 
umiestnenie látok na trh, v prípade 
prípravkov alebo výrobkov, podliehajúcich 

V prípade, keď existuje neprijateľné riziko 
na životné prostredie alebo ľudské zdravie, 
zahrňujúce citlivé populácie, ktoré vzniká z 
výroby, použitia alebo umiestnenia látok na 
trh, čo sa musí uviesť na báze celého 
Spoločenstva, Dodatok XVI sa má doplniť v 
súlade s postupom uvedeným v Článku 
130(3) prijatím nových obmedzení, alebo 
doplnením súčasných obmedzení v Dodatku 
XVI, na vlastnú výrobu, použitie, alebo 
umiestnenie látok na trh, v prípade 
prípravkov alebo výrobkov, podliehajúcich 
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postupu stanovenom v Článkoch 66 až 70. postupu stanovenom v Článkoch 66 až 70.   

Justification

The adoption of restrictions under REACH should explicitly include consideration of the risk 
to vulnerable populations.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Článok 72 odsek 1 bod (c)

(c) Komisia pre odhad rizika, ktorá má byť 
zodpovedná za prípravu názoru agentúry 
ohľadom žiadostí na schválenie, návrhov na 
obmedzenia a akékoľvek ďalšie otázky, 
ktoré vznikajú z fungovania súčasnej 
Regulácie vzťahujúcej sa k rizikám na 
ľudské zdravie alebo životné prostredie;

(c) Komisia pre odhad rizika, a alternatív, 
ktorá má byť zodpovedná za prípravu názoru 
agentúry ohľadom žiadostí na schválenie, 
návrhov na obmedzenia, odhadu 
dostupnosti alternatív a akékoľvek ďalšie 
otázky, ktoré vznikajú z fungovania súčasnej 
Regulácie vzťahujúcej sa k rizikám na 
ľudské zdravie alebo životné prostredie; 

Justification

Horizontal Pozmeňujúci a doplňujúci návrh - if the name and scope of the committee is 
changed, this needs to be changed throughout the whole text. This Pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh reinforces the intention that decision-making under the authorisation provisions shall 
always take into account the availability of safer alternatives.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Článok 73 odsek 2 bod (d)

d) vytvorenie a udržiavanie databáz(y) s 
informáciami o všetkých registrovaných 
látkach, klasifikácia a označenie inventára a 
zoznam harmonizovanej klasifikácie a 
značenia s cieľom, aby sa neutajené 
informácie Článku 116(1) zverejnili v 
databáze(ach) prostredníctvom internetu a 
aby sa ďalšie neutajené informácie v 
databázach sprístupnili na základe žiadosti;

d) vytvorenie a udržiavanie databáz(y) s 
informáciami o všetkých registrovaných 
látkach, klasifikácii a označení inventára a 
zoznamu harmonizovanej klasifikácie a 
značenia s cieľom, aby sa neutajené 
informácie Článku 116(1) zverejnili v 
databáze(ach) prostredníctvom internetu do 
15 pracovných dní a aby sa ďalšie neutajené 
informácie v databázach sprístupnili na 
základe žiadosti v súlade s Článkom 115 
(2);

Justification

A time line for entry of (public) information into the database(s) is necessary to ensure 
clarity. It should be set at 15 working days in line with the standard response time under 
Regulation 1049/2001. A clear reference should be made for the procedure for requests to 
information on non-confidential information that is not listed in Článok 116(1) and not rules 
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confidential via Článok 116(2).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Článok 73 odsek 2 bod (e)

(e) zverejnenie informácií o tom, aké látky 
sú a boli hodnotené za obdobie 90 dní po 
prijatí informácie agentúrou v súlade s 
Článkom 116(1);

(e) zverejnenie informácií o tom, aké látky 
sú a boli hodnotené za obdobie 15 
pracovných dní po prijatí informácie 
agentúrou v súlade s Článkom 116(1); 

Justification

Článok 73(2)(e) establishes the Agency’s duty to make publicly available information on 
evaluation of substances within 90 days. This is not in accord with the benchmark set in the 
Aarhus Convention and Regulation 1049/2001 for responding to requests. If one asked the 
Agency for a document then they would normally have to respond within 15 working days 
under Regulation 1049/2001.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Článok 115 odsek 1

Prístup k neutajeným informáciám 
predloženým v súlade s týmto Nariadením 
má byť zaručený pre dokumenty vlastnené 
agentúrou v súlade s Nariadením (ES) 
č.1049/2001 Európskeho parlamentu a Rady. 
Agentúra má takéto informácie sprístupniť 
na základe žiadosti, v súlade s Článkom 
73(2)(d).

Prístup k informáciám, ktoré nie sú  na 
zozname v Článku 116 predloženým v 
súlade s týmto Nariadením má byť 
umožnený v prípade dokumentov 
vlastnených agentúrou v súlade s 
Nariadením (ES) č.1049/2001 Európskeho 
parlamentu a Rady. Agentúra mál, na 
základe žiadosti, takéto informácie 
sprístupniť prostredníctvom internetu, v 
súlade s Článkom 73(2)(d).

Justification

It needs to be clarified that Článok 115 is only relevant for the "grey zone" information, the 
information which is not specifically listed in Článok 116 (always non-confidential or always 
confidential). Once access is granted, this should be made publicly available in the same way 
as information that is always non-confidential.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Článok 115 odsek 2

Vždy, keď bude postúpená požiadavka na 
prístup k dokumentom na základe 
Nariadenia (ES) č. 1049/2001 agentúre, 

Vždy, keď bude postúpená požiadavka na 
prístup k informáciám neuvedeným v 
Článku 116 na základe Nariadenia (ES) č. 
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agentúra má konzultovať s treťou stranou 
na základe Článku 4(4) Nariadenia (ES) č. 
1049/2001 v súlade s druhým a tretím 
pododsekom.

1049/2001 agentúre, o čo požiadala tretia 
strana, aby bolo utajené, agentúra má 
konzultovať s treťou stranou na základe 
Článku 4(4) Nariadenia (ES) č. 1049/2001 
v súlade s druhým a tretím pododsekom. 

Agentúra má informovať registrovateľa, 
potenciálneho registrovateľa, následného 
užívateľa, žiadateľa alebo inú zúčastnenú 
stranu o tejto žiadosti. Zúčastnená strana 
môže predložiť deklaráciu do 30 dní 
identifikujúcu informácie zahrnuté v 
žiadosti, ktoré považuje za obchodne 
citlivé a zverejnenie ktorých by ho mohlo 
obchodne poškodiť a ktoré si preto želá, 
aby boli držané v tajnosti pred všetkými 
osobami okrem tých, ktorými sú 
kompetentné orgány, agentúra a Komisia. 
V každom prípade má poskytnúť 
odôvodnenie.

Agentúra má informovať registrovateľa, a 
vo vhodnom prípade, potenciálneho 
registrovateľa, následného užívateľa, 
žiadateľa alebo inú dotknutú stranu tejto 
žiadosti. 

Takéto vyhlásenie sa má zvážiť 
agentúrou, ktorá sa má rozhodnúť, na 
základe odôvodnenia, či bude toto 
vyhlásenie akceptovať ešte pred 
rozhodnutím o tom, či zaručiť požiadavku 
prístupu k dokumentom. Agentúra má 
informovať dotknutú stranu, ktorá môže, 
v súlade s Článkami 87, 88 a 89, podať 
odvolanie na Odvolaciu radu voči 
akémukoľvek rozhodnutiu agentúry 
neprijať vyhlásenie, do 15 dní po tomto 
rozhodnutí. Takéto odvolanie musí mať 
odkladný účinok. Odvolacia rada sa má 
rozhodnúť o tomto odvolaní do 30 dní.

Do 15 pracovných dní po registrácii 
žiadosti, má Agentúra informovať 
žiadateľa tak isto ako aj registrovateľa, 
potenciálneho registrovateľa,  
následného užívateľa alebo inú dotknutú 
stranu o svojom rozhodnutí, z ktorých 
všetky môžu, v súlade s Článkami 87, 88 a 
89, podať odvolanie na Odvolaciu radu 
voči akémukoľvek rozhodnutiu do 15 dní 
po tomto rozhodnutí. Takéto odvolanie má 
mať odkladný účinok. Odvolacia rada sa 
má rozhodnúť o tomto odvolaní do 30 dní.

Justification

The timeline for the initial decision should be compliant with the Aarhus Convention and 
Regulation 1049/2001 requiring information to be released within one month. It also permits 
all parties to appeal all parties to appeal a decision, including those denied information. 

The terms “commercially sensitive” and “which might harm him commercially” of the text 
are not recognised by the Aarhus Convention. The mere possibility of harm is insufficient to 
trigger the exception set out in Článok 4(4)(d) of the Convention. 

The Agency should not only take account of the justification of the registrant, but also of the 
views of other parties.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Článok 115 odsek 3

Prístup k neutajeným informáciám 
poskytnutý v súlade s týmto Nariadením má 
byť zaručený v prípade dokumentov 
vlastnených kompetentnými orgánmi 
členských krajín v súlade so Smernicou 
2003/4/ES Európskeho parlamentu a Rady. 
Členské krajiny majú zabezpečiť, aby bol 
vytvorený systém, na základe ktorého sa 
akákoľvek dotknutá strana môže odvolať s 
odkladným účinkom voči rozhodnutiam 
vyneseným v súlade s prístupom k 
dokumentom.

Prístup k informáciám neuvedeným v 
Článku 116 poskytnutý v súlade s týmto 
Nariadením má byť zaručený v prípade 
dokumentov vlastnených kompetentnými 
orgánmi členských krajín v súlade so 
Smernicou 2003/4/ES Európskeho 
parlamentu a Rady. Členské krajiny majú 
zabezpečiť, aby bol vytvorený systém, na 
základe ktorého sa akákoľvek dotknutá 
strana môže odvolať s odkladným účinkom 
voči rozhodnutiam vyneseným v súlade s 
prístupom k dokumentom. Rozhodnutie o 
odvolaní má byť vydané do 30 dní.

Justification

It needs to be clarified that Článok 115 is only relevant for the "grey zone" information, the 
information which is not specifically listed in Článok 116 (always non-confidential or always 
confidential). There needs to be a timelimit for the decisions on appeals.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
Článok 116 názov

Utajenie údajov Transparentnosť a utajenie údajov

Justification

The title should reflect the content of the Článok in a balanced way.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
Článok 116 odsek 1

Nasledujúce informácie sa nemajú 
považovať za utajené:

(a) obchodné meno(á) látky;
(b) názov podľa nomenklatúry IUPAC 

(International Union of Pure and Applied 
Chemistry) pre nebezpečné látky podľa 
znenia smernice 67/548/EHS;

(c) ak je to uvedené, názov látky podľa 
zoznamu Einecs;

Nasledujúce informácie sa nemajú 
považovať za utajené:

(a) obchodné meno(á) látky;
(b) názov podľa nomenklatúry IUPAC 

(International Union of Pure and Applied 
Chemistry) pre nebezpečné látky podľa 
znenia smernice 67/548/EHS;

(c) ak je to uvedené, názov látky podľa 
zoznamu Einecs;
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(d) fyzikálnochemické údaje týkajúce sa 
histórie látky a histórie jej vplyvu na 
životné prostredie;

(e) výsledok každej toxikologickej a 
ekotoxikologickej štúdie;

(f) všetky odvodené hladiny nevyvolávajúce 
účinok (Dnel) alebo predpokladané  
koncentrácie bez účinku (Pnec) 
vytvorené v súlade s Dodatkom I;

(g) ak to pomôže pre klasifikáciu a 
označenie, stupeň čistoty látky a identita 
nečistôt a/alebo prídavkov, o ktorých sa 
vie, že sú nebezpečné;

(h) smernica o bezpečnom používaní 
poskytnutá v súlade s oddielom 4 Dodatku 
IV;

(d) fyzikálnochemické údaje týkajúce sa 
histórie látky a histórie jej vplyvu na 
životné prostredie;

(h) výsledok každej toxikologickej a 
ekotoxikologickej štúdie;

(i) všetky odvodené hladiny nevyvolávajúce 
účinok (Dnel) alebo predpokladané 
koncentrácie bez účinku (Pnec) 
vytvorené v súlade s Dodatkom I;

(j) ak to pomôže pre klasifikáciu a 
označenie, stupeň čistoty látky a identita 
nečistôt a/alebo prídavkov, o ktorých sa 
vie, že sú nebezpečné;

(h) smernica o bezpečnom používaní 
poskytnutá v súlade s oddielom 4 Dodatku 
IV;

(i) informácie obsiahnuté v karte 
bezpečnostných údajov, s výnimkou názvu 
spoločnosti/podnikania alebo toho, keď sú 
informácie považované za dôverné podľa 
odseku 2;

(i) informácie obsiahnuté v zozname 
bezpečnostných údajov, s výnimkou toho, 
keď sú informácie považované za dôverné 
podľa odseku 2; 

(j) analytické metódy, ak je to potrebné 
podľa Dodatku VII alebo VIII, ktoré 
umožňujú vystopovať nebezpečnú látku, ak 
sa dostane do životného prostredia tak isto, 
ako aj určiť priamy účinok na ľudí;

(k) fakt, že sa vykonalo testovanie na 
stavovcoch.

(j) analytické metódy, ak je to potrebné 
podľa Dodatku VII alebo VIII, ktoré 
umožňujú vystopovať nebezpečnú látku, ak 
sa dostane do životného prostredia tak isto, 
ako aj určiť priamy účinok na ľudí;

(k) fakt, že sa vykonalo testovanie na 
stavovcoch.

(ka) meno registrovateľa;
(kb) chemické zloženie(a) látky;
(kc) nosnostná skupina látky 
(kd) celková hodnota látky na trhu EÚ na 
základe hodnotových tried;
(kd) kategórie využitia;
(ke) zoznam zložiek prípravkov;
(kf) Správa o chemickej bezpečnosti.

Justification

The list of information that is never confidential is too limited. There is no reason to keep 
names of registrants, information about tonnage or use categories confidential. This 
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information is relevant for the protection of the environment, and should be disclosed in line 
with the Aarhus Convention. The name of the registrant is necessary to remove any barriers 
to data-sharing and enforcement, and to enable the public to see who is responsible for 
producing or importing a particular chemical. It would seem contrary to the notion of a 
transparent, robust and non-corrupt system to withhold the name of a registrant.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
Článok 116 odsek 2 bod (a) 

(a) detaily úplného zloženia prípravku; (a) kvantitatívne detaily úplného zloženia 
prípravku;

Justification

Public information about the full composition of preparations is already status quo for 
cosmetics and for detergents. The confidentiality should therefore be limited to quantitative 
information.Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49

Príloha I bod 0.5 odsek 4

V prípade, že ako výsledok krokov 1 až 4 sa 
výrobca alebo dovozca uznesie na tom, že 
látka alebo prípravok vyhovuje kritériám 
klasifikácie ako nebezpečná v súlade so 
smernicou 67/548/EHS alebo smernicou 
1999/45/ES alebo je považovaná za látku 
PBT alebo vPvB, má odhad chemickej 
bezpečnosti taktiež zvážiť nasledovné kroky:

V prípade, že ako výsledok krokov 1 až 4 sa 
výrobca alebo dovozca uznesie na tom, že 
látka alebo prípravok vyhovuje kritériám 
klasifikácie ako nebezpečný v súlade so 
smernicou  67/548/EHS alebo smernicou 
1999/45/ES alebo je považovaná za látku 
PBT alebo vPvB alebo sú iné vážne dôvody 
na zváženie, odhad chemickej bezpečnosti 
má taktiež zahŕňať nasledovné kroky:

Justification

It is not reasonable to automatically eliminate exposure assessment and risk characterisation 
for substances, which are not classified as dangerous or which are not PBT/vPvB. For 
example exposure to high volume substances that are used locally in larger quantities may 
lead to effects in the local environment even though the substance does not meet the 
requirements for environmental classification.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
Príloha I bod 1.4.1

1.4.1. Na základe výsledkov krokov 1 až 3 
sa má vytvoriť Odvodená hladina 
nevyvolávajúca účinok (DNEL) pre látku, 
odrážajúca predpokladaný spôsob(y), trvanie 
a frekvenciu expozície. Ak je to odôvodnené 

1.4.1. Na základe výsledkov krokov 1 až 3, 
má sa vytvoriť Odvodená hladina 
nevyvolávajúca účinok (DNEL) pre látku, 
odrážajúci predpokladaný spôsob(y), trvanie 
a frekvenciu expozície. Ak je to odôvodnené 



PA\562492SK.doc 32/33 PE 357.536v01-00

External translation

SK

scenárom(mi) expozície, postačujúci môže 
byť aj jednoduchý stupeň DNEL. Avšak do 
úvahy berúc dostupné údaje a scenár(e) 
vystavenia sa v Oddiely 5 Správy o 
chemickej bezpečnosti, nevyhnutným bude 
identifikovať rôzne stupne DNEL pre každú 
relevantnú ľudskú populáciu (napr. 
Pracujúcich, spotrebiteľov a ľudí náchylných 
k nepriamej expozícii cez životné prostredie) 
a možno pre určité subpopulácie (napr. 
Deti, tehotné ženy) a pre rôzne spôsoby 
expozície. Má sa poskytnúť úplné 
odôvodnenie špecifikujúce, inter alia, výber 
použitých údajov, spôsob expozície (ústami, 
kožne, vdýchnutím) a trvanie a frekvenciu 
expozície látke, pre ktorú platí stupeň 
DNEL. Ak je nádej, že sa vyskytne viac ako 
jeden spôsob expozície, potom sa má 
vytvoriť stupeň DNEL pre každý spôsob 
expozície a pre expozíciu kombináciou 
všetkých spôsobov. Keď sa vytvára stupeň 
DNEL, do úvahy sa majú brať nasledovné 
faktory, inter alia:

scenárom(mi) expozície, postačujúci môže 
byť aj jednoduchý stupeň DNEL. Avšak do 
úvahy berúc dostupné údaje a scenár(e) 
vystavenia sa v Oddiely 5 Správy o 
chemickej bezpečnosti, nevyhnutným bude 
identifikovať rôzne stupne DNEL pre každú 
relevantnú ľudskú populáciu (napr. 
Pracujúcich, spotrebiteľov a ľudí náchylných 
k nepriamej expozícii cez životné prostredie) 
a pre zraniteľné populácie a pre rôzne 
spôsoby expozície. Má sa poskytnúť úplné 
odôvodnenie špecifikujúce, inter alia, výber 
použitých údajov, spôsob expozície (ústami, 
kožne, vdýchnutím) a trvanie a frekvenciu 
expozície látke, pre ktorú platí stupeň 
DNEL. Ak je nádej, že sa vyskytne viac ako 
jeden spôsob expozície, potom sa má 
vytvoriť stupeň DNEL pre každý spôsob 
expozície a pre expozíciu kombináciou 
všetkých spôsobov. Keď sa vytvára stupeň 
DNEL, do úvahy sa majú brať nasledovné 
faktory, inter alia: 

(i) neistota vznikajúca, medzi inými 
faktormi, z variability experimentálnych 
údajov a z vnútorných – a medzidruhových 
variácií;

(i) neistota vznikajúca, medzi inými 
faktormi, z variability experimentálnych 
údajov a z vnútorných a medzidruhových 
variácií;

(ii) povaha a vážnosť dopadu; (ii) povaha a vážnosť dopadu;

(iii) ľudská populácia, na ktorú sa vzťahujú 
kvantitatívne a/alebo kvalitatívne 
informácie o vystavení sa.

(iii) ľudská populácia, na ktorú sa vzťahujú 
kvantitatívne a/alebo kvalitatívne 
informácie o vystavení sa.

(iv) osobitné náchylnosti citlivých 
populácií;
(v) akýkoľvek náznak neštandardných 
vplyvov, hlavne tam, kde ostáva spôsob 
aktivity neznámy alebo nedostatočne 
charakterizovaný; 
(vi) možný spolu účinok ostatných 
chemikálií;

Justification

The European Parliament considered that ´protecting the health of children against 
environment-related diseases is an essential investment with a view to ensuring adequate 
human and economic development´ (Paulsen Report on European Environment and Health 
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Strategy) and asked for specific restrictions on chemicals for high-risk sections of the 
population (Ries report on European Environment and Health Action Plan) . REACH should 
always consider vulnerable populations.


