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PR_COD_1am

Označenie postupov

* Konzultácia
väčšina hlasujúcich

**I Spolupráca (prvé čítanie)
väčšina hlasujúcich

**II Spolupráca (druhé čítanie)
väčšina hlasujúcich, na schválenie spoločného stanoviska
väčšina jednotlivých členov Parlamentu, na odmietnutie alebo 
pozmenenie spoločného stanoviska

*** Postúpenie
väčšina jednotlivých členov Parlamentu s výnimkou prípadov 
uvedených v Článkoch 105, 107, 161 a 300 Zmluvy ES a Článku 7 
Zmluvy ES

**I Spolupráca (prvé čítanie)
väčšina hlasujúcich

***II Spoločný súhlas (druhé čítanie)
väčšina hlasujúcich, na schválenie spoločného stanoviska
väčšina jednotlivých členov Parlamentu, na odmietnutie alebo 
pozmenenie spoločného stanoviska

***III Spoločný súhlas (tretie čítanie)
väčšina hlasujúcich, schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy legislatívneho textu

V pozmeňovacích návrhoch Parlamentu je zmenený text zvýraznený tučnou 
kurzívou. Zvýraznenie bežnou kurzívou označuje príslušné odbory a ukazuje 
časti legislatívneho textu, ktorých sa týka navrhovaná zmena, na pomoc pri 
príprave konečného textu (napríklad zjavné chyby alebo vynechané miesta 
v danej jazykovej verzii). Navrhované opravy majú odsúhlasiť príslušné 
oddelenia.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o registrácii, posúdení, autorizácii 
a obmedzení chemických látok (REACH), ktorý zriaďuje Európsku chemickú agentúru 
a pozmeňuje Smernicu 1999/45/EC a Nariadenie (EC) č. …/…{o ťažko odbúrateľných 
organických znečisťujúcich látkach}
(COM(2003) 644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

The European Parliament,

– so zreteľom na na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2003) (0644) 1 ,

- so zreteľom na článok 251 odsek 2 a článok 95 Zmluvy ES, podľa ktorých Komisia 
podala návrh Parlamentu (C5-0530/2003),

- so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

- so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verenjné zdravie a ochranu 
spotrebiteľa a stanoviská Výboru pre rozpočet, Výboru pre hospodárske a menové veci, 
Výboru pre právne záležitosti a vnútorný trh, Výboru pre priemysel, zahraničný obchod, 
výskum a energetiku a Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A5-0000/2003),

1. Schvaľuje návrh Komisie v pozmenenom znení;

2. Vyzýva Komisiu, ak má v úmysle závažným spôsobom návrh pozmeniť alebo ho zameniť 
iným textom, aby túto skutočnosť opäť oznámila Parlamentu;

3. Ukladá Prezidentovi, aby postúpil stanovisko Rade a Komisii.

Text proposed by the Commission Amendments by Parliament

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 3 a (nové)

(3a) Podľa akčného plánu prijatého 4. 
septembra 2002 na Svetovom summite 
v Johannesburgu o udržateľnom rozvoji, 
chemikálie musia byť do roku 2020 
vyrábané a používané takým spôsobom, 
ktorý neškodí ľudskému zdraviu 
a životnému prostrediu. 

  
1 Zatiaľ neuverejnené v Ú. v.
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Odôvodnenie

Malo by sa zdôrazniť, že konečný cieľ vyrábať a používať len také chemické látky, ktoré 
nepoškodzujú zdravie a životné prostredie predstavuje záväzok, ktorý by mala oceniť nielen 
Európska únia, ale celý svet.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 7

(7) Dôležitým cieľom nového systému, 
ktorý má vzniknúť na základe nariadenia, 
je podporiť nahrádzanie nebezpečných 
látok menej nebezpečnými látkami alebo 
technológiami v prípadoch, že existuje 
vhodná alternatíva. Toto nariadenie 
neovplyvňuje platnosť smernice o ochrane 
zamestnancov, predovšetkým Smernice 
rady 90/394/EEC zo dňa 28. júna 1990 
o ochrane pracovníkov pre rizikom, 
súvisiacich s vystavením karcinogénnym 
látkam na pracovisku (šiesta samostatná 
smernica v zmysle Článku 16 (1) Smernice 
89/391/EEC), ktorá od pracovníkov žiada, 
aby eliminovali nebezpečné látky, 
kdekoľvek je to technicky možné, alebo 
nahradili nebezpečné látky menej 
nebezpečnými látkami.

(7) Dôležitým cieľom nového systému, 
ktorý má vzniknúť na základe nariadenia, 
je zabezpečiť, že nebezpečné látky sa 
nahrádzajú menej nebezpečnými látkami 
alebo technológiami v prípadoch, že 
existuje vhodná alternatíva. Toto 
nariadenie neovplyvňuje platnosť smernice 
o ochrane zamestnancov, predovšetkým 
Smernice rady 90/394/EEC zo dňa 28. júna 
1990 o ochrane pracovníkov pre rizikom, 
súvisiacich s vystavením karcinogénnym 
látkam na pracovisku (šiesta samostatná 
smernica v zmysle Článku 16 (1) Smernice 
89/391/EEC), ktorá od pracovníkov žiada, 
aby eliminovali nebezpečné látky, 
kdekoľvek je to technicky možné, alebo 
nahradili nebezpečné látky menej 
nebezpečnými látkami. V tomto kontexte 
budú členské štáty oprávnené zaviesť 
vyššie štandardy bezpečnosti na národnej 
úrovni, ak to uznajú za potrebné.

Odôvodnenie

Hlavným cieľom je nahradiť nebezpečné látky inými, menej nebezpečnými látkami. 

Ide o závažný dôsledok Článku 137 EC (zákonné východisko pre legislatívu o ochrane 
pracovníkov).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 8 a (nové)

(8a) Výrobcovia, dovozcovia 
a používatelia látky v jej základnej forme 
alebo vo forme zložky prípravku alebo 
výrobku musia túto látku vyrábať, 
dovážať alebo používať (alebo uvádzať 
na trh) takým spôsobom, ktorý zabezpečí, 
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že (v rozumných predpokladaných 
podmienkach) nie je ohrozené ľudské 
zdravie alebo životné prostredie.

Odôvodnenie

Tento pozmeňovací návrh uvádza všeobecný princíp povinnosti byť opatrný. Pretože REACH 
nepokrýva všetky spôsoby použitia chemických látok, z hľadiska ochrany ľudského zdravia 
a životného prostredia je dôležité ustanoviť všeobecnú povinnosť byť opatrný pri výrobe 
a použití chemických látok. Takýto princíp by len kodifikoval dobrovoľné záruky, ktoré 
priemysel podporuje (napr. Program zodpovednej opatrnosti).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 12

(12) Autorizačné ustanovenia, umožňujúce 
uvedenie na trh a použitie veľmi 
nebezpečných látok , ktoré udeľuje 
Komisia, ak riziko vyplývajúce z ich 
použitia je adekvátne regulované alebo ich 
použitie oprávňujú spoločensko -
hospodárske dôvody.

(12) Autorizačné ustanovenia, 
umožňujúce, na ohraničené obdobie, 
uvedenie na trh a použitie veľmi 
nebezpečných látok, ktoré udeľuje 
Komisia, ak neexistujú žiadne vhodné 
alternatívne látky, kde ich použitie 
oprávňujú spoločensko - hospodárske 
dôvody a riziko vyplývajúce z ich použitia 
je adekvátne regulované.

Odôvodnenie

Pre princíp náhrady je dôležité spojenie s udelením oprávnenia.
</Amend>

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odôvodnenie 16

(16) Skúsenosti ukazujú, že nie je vhodné 
vyžadovať od členských štátov hodnotenie 
rizika všetkých chemických látok. Túto 
úlohu je potrebné zveriť najprv podnikom, 
ktoré látky vyrábajú alebo dovážajú, ale len 
v prípade, že ide o množstvá, ktoré 
prekračujú určitý objem, aby mohli niesť 
súvisiacu záťaž. Tieto podniky musia prijať 
potrebné opatrenia na zvládnutie rizika 
podľa vlastného hodnotenia rizika daných 
látok.

(16) Skúsenosti ukazujú, že nie je vhodné 
vyžadovať od členských štátov hodnotenie 
rizika všetkých chemických látok. Túto 
úlohu je potrebné zveriť najprv podnikom, 
ktoré látky vyrábajú alebo dovážajú, ale len 
v prípade, že ide o množstvá, ktoré 
prekračujú určitý objem, aby mohli niesť 
súvisiacu záťaž. Tieto podniky musia prijať 
potrebné opatrenia na zvládnutie rizika 
podľa vlastného hodnotenia rizika daných 
látok. Zahŕňa to povinnosť popísať, 
zdokumentovať a informovať vhodným, 
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transparentným spôsobom o rizikách, 
spojených s výrobou, použitím a predajom 
každej látky. Výrobcovia a používatelia by 
si mali vybrať látku pre produkciu 
a použitie podľa toho, ktorá 
najbezpečnejšia látka je k dispozícii. 

Odôvodnenie

Tým sa uvádza princíp „povinnosti byť opatrný“. 
</Amend>

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Odôvodnenie 24

(24) Požiadavky zhromaždiť informácie 
o látkach musia byť radené podľa objemu 
výroby alebo dovozu látky, pretože 
ukazujú možné vystavenie človeka 
a životného prostredia pôsobeniu tejto 
látky a musia byť podrobne popísané. 

(24) Požiadavky zhromaždiť informácie 
o látkach musia byť radené podľa objemu 
výroby alebo dovozu látky, pretože 
ukazujú možné vystavenie človeka 
a životného prostredia pôsobeniu tejto 
látky a musia byť podrobne popísané. 
Komisia by mala toto kritérium 
prehodnotiť a revidovať alebo spojiť 
s inými kvalitatívnymi kritériami, 
napríklad stupňom vnútorného rizika, 
použitím a vystavením pôsobeniu.

Odôvodnenie

To Komisii umožňuje revidovať kritériá dôležitosti pre registráciu látok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Odôvodnenie 34

(34) Je vhodné znížiť na minimum počet 
zvierat - stavovcov, využívaných pri 
pokusoch v súlade s ustanoveniami 
Smernice 86/609/EEC; kedykoľvek je to 
možné, treba sa vyhnúť pokusom na 
zvieratách a využiť alternatívne metódy, 
schválené Európskym strediskom pre 
schvaľovanie alternatívnych pokusných 
metód alebo iným medzinárodným 
orgánom.

(34) Je vhodné znížiť na minimum počet 
zvierat - stavovcov, využívaných pri 
pokusoch v súlade s ustanoveniami 
Smernice 86/609/EEC; kedykoľvek je to 
možné, treba sa vyhnúť pokusom na 
zvieratách a využiť alternatívne metódy, 
schválené Európskym strediskom pre 
schvaľovanie alternatívnych pokusných 
metód alebo iným medzinárodným 
orgánom. Takéto zdieľanie alebo spoločné 
predkladanie informácií získaných na 
základe pokusov na stavovcoch a ďalšie 
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informácie, ktoré by pomohli 
nevykonávať pokusy na zvieratách by 
malo byť povinné.

Odôvodnenie

Takto je jasné, že všetky informácie, ktoré by pomohli vyhnúť sa pokusom na zvieratách musia 
byť zverejnené.
</Amend>

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Odôvodnenie 34 a (nové)

(34a) Lepšia koordinácia zdrojov na 
úrovni Spoločenstva prispeje k rozšíreniu 
vedeckých poznatkov, nevyhnutne 
potrebných pre vývoj alternatívnych 
metód k pokusom na stavovcoch.  
V záujme dosiahnutia tohto cieľa je 
veľmi dôležité, aby Spoločenstvo vytrvalo 
vo svojom úsilí a prijalo potrebné 
opatrenia na podporu výskumu a vývoja 
nových alternatívnych metód bez zvierat, 
konkrétne v rámci Šiesteho rámcového 
programu pre vývoj a technologický 
rozvoj.

<OptDel></OptDel>

Odôvodnenie

To pripomína záväzok Spoločenstva podporovať alternatívne metódy k pokusom na 
zvieratách, ktoré už zaviedla Smernica 2003/15/EC o kozmetike.
</Amend>

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Odôvodnenie 41 a (nové)

(41a) Vytvorenie vhodného 
zrozumiteľného komunikačného systému, 
odvodeného od rizika, poskytne 
zákazníkom informácie a rady, vďaka 
ktorým dokážu bezpečne a účinne 
zvládnuť riziká, vyplývajúce z používania 
produktu s obsahom chemickej látky.  
Mala by sa tiež zvážiť možnosť 
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poskytovať doplnkové informácie na 
internetových stránkach a v rámci 
vzdelávacích kampaní a reagovať tak na 
právo zákazníkov byť informovaní 
o produktoch, ktoré používajú. Vďaka 
tomu bude použitie chemických látok 
a z nich vyrobených produktov 
bezpečnejšie a posilní sa dôvera 
zákazníkov k produktom s obsahom 
chemických látok. 

<OptDel></OptDel>

Odôvodnenie

V záujme posilnenia dôvery zákazníkov je vybudovanie komunikačného systému veľmi 
dôležité.
</Amend> Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Odôvodnenie 49

(49) Agentúra by tiež mala dostať 
oprávnenie vyžadovať dodatočné 
informácie od výrobcov, dovozcov alebo 
podnikajúcich používateľov, súvisiace 
s látkami, u ktorých sa predpokladá 
škodlivý vplyv na zdravie alebo životné 
prostredie, vrátane dôvodu ich prítomnosti 
na vnútornom trhu vo veľkom objeme, 
podľa posúdení kompetentných orgánov 
členských štátov.  Členské štáty by mali s 
týmto cieľom plánovať a poskytovať 
zdroje prostredníctvom postupných plánov. 
Ak riziko použitia izolovaných 
medziproduktov na mieste zodpovedá 
riziku použitia látok, ktoré podliehajú 
schvaľovaniu,  členské štáty by mali mať 
rovnaké právo požadovať dodatočné 
informácie, ak je to odôvodnené. 

(49) Agentúra by tiež mala dostať 
oprávnenie vyžadovať dodatočné 
informácie od výrobcov, dovozcov alebo 
používateľov, súvisiace s látkami, 
u ktorých sa predpokladá škodlivý vplyv 
na zdravie alebo životné prostredie, vrátane 
dôvodu ich prítomnosti na vnútornom trhu 
vo veľkom objeme, podľa posúdení 
kompetentných orgánov členských štátov. 
Členské štáty by mali s týmto cieľom 
plánovať a poskytovať zdroje 
prostredníctvom postupných plánov, 
vytvorených na základe zoznamu 
(navrhnutého Agentúrou) látok, 
vyčlenených pre prednostné hodnotenie. 
Ak riziko použitia izolovaných 
medziproduktov na mieste zodpovedá 
riziku použitia látok, ktoré podliehajú 
schvaľovaniu, členské štáty by mali mať 
rovnaké právo požadovať dodatočné 
informácie, ak je to odôvodnené.

<OptDel></OptDel>

Odôvodnenie

Agentúra zodpovedá za zostavenie zoznamu látok, prednostne vyžadujúcich hodnotenie 
členských štátov.



<PathFdR>PR\557575SK.doc</PathFdR> 11/64 PE <NoPE>353.529</NoPE><Version>v02-00

External translation</Version>

SK

</Amend>Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Odôvodnenie 50

(50) Vzájomná dohoda medzi orgánmi 
jednotlivých členských štátov o 
predbežných rozhodnutiach poskytuje 
východisko efektívneho systému, ktorý 
rešpektuje princíp decentralizácie a 
súčasne udržiava vnútorný trh. Ak jeden 
alebo viac členských štátov alebo
Agentúra nesúhlasí s predbežným 
rozhodnutím, malo by sa o ňom 
rozhodovať v rámci centralizovaného 
postupu. Agentúra by mala prijať 
rozhodnutia, ktoré vyplývajú z využitia 
uvedených postupov.

(50) Jednomyseľná dohoda medzi 
Výborom členských štátov Agentúry o 
predbežných rozhodnutiach poskytuje 
východisko efektívneho systému, ktorý 
rešpektuje princíp decentralizácie a 
súčasne udržiava vnútorný trh. Ak 
Agentúra nesúhlasí s predbežným 
rozhodnutím, malo by sa o ňom 
rozhodovať v rámci centralizovaného 
postupu. Agentúra by mala prijať 
rozhodnutia, ktoré vyplývajú z využitia 
uvedených postupov.

<OptDel></OptDel>

Odôvodnenie

<OptDelPrev> Pozrite odôvodnenie k Pozmeňovaciemu návrhu Správy 49. </OptDelPrev>
</Amend>

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Odôvodnenie 52

(52) Kvôli zabezpečeniu dostatočného 
stupňa ochrany zdravia a životného 
prostredia sa s veľmi rizikovými 
chemickými látkami musí zaobchádzať 
s mimoriadnou opatrnosťou, preto sa od 
podnikov, ktoré tieto látky používajú 
vyžaduje, aby povoľujúcemu orgánu 
dokázali, že náležitým spôsobom regulujú 
hroziace riziko. Ak sa tak nestane, 
použitie chemikálie môže byť povolené, 
ale pod podmienkou, že podnik ukáže 
výhody pre spoločnosť, vyplývajúce 
z použitia chemikálie, ktoré prevažujú nad 
rizikami súvisiacimi s jej použitím 
a neexistujú žiadne vhodné alternatívne 
látky alebo technológie. Poverený orgán 
overí v rámci postupu schvaľovania, či sú 
splnené uvedené požiadavky na základe 
žiadosti podniku. Pretože proces 

(52) Kvôli zabezpečeniu dostatočného 
stupňa ochrany zdravia a životného 
prostredia sa s veľmi rizikovými 
chemickými látkami musí zaobchádzať 
s mimoriadnou opatrnosťou, preto sa od 
podnikov, ktoré tieto látky používajú 
vyžaduje, aby povoľujúcemu orgánu 
dokázali, že neexistujú žiadne vhodné 
alternatívne chemické látky alebo 
technológie, že výhody pre spoločnosť 
vyplývajúce z použitia látky prevažujú 
riziko spojené s jej použitím a že riziko je 
náležitým spôsobom regulované. Poverený 
orgán overí v rámci postupu schvaľovania, 
či sú splnené uvedené požiadavky na 
základe žiadosti podniku. Pretože proces 
schvaľovania by mal zabezpečiť vysokú 
úroveň ochrany na vnútornom trhu, je 
vhodné, aby schvaľovacím orgánom bola 
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schvaľovania by mal zabezpečiť vysokú 
úroveň ochrany na vnútornom trhu, je 
vhodné, aby schvaľovacím orgánom bola 
Komisia. 

Komisia.

<OptDel></OptDel>

Odôvodnenie

Hlavným cieľom schvaľovacieho postupu musí byť nahradenie veľmi rizikových látok inými, 
bezpečnejšími látkami. Len v prípade, že takáto náhrada je nemožná, vezmú sa do úvahy 
spoločensko - hospodárske výhody. „Adekvátna regulácia“ látky je druhoradým kritériom 
pre udelenie oprávnenia. </OptDelPrev>
</Amend>

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Odôvodnenie 55

(55) Agentúra by mala poskytnúť rady
týkajúce sa stanovenia poradia látok, ktoré 
sa podrobia schvaľovaciemu procesu, aby 
zabezpečila, že rozhodnutia odrážajú 
potreby spoločnosti a tiež vedecké 
poznatky a vývoj. 

(55) Agentúra by mala stanoviť poradie 
látok, ktoré sa podrobia schvaľovaciemu 
procesu, aby zabezpečila, že rozhodnutia 
odrážajú potreby spoločnosti a tiež vedecké 
poznatky a vývoj.

<OptDel></OptDel>

Odôvodnenie

<OptDelPrev>Agentúra zodpovedá za zostavenie zoznamu látok, prednostne vyžadujúcich 
posúdenie členských štátov.</OptDelPrev>
</Amend>

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Odôvodnenie 71

(71) V záujme efektívnosti by zamestnanci 
Sekretariátu Agentúry mali vykonávať 
základné technicko-administratívne 
a vedecké otázky bez využitia vedeckých 
a technických zdrojov členských štátov; 
efektívne a nezávislé plnenie úloh 
Agentúry musí zabezpečiť výkonný 
riaditeľ. Aby Agentúra plnila svoje úlohy, 
jej správna rada by mala byť obsadená tak, 
aby zaručila najvyšší štandard kompetencie 
a širokého rozsahu relevantných rozborov 
chemickej bezpečnosti alebo regulácie 

(71) V záujme efektívnosti by zamestnanci 
Agentúry mali vykonávať základné 
technicko-administratívne a vedecké 
otázky bez využitia vedeckých 
a technických zdrojov členských štátov; 
efektívne a nezávislé plnenie úloh 
Agentúry musí zabezpečiť výkonný 
riaditeľ. Aby Agentúra plnila svoje úlohy, 
jej správna rada by mala byť obsadená tak, 
aby zaručila najvyšší štandard kompetencie 
a širokého rozsahu relevantných rozborov 
chemickej bezpečnosti alebo regulácie 
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chemikálií. chemikálií.

<OptDel></OptDel>

Odôvodnenie

Vypustenie nadbytočného textu.
</Amend>

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Odôvodnenie 91 a (nové)

(91a) Komisia by mala zvážiť, do akej 
miery je potrebné vytvoriť európsku 
značku kvality, ktorá bude identifikovať 
a podporovať produkty, ktoré (v každej 
etape výrobného procesu) boli spracované 
v súlade s požiadavkami, vyplývajúcimi 
z tohto nariadenia. 

<OptDel></OptDel>

Odôvodnenie

Značka vytlačená na produktoch by umožnila identifikáciu a propagovala všetky zložky, 
zapojené do výrobného procesu, ktorý vyhovel požiadavkám tohto nariadenia .
</Amend>

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Odôvodnenie 100

(100) Je vhodné, aby ustanovenia tohto 
nariadenia vstúpili do platnosti postupne 
a umožnili plynulý prechod k novému 
systému; okrem toho, postupné 
vstupovanie ustanovení do platnosti by 
umožnilo všetkým zainteresovaným 
stranám, úradom, podnikom i podielnikom 
sústrediť zdroje na včasnú prípravu na 
nové povinnosti.

(100) Je vhodné, aby ustanovenia tohto 
nariadenia vstúpili do platnosti postupne 
a umožnili plynulý prechod k novému 
systému; okrem toho, postupné 
vstupovanie ustanovení do platnosti by 
umožnilo všetkým zainteresovaným 
stranám, úradom, podnikom i podielnikom 
sústrediť zdroje na včasnú prípravu na 
nové povinnosti, vrátane uzavretia 
dobrovoľných dohôd, koordinovaných 
Komisiou, medzi priemyslom a ďalšími 
zainteresovanými stranami.
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<OptDel></OptDel>

Odôvodnenie

Uzavretie dobrovoľných dohôd je zamýšľané ako prostriedok začlenenia do legislatívy .
</Amend>

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Článok 1, odsek 3, pododsek 1 a (nový)

Zahŕňa to povinnosť popísať, 
zdokumentovať a informovať vhodným, 
transparentným spôsobom riziká, spojené 
s výrobou, použitím a predajom každej 
látky. Výrobcovia a používatelia by si mali 
vybrať látku pre produkciu a použitie 
podľa toho, ktorá najbezpečnejšia látka je 
k dispozícii.

<OptDel></OptDel>

Odôvodnenie

Tým sa uvádza princíp „povinnosti byť opatrný“.
</Amend>

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Článok 4, odsek 1, písmeno (e) a (nový)

(ea) ako prísady kozmetických produktov, 
ktoré spadajú do rozsahu Smernice Rady 
76/768/EEC1.
1OJ L 262, 27.9.1976, s. 169.

Odôvodnenie

Kozmetické produkty a ich prísady spadajú pod Smernicu 76/768/EEC. Článok 4a Smernice 
2003/15/EC1, ktorý pozmeňuje Smernicu z roku 1976 zakazuje testovanie kozmetických prísad 
na zvieratách po 11. marci 2009 a ohraničuje predaj kozmetických prostriedkov, testovaných 
na zvieratách. Pretože problémom testovania kozmetických prísad sa dostatočne zaoberá 
špecifická smernica, chemické látky, ktoré sa používajú ako prísady kozmetických produktov 
musia byť vyňaté z pôsobnosti ustanovení tohto nariadenia. </OptDelPrev>
</Amend>

  
1 OJ L 66, 11.3.2003, str. 26.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Článok 6 b (nový)

Článok 6b
Európska značka kvality
Do roku ...* Komisia predstaví 
Európskemu parlamentu a Rade správu a, 
ak je to vhodné, legislatívny návrh na 
vytvorenie európskej značky kvality, 
určenej na identifikáciu a podporu 
produktov, ktoré (v každej etape 
výrobného procesu) boli spracované 
v súlade s požiadavkami, vyplývajúcimi 
z tohto nariadenia.
* Dva roky po dátume, kedy vstúpi do 
platnosti aktuálne nariadenie. 

<OptDel></OptDel>

Odôvodnenie

<OptDelPrev>Značka vytlačená na produktoch by umožnila identifikáciu a propagovala všetky 
zložky, zapojené do výrobného procesu, ktorý vyhovel požiadavkám tohto 
nariadenia.</OptDelPrev>
</OptDelPrev>
</Amend>

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Článok 9, písmeno (a), bod (v)

(v) pravidlá bezpečného použitia látky ako 
ich špecifikuje Časť 5 Prílohy IV;

(v) pravidlá bezpečného použitia látky ako 
ich špecifikuje Časť 5 Prílohy IV, vrátane 
postupov, ktoré osoba žiadajúca 
o registráciu neodporúča;

<OptDel></OptDel>

Odôvodnenie

Tým sa zaručí, že výrobcovia zreteľne oznámia používateľom, či neexistujú spôsoby použitia 
látky, ktoré sa neodporúčajú.
</OptDelPrev>
</Amend>

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
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Článok 9, pododsek 1 a (nový)

Žiadateľ v čase postúpenia informácií, 
potrebných pre registráciu podľa 
podmienok stanovených v bodoch (a) a (b) 
sa môže rozhodnúť pre dôverné 
zaobchádzanie so špecificky vytvorenými 
dokumentmi alebo súčasťami 
dokumentov.  Žiadateľ uvedie dôvody 
takejto požiadavky. Orgán, ktorý dostane 
informácie sa rozhodne, ktoré z nich 
zostanú dôverné. 

<OptDel></OptDel>

Odôvodnenie

Týmto sa opäť zavádza ustanovenie existujúcej legislatívy (Nariadenie 793/93/EEC a 
Smernica 92/32/EEC) o požiadavkách na zachovanie dôvernosti pre priemysel.
</Amend>

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Článok 12, odsek 2, pododsek 1 a (nový)

Tieto metódy sa budú pravidelne 
kontrolovať a vylepšovať s ohľadom na 
zníženie počtu pokusov na stavovcoch 
a počtu využívaných zvierat. 

<OptDel></OptDel>

Odôvodnenie

Kontrola a aktualizácia metód, obsiahnutých v Prílohe X umožní znížiť počet pokusov na 
zvieratách; preto by mala prebiehať pravidelne.
</Amend>

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Článok 13, odsek 7a a 7b (nový)

7a. Výrobca alebo dovozca látky alebo 
prípravku, ktorý dodáva takúto látku 
alebo prípravok používateľom, bude na 
požiadanie používateľa a v miere, do akej 
to vhodné, poskytovať informácie 
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potrebné pre hodnotenie účinkov látky 
alebo prípravku na ľudské zdravie a 
životné prostredie v kontexte činnosti 
alebo použitia uvedeného v požiadavke 
používateľa. 
7b. Používateľ poskytne, na požiadanie 
dodávateľa a v rozumnej miere, 
informácie, ktoré dodávateľ potrebuje na 
hodnotenie účinkov látky alebo prípravku 
na ľudské zdravie a životné prostredie v 
kontexte činnosti alebo použitia látky 
alebo prípravku používateľom.

<OptDel></OptDel>

Odôvodnenie

Komunikácia medzi účastníkmi výrobného reťazca nesmie byť ohraničená len na výmenu 
informácií, určených výlučne na splnenie požiadaviek smernice . V rámci celého 
dodávateľského reťazca musí byť vytýčená zodpovednosť smerom k formovaniu vzájomnej 
súčinnosti a spolupráce medzi dodávateľmi vo všetkých smeroch .</OptDelPrev>
</Amend>

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Článok 19, odsek 1, tretí pododsek

V prípade registrácie postupne 
zavádzaných látok, podanej v priebehu 2 
mesiacov pred relevantným konečným 
termínom Článku 21 ako je uvedené 
v Článku 18 (2),  žiadateľ o registráciu 
môže pokračovať vo výrobe alebo dovoze 
látky 3 mesiace po vypršaní konečného 
termínu alebo do odmietnutia Agentúrou 
(podľa toho, čo nastane skôr).

V prípade registrácie postupne 
zavádzaných látok, podanej v priebehu 2 
mesiacov pred relevantným konečným 
termínom Článku 21 ako je uvedené 
v Článku 18 (2), žiadateľ o registráciu 
môže pokračovať vo výrobe alebo dovoze 
látky 3 mesiace po vypršaní konečného 
termínu alebo do akéhokoľvek odmietnutia 
Agentúrou (podľa toho, čo nastane skôr). 

Odôvodnenie

Vysvetľuje znenie.
</Amend>

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Článok 21, odsek 1, písmeno a 
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(a) postupne zavádzané látky, 
klasifikované ako karcinogénne, 
mutagénne alebo toxické pri reprodukcii, 
kategórie 1 a 2 podľa Smernice 
67/548/EEC a vyrobené v Spoločenstve 
alebo dovezené, v množstve ročne 
dosahujúcom 1 tonu alebo viac na výrobcu 
alebo dovozcu, najmenej raz po dátume 
platnosti tohto nariadenia; 

(a) postupne zavádzané látky, 
klasifikované ako karcinogénne, 
mutagénne alebo toxické pri reprodukcii, 
kategórie 1 a 2 podľa Smernice 
67/548/EEC alebo tie, o ktorých sa vie, že 
spĺňajú autorizačné kritériá Článku 54,
a vyrobené v Spoločenstve alebo dovezené, 
v množstve ročne dosahujúcom 1 tonu 
alebo viac na výrobcu alebo dovozcu, 
najmenej raz po dátume platnosti tohto 
nariadenia; 

Odôvodnenie

Kvôli adekvátnej ochrane ľudského zdravia a životného prostredia musí registračný systém od 
začiatku zahŕňať všetky látky, o ktorých sa vie, že spĺňajú autorizačné kritériá, napríklad 
PBT, vPvB a ďalšie veľmi problematické chemikálie.
</Amend>

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Článok 26, odsek 2, písmeno a

(a) konečný termín stanovený v Článku 
21(1) pre postupne zavádzané látky 
vyrobené alebo dovezené v množstve 
1 000 ton ročne alebo viac.

(a) konečný termín stanovený v Článku 
21(1) pre postupne zavádzané látky 
vyrobené alebo dovezené v množstve 
1 000 ton ročne alebo viac a látky, 
klasifikované ako karcinogénne, 
mutagénne alebo toxické pri reprodukcii, 
kategórie 1 a 2 podľa Smernice 
67/548/EEC alebo tie, ktoré spĺňajú 
autorizačné kritériá Článku 54 a vyrobené 
v Spoločenstve alebo dovezené v množstve 
ročne dosahujúcom 1 tonu alebo viac;

Odôvodnenie

Musí sa nadviazať spojenie s Článkom 21 s ohľadom na konečné termíny pre existujúce 
chemické látky.
</Amend>

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Článok 26, odsek 2, pododsek 1 a (nový)

Akákoľvek osoba, ktorá má k dispozícii 
štúdie alebo informácie o látkach 
získaných pri pokusoch na zvieratách 
bude musieť takéto informácie postúpiť 
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Agentúre najneskôr 18 mesiacov pred 
konečným termínom, stanoveným v 
Článku 21(1).

Odôvodnenie

Posunutie konečného termínu postúpenia informácií získaných pri pokusoch na zvieratách 
umožňuje zabrániť opakovaniu takýchto pokusov a súčasne znižuje záťaž na podnikateľov, 
najmä malé a stredné firmy 
</Amend>

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Článok 26, odsek 3 a (nový)

Výrobcovia a dovozcovia postúpia 
Agentúre všetky informácie, ktoré majú 
k dispozícii, získané pri pokusoch na 
stavovcoch a ďalšie informácie, ktoré 
môžu zabrániť pokusom na zvieratách, 
tiež vo vzťahu k látkam, ktoré už 
nevyrábajú alebo nedovážajú.  Deklarant, 
ktorý neskôr tieto informácie využije, sa 
bude rovnomerne podieľať na nákladoch 
dosiahnutia týchto informácií. Akákoľvek 
osoba, ktorá má k dispozícii štúdie alebo 
informácie o látkach získaných pri 
pokusoch na stavovcoch postúpi takéto 
informácie Agentúre po vypršaní 
konečného termínu stanoveného v odseku 
2, pododseku 1a.

Odôvodnenie

Takto je jasné, že všetky informácie, ktoré by pomohli vyhnúť sa pokusom na zvieratách musia 
byť zverejnené, aby sa predišlo opakovaniu pokusov a súčasne sa zmenšila záťaž, kladená na 
podnikateľov, najmä malé a stredné firmy.
</Amend>

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Článok 29, odsek 1 

1. Tam, kde látka alebo prípravok spĺňa 
požiadavky klasifikácie ako nebezpečná 
podľa Smernice 67/548/EEC alebo 
1999/45/EC, osoba zodpovedná za 
uvedenie látky alebo prípravku na trh, či už 

1. Tam, kde látka alebo prípravok spĺňa 
požiadavky klasifikácie ako nebezpečná 
podľa Smernice 67/548/EEC alebo 
1999/45/EC, osoba zodpovedná za 
uvedenie látky alebo prípravku na trh, či už 
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ide o výrobcu, dovozcu, používateľa alebo 
distribútora, dodá príjemcovi 
(používateľovi alebo distribútorovi) 
bezpečnostný list, zostavený v súlade 
s Článkom Ia.

ide o výrobcu, dovozcu, používateľa alebo 
distribútora, dodá príjemcovi 
(používateľovi alebo distribútorovi) 
zdarma bezpečnostný list, týkajúci sa látky 
alebo prípravku a zostavený v súlade 
s Článkom Ia. 

Odôvodnenie

Výrobcovia, dovozcovia a používatelia budú musieť mať možnosť voľby, či zostavia alebo 
nezostavia vlastný bezpečnostný list pre danú látku alebo prípravok.

Na základe pozmeňovacieho návrhu je zrejmé, že bezpečnostný list musia mať používatelia 
a distribútori k dispozícii bezplatne.
</Amend>

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Článok 29, odsek 3

3. Tam, kde prípravok nespĺňa 
požiadavky klasifikácie ako nebezpečná 
látka podľa Článkov 5, 6 a 7 Smernice 
1999/45/EC, ale obsahuje v jednotlivej 
koncentrácii ≥ 1 % podľa hmotnosti pre 
neplynné prípravky a ≥ 0,2 % podľa 
objemu pre plynné prípravky najmenej 
jednu chemickú látku, ktorá je riziková pre 
zdravie alebo životné prostredie, alebo 
jednu látku, pre ktorú v Spoločenstve platia 
limity vystavenia na pracovisku, osoba, 
ktorá zodpovedná za uvedenie látky alebo 
prípravku na trh, či už ide o výrobcu, 
dovozcu, používateľa alebo distribútora, 
dodá podnikajúcemu používateľovi na jeho 
žiadosť bezpečnostný list, týkajúci sa látky 
alebo prípravku a zostavený v súlade 
s Článkom Ia 4.

3. Tam, kde prípravok nespĺňa 
požiadavky klasifikácie ako nebezpečná 
látka podľa Článkov 5, 6 a 7 Smernice 
1999/45/EC, ale obsahuje v jednotlivej 
koncentrácii ≥ 1 % podľa hmotnosti pre 
neplynné prípravky a ≥ 0,2 % podľa 
objemu pre plynné prípravky najmenej 
jednu chemickú látku, ktorá je riziková pre 
zdravie alebo životné prostredie, alebo 
jednu látku, pre ktorú v Spoločenstve platia 
limity vystavenia na pracovisku, osoba, 
ktorá zodpovedná za uvedenie látky alebo 
prípravku na trh, či už ide o výrobcu, 
dovozcu, používateľa alebo distribútora, 
dodá podnikajúcemu používateľovi 
zdarma na jeho žiadosť bezpečnostný list, 
týkajúci sa látky alebo prípravku a 
zostavený v súlade s Článkom Ia 4.

Odôvodnenie

Na základe pozmeňovacieho návrhu je zrejmé, že bezpečnostný list musia mať používatelia 
a distribútori k dispozícii bezplatne.
</Amend>

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Článok 29, odsek 6, pododsek 2 
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Ak prebehne posúdenie chemickej 
bezpečnosti, príloha bezpečnostného listu 
musí obsahovať aj relevantný scenár 
vystavenia pôsobeniu chemikálie.

Ak prebehne hodnotenie chemickej 
bezpečnosti, príloha bezpečnostného listu 
musí obsahovať aj relevantný scenár 
vystavenia pôsobeniu chemikálie 
a zodpovedajúci popis rizika.

Odôvodnenie

Toto hodnotenie rizika je povinnosťou zamestnávateľa podľa Smernice 98/24/EC a potrebuje 
uvedené informácie.
</Amend>

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Článok 32

Zamestnávateľ zaručí pracovníkom a ich 
predstaviteľom prístup k informáciám 
poskytnutým podľa Článku 29 a 30 
o látkach, ktoré používajú alebo im môžu 
byť vystavení v priebehu práce.

Zamestnávateľ alebo výrobca zaručí 
pracovníkom, ich predstaviteľom 
a zákazníkom prístup k informáciám 
poskytnutým podľa Článku 29 a 30 
o látkach, ktoré používajú alebo im môžu 
byť vystavení v priebehu práce.

Odôvodnenie

Prístup k informáciám majú aj organizácie na ochranu spotrebiteľov.
</Amend>

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Článok 39, odsek 1 a (nový)

1a. Všetky návrhy pokusov, ktoré 
zahŕňajú pokusy na stavovcoch budú 
komentované zainteresovanými stranami 
počas 90 dní. Žiadateľ o registráciu alebo 
používateľ musí všetky komentáre vziať 
na zreteľ. Ak sa žiadateľ o registráciu 
alebo používateľ napriek tomu rozhodne 
vykonať zamýšľaný pokus, oznámi 
Agentúre dôvody svojho rozhodnutia.

Odôvodnenie

Ak sú kdekoľvek dostupné potrebné informácie, zabráni sa opakovaniu pokusov na zvieratách.
</Amend>
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Článok 40, odsek 3 a (nový)

3a. Aby sa zabezpečilo, že predložené 
dokumenty na registráciu sú vytvorené 
podľa súčasných predpisov, hodnotiť sa 
bude minimálne 5% podiel dokumentov.
Agentúra vyberie príslušné dokumenty 
a rovnomerne ich rozdelí medzi 
kompetentné orgány v členských štátoch, 
ktoré skontrolujú súlad s odsekom 1. 
Agentúra vyhodnotí aspoň raz do roka 
výsledky takýchto výberových kontrol 
a zameria sa na skvalitnenie budúcich 
registračných dokumentov.

Odôvodnenie

Zavádza náhodné kontroly dokumentov v záujme dosiahnutia maximálnej kvality sprievodnej 
dokumentácie k žiadostiam o registráciu.
</Amend>

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Článok 43 a

Kritériá hodnotenia chemických látok Hodnotiace kritériá a zoznam látok 
s prvoradým posúdením

Agentúra v snahe dosiahnuť 
harmonizovaný prístup sformuluje kritériá 
na určenie poradia dôležitosti látok 
z hľadiska budúceho hodnotenia. 
Stanovenie poradia prebehne na základe 
posúdenia rizika. Kritériá posúdenia zahrnú 
údaje o zvážení rizika, o vystavení 
pôsobeniu látky a pásmach zaťaženia. 
Agentúra prijme rozhodnutie vo veci 
kritérií stanovenia poradia látok pre ďalšie 
hodnotenie. Členské štáty uvedené kritériá 
použijú na prípravu postupných plánov.

1. Agentúra v snahe dosiahnuť 
harmonizovaný prístup sformuluje kritériá 
na určenie poradia dôležitosti látok 
z hľadiska budúceho posúdenia. 
Stanovenie poradia prebehne na základe 
zhodnotenia rizika. Kritériá posúdenia 
zahrnú údaje o zvážení rizika, o vystavení 
pôsobeniu látky a pásmach zaťaženia. 
Agentúra prijme rozhodnutie vo veci 
kritérií stanovenia poradia látok pre ďalšie 
hodnotenie.

Odôvodnenie

V záujme zjednodušenia postupu a zabránenia rozdielov, vyplývajúcich z decentralizovaného 
postupu jednotlivých členských štátov sa navrhuje, aby Agentúra bola poverená zostavením 
zoznamu prvoradých látok pre posúdenie a aby zohrávala významnejšiu rolu pri rozhodovaní 
o posúdení chemických látok.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Článok 43 a, odsek 1 a (nový)

1a. Agentúra uvedené kritériá použije na 
zostavenie zoznamu prioritných látok na 
hodnotenie. Agentúra zoznam prijme na 
základe stanoviska výboru jednotlivých 
členských štátov. Chemické látky budú 
zahrnuté do zoznamu, ak existuje 
opodstatnený predpoklad (buď na základe 
hodnotiacich dokumentov niektorého 
z kompetentných orgánov podľa Článku 
38 alebo na základe akéhokoľvek iného 
zdroja, vrátane informácií obsiahnutých 
v registračnej dokumentácii), že daná 
látka predstavuje riziko pre zdravie alebo 
životné prostredie, predovšetkým so 
zreteľom na niektorú z týchto okolností:
(a) podobnosť štruktúry látky so 

známymi nebezpečnými látkami alebo 
s látkami, ktoré sú trvalé a náchylné 
k biologickému hromadeniu, 
naznačujúca, že látka alebo jeden, príp. 
niekoľko produktov jej transformácie má 
rizikové vlastnosti alebo je perzistentná 
a náchylná k biologickému hromadeniu;  
(b) celková záťaž z registrácií podaná 

viacerými uchádzačmi o registráciu. 

Odôvodnenie

Spojenie s pozmeňovacím návrhom Článku 43a.
</Amend>Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37

Článok 43 a, odsek 1 b (nový)

1b. Agentúra uverejní zoznam prioritných 
látok na posúdenie na svojich 
internetových stránkach.

Odôvodnenie

Umožňuje väčšiu transparentnosť.
</Amend>

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
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Článok 43 b, odsek 1

1. Členský štát zahrnie chemické látky do
postupného plánu, aby sa stal 
kompetentným orgánom v zmysle Článku 
44, 45 a 46, ak členský štát, buď na 
základe posudzujúcich dokumentov 
kompetentného orgánu podľa Článku 38 
alebo na základe akéhokoľvek iného 
relevantného zdroja, vrátane informácií 
obsiahnutých v registračnej 
dokumentácii, má dôvod domnievať sa, že 
daná látka predstavuje riziko pre zdravie 
alebo životné prostredie, predovšetkým so 
zreteľom na niektorú z týchto okolností:

1. Členské štáty stanovia vlastné postupné 
plány. Členský štát zahrnie chemickú látku 
zo zoznamu uvedeného v Článku 43a(1a)
do vlastného postupného plánu, aby sa stal 
kompetentným orgánom podľa 
požiadaviek Článku 45 a 46.

(a) podobnosť štruktúry látky so 
známymi nebezpečnými látkami alebo 
s látkami, ktoré sú perzistentné 
a náchylné k biologickému hromadeniu, 
naznačujúca, že látka alebo jeden, príp. 
niekoľko produktov jej transformácie má 
rizikové vlastnosti alebo je perzistentná 
a náchylná k biologickému hromadeniu;
(b) celkové množstvo z registrácií 

podaných viacerými žiadateľmi.

Odôvodnenie

Spojenie s pozmeňovacím návrhom Článku 43a.
</Amend>

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Článok 43 b, odsek 2

2. Postupný plán, o ktorom sa hovorí 
v odseku 1, pokryje obdobie troch rokov, 
každoročne sa bude aktualizovať a bude 
špecifikovať chemické látky, ktoré chce 
členský štát každý rok posúdiť. Členský 
štát postúpi plán Agentúre a ďalším 
členským štátom každý rok do 28. 
februára. Agentúra sformuluje svoje 
pripomienky a členský štát odošle svoje 
pripomienky Agentúre alebo vyjadrí svoj 
záujem o posúdenie látky každý rok do 31. 
marca.

2. Postupný plán, o ktorom sa hovorí 
v odseku 1, pokryje obdobie troch rokov, 
každoročne sa bude aktualizovať a bude 
špecifikovať chemické látky, ktoré chce 
členský štát každý rok posúdiť. Členský 
štát postúpi plán Agentúre každý rok do 
28. februára. Agentúra uverejní postupné 
plány na svojich internetových stránkach.
Agentúra sformuluje svoje pripomienky a 
členský štát odošle svoje pripomienky 
Agentúre alebo vyjadrí svoj záujem o 
posúdenie látky každý rok do 31. marca.
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Odôvodnenie

Umožňuje väčšiu transparentnosť.
</Amend>

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Článok 43 b, odsek 6

6. Kompetentný orgán v zmysle odsekov 1
až 4 posúdi všetky látky vo svojich 
postupných plánoch podľa tejto kapitoly. 

6. Kompetentný orgán v zmysle odsekov 2
až 4 posúdi všetky látky vo svojich 
postupných plánoch podľa tejto kapitoly.

Odôvodnenie

Spojenie s pozmeňovacím návrhom Článku 43b, odsek 1.
</Amend>

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Článok 43 b, odsek 6 a (nový)

6a. Členský štát môže Agentúru 
kedykoľvek upozorniť na novú látku, ak 
má k dispozícii informácie, ktoré 
naznačujú, že ohrozuje zdravie alebo 
životné prostredie. Agentúra, ak je to 
vhodné, pridá látku do zoznamu 
chemikálií, ktoré sa majú posúdiť 
prostredníctvom kritérií stanovenia 
poradia v Článku 43a. 

Odôvodnenie

Agentúra zohľadní všetky relevantné informácie o nebezpečnosti látky.
</Amend>

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Článok 44, odsek 1

1. Ak oprávnený orgán zváži, že v záujme 
vysvetlenia podozrenia potrebuje ďalšie 
informácie podľa Článku 43a bis (1), 
vrátane, ak je to potrebné, informácií, ktoré 
nevyžaduje Príloha V až VIII, pripraví 
návrh rozhodnutia a uvedie dôvody, pre 
ktoré žiada žiadateľa(ov) poskytnutie 
dodatočných informácií. Rozhodnutie bude 

1. Ak Agentúra zváži, že v záujme 
vysvetlenia podozrenia potrebuje ďalšie 
informácie podľa Článku 43a (1a), vrátane, 
ak je to potrebné, informácií, ktoré 
nevyžaduje Príloha V až VIII, pripraví 
návrh rozhodnutia a uvedie dôvody, pre 
ktoré žiada žiadateľa(ov) o poskytnutie 
dodatočných informácií. Rozhodnutie bude
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prijaté v súlade s postupmi uvedenými 
v Článku 48 a 49.

prijaté v súlade s postupmi uvedenými 
v Článku 48 a 49.

Odôvodnenie

Spojenie s pozmeňovacím návrhom Článku 43, odsek 1a.
</Amend>

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Článok 44, odsek 4

4. Keď kompetentný orgán uzavrie 
posudzovanie podľa odsekov 1, 2 a 3, 
oznámi Agentúre v priebehu 12 mesiacov 
začiatok posúdenia chemickej látky. Ak 
prekročí tento termín, posudzovanie bude 
považované za uzavreté.

Odstránené

Odôvodnenie

Význam tohto odseku s ohľadom na postup získania dodatočných informácií nie je jasný.
</Amend>

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Článok 45, odsek 2

2. Agentúra v snahe dosiahnuť 
harmonizovaný prístup k žiadostiam 
o ďalšie informácie bude sledovať návrhy 
rozhodnutí podľa Článku 44 a sformuluje 
kritériá a priority. Ak to bude vhodné, 
môže prijať realizačné opatrenia v súlade 
s postupmi, uvedenými v Článku 130(3).

Odstránené

Odôvodnenie

Spojenie s pozmeňovacím návrhom Článku 43a.
</Amend>

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Článok 46, odsek 1

1. Kompetentný orgán preskúma všetky 
informácie, postúpené na základe 
rozhodnutia prijatého v súlade s Článkom 
44 a načrtne všetky príslušné rozhodnutia 
podľa Článku 44, ak je to potrebné.

1. Agentúra preskúma všetky informácie, 
postúpené na základe rozhodnutia prijatého 
v súlade s Článkom 44 a načrtne všetky 
príslušné rozhodnutia podľa Článku 44, ak 
je to potrebné.
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Odôvodnenie

Spojenie s pozmeňovacím návrhom Článku 43a.
</Amend>

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
Článok 48, odsek 1

1. Kompetentný orgán oznámi každý návrh 
rozhodnutia prijatého v súlade s Článkom 
39, 40 alebo 44 žiadateľovi(om) 
o registráciu alebo podnikajúcemu 
používateľovi(om) a bude ich informovať 
o ich právach kvôli možnosti vzniesť 
pripomienky do 30 dní od prijatia. 
Kompetentný orgán môže vziať do úvahy 
všetky pripomienky a môže pozmeniť 
návrh rozhodnutia.

1. Kompetentný orgán oznámi každý návrh 
rozhodnutia prijatého v súlade s Článkom 
39 alebo 40 žiadateľovi(om) o registráciu 
alebo podnikajúcemu používateľovi(om) 
a bude ich informovať o ich právach kvôli 
možnosti vzniesť pripomienky do 30 dní 
od prijatia. Kompetentný orgán môže vziať 
do úvahy všetky pripomienky a môže 
pozmeniť návrh rozhodnutia.

Odôvodnenie

Spojenie s pozmeňovacím návrhom Článku 43a.
</Amend>

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
Článok 48, odsek 3 a (nový)

3a. Ustanovenia v odseku 1 až 3 budú 
platiť mutatis mutandis v prípade návrhu 
rozhodnutia prijatého Agentúrou podľa 
Článku 44.

Odôvodnenie

Spojenie s pozmeňovacím návrhom Článku 43a.
</Amend>

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
Článok 49, odsek 1

1. Kompetentný orgán členského štátu 
oznámi návrh svojho rozhodnutia Agentúre 
v súlade s Článkom 39, 40 alebo 44, 
spoločne so všetkými pripomienkami 
žiadateľa o registráciu alebo podnikajúceho 
používateľa a uvedie, ako boli pripomienky 

1. Kompetentný orgán členského štátu 
oznámi návrh svojho rozhodnutia Agentúre 
v súlade s Článkom 39 alebo 40, spoločne 
so všetkými pripomienkami žiadateľa 
o registráciu alebo podnikajúceho 
používateľa a uvedie, ako boli pripomienky 
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zapracované do návrhu. Agentúra rozošle 
návrh tohto rozhodnutia, spoločne 
s pripomienkami, kompetentným orgánom 
ostatných členských štátov.  

zapracované do návrhu. Agentúra rozošle 
návrh tohto rozhodnutia, spoločne 
s pripomienkami kompetentným orgánom 
ostatných členských štátov.

Odôvodnenie

Spojenie s pozmeňovacím návrhom Článku 43a.
</Amend>

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
Článok 49 a (nový)

Článok 49a
Prijímanie rozhodnutí Agentúrou 

v kontexte posudzovania
V prípade návrhu rozhodnutia prijatého 
Agentúrou podľa Článku 44, Agentúra 
postúpi návrh rozhodnutia výboru 
členského štátu a bude špecifikovať 
spôsob, akým vzal na zreteľ všetky 
pozorovania žiadateľa o registráciu alebo 
podnikajúceho používateľa. 
Ustanovenia Článku 49 (5) až (8) budú 
platiť pre tento článok.

Odôvodnenie

Spojenie s pozmeňovacím návrhom Článku 43a.
</Amend>

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
Článok 52

Cieľom tohto záhlavia je zabezpečiť dobré 
fungovanie vnútorného trhu a súčasne 
zabezpečiť, že riziká vyplývajúce z látok 
vo veľmi vysokých koncentráciách sú 
dôkladne regulované alebo že tieto látky
boli nahradené vhodnými alternatívnymi 
látkami alebo technológiami.  

Cieľom tohto záhlavia je zabezpečiť, že 
látky s vysokými koncentráciami boli 
nahradené vhodnými alternatívnymi 
látkami alebo technológiami, ak sú 
dostupné alebo ak takáto alternatíva už 
bola vyvinutá, a že súčasne je zabezpečené
dobré fungovanie vnútorného trhu.

Odôvodnenie

V kontexte schvaľovania majú ciele ochrany zdravia a životného prostredia prednosť pred 
rozvojom vnútorného trhu. Musí byť tiež ustanovené zreteľnejšie spojenie s princípom 
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decentralizácie. Nakoniec by Komisia mala prehodnotiť navrhnuté poradie a znížiť dôležitosť 
pojmu „adekvátnej regulácie“.  
</Amend>

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
Článok 53 a (nový)

Článok 53a
Zoznam látok podliehajúcich registrácii

Príloha XIII obsahuje zoznam látok 
podliehajúcich autorizácii; Príloha XIIIa
obsahuje názvy látok so žiadosťou 
o registráciu, ktorá sa práve rieši.
Okamžite po ukončení procesu registrácie 
bude látka zapísaná do zoznamu v Prílohe 
XIIIb v súlade s postupom uvedeným 
v Článku 55(1).

Odôvodnenie

V záujme povzbudenia dobrovoľných opatrení prijatých podnikajúcimi používateľmi a vývoja 
bezpečnejších alternatív sa navrhuje, aby všetky chemické látky, ktoré spĺňajú kritériá 
registrácie boli okamžite zapísané do zoznamu látok, žiadajúcich o registráciu (Príloha 
XIIIa). Následne, na základe podnetu členského štátu alebo po posúdení zoznamu prioritných 
látok Agentúrou budú látky presunuté do Prílohy XIIIb a budú stanovené dátumy vypršania 
platnosti a podmienky pre žiadosť o registráciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52
Článok 54

Nasledujúce chemické látky môžu byť
zahrnuté v Prílohe XIII v súlade 
s postupmi uvedenými v Článku 55.
(a) látky, ktoré spĺňajú kritériá pre 

klasifikáciu ako karcinogénne kategórie 1 
alebo 2, podľa Smernice 67/548/EEC;

(b) látky, ktoré spĺňajú kritériá pre 
klasifikáciu ako mutagénne kategórie 1 
alebo 2, podľa Smernice 67/548/EEC;
(c) látky, ktoré spĺňajú kritériá pre 

klasifikáciu ako toxické pri reprodukcii 
kategórie 1 alebo 2, podľa Smernice 

Nasledujúce chemické látky budú zahrnuté 
v Prílohe XIIIa v súlade s postupmi 
uvedenými v Článku 56, ak nespadajú pod 
obmedzenia podľa Článku 65:
(a) látky, ktoré spĺňajú kritériá pre 

klasifikáciu ako karcinogénne kategórie 1 
alebo 2, podľa Smernice 67/548/EEC;
(a) látky, ktoré spĺňajú kritériá pre 

klasifikáciu ako mutagénne kategórie 1 
alebo 2, podľa Smernice 67/548/EEC;

(c) látky, ktoré spĺňajú kritériá pre 
klasifikáciu ako toxické pri reprodukcii 
kategórie 1 alebo 2, podľa Smernice 
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67/548/EEC;
(d) látky ktoré sú perzistentné, 

bioakumulatívne alebo toxické podľa 
kritérií stanovených v Prílohe XII; 

(d) látky ktoré sú vysoko perzistentné 
a vysoko bioakumulatívne podľa kritérií 
stanovených v Prílohe XII;
(f) látky, ktoré majú napríklad vlastnosti 

poškodzujúce endokrinný systém alebo 
látky s perzistentnými, bioakumulatívnymi 
a toxickými vlastnosťami alebo vysoko 
perzistentnými a vysoko 
bioakumulatívnymi vlastnosťami, ktoré 
nespĺňajú kritériá bodov (d) a (e) a ktoré sú 
označené ako spôsobujúce vážne a 
nevratné poškodenie ľudského zdravia 
alebo životného prostredia, ktoré sú 
ekvivalentné (prípad od prípadu) ďalším 
látkam, uvedeným v zozname v bodoch (a) 
až (e) podľa postupu stanoveného v Článku 
56. 

67/548/EEC;
(d) látky ktoré sú perzistentné, 

bioakumulatívne alebo toxické podľa 
kritérií stanovených v Prílohe XII;

(d) látky ktoré sú vysoko perzistentné 
a vysoko bioakumulatívne podľa kritérií 
stanovených v Prílohe XII;
(f) látky, ktoré majú napríklad vlastnosti 

poškodzujúce endokrinný systém alebo 
látky s perzistentnými, bioakumulatívnymi 
a toxickými vlastnosťami alebo vysoko 
perzistentnými a vysoko 
bioakumulatívnymi vlastnosťami, ktoré 
nespĺňajú kritériá bodov (d) a (e) a ktoré sú 
označené ako látky hroziace 
nebezpečenstvom v podobnom rozsahu 
ako ďalšie látky, uvedené v zozname 
v bodoch (a) až (e) podľa postupu 
stanoveného v Článku 56.

Odôvodnenie

Aktuálne znenie článku ukladá väčšie dôkazné bremeno v tom, že je potrebné preukázať, že 
látka s navrhovanou registráciou skutočne spôsobuje vážne a nevratné následky. To v sebe 
zahŕňa neschopnosť prijať preventívne opatrenia, napríklad v súvislosti s látkou, ktorá sa 
nahromadila v životnom prostredí a ktorá by v budúcnosti mohla dosiahnuť znepokojujúcu 
hladinu.
</Amend>

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
Článok 55, záhlavie a odsek 1, úvod

Zaradenie látok v Prílohe XIII
1. Kedykoľvek je prijaté rozhodnutie 
zaradiť do zoznamu v Prílohe XIII látky 
uvedené v Článku 54, musí sa tak stať 
v súlade s postupom uvedeným v Článku 
130(3). Pre každú látku bude uvedené:

Zaradenie látok v Prílohe XIIIb
1. Kedykoľvek je prijaté rozhodnutie 
zaradiť do zoznamu v Prílohe XIIIb látky 
uvedené v Článku 54, musí sa tak stať 
v súlade s postupom uvedeným v Článku 
130(3). Pre každú látku bude uvedené:
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Odôvodnenie

Po vytvorení zoznamu látok so žiadosťou o registráciu sa Príloha XIII stane Prílohou XIIIb.
</Amend>

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54
Článok 55, odsek 1, písmeno (b) a (nový)

(ba) obmedzenia, v súlade s Článkom 65;

Odôvodnenie

Je dôležité, aby všetky obmedzenia pre výrobcov, používateľov a/alebo pre uvedenie na trh 
boli uvedené v rozhodnutí zaradiť takéto látky do Prílohy XIIIb.
</Amend>

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55
Článok 55, odsek 1, písmeno (d)

(d) obdobia revízie na určité použitie, ak 
je to vhodné;

(d) obdobia revízie, ktoré nesmú 
prekročiť 5 rokov, pre každé použitie;

Odôvodnenie

Každá registrácia musí byť ohraničená, maximálne na 5 rokov, v závislosti od rozvoja 
bezpečnejších alternatívnych látok alebo technológií. Bez pravidelných období revízie 
registrácie by chýbal podnet pre inovácie a rozvoj bezpečnejších metód. 
</Amend>

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56
Článok 55, odsek 3, úvod

3. Pred rozhodnutím o zaradení látky 
do Prílohy XIII, Agentúra odporučí
zaradiť prioritné látky so špecifikáciou 
položiek uvedených v odseku 1 pre každú 
látku. Obvykle sa priorita udelí látkam s:

3. Agentúra odporučí, aby prioritné 
látky boli prenesené z Prílohy XIIIa do 
Prílohy XIIIb so špecifikáciou položiek 
uvedených v odseku 1 pre každú látku. 
Obvykle sa priorita udelí látkam s: 

Odôvodnenie

Po vytvorení zoznamu látok so žiadosťou o registráciu sa Príloha XIII stane Prílohou XIIIb.
</Amend>

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57
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Článok 56, odsek 7

7. Ak do 30 dní po postúpení výbor 
členských štátov dospeje k jednomyseľnej
dohode o uznaní, Agentúra môže zaradiť 
danú látku do svojich odporúčaní podľa 
Článku 55 (3). Ak výbor členských štátov 
nedospeje k jednomyseľnej dohode , 
vysloví stanovisko do 30 dní od 
postúpenia. Agentúra odošle svoje 
stanovisko Komisii, vrátane informácií 
o všetkých menšinových názoroch v rámci 
Výboru.

7. Ak do 30 dní po postúpení výbor 
členských štátov dospeje kvalifikovanou 
väčšinou k názoru, že látka vyhovuje 
registračným kritériám a mala by byť 
zaradená do Prílohy XIIIb, Agentúra 
odporučí Komisii do 15 pracovných dní, 
aby látku zaradila do Prílohy XIIIb podľa
Článku 55 (3). Ak výbor členských štátov 
nedospeje k dohode kvalifikovanou 
väčšinou, vysloví stanovisko do 30 dní od 
postúpenia. Agentúra odošle svoje 
stanovisko Komisii, do 15 pracovných dní, 
vrátane informácií o všetkých 
menšinových názoroch v rámci Výboru.

<OptDel></OptDel>

Odôvodnenie

<OptDelPrev> Pozrite odôvodnenie k Pozmeňovaciemu návrhu Článku 55.</OptDelPrev>
</Amend>Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58

Článok 57, odsek 2

2. Registrácia bude udelená, ak riziko 
poškodenia ľudského zdravia alebo 
životného prostredia pri použití látky, 
vyplývajúce z vnútorných vlastností 
špecifikovaných v Prílohe XIII je 
adekvátnym spôsobom regulované 
v súlade s Prílohou I, časťou 6 a ako je 
zdokumentované v bezpečnostnej správe 
žiadateľa o registráciu.

2. Registrácia bude udelená len ak:

Komisia nebude brať do úvahy 
nasledujúce činitele:
(a) riziko ohrozenia ľudského zdravia 

a životného prostredia emisiami danej 
látky z inštalácie, pre ktorú bolo udelené 
povolenie v súlade so Smernicou Rady 
96/61/EC;

(a) neexistujú vhodné alternatívne látky 
alebo technológie a sú prijaté opatrenia 
na minimalizovanie vystavenia pôsobeniu 
chemikálie a 

(b) riziko pre a prostredníctvom vodného 
prostredia vytekania látky zo zdroja 
riadeného požiadavkou prednostnej 
regulácie uvedenou v Článku 11 (3)
a legislatívou prijatou podľa Článku 16 
Smernice 2000/60/EC Európskeho 

(b) ukazuje sa, že sociálne a ekonomické 
výhody prevažujú riziká pre ľudské 
zdravie a životné prostredie, ktoré 
vyplývajú z použitia látky a



<PathFdR>PR\557575SK.doc</PathFdR> 33/64 PE <NoPE>353.529</NoPE><Version>v02-00

External translation</Version>

SK

parlamentu a Rady; 
(c) riziko pre ľudské zdravie vyplývajúce 

z použitia látky v lekárskom zariadení 
regulovanom Smernicou 
Rady 90/385/EEC, Smernicou 
Rady 93/42/EEC alebo 
Smernicou 98/79/EC Európskeho 
parlamentu a Rady.

(c) riziko poškodenia ľudského zdravia 
alebo životného prostredia pri použití 
látky, vyplývajúce z vnútorných vlastností 
špecifikovaných v Prílohe XIII je 
adekvátnym spôsobom regulované 
v súlade s Prílohou I, časťou 6 a ako je 
zdokumentované v bezpečnostnej správe 
žiadateľa o registráciu. 

<OptDel></OptDel>

Odôvodnenie

<OptDelPrev> Pozrite odôvodnenie k Pozmeňovaciemu návrhu Článku 52.</OptDelPrev>
</Amend>

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59
Článok 57, odsek 3, vstupný odsek

3. Ak registrácia chemikálie nemôže byť 
povolená podľa odseku 2, môže byť 
povolená, ak sa ukáže, že spoločensko -
hospodárske výhody prevažujú nad 
rizikami pre ľudské zdravie a životné 
prostredie súvisiacimi s jej použitím a ak 
neexistujú žiadne vhodné alternatívne 
látky alebo technológie. Takéto 
rozhodnutie bude prijaté po zvážení 
všetkých nasledujúcich prvkov:

3. Rozhodnutie o udelení registrácie 
podľa odseku 2 bude prijaté po zvážení 
všetkých nasledujúcich prvkov:

<OptDel></OptDel>

Odôvodnenie

<OptDelPrev> Pozrite odôvodnenie k Pozmeňovaciemu návrhu Článku 52.</OptDelPrev>
</Amend>

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60
Článok 57, odsek 3 a (nový)

3a. Pri udeľovaní registrácie podľa 
odseku 2 Komisia nebude brať do úvahy 
nasledujúce:
(a) riziko ohrozenia ľudského zdravia 
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a životného prostredia emisiami danej 
látky z inštalácie, pre ktorú bolo udelené 
povolenie v súlade so Smernicou Rady 
96/61/EC1;
(b) riziko pre a prostredníctvom vodného 

prostredia vytekania látky zo zdroja 
riadeného požiadavkou prednostnej 
regulácie uvedenou v Článku 11 (3) 
a legislatívou prijatou podľa Článku 16 
Smernice 2000/60/EC Európskeho 
parlamentu a Rady2; 
(c) riziko pre ľudské zdravie vyplývajúce 

z použitia látky v lekárskom zariadení 
regulovanom Smernicou 
Rady 90/385/EEC3, Smernicou 
Rady 93/42/EEC4 alebo 
Smernicou 98/79/EC Európskeho 
parlamentu a Rady5.
1 OJ L 257, 10.10.1996, s. 26.
2 OJ L 327, 22.12.2000, s. 1.
3 OJ L 189, 20.7.1990, s. 17.
4 OJ L 169, 12.7.1993, s. 1.
5 OJ L 331, 7.12.1998, s. 1.

<OptDel></OptDel>

Odôvodnenie

<OptDelPrev>Pozrite odôvodnenie k Pozmeňovaciemu návrhu Článku 52.</OptDelPrev>
</Amend>

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61
Článok 57, odsek 6

6. Registrácia môže byť podmienená, 
vrátane času revízie a/alebo sledovania. 
Registrácia udelená v súlade s odsekom 3
bude zvyčajne časovo ohraničená.

6. Registrácia bude podmienená revíznym 
obdobím a prezentáciou náhradných 
plánov a môže byť inak podmienená, 
vrátane sledovania. Registrácia bude 
podmienená časovým limitom, maximálne 
na obdobie 5 rokov.

<OptDel></OptDel>

Odôvodnenie

Registrácia musí byť časovo ohraničená, aby dávala podnety pre inováciu.
</Amend>
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62
Článok 57, odsek 7

7. Registrácia bude špecifikovať: 7. Registrácia bude špecifikovať:
(a) osobu(y), ktorej je registrácia udelená;

(b) podstata látky(ok);
(c) spôsob(y) použitia, pre ktoré je 

registrácia udelená;
(d) všetky podmienky, pod ktorými je 

registrácia udelená;
(e) všetky revízne obdobia;

(f) všetky ustanovenia o sledovaní.

(a) osobu(y), ktorej je registrácia udelená;

(b) podstata látky(ok);
(c) spôsob(y) použitia, pre ktoré je 

registrácia udelená;
(d) podmienky, pod ktorými je registrácia 

udelená;
(e) revízne obdobie;

(f) ustanovenie o sledovaní.

<OptDel></OptDel>

Odôvodnenie

Vysvetľuje znenie.
</Amend>

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63
Článok 58, odsek 1

1. Registrácie udelené v súlade s Článkom 
57(3), ktoré sú časovo ohraničené, budú 
považované za platné, kým Komisia 
nerozhodne o novej žiadosti, pod 
podmienkou, že držiteľ registrácie podá 
novú žiadosť najmenej 18 mesiacov pred 
vypršaním časového ohraničenia. Žiadateľ 
o registráciu by nemal opäť podávať všetky 
súčasti pôvodnej žiadosti, ale môže uviesť 
len počet aktuálnych registrácií, podľa 
prvého, druhého alebo tretieho odseku.

1. Registrácie budú považované za platné, 
kým Komisia nerozhodne o novej žiadosti, 
pod podmienkou, že držiteľ registrácie 
podá novú žiadosť najmenej 18 mesiacov 
pred vypršaním časového ohraničenia.
Žiadateľ o registráciu by nemal opäť 
podávať všetky súčasti pôvodnej žiadosti, 
ale môže uviesť len:

(a) počet aktuálnych registrácií,

Ak nemôže dokázať, že regulácia rizika je 
dostatočná, postúpi aktualizáciu 
spoločensko-hospodárskych analýz, analýz 
alternatív a náhradný plán obsiahnutý 
v pôvodnej žiadosti.

(b) aktualizáciu spoločensko-
hospodárskych analýz, analýz alternatív 
a náhradný plán obsiahnutý v pôvodnej 
žiadosti,

Ak môže dokázať, že riziko je regulované 
adekvátne, postúpi aktualizáciu 
bezpečnostnej chemickej správy.

(c) aktualizáciu bezpečnostnej chemickej 
správy
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Ak sa zmenili akékoľvek ďalšie prvky 
pôvodnej žiadosti, postúpi tiež aktualizácie 
týchto prvkov(u).

Ak sa zmenili akékoľvek ďalšie prvky 
pôvodnej žiadosti, postúpi tiež aktualizácie 
týchto prvkov(u).

<OptDel></OptDel>

Odôvodnenie

<OptDelPrev> Pozrite odôvodnenie k Pozmeňovaciemu návrhu Článku 52.</OptDelPrev>
</Amend>

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64
Článok 58, odsek 2, pododsek 1

2. Registrácia môže byť kedykoľvek 
revidovaná, ak sa zmenili okolnosti 
pôvodnej registrácie do tej miery, že 
predstavujú nebezpečenstvo pre ľudské 
zdravie alebo životné prostredie alebo 
spoločensko-hospodársky dopad.

2. Registrácia bude kedykoľvek 
revidovaná, ak sa zmenili okolnosti 
pôvodnej registrácie do tej miery, že 
predstavujú nebezpečenstvo pre ľudské 
zdravie alebo životné prostredie alebo 
spoločensko-hospodársky dopad.

<OptDel></OptDel>

Odôvodnenie

Zavádza povinnosť revidovať registráciu v prípade, že sa zmenili okolnosti
</Amend>

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65
Článok 58, odsek 4

4. Ak štandard kvality pre životné 
prostredie odkazujúci na 
Smernicu 96/61/EC nie je splnený, 
registrácia udelená na použitie danej 
chemickej látky môže byť revidovaná.

4. Ak štandard kvality pre životné 
prostredie odkazujúci na 
Smernicu 96/61/EC nie je splnený, 
registrácia udelená na použitie danej 
chemickej látky bude revidovaná.

<OptDel></OptDel>

Odôvodnenie

<OptDelPrev >Zavádza povinnosť revidovať registráciu.</OptDelPrev>
</Amend>

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66
Článok 59, odsek 4 a 5

4. Žiadosť o registráciu bude obsahovať 4. Žiadosť o registráciu bude obsahovať 
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tieto informácie: tieto informácie:
(a) podstata látky(ok), ako ich uvádza časť 

2 Prílohy IV;
(b) názov a kontaktné podrobnosti osoby 

alebo osôb, ktoré žiadosť podávajú;
(c) žiadosť o registráciu, špecifikujúca 

spôsob(y) použitia, ktoré majú 
byť schválené a spôsob použitia látky 
v prípravkoch a/alebo včlenenie látky 
do produktu, ak je to vhodné;

(d) ak nebola postúpená skôr ako súčasť 
registrácie, bezpečnostnú chemickú správu 
v súlade s Článkom I, týkajúcu sa rizika 
poškodenia ľudského zdravia alebo 
životného prostredia pri použití látky, 
vyplývajúce z vnútorných vlastností 
špecifikovaných v Prílohe XIII.

(a) podstata látky(ok), ako ich uvádza časť 
2 Prílohy IV;
(b) názov a kontaktné podrobnosti osoby 

alebo osôb, ktoré žiadosť podávajú;
(c) žiadosť o registráciu, špecifikujúca 

spôsob(y) použitia, ktoré majú 
byť schválené a spôsob použitia látky 
v prípravkoch a/alebo použitie látky 
v produkte, ak je to vhodné;

(d) ak nebola postúpená skôr ako súčasť
registrácie, bezpečnostnú chemickú správu 
v súlade s Článkom I, týkajúcu sa rizika 
poškodenia ľudského zdravia alebo 
životného prostredia pri použití látky, 
vyplývajúce z vnútorných vlastností 
špecifikovaných v Prílohe XIII.

5. Žiadateľ môže priložiť: Odstránené

(a) spoločensko-hospodársku analýzu 
podľa pokynov v Prílohe XV;

(b) analýzu alternatív s posúdením ich 
rizikovosti, technickej a ekonomickej 
realizovateľnosti náhrady a tam, kde je to 
vhodné, doplnenú náhradným plánom, 
vrátane výskumu a vývoja a časovým 
rozvrhom navrhovaných krokov žiadateľa.

(da) spoločensko-hospodársku analýzu 
podľa pokynov v Prílohe XV;
(db) analýzu alternatív s posúdením ich 
rizikovosti, technickej a ekonomickej 
realizovateľnosti náhrady a tam, kde je to 
vhodné, doplnenú náhradným plánom, 
vrátane výskumu a vývoja a časovým 
rozvrhom navrhovaných krokov 
žiadateľa.

<OptDel></OptDel>

Odôvodnenie

Hospodársko-spoločenské analýzy a analýzy alternatív musia byť súčasťou žiadosti o 
registráciu.
</Amend>

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67
Článok 60, odsek 1

1. Ak už bola podaná žiadosť o použitie 
látky, ďalší žiadateľ sa môže odkázať, 
napríklad formou prístupového listu 

1. Ak už bola podaná žiadosť o použitie 
látky, ďalší žiadateľ sa môže odkázať, 
napríklad formou prístupového listu 
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udeleného predchádzajúcim žiadateľom, na 
časti prechádzajúcej žiadosti podanej 
v súlade s Článkom 59(4)(d) a (5)

udeleného predchádzajúcim žiadateľom, na 
časti prechádzajúcej žiadosti podanej 
v súlade s Článkom 59(4)(d), (da) a (db).

<OptDel></OptDel>

Odôvodnenie

<OptDelPrev> Pozrite odôvodnenie k Pozmeňovaciemu návrhu Článku 59.</OptDelPrev>
</Amend>

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 68
Článok 61, odsek 4

4. Návrhy stanovísk budú obsahovať tieto 
informácie:

4. Návrhy stanovísk budú obsahovať tieto 
informácie:

(a) Výbor na hodnotenie rizika: 
hodnotenie rizika pre ľudské zdravie 
a životné prostredie súvisiaceho s použitím 
látky ako je popísané v žiadosti;

(a) Výbor na hodnotenie rizika: kontrola 
hodnotenia (vykonaného žiadateľom 
o registráciu) rizika pre ľudské zdravie 
a životné prostredie súvisiaceho s použitím 
látky ako je popísané v žiadosti;

(b) Výbor pre spoločensko-hospodársku 
analýzu: hodnotenie spoločensko–
hospodárskych faktorov, súvisiacich 
s použitím látky ako je popísané v žiadosti, 
ak sa žiadosť podáva v súlade s Článkom 
59(5)

(b) Výbor pre spoločensko-hospodársku 
analýzu: kontrola hodnotenia (vykonaného 
žiadateľom o registráciu) spoločensko–
hospodárskych faktorov, súvisiacich 
s použitím látky ako je popísané v žiadosti, 
ak sa žiadosť podáva v súlade s Článkom 
59(da) a (db).

Odôvodnenie

Spojenie s pozmeňovacím návrhom Článku 59. Vysvetľuje, že hlavnú zodpovednosť za 
hodnotenie rizika a spoločensko-hospodárskych faktorov nesie priemysel.
</Amend>Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 69

Článok 62
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Povinnosti držiteľa registrácií
Držiteľ registrácie pred uvedením látky 
na trh na autorizované použitie umiestni 
registračné číslo na štítku.

Požiadavky na informácie pre látky 
podliehajúce registrácii
Všetky látky a prípravky, ktoré spĺňajú 
podmienky uvedené v Článku 54 budú 
vždy označené a doplnené bezpečnostným 
listom. Štítok bude obsahovať:
(a) názov látky,
(b) skutočnosť, že látka je uvedená 

v Prílohe XIII,
(c) každé špecifické použitie, pre ktoré 

bola látka registrovaná.

Odôvodnenie

Nebezpečné látky a prípravky musia byť označené štítkom kvôli informáciám pre zákazníkov.
</Amend>

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 70
Článok 72

Článok 72 Článok 73a

Odôvodnenie

V záujme väčšej zreteľnosti sa pokladá za výhodnejšie, aby boli ako prvé označené úlohy pre 
Agentúru a až potom jednotlivé body. Text Článku 72 je preto umiestnený po Článku 73.
</Amend>

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 71
Článok 72, odsek 1, písmeno (c)

(c) Výbor na hodnotenie rizika, ktorý bude 
zodpovedať za prípravu stanoviska 
Agentúry k žiadostiam o registráciu, 
návrhom na obmedzenie a ďalším otázkam 
súvisiacim s pôsobnosťou súčasného 
nariadenia s ohľadom na ľudské zdravie 
alebo životné prostredie;

(c) Výbor pre riziko a posúdenie 
alternatív , ktorý bude zodpovedať za 
prípravu stanoviska Agentúry k žiadostiam 
o registráciu a návrhom na obmedzenie, 
pre posúdenie dostupnosti alternatív a pre
ďalšie otázky súvisiace s pôsobnosťou 
súčasného nariadenia s ohľadom na ľudské 
zdravie alebo životné prostredie;
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Odôvodnenie

Upevňuje prepojenie medzi postupom registrácie a dostupnosťou bezpečnejších alternatív.

Zmena názvu výboru platí pre celý text nariadenia.
</Amend>

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 72
Článok 73, odsek 2

2. Sekretariát bude plniť nasledujúce 
úlohy:

2. Agentúra bude, predovšetkým 
prostredníctvom svojich výborov:

(a) plniť zadané úlohy podľa Záhlavia II, 
vrátane pomoci pri efektívnej registrácii 
dovážaných látok, spôsobom 
zodpovedajúcim medzinárodným 
obchodným záväzkom Spoločenstva 
k tretím krajinám;

(a) tvoriť kritériá priority a 
zostavovať zoznamy prioritných látok na 
posúdenie podľa Záhlavia VI;

(b) plniť pridelené úlohy podľa Záhlavia 
III;

(b) zostavovať stanoviská k žiadostiam 
o registráciu podľa Záhlavia VII;

(c) plniť pridelené úlohy podľa Záhlavia 
VI;

(c) zúčastňovať sa postupov prijímania 
obmedzení pre určité nebezpečné látky 
a prípravky zostavením dokumentácie 
a načrtnutím stanoviska podľa Záhlavia 
VIII;

(d) tvoriť a udržiavať databázu(y) 
s informáciami o všetkých registrovaných 
látkach, klasifikácia a označenie štítkami 
katalógov a harmonizovaného zoznamu 
klasifikácie a štítkov, verejne 
sprístupňovať nedôverné informácie 
určené v článku 116(1) v databáze(ach) 
na Internete a sprístupňovať ďalšie 
nedôverné informácie v databázach na 
požiadanie;

(d) zostavovať návrhy súvisiace 
s harmonizovanou klasifikáciou 
a označením štítkami na úrovni 
Spoločenstva podľa Záhlavia X; 

(e) verejne sprístupňovať informácie 
o tom, ktoré látky sú alebo boli posúdené 
do 90 dní od prijatia informácií 
v Agentúre, podľa Článku 116(1);

(e) na požiadanie Komisie poskytovať 
technickú a vedeckú podporu pre kroky 
na skvalitnenie spolupráce medzi 
Spoločenstvom, členskými štátmi, 
medzinárodnými organizáciami a tretími 
krajinami vo vzťahu k vedeckým 
a technickým otázkam bezpečnosti látok, 
podobne ako aktívne sa zapájať 
do technickej pomoci a aktivít budujúcich 
kapacity na dôkladnú správu chemikálií 
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v rozvojových krajinách;
(f) poskytovať technické a vedecké 

poradenstvo a nástroje, kde je to vhodné, 
pre funkčnosť tohto nariadenia, 
predovšetkým pomáhať pri tvorbe 
chemických bezpečnostných správ 
v priemysle najmä v malých a stredných 
firmách (SME);

(f) na požiadanie Komisie alebo 
Európskeho parlamentu zostavovať 
stanoviská k všetkým ďalším aspektom 
bezpečnosti látok, buď samostatných, 
v prípravkoch alebo v produktoch;

(g) poskytovať technické a vedecké 
poradenstvo pri výkone súčasného 
nariadenia pre kompetentné orgány 
členských štátov a poskytovať podporu 
pre „help desk“ kompetentných orgánov, 
vytvorených na základe Záhlavia XII;

(g) na požiadanie Komisie zostavovať 
stanoviská súvisiace s revíziou kritérií 
uvedených v Článku 5, 6, 15 a 16 o výbere 
látok pre registráciu s perspektívou 
začlenenia, medzi iným, dát o riziku 
vystavenia tejto látke a scenárov.

(h) pripravovať vysvetlenia o tomto 
nariadení pre ďalšie zainteresované 
strany;
(i) na požiadanie Komisie poskytovať 

technickú a vedeckú podporu pre kroky 
na skvalitnenie spolupráce medzi 
Spoločenstvom, členskými štátmi, 
medzinárodnými organizáciami a tretími 
krajinami vo vzťahu k vedeckým 
a technickým otázkam bezpečnosti látok, 
podobne ako aktívne sa zapájať 
do technickej pomoci a aktivitách 
budujúcich kapacity na dôkladnú správu 
chemikálií v rozvojových krajinách.

Odôvodnenie

Ozrejmuje úlohy Agentúry a jej orgánov a sprehľadňuje ich. Poradie odsekov je preto 
zmenené tak, aby odrážalo dôležitosť úloh vykonávaných Agentúrou.
</Amend>

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 73
Článok 73, odsek 3

3. Výbor bude plniť nasledujúce úlohy: 3. Agentúra bude, predovšetkým 
prostredníctvom Fóra:

(a) plniť pridelené úlohy podľa Záhlavia 
VI;

(a) rozširovať kvalitné postupy 
a vysvetľovať problémy na úrovni 
Spoločenstva;
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(b) plniť pridelené úlohy podľa Záhlavia 
VII;

(b) navrhovať, koordinovať a hodnotiť 
harmonizované projekty vynucovania 
a spoločných inšpekcií;

(c) plniť pridelené úlohy podľa Záhlavia 
VIII;

(c) koordinovať výmeny inšpektorov;

(d) plniť pridelené úlohy podľa Záhlavia 
X;

(d) identifikovať stratégiu a minimálne 
kritériá donucovania, najmä s ohľadom 
na špecifické problémy malých 
a stredných podnikov;

(e) na požiadanie Komisie poskytovať 
technickú a vedeckú podporu pre kroky 
na skvalitnenie spolupráce medzi 
Spoločenstvom, členskými štátmi, 
medzinárodnými organizáciami a tretími 
krajinami vo vzťahu k vedeckým 
a technickým otázkam bezpečnosti látok, 
podobne ako sa aktívne zapájať 
do technickej pomoci a aktivit budujúcich 
kapacity na dôkladnú správu chemikálií 
v rozvojových krajinách;

(e) vytvárať pracovné metódy a nástroje 
pre miestnych inšpektorov;

(f) na požiadanie Komisie zostavovať 
stanoviská k všetkým ďalším aspektom 
bezpečnosti látok, buď samostatných, 
v prípravkoch alebo v produktoch.

(f) budovať postup elektronickej výmeny 
informácií;

(fa) udržiavať spojenie s priemyslom a 
ďalšími zainteresovanými stranami, 
vrátane strán tretích krajín, 
medzinárodných organizácií, ak je to 
potrebné;
(fb) spolupracovať s Komisiou 

a členskými štátmi na podpore 
dobrovoľných zmlúv medzi priemyslom a 
ďalšími zainteresovanými stranami.

Odôvodnenie

Ozrejmuje úlohy Agentúry a jej orgánov a sprehľadňuje ich. Poradie odsekov je preto 
zmenené tak, aby odrážalo dôležitosť úloh vykonávaných Agentúrou.
</Amend>

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 74
Článok 73, odsek 4

4. Fórum bude plniť nasledujúce úlohy: 4. Okrem toho Agentúra bude:
(a) rozširovať kvalitné postupy (a) plniť zadané úlohy podľa Záhlavia II, 
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a vysvetľovať problémy na úrovni 
Spoločenstva;

vrátane pomoci pri efektívnej registrácii 
dovážaných látok, spôsobom 
zodpovedajúcim medzinárodným 
obchodným záväzkom Spoločenstva 
k tretím krajinám;

(b) navrhovať, koordinovať a hodnotiť 
harmonizované projekty vynucovania 
a spoločné inšpekcie;

(b) plniť zadané úlohy súvisiace so 
zdieľaním dát a prevenciou vykonávania 
nadbytočných pokusov podľa Záhlavia 
III;

(c) koordinovať výmeny inšpektorov; (c) plniť zadané úlohy súvisiace 
s informáciami v dodávateľskom reťazci 
podľa Záhlavia VI;

(d) identifikovať stratégiu a minimálne 
kritériá donucovania;

(d) tvoriť a držiavať databázu(y) 
s informáciami o všetkých registrovaných 
látkach, klasifikácia a označenie štítkami 
katalógov a harmonizovaného zoznamu 
klasifikácie a štítkov, verejne 
sprístupňovať nedôverné informácie 
určené v článku 116(1)vo verejne 
prístupných databázach a sprístupňovať 
ďalšie nedôverné informácie 
v databázach na požiadanie;

(e) vytvárať pracovné metódy a nástroje 
pre miestnych inšpektorov;

(e) verejne sprístupní informácie o tom, 
ktoré látky sú alebo boli posúdené do 90 
dní od prijatia informácií v Agentúre, 
podľa Článku 116(1);
(ea) pripravovať podrobné informácie 

pre zainteresované strany, vrátane 
účastníkov z tretích krajín o možnosti 
účasti verejnosti, najmä pokiaľ ide 
o informácie o látkach;

(f) vytvorenie postupov elektronickej 
výmeny informácií;

(f) poskytovať technické a vedecké 
poradenstvo a nástroje, kde je to vhodné, 
pre funkčnosť tohto nariadenia, 
predovšetkým pomáhať pri tvorbe 
chemických bezpečnostných správ 
v priemysle a predovšetkým v malých 
a stredných firmách (SME);

(g) udržiavať spojenie s priemyslom a 
ďalšími zainteresovanými stranami, 
vrátane medzinárodných organizácií ak je 
to potrebné.

(g) poskytovať technické a vedecké 
poradenstva pri výkone súčasného 
nariadenia pre kompetentné orgány 
členských štátov a poskytovať podporu 
pre „help desk“ kompetentných orgánov, 
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vytvorených na základe Záhlavia XII;
(ga) pripravovať vysvetlenia o tomto 

nariadení pre ďalšie zainteresované 
strany;
(gb) na požiadanie Komisie poskytovať 

technickú a vedeckú podporu pre kroky 
na skvalitnenie spolupráce medzi 
Spoločenstvom, členskými štátmi, 
medzinárodnými organizáciami a tretími 
krajinami vo vzťahu k vedeckým 
a technickým otázkam bezpečnosti látok, 
podobne ako sa aktívne zapájať 
do technickej pomoci a aktivít budujúcich 
kapacity na dôkladnú správu chemikálií 
v rozvojových krajinách;
(gc) vybuduje a bude sa starať o špičkové 

stredisko pre rizikovú komunikáciu; 
poskytovať centralizované 
a koordinované zdroje v oblasti informácií 
o bezpečnom použití chemických látok, 
prípravkov a produktov, podporovať 
zdieľanie najlepších praktických 
poznatkov v oblasti rizikovej komunikácie.

Odôvodnenie

Je dôležité, aby Agentúra aktívne informovala zainteresované strany, vrátane účastníkov 
z tretích krajín, o možnosti účasti verejnosti na rôznych stupňoch systému, aby sa nestratili 
dôležité informácie o látkach.

Ozrejmuje úlohy Agentúry a jej orgánov a sprehľadňuje ich. Poradie odsekov je preto 
zmenené tak, aby odrážalo dôležitosť úloh vykonávaných Agentúrou.
</Amend>Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 75

Článok 74

Článok 74 Článok 75a

Odôvodnenie

V záujme väčšej zreteľnosti sa pokladá za výhodnejšie, aby bolo ako prvé uvedené zloženie 
a postup vymenovania Správnej rady a až potom popísané jednotlivé úlohy. Text Článku 74 je 
preto umiestnený po Článku 75.
</Amend>

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 76
Článok 75, odsek 1
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1. Správnu radu bude tvoriť šesť zástupcov 
z členských štátov, vymenovaných Radou 
a šesť zástupcov nominovaných
Komisiou, a tiež tri osoby zo 
zainteresovaných strán nominované 
Komisiou bez hlasovacieho práva.

1. Správnu radu bude tvoriť jedenásť
zástupcov z členských štátov, 
vymenovaných Radou v spolupráci 
s Európskym parlamentom, na základe 
zoznamu vytvoreného Komisiou, ktorý 
obsahuje podstatne viac mien, než je počet 
nominovaných členov a jeden zástupca
nominovaný Komisiou, a tiež štyri osoby 
zo zainteresovaných strán (priemysel 
a organizácie na ochranu zákazníkov, 
zamestnancov a životného prostredia)
nominované Komisiou bez hlasovacieho 
práva.

Zoznam zostavený Komisiou spolu 
s relevantnou dokumentáciou bude 
postúpený Európskemu parlamentu. 
V najkratšom možnom čase a najneskôr 
do troch mesiacov od doručenia 
materiálov Európsky parlament postúpi 
vlastné stanovisko Rade, ktorá vymenuje 
Správnu radu.
Členovia Správnej rady budú menovaní 
tak, aby bola zaručená najvyššia možná 
kompetentnosť, široký rozsah odborných 
poznatkov a (bez dopadu na takéto 
charakteristiky) najširšie možné 
geografické rozptýlenie v rámci Európskej 
únie.

Odôvodnenie

Tu je formulované tradičné stanovisko Parlamentu (so súčasným zachovaním stáleho počtu 
členov) k zloženiu a postupom vymenovania Správnej rady. Počet zástupcov zo 
zainteresovaných strán sa zvýšil z troch na štyroch, aby umožnil zapojenie všetkých 
relevantných odvetví. 
</Amend>

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 77
Článok 77, odsek 1

1. Schôdze Správnej rady bude zvolávať jej
Predseda.

1. Správna rada sa zíde po zvolaní 
Predsedom alebo na žiadosť najmenej 
jednej tretiny jej členov.
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Odôvodnenie

Musí existovať alternatíva zvolania zasadnutia Správnej rady predsedom.
</Amend>

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 78
Článok 78

Správna rada sformuluje pravidlá 
hlasovania, vrátane podmienok hlasovania 
člena v mene iného člena. Správna rada 
bude konať na základe dvojtretinovej
väčšiny všetkých členov s hlasovacím 
právom.

Správna rada sformuluje pravidlá 
hlasovania, vrátane podmienok hlasovania 
člena v mene iného člena. Ak nie je určené 
inak, Správna rada bude konať na základe 
väčšiny svojich členov s hlasovacím 
právom.

Odôvodnenie

Na základe zmien v zložení Správnej rady taká výrazná väčšina nie je potrebná.
</Amend>

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 79<
Článok 79, odsek 1

1. Agentúru bude riadiť výkonný riaditeľ, 
ktorý bude svoju funkciu zastávať 
v záujme Spoločenstva a nezávisle od 
záujmov ktorejkoľvek zo 
zainteresovaných strán.

1. Agentúru bude viesť výkonný riaditeľ.

Odôvodnenie

Všetky požiadavky nezávislosti jednotlivých zložiek orgánov Agentúry sú uvedené 
v samostatnom článku v záujme väčšej jasnosti (pozrite Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 
k Článku 84).
</Amend>

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 80
Článok 79, odsek 2, písmeno j a (nový)

(ja) nadviazanie a udržiavanie kontaktov 
s Európskym parlamentom a zabezpečenie 
pravidelných rozhovorov v príslušných 
výboroch orgánu.

Odôvodnenie

Opäť konštatuje tradičný pohľad Parlamentu na vzťahy s výkonnými orgánmi.



<PathFdR>PR\557575SK.doc</PathFdR> 47/64 PE <NoPE>353.529</NoPE><Version>v02-00

External translation</Version>

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 81
Článok 79, odsek 3 a (nový)

3a. Keď Správna rada prijme súhrnnú 
správu a programy, výkonný riaditeľ ich 
postúpi Európskemu parlamentu, Rade, 
Komisii a členským štátom a zabezpečí ich 
zverejnenie. 

Odôvodnenie

Opäť konštatuje tradičný pohľad Parlamentu na vzťahy s výkonnými orgánmi.
</Amend>

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 82
Článok 80, odsek 1

1. Komisia navrhne kandidátov na miesto 
výkonného riaditeľa po zverejnení postu 
v Oficiálnom žurnále Európskej únie 
a v tlači alebo, ak je to vhodné, na 
internetových stránkach.

Odstránené

Odôvodnenie

Spojenie s pozmeňovacím návrhom Článku 80, odsek 2.
</Amend>Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 83

Článok 80, odsek 2

2. Výkonného riaditeľa Agentúry 
vymenuje Správna rada na základe jeho 
predností a zdokumentovaných 
administratívnych a riadiacich schopností, 
a tiež podľa relevantnej praxe v oblasti 
regulácie chemickej bezpečnosti. Správna 
rada sa rozhodne na základe dvojtretinovej 
väčšiny všetkých členov s hlasovacím 
právom.

2. Výkonného riaditeľa Agentúry 
vymenuje Správna rada, vychádzajúc zo 
zoznamu kandidátov navrhnutých 
Komisiou, po verejnom výberovom 
konaní, inzerovanom formou výzvy pre 
záujemcov uverejnenej v Oficiálnom 
žurnále Európskej únie a v tlači alebo na 
internetových stránkach. Pred 
menovaním bude kandidát, navrhnutý 
Správnou radou, požiadaný, aby čo 
najskôr vystúpil pred Európskym 
parlamentom a zodpovedal otázky jeho 
členov.
Výkonný riaditeľ bude menovaný na 
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základe jeho predností 
a zdokumentovaných administratívnych 
a riadiacich schopností, a tiež podľa 
relevantnej praxe v oblasti chemickej 
bezpečnosti alebo regulácie. Správna rada 
sa rozhodne na základe dvojtretinovej 
väčšiny všetkých členov s hlasovacím 
právom.

Právo odvolať výkonného riaditeľa si 
ponechá Správna rada, v súlade 
s rovnakým postupom.

Právo odvolať výkonného riaditeľa si 
ponechá Správna rada, v súlade 
s rovnakým postupom.

Odôvodnenie

Tu je formulované tradičné stanovisko Parlamentu (ktoré prijala Rada vo vzťahu 
k Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín a Agentúre pre posudzovanie medicínskych 
produktov) k postupu menovania výkonných riaditeľov.
</Amend>

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 84
Článok 81, odsek 1

1. Každý členský štát môže nominovať
kandidátov na členstvo vo Výbore pre 
hodnotenie rizika. Výkonný riaditeľ 
zostaví zoznam navrhnutých kandidátov, 
ktorý bude uverejnený na internetových 
stránkach Agentúry. Správna rada 
vymenuje členov Výboru zo zoznamu, 
vrátane najmenej jedného člena z každého 
členského štátu, ktorý navrhol 
kandidátov. Členovia budú vymenovaní 
kvôli svojmu pôsobeniu a praxi v oblasti 
regulácie chemikálií a/alebo kvôli 
technickej a vedeckej kvalifikácii pre 
hodnotenie rizika chemických látok.

1. Každý členský štát môže navrhnúť až 
troch kandidátov na vymenovanie za člena
Výboru pre hodnotenie rizika. Výkonný 
riaditeľ zostaví zoznam navrhnutých 
kandidátov, ktorý bude uverejnený na 
internetových stránkach Agentúry. Správna 
rada vymenuje dvadsať členov Výboru zo 
zoznamu a zabezpečí čo najširšie 
geografické zastúpenie. Členovia budú 
vymenovaní kvôli svojmu pôsobeniu a 
praxi v oblasti regulácie chemikálií a/alebo 
kvôli technickej a vedeckej kvalifikácii pri 
posúdení rizika chemických látok.

Odôvodnenie

Správna rada musí prejaviť určitú mieru rozvážnosti pri výbere členov Výboru na hodnotenie 
rizika a Výboru pre spoločensko-hospodárske analýzy. Počet členov výboru musí byť 
ohraničený, najmä vzhľadom ku skutočnosti, že bude možné dodatočne vybrať ďalších päť 
členov a zapojiť konzultantov. 
</Amend>

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 85
Článok 81, odsek 2
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2. Každý členský štát môže nominovať
kandidátov na členstvo vo Výbore pre 
hospodársko-spoločenské analýzy. 
Výkonný riaditeľ zostaví zoznam 
navrhnutých kandidátov, ktorý bude 
uverejnený na internetových stránkach 
Agentúry. Správna rada vymenuje členov 
Výboru zo zoznamu, vrátane najmenej 
jedného člena z každého členského štátu, 
ktorý navrhol kandidátov. Členovia budú 
vymenovaní kvôli svojmu pôsobeniu a 
praxi v oblasti regulácie chemikálií a/alebo 
kvôli technickej a vedeckej kvalifikácii pri 
posúdení rizika chemických látok.

2. Každý členský štát môže navrhnúť až 
troch kandidátov na vymenovanie za člena
Výboru pre hodnotenie rizika. Výkonný 
riaditeľ zostaví zoznam navrhnutých 
kandidátov, ktorý bude uverejnený na 
internetových stránkach Agentúry. Správna 
rada vymenuje dvadsať členov Výboru zo 
zoznamu a zabezpečí čo najširšie 
geografické zastúpenie. Členovia budú 
vymenovaní kvôli svojmu pôsobeniu a 
praxi v oblasti regulácie chemikálií a/alebo 
kvôli technickej a vedeckej kvalifikácii pri 
posúdení rizika chemických látok.

Odôvodnenie

Správna rada musí prejaviť určitú mieru rozvážnosti pri výbere členov Výboru na hodnotenie 
rizika a Výboru pre spoločensko-hospodárske analýzy. Počet členov výboru musí byť 
ohraničený, najmä vzhľadom ku skutočnosti, že bude možné dodatočne vybrať ďalších päť 
členov a zapojiť konzultantov.
</Amend>

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 86
Článok 81, odsek 3

3. Každý členský štát vymenuje jedného 
člena do Výboru členských štátov.

3. Každý členský štát vymenuje jedného 
člena do Výboru členských štátov. 
Predseda Výboru členských štátov bude 
zamestnancom Agentúry a vymenuje ho 
výkonný riaditeľ.

Odôvodnenie

Vysvetľuje postup vymenovania predsedu Výboru členských štátov.
</Amend>

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 87
Článok 81, odsek 5

5. Členovia každého výboru, vymenovaní 
po nominácii členským štátom, zabezpečia 
dostatočnú koordináciu medzi úlohami 
Agentúry a prácou kompetentných orgánov 
členských štátov.

5. Členovia každého výboru zabezpečia 
dostatočnú koordináciu medzi úlohami 
Agentúry a prácou kompetentných orgánov 
členských štátov.
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Odôvodnenie

Odstránený nadbytočný text.
</Amend>

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 88
Článok 81, odsek 7

7. Členské štáty nebudú členom Výboru 
pre hodnotenie rizika alebo Výboru pre 
hospodársko-spoločenské analýzy ani 
svojim vedeckým a technickým poradcom 
a odborníkom udeľovať žiadne pokyny, 
ktoré by protirečili jednotlivým úlohám 
týchto osôb alebo úlohám, povinnostiam 
a nezávislosti Agentúry.

Odstránené

Odôvodnenie

Všetky požiadavky nezávislosti jednotlivých zložiek orgánov Agentúry sú uvedené 
v samostatnom článku kvôli lepšej prehľadnosti (pozrite Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 
k Článku 84).
</Amend>

<Amend>Amendment <NumAm>89</NumAm>
Článok 81, odsek 9, druhý pododsek

Tieto pravidlá ustanovia postupy 
vymenovania a nahradenia predsedu, 
nahradenia členov, postupy delegovania 
určitých úloh na pracovné skupiny 
a stanovenie postupov zrýchleného zaujatia 
stanovísk. V prípade Výboru členských 
štátov bude predseda zamestnancom 
Agentúry.

Tieto pravidlá ustanovia postupy 
vymenovania a nahradenia predsedu, 
nahradenia členov, postupy delegovania 
určitých úloh na pracovné skupiny 
a stanovenie postupov zrýchleného zaujatia 
stanovísk. 

Odôvodnenie

Spojenie s pozmeňovacím návrhom Článku 81, odsek 3.
</Amend>

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 90
Článok 82, odsek 1, pododsek 1 a (nový)

Členovia Fóra nesmú byť členmi 
Správnej rady.
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Odôvodnenie

Vysvetľuje, že nie je možné obsadiť dva posty súčasne.
</Amend>

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 91
Článok 82, odsek 3

3. Členovia Fóra budú mať k dispozícii 
vedecké a technické zdroje, dostupné 
kompetentným orgánom členských štátov. 
Každý kompetentný orgán členského štátu 
bude podporovať činnosť Fóra a jeho 
pracovných skupín. Členské štáty nebudú 
členom Fóra ani ich vedeckým a 
technickým poradcom a odborníkom 
udeľovať žiadne pokyny, ktoré by 
protirečili jednotlivým úlohám týchto osôb 
alebo úlohám a povinnostiam Fóra.

3. Členovia Fóra budú mať k dispozícii 
vedecké a technické zdroje, dostupné 
kompetentným orgánom členských štátov. 
Každý kompetentný orgán členského štátu 
bude podporovať činnosť Fóra a jeho 
pracovných skupín.

Odôvodnenie

Všetky požiadavky nezávislosti jednotlivých zložiek orgánov Agentúry sú uvedené 
v samostatnom článku kvôli lepšej prehľadnosti (pozrite Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 
k Článku 84).
</Amend>

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 92
Článok 83, odsek 1

1. Ak, v súlade s Článkom 73, Výbor má 
vyjadriť názor alebo zvážiť, či 
dokumentácia členského štátu spĺňa 
požiadavky Prílohy XIV, vymenuje 
jedného zo svojich členov za spravodajcu. 
Príslušný výbor môže vymenovať druhého 
člena ako pomocného spravodajcu. 
V každom prípade budú spravodajcovia 
a pomocní spravodajcovia konať v záujme 
Spoločenstva a písomne prehlásia 
pripravenosť splniť svoje povinnosti 
a vyhlásenie o strete záujmov, ktoré by 
mohli ohroziť ich nezávislosť. Člen 
výboru nebude vymenovaný do funkcie 
spravodajcu pre určitý prípad, ak má 
akékoľvek záujmy, ktoré by mohli ohroziť 

1. Ak, v súlade s Článkom 73, Výbor má 
vyjadriť názor alebo zvážiť, či 
dokumentácia členského štátu spĺňa 
požiadavky Prílohy XIV, vymenuje 
jedného zo svojich členov za spravodajcu. 
Príslušný výbor môže vymenovať druhého 
člena ako ďalšieho spravodajcu. Člen 
výboru nebude vymenovaný do funkcie 
spravodajcu pre určitý prípad, ak má 
akékoľvek záujmy, ktoré by mohli ohroziť 
nezávislé posúdenie daného prípadu. 
Príslušný výbor môže kedykoľvek nahradiť 
spravodajcu a pomocného spravodajcu 
iným zo svojich členov, ak, napríklad, 
nedokážu plniť svoje povinnosti v 
predpísaných časových limitoch alebo ak 
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nezávislé posúdenie daného prípadu. 
Príslušný výbor môže kedykoľvek nahradiť 
spravodajcu a pomocného spravodajcu 
iným zo svojich členov, ak, napríklad, 
nedokážu plniť svoje povinnosti v 
predpísaných časových limitoch alebo ak 
sa objavia ich možné škodlivé záujmy.

sa objavia ich možné škodlivé záujmy.

Odôvodnenie

Všetky požiadavky nezávislosti jednotlivých zložiek orgánov Agentúry sú uvedené 
v samostatnom článku kvôli lepšej prehľadnosti (pozrite Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 
k Článku 84).
</Amend>

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 93
Článok 84

Kvalifikácia a záujmy členov výborov a 
rád

Nezávislosť

1. Mená členov výborov a Fóra budú 
zverejnené. Jednotliví členovia môžu 
požiadať, aby ich mená neboli zverejnené, 
ak sú presvedčení, že by toto zverejnenie 
bolo riskantné. Výkonný riaditeľ 
rozhodne, či tejto žiadosti vyhovie. Po 
zverejnení každého menovania sa 
špecifikuje odborná kvalifikácia každého 
člena.

1. Mená členov výborov a Fóra budú 
zverejnené. Po zverejnení každého 
menovania sa špecifikuje odborná 
kvalifikácia každého člena.

2. Členovia Správnej rady, výkonný 
riaditeľ a členovia výborov a Fóra 
prehlásia pripravenosť splniť svoje 
povinnosti a poskytnú prehlásenie o strete 
záujmov, ktoré by mohli ohroziť ich 
nezávislosť. Prehlásenie bude podané 
každoročne písomnou formou.

2. Členovia Správnej rady, výkonný 
riaditeľ a členovia výborov, členovia Fóra, 
členovia Apelačnej rady, odborníci 
a vedeckí a technickí poradcovia nebudú 
žiadnym spôsobom zainteresovaní 
v chemických a s nimi súvisiacich 
odvetviach, ktoré by mohli ohroziť ich 
nezávislosť. Budú sa snažiť konať 
nezávislo a vo verejnom záujme a každý 
rok vydajú prehlásenie o svojich 
finančných záujmoch. Všetky nepriame 
záujmy súvisiace s chemickým 
priemyslom budú uvedené v registri 
spravovanom Agentúrou a dostupné na 
požiadanie na verejnosti v kancelárii 
Agentúry.
Súbor praktických postupov bude 
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špecifikovať opatrenia súvisiace 
s použitím tohto článku. 

3. Členovia Správnej rady, výkonný 
riaditeľ a členovia výborov a Fóra a všetci 
zúčastnení odborníci na každom 
stretnutí oznámia každý stret záujmov, 
ktorý by mohol ohroziť ich nezávislosť 
s ohľadom na body rokovacieho poriadku. 
Každý, kto oznámi takýto stret záujmov sa 
nezúčastní diskusie o príslušných bodoch 
ani žiadneho následného hlasovania.

3. Členovia Správnej rady, výkonný 
riaditeľ a členovia výborov, členovia Fóra 
a všetci zúčastnení odborníci a vedeckí 
a technickí poradcovia na každom 
stretnutí oznámia každý stret záujmov, 
ktorý by mohol ohroziť ich nezávislosť 
s ohľadom na body rokovacieho poriadku. 
Každý, kto oznámi takýto stret záujmov sa 
nezúčastní diskusie o príslušných bodoch 
ani následného hlasovania. Prehlásenie 
bude verejne dostupné.

Odôvodnenie

Tu je formulované tradičné stanovisko Parlamentu (ktoré prijala Rada vo vzťahu 
k Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín a Agentúre pre posudzovanie medicínskych 
produktov) k postupu menovania výkonných riaditeľov.
</Amend>

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 94
Článok 85, odsek 3

3. Predsedu, ostatných členov a 
náhradníkov vymenuje Správna rada na 
základe príslušnej praxe a odbornej 
spôsobilosti v oblasti chemickej 
bezpečnosti, prírodných vied alebo 
regulačných a právnických postupov zo 
zoznamu kvalifikovaných kandidátov, 
prijatého Komisiou.

3. Predsedu, ostatných členov a 
náhradníkov vymenuje Správna rada, 
vychádzajúc zo zoznamu kvalifikovaných 
kandidátov navrhnutých Komisiou, po 
verejnom výberovom konaní, 
inzerovanom formou výzvy pre záujemcov 
uverejnenej v Oficiálnom žurnále 
Európskej únie a v tlači alebo na 
internetových stránkach. Členovia 
Apelačnej rady budú vybraní na 
základe príslušnej praxe a odbornej 
spôsobilosti v oblasti chemickej 
bezpečnosti, prírodných vied alebo 
regulačných a právnických postupov.

Odôvodnenie

Vzhľadom k povahe úloh, ktoré bude Apelačná rada riešiť, musí byť prijatý transparentný 
postup podávania žiadostí.
</Amend>Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 95
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Článok 86, odsek 2 a 3

2. Členovia Apelačnej rady budú 
nezávislí. Pri prijímaní rozhodnutí 
nebudú viazaní žiadnymi pokynmi.
3. Členovia Apelačnej rady nesmú zastávať
žiadne iné funkcie v rámci Agentúry.
Funkcia člena Apelačnej rady môže byť 
zastávaná na polovičný úväzok.

3. Členovia Apelačnej rady nesmú zastávať 
žiadne iné funkcie v rámci Agentúry. 

Odôvodnenie

Všetky požiadavky nezávislosti jednotlivých zložiek orgánov Agentúry sú uvedené 
v samostatnom článku v záujme väčšej jasnosti. Aj keď vďaka počtu odvolaní sa môžu 
členovia Apelačnej rady venovať inej činnosti, ich funkcia bude naďalej na plný úväzok. 
</Amend>

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 96
Článok 105

Správna rada v spolupráci s Komisiou 
nadviaže príslušné kontakty medzi 
Agentúrou a zástupcami priemyslu, 
organizácií na ochranu zákazníkov, 
bezpečnosti práce a ochrany životného 
prostredia. Tieto kontakty môže zahŕňať 
účasť pozorovateľov pri určitých aspektoch 
práce Agentúry, v podmienkach dopredu 
stanovených Správnou radou v súlade 
s Komisiou.

Správna rada v spolupráci s Komisiou 
nadviaže príslušné kontakty medzi 
Agentúrou a zástupcami priemyslu, 
organizácií na ochranu zákazníkov, 
zamestnancov, ochrany životného 
prostredia a ochrany zvierat. Tieto 
kontakty môže zahŕňať účasť 
pozorovateľov pri určitých aspektoch práce 
Agentúry, za podmienok dopredu 
stanovených Správnou radou v súlade 
s Komisiou.

Odôvodnenie

Podobne ako ostatné organizácie aj organizácie na ochranu zvierat sa považujú za 
zainteresované strany a preto sú v súlade s cieľmi tohto článku uvedené.
</Amend>

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 97
Článok 106

V záujme zabezpečenia transparentnosti 
Správna rada, na základe návrhu 
výkonného riaditeľa so súhlasom Komisie, 
prijme pravidlá zabezpečenia verejnej 
dostupnosti regulačných, vedeckých 
a technických informácií o bezpečnosti 

V záujme zabezpečenia maximálnej
transparentnosti Správna rada, na základe 
návrhu výkonného riaditeľa so súhlasom 
Komisie, prijme pravidlá a vytvorí register
zabezpečenia verejnej dostupnosti 
regulačných, vedeckých a technických 
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chemických látok, ktoré nemajú dôverný 
charakter.

informácií o bezpečnosti chemických látok, 
podľa Nariadenia (EC) č. 1049/2001.

Vnútorné pravidlá postupu Agentúry,  
výborov a pracovných skupín preto budú 
dostupné verejnosti prostredníctvom 
Agentúry a na Internete.

Podané žiadosti o registráciu, dosiahnutý 
stupeň, dočasné rozhodnutia, registrácie 
a všetky ďalšie uložené podmienky alebo 
obmedzenia budú zverejnené na Internete 
v zrozumiteľnej forme.

Odôvodnenie

Tu je formulované tradičné stanovisko Parlamentu (ktoré prijala Rada vo vzťahu k pravidlám 
činnosti Agentúry pre posudzovanie medicínskych produktov) k transparentnosti a prístupu k 
informáciám.
</Amend>

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 98
Článok 110, odsek 3

3. Tam, kde sú výsledkom povinnosti 
vyplývajúcej z článku 1 rôzne položky 
katalógu pre tú istú látku, ohlasovatelia 
a osoby žiadajúce o registráciu vynaložia 
maximálne úsilie na to, aby dospeli 
k dohode o jednej položke katalógu.

3. Tam, kde sú výsledkom povinnosti 
vyplývajúcej z článku 1 rôzne 
inventarizačné položky pre tú istú látku, 
Agentúra ustanoví položku, ktorá bude 
zanesená do katalógu.

Odôvodnenie

Musí sa pamätať na postup, ktorý umožní nájsť riešenie v sporných prípadoch.
</Amend>

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 99
Článok 114, odsek 1, prvý pododsek

1. Každých desať rokov členské štáty 
postúpia Komisii správu o fungovaní tohto 
nariadenia na ich zvrchovanom území, 
vrátane hodnotenia a donucovacích 
mechanizmov vo formáte špecifikovanom 
v Článku 108.

1. Každých desať rokov členské štáty 
postúpia Komisii správu o fungovaní tohto 
nariadenia na ich zvrchovanom území, 
vrátane hodnotenia a donucovacích 
mechanizmov vo formáte špecifikovanom 
v Článku 108. Odôvodnenie bude 
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obsahovať získané skúsenosti (vrátane 
zavádzania dobrovoľných dohôd medzi 
priemyslom a ostatnými zainteresovanými 
časťami) s aplikáciou nariadenia.

Odôvodnenie

Okrem legislatívnych ustanovení môžu strany, ktorých sa nariadenie týka, uzavierať 
dobrovoľné dohody.
</Amend>

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 100
Článok 114, odsek 1, druhý pododsek

Prvá správa však bude odoslaná päť rokov 
po dátume platnosti tohto nariadenia.

Prvá správa však bude odoslaná štyri roky 
po dátume platnosti tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Spojenie s pozmeňovacím návrhom Článku 133.
</Amend>

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 101
Článok 114, odsek 2, druhý pododsek

Prvá správa však bude odoslaná päť rokov 
po dátume oznámenia požadovaného 
Článkom 131(2).

Prvá správa však bude odoslaná do...*.
* piatich rokov po dátume, kedy toto 
nariadenie vstúpi do platnosti

Odôvodnenie

Spojenie s pozmeňovacím návrhom Článku 133.
</Amend>

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 102
Článok 114, odsek 3

3. Každých desať rokov Komisia zverejní 
celkovú správu o získaných skúsenostiach 
s týmto nariadením, vrátane informácií, na 
ktoré odkazuje odsek 1 a 2.

3. Každých desať rokov Komisia zverejní 
(a postúpi Európskemu parlamentu 
a Rade) celkovú správu o získaných 
skúsenostiach s týmto nariadením, vrátane 
informácií, na ktoré odkazuje odsek 1 a 2.

Prvá správa však bude zverejnená šesť 
rokov po dátume oznámenia 
požadovaného Článkom 131(2).

Prvá správa však bude odoslaná do...*.
*šiestich rokov po dátume, kedy toto 
nariadenie vstúpi v platnosť.
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Odôvodnenie

Spojenie s pozmeňovacím návrhom Článku 133.
</Amend>

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 103
Článok 114 a (nový)

Článok 114a
Informácie pre verejnosť

V záujme bezpečného a trvalého 
používania produktov s obsahom 
chemických látok, výrobcovia sprístupnia 
informácie o rizikovosti vo forme štítkov, 
priložených k baleniu všetkých jednotiek 
umiestnených na trh na predaj 
zákazníkom. Štítok označí riziko spojené s 
odporúčaným použitím alebo 
predpokladané situácie v prípade 
nesprávneho použitia. Štítok bude, 
v prípade potreby, doplnený o ďalšie 
spôsoby komunikácie, napríklad 
internetové stránky, ktoré poskytnú 
podrobnejšie informácie o bezpečnosti 
a použití produktu.

Odôvodnenie

Vytvorenie komunikačného systému, najmä prostredníctvom štítkov na produktoch s obsahom 
chemických látok, je mimoriadne dôležitým prvkom upevnenia dôvery zákazníkov.
</Amend>

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 104
Článok 115, odsek 1

1. Prístup k nedôverným
informáciám, postúpeným podľa tohto 
nariadenia, bude zaručený, pokiaľ ide 
o dokumenty vo vlastníctve Agentúry 
v súlade s Nariadením (EC) č. 1049/2001 
Európskeho parlamentu a Rady. Agentúra 
takéto informácie sprístupní na požiadanie 
v súlade s Článkom 73(2)(d).

1. Prístup k informáciám, postúpeným 
podľa tohto nariadenia, bude zaručený, 
pokiaľ ide o dokumenty vo vlastníctve 
Agentúry v súlade s Nariadením (EC) č. 
1049/2001 Európskeho parlamentu a Rady. 
Agentúra takéto informácie zverejní na 
svojich internetových stránkach a na 
požiadanie sprístupní v súlade s Článkom 
73(2)(d).
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Odôvodnenie

Týmto spôsobom sa zabezpečí dostupnosť informácií súvisiacich s rizikom pre spoločnosti 
a verejnosť, ak neexistuje dôvod pre zachovanie dôverného charakteru informácií.
</Amend>

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 105
Článok 115, odsek 2

2. Kedykoľvek bola Agentúre podaná 
žiadosť o prístup k dokumentom podľa 
nariadenia (EC) č. 1049/2001, Agentúra 
poskytne tretej strane konzultácie podľa 
Článku 4(4) Nariadenia (EC) č. 1049/2001 
v súlade s druhým a tretím pododsekom.

Agentúra bude informovať žiadateľa 
o registráciu, potenciálneho žiadateľa 
o registráciu, podnikajúceho používateľa, 
žiadateľa alebo inú stranu tejto žiadosti. 
Zainteresovaná strana môže do 30 dní 
podať prehlásenie s označením žiadaných 
informácií, ktoré pokladá za obchodne 
citlivé a zverejnenie ktorých by ju mohlo 
komerčne poškodiť a ktoré teda chce 
zachovať v tajnosti pred všetkými osobami 
okrem kompetentných orgánov, Agentúry 
a Komisie. V každom prípade poskytne 
odôvodnenie.
Prehlásenie posúdi Agentúra a rozhodne, 
na základe odôvodnenia, či bude 
prehlásenie akceptovať a až potom sa 
rozhodne, či umožní prístup 
k dokumentom. Agentúra bude 
zainteresovanú stranu informovať, 
v súlade s Článkom 87, 88 a 89, ktorá sa 
môže odvolať na Apelačnú radu proti 
rozhodnutiu Agentúry neprijať uvedené 
prehlásenie, do 15 dní od prijatia 
rozhodnutia. Odvolanie bude mať 
odkladný účinok. Apelačná rada o odvolaní 
rozhodne do 30 dní.

2. Kedykoľvek bola Agentúre podaná 
žiadosť o prístup k dokumentom, 
nezahrňujúc žiadosti spomenuté v Článku
116(1), pre ktoré žiadateľ žiadal 
zachovanie dôverného charakteru, podľa 
nariadenia (EC) č. 1049/2001, Agentúra 
poskytne tretej strane konzultácie podľa 
Článku 4(4) Nariadenia (EC) č. 1049/2001 
v súlade s druhým a tretím pododsekom.
Agentúra bude informovať žiadateľa 
o registráciu, a podľa potreby 
potenciálneho žiadateľa o registráciu,
podnikajúceho používateľa, žiadateľa alebo 
inú stranu tejto žiadosti.

Agentúra bude informovať žiadateľa 
o registráciu, a tiež potenciálneho 
žiadateľa o registráciu, podnikajúceho 
používateľa, žiadateľa alebo inú stranu 
tejto žiadosti o svojom rozhodnutí 
s ohľadom na žiadateľa o prístup 
k dokumentom. Všetci sa môžu, v súlade 
s Článkom 87, 88 a 89 odvolať na 
Apelačnú radu proti tomuto rozhodnutiu 
Agentúry neprijať uvedené prehlásenie, do 
15 dní od rozhodnutia. Odvolanie bude 
mať odkladný účinok. Apelačná rada 
o odvolaní rozhodne do 30 dní.



<PathFdR>PR\557575SK.doc</PathFdR> 59/64 PE <NoPE>353.529</NoPE><Version>v02-00

External translation</Version>

SK

Odôvodnenie

Predložené ustanovenia o prístupe k informáciám nie sú v súlade Dohody s Aarhu a musia 
byť pozmenené.
</Amend>

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 106
Článok 122

Členské štáty sa postarajú o systém 
efektívnej kontroly a ďalšej činnosti podľa 
okolností.

Členské štáty sa postarajú o systém 
efektívnej kontroly a ďalšej činnosti podľa 
okolností. Komisia sformuluje pravidlá 
realizácie tohto článku..

Odôvodnenie

Zaručuje minimálnu jednotu opatrení prijatých členskými štátmi.
</Amend>

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 107
Článok 133, odsek 1

1. Dvanásť rokov po vstúpení tohto 
nariadenia do platnosti Komisia vykoná 
revíziu dodržiavania povinnosti vykonávať 
hodnotenie chemickej bezpečnosti 
a zdokumentovať ho v bezpečnostnej 
správe o látkach, ktoré pod túto povinnosť 
nespadajú, pretože nepodliehajú registrácii 
alebo registrácii podliehajú, ale ich 
dovezený či vyrobený objem nepresahuje 
10 ton za rok. Na tomto základe Komisia 
môže v súlade s postupmi, uvedenými v 
Článku 130(3) rozšíriť rozsah uvedenej 
povinnosti.

1. Šesť rokov po vstúpení tohto nariadenia 
do platnosti Komisia vykoná revíziu 
dodržiavania povinnosti vykonávať 
hodnotenie chemickej bezpečnosti 
a zdokumentovať ho v bezpečnostnej 
správe vo vzťahu k látkam, ktoré pod túto 
povinnosť nespadajú, pretože nepodliehajú 
registrácii alebo registrácii podliehajú, ale 
ich dovezený či vyrobený objem 
nepresahuje 10 ton za rok. Na tomto 
základe Komisia môže v súlade s 
postupmi, uvedenými v Článku 130(3) 
rozšíriť rozsah uvedenej povinnosti.

Odôvodnenie

Revízia nariadenia prebehne súčasne s vydaním prvej správy Komisie o funkčnosti 
nariadenia.
</Amend>

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 108
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Článok 133, odsek 3 a (nový)

3a. Správa, o ktorej sa zmieňuje druhý 
pododstavec Článku 114 (3) bude podľa 
potreby doplnená o legislatívny návrh so 
zámerom revidovať kritériá uvedené 
v Článku 5, 6, 15 a 16 o výbere látok pre 
registráciu s perspektívou začlenenia, 
medzi iným, dát o riziku vystavenia tejto 
látke a scenárov.

Odôvodnenie

V prípade potreby umožňuje revidovať kritériá registrácie podľa praktických skúseností za 
prvé roky zavádzania nariadenia do praxe. Spojenie s pozmeňovacím návrhom Článku 114.
</Amend>

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 109
Článok 134

Smernice 76/769/EEC, 91/157/EEC, 
93/67/EEC, 93/105/EEC a 2000/21/EC a 
Nariadenia (EEC) č. 793/93 a (EC) č. 
1488/94 sú odvolané.

Odkazy na neplatné zákonné normy budú 
odkazmi na toto nariadenie.

Smernice 76/769/EEC, 91/155/EEC, 
93/67/EEC, 93/105/EEC a 2000/21/EC a 
Nariadenia (EEC) č. 793/93 a (EC) č. 
1488/94 sú odvolané.

Odkazy na neplatné zákonné normy budú 
odkazmi na toto nariadenie.

Odôvodnenie

Oprava faktických chýb: odvolaná smernica nie je Smernica 91/157/EEC o batériách 
a akumulátoroch s obsahom určitých nebezpečných látok, ale Smernica 91/155/EEC 
definujúca a ustanovujúca podrobné opatrenia pre systém špecifických informácií vo vzťahu 
k nebezpečným prípravkom.
</Amend>
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DÔVODOVÁ SPRÁVA
ÚVOD

Cieľom predmetného nariadenia je podnietiť nahradenie existujúcej legislatívy (o ktorej sa 
domnievame, že nedokáže podporiť inovácie ani adekvátnym spôsobom ochrániť životné 
prostredie a verejnosť) novým systémom, päť základných bodov ktorého tvorí: 
• zavedenie systému registrácie; ktorý sa postupne vybuduje tak, aby zahrnul nové 

i existujúce chemické látky;
• prenos zodpovednosti za hodnotenie rizika z vládnych orgánov na výrobcov/dovozcov;
• zapojenie (podľa potreby a tam kde je to vhodné) podnikajúcich používateľov do 

požadovania údajov a do testov chemických látok;
• zavedenie postupov registrácie alebo obmedzení vo vzťahu k chemickým látkam, ktoré 

sú predmetom zvýšeného záujmu;
• väčšia transparentnosť a otvorenosť širokej verejnosti vďaka jednoduchšiemu prístupu 

k informáciám k chemickým látkam.

VÝCHODISKÁ

Uvedomujeme si, že proces tvorby nariadenia bol dlhý, komplexný a kontroverzný: od prijatia 
stanoviska Parlamentu v podrobnej správe (v novembri 2001) a prijatia tohto návrhu 
Komisiou (v októbri 2003) uplynuli dva roky.

Dlhodobý proces zapojil široké spektrum účastníkov zo zainteresovaných odvetví. v priebehu 
on-line konzultácií k pôvodnému návrhu nariadenia sa objavilo sa viac než 6000 názorov. 
Kritické hodnotenia a protinávrhy zapojených odvetví prinútili Komisiu, aby zásadným 
spôsobom upravila pôvodný text.

Princípy a ciele reformy (t.j. ochrana zdravia a životného prostredia) zostali zachované 
a väčšia pozornosť sa venuje aspektom súvisiacim s vyššou konkurencieschopnosťou 
európskeho priemyslu. Výsledkom je text, ktorý povedie k výraznej redukcii nákladov.

DISKUSIA V RÁMCI PARLAMENTU

Po tom, ako Komisia prijala návrh, Parlament (konkrétne deväť výborov zodpovedných za 
tvorbu správ a stanovísk) vyvolal diskusiu o návrhu nariadenia.

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín zostavil pracovný 
dokument, v ktorom boli vyjadrené väčšinové i menšinové názory členov Parlamentu v 
priebehu piateho funkčného obdobia Parlamentu.

S začiatkom šiesteho volebného obdobia Parlamentu sa diskusia o tejto otázke v rámci 
výborov zapojených do legislatívnej procedúry zintenzívnila, čiastočne kvôli ukončeniu 
prvého čítania návrhu nariadenia v Parlamente po letných prázdninách.

ČINNOSŤ RADY
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Súčasne veľmi rýchlo napreduje diskusia v Rade.

Ad hoc vytvorená pracovná skupina v rámci Rady ministrov zodpovedných za priemyselnú 
a hospodársku konkurencieschopnosť sa zaoberá anglicko-maďarským návrhom s názvom 
„Jedna chemikália - jedna registrácia“, ktorý počíta so systémom jednej registrácie 
a prísnejšími ustanoveniami pre zdieľanie údajov dostupných pre jednotlivé chemikálie.

Pracovná skupina sa sústreďuje na princípy povinného zdieľania všetkých údajov (nielen 
tých, na ktorých sa zakladajú pokusy na zvieratách) a na možnosť zavedenia povinného 
zdieľania nákladov.

Malá skupina krajín predložila zaujímavý návrh, ktorý sa zaoberá požiadavkou poskytovať 
informácie aj na chemikálie vyrobené a dovezené v množstve od jednej do desiatich ton ročne 
.

ŠTÚDIE O DOPADE

Jedným z najdiskutovanejších a najkontroverznejších problémov v období od prijatia 
podrobnej správy v roku 2001 sú odhadované náklady na systém REACH a jeho možný 
dopad na chemický priemysel v Európe.

Najnovšie sú odhadované náklady od 2,8 po 5,3 biliónov euro, uvedené Komisiou v štúdii 
o dopade, priloženej k návrhu, spochybnené množstvom iných štúdií, načrtávajúcich 
katastrofický scenár nákladov, ktoré sa vyšplhajú na 180 biliónov Euro.

Podobné odhady obsahujú predpovede o výhodách vyplývajúcich zo zavedenia systému 
REACH. V týchto štúdiách Komisie a zainteresovaných strán sa objavujú aj odhady ziskov 
medzi 4,8 až 230 biliónov euro vo vzťahu k zníženým nákladom na zdravotníctvo.

POKYNY K NÁVRHU SPRÁVY

Vie sa, že Komisia realizuje štúdie o budúcom dopade návrhu, zamerané skôr na problémy 
fungovania systému než na náklady, spojené s jeho zavedením.
Hoci ešte nepoznám výsledky štúdií, stojím za svojím posúdením návrhu Komisie 
a domnievam sa, že dosiahnutá rovnováha sa nesmie rozkolísať, ale stabilizovať, najmä 
s ohľadom na vyššiu efektívnosť a spoľahlivosť systému.

Na základe uvedeného veľmi všeobecného hodnotenia prehlasujem nasledujúce zásady: 
Navrhujem podať nový návrh správy, ktorý sa v celkovom rámci nebude líšiť od 
predchádzajúceho návrhu a ktorý sa podrobne sústredí na určité priority.

Mojím prvoradým cieľom je vypracovať a uviesť do života pracovnú schému registrácie, 
autorizácie a hodnotenia chemických látok (s tým – samozrejme – že nie sú vylúčené 
následné úpravy a vylepšenia systému).

Ako spravodajca sa preto ďalej sústredím na aspekty, ktoré budú mať najväčší vplyv na 
funkčnosť a účinnosť systému REACH. hoci, samozrejme, nebudem prehliadať záležitosti, 
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ktoré sú tesne spojené so životným prostredím a ochranou verejného zdravia.

Z uvedeného dôvodu mám v úmysle žiadať a vziať do úvahy akékoľvek podnety ostatných 
výborov, do pôsobnosti ktorých spadá registrácia.

Základné body návrhu správy, ktorý je otvorený akýmkoľvek podnetom (dokonca 
i kritickým) sú tieto:

1. Registrácia

Registrácia chemických látok je nepochybne najkontroverznejším aspektom schémy, na 
ktorom sa zakladá nové nariadenie. Všetci si uvedomujeme, že všetky chemikálie vyrobené 
alebo dovezené v množstve presahujúcom jednu tonu ročne musia byť registrované.

Vzhľadom k tomu, čo bolo jednohlasne schválené ako základná os schémy, Komisia prijala 
množstvo v tonách ako parameter postupného zaradenia chemických látok do systému 
REACH. V rámci rôznych diskusií viaceré zainteresované strany poukázali na to, že toto 
kritérium nepredstavuje najvhodnejší prostriedok odhalenia možného rizika (pokiaľ ide 
o vnútorné riziko alebo o riziko vystavenia) a viaceré strany navrhovali, aby toto kritérium 
bolo nahradené –alebo vložené do – iného kvantitatívneho kritéria, napríklad vlastná 
rizikovosť, použite a vystavenie. 

Domnievam sa, že takýto prístup odporuje filozofii návrhu Komisie: konkrétne požiadavke, 
aby priemysel získal adekvátne informácie o chemikáliách a využil tieto informácie na 
zaistenie ich bezpečnosti.

Prvoradým cieľom, ktorý sa musí sledovať v priebehu registrácie, je včlenenie všetkých 
nových a existujúcich chemikálií do schémy, obrovský, kontroverzný počet látok (30 000 -
70 000 - 100 000?), účinok a rizikovosť ktorých nepoznáme – na základe kritéria 
(vyrobené/dovezené množstvo), ktoré jediné, podľa môjho názoru, dokáže zabezpečiť 
adekvátny stupeň právnej istoty.

To je základné východisko pri tvorbe ďalších stupňov systému: posúdenie, registrácia 
a obmedzenie. Ako uvidíme neskôr, pri prechode na stupeň posúdenia sa kritérium množstva 
podriadi vnútornému riziku vystavenia.

V princípe teda súhlasím s textom Článku 5 návrhu Komisie, ktorý - cestou prechodného 
opatrenia - podporuje postupnú registráciu, ktorá by napokon pokryla asi 99% chemických 
látok. Výsledkom by bol systém, ktorý by sa stal funkčným v priebehu 11 rokov.

To znamená, že (podľa najoptimistickejšieho scenára, počítajúceho so zavŕšením systému 
v roku 2006) systém by bol plne funkčný v roku 2017. V praxi by chemikálie, vyrobené alebo 
dovezené v množstve presahujúcom jednu tonu ročne (t.j. tie, ktoré sa týkajú malých 
a stredných podnikov) a chemické látky zo zoznamu produktov museli byť zaregistrované až 
k tomuto dátumu.
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Z uvedených dôvodov nepredkladám pozmeňovacie návrhy, ktoré by zmenili mechanizmy 
uprednostňované Komisiou.

Neznamená to však, že sa má text nariadenia považovať za nemenný.

Osobne napríklad pokladám za zaujímavý návrh anglicko – maďarskej skupiny „Jedna 
chemikália – jedna registrácia“. Len čo sa z právneho hľadiska vyjasní definícia „konzorcia" –
entity, ktorá naberá veľa rôznych foriem v rôznych krajinách, Európsky parlament môže v 
tomto smere nasledovať Komisiu. To povedie k rozsiahlym výhodám, najmä pre malé 
a stredné podniky z hľadiska nákladov, zjednodušenia a redukcie pokusov na zvieratách. 

Myslím si, že by sa mala venovať väčšia pozornosť návrhu niektorých vlád, aby sa rozšírili 
požiadavky na poskytovanie informácií o chemikáliách, vyrobených alebo dovezených 
v malých množstvách. 

Existuje ďalšia dôležitá možnosť. Už skôr som navrhoval, aby prebehla revízia nariadenia. 
Vraciam s k tejto možnosti a v praxi sa prikláňam k podpore tejto myšlienky v ďalších fázach 
postupu. Týmto spôsobom je v priebehu práce možné zmeniť prioritné kritériá na základe 
skúseností všetkých účastníkov systému a predovšetkým Agentúry. 

Ak má prebehnúť revízia nariadenia, musí sa starostlivo načasovať v rámci rozsiahlejšej 
kontroly, časovo stanovenej Komisiou.

Napokon, záležitosť, ktorej je potrebné venovať bližšiu pozornosť je registrácia chemikálií, 
uvedených v zozname produktov, pretože zásadným spôsobom ovplyvní medzinárodný 
obchod.

V tomto bode očakávam širšie zapojenie výborov, ktoré za túto záležitosť priamo 
zodpovedajú.

Z mojej strany som prišiel s myšlienkou európskej značky „chemickej bezpečnosti“.

2. Posudzovanie a úloha Agentúry

Ako už bolo uvedené, Článok 43a návrhu Komisie uvádza pravidlo stanovenia poradia stupňa 
posúdenia, ktoré sa už neviaže na množstvo v tonách, ale odráža riziko chemickej látky1.

Návrh Komisie predkladá dva typy posúdenia: posúdenie dokumentácie (za ktoré 
zodpovedajú členské štáty) a posúdenie chemických látok.

Najväčší problém spočíva vo vzťahoch medzi európskou Agentúrou a príslušnými orgánmi 
členských štátov. Viaceré strany zaujali kritický postoj ku komplexnosti predpokladaného 
postupu – riziko, že prílišná decentralizácia rozhodovania zapríčiní odlišnosť postupu medzi 
jednotlivými krajinami a naruší vnútorný trh. 

  
1Slovami tohto Článku, ‘Kritériá posúdenia budú obsahovať zváženie rizika, údaje o vystavení a údaje o 
objeme’.
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Podľa Článku 43a návrhu Komisie, Agentúra stanoví kritériá stanovenia poradia látok pre 
ďalšie hodnotenie. Členské štáty uvedené kritériá použijú na prípravu postupných plánov.

V tejto súvislosti predkladám balík pozmeňovacích návrhov, obsiahnutých v mojom 
predchádzajúcom návrhu správy, podľa ktorých má Agentúra za úlohu zostaviť zoznam 
prioritných chemických látok na posúdenie. Členské štáty potom tieto chemikálie zaradia do 
svojich postupných plánov.

Podobne potom predložím niekoľko pozmeňovacích návrhov v záujme posilnenia ústrednej 
úlohy Agentúry, a to podrobnejšou definíciou jej inštitucionálneho východiska, kde som sa 
ako o vzor oprel o Európsku agentúru posudzovania medicínskych produktov.

3. Autorizácia a nahradenie

Vyžaduje sa aj bližšie vysvetlenie pojmu nahradenie. Ide o veľmi citlivú otázku, z hľadiska 
životného prostredia i zdravia a tiež z hľadiska podpory inovácie a strednodobej a dlhodobej 
podpory látok a technológií, ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu. Ide o jeden 
z najdôležitejších a explicitných cieľov nariadenia.

Vo svojich predchádzajúcich návrhoch som preto podporil princíp nahradenia a tesnejšie 
spojil autorizáciu (a jej obnovenie alebo revíziu) a nahradenie veľmi problematických látok 
(CMR, kat. 1 a 2, PBT, vPvB, apod.).

Naďalej v tejto otázke zastávam nasledujúci názor: navrhovaná časť musí byť zmenená, musí 
sa zredukovať rozsah problematických pojmov a legislatívnych ustanovení v záujme 
„adekvátnej kontroly“ ako základným kritériom udelenia povolenia a musí sa vytvoriť bližšie 
a priamejšie spojenie medzi autorizáciou (a následným obnovením alebo revíziou) 
a princípom nahradenia.

Prakticky by to malo znamenať:

- autorizácia bude udelená, ak sa preukáže, že neexistujú žiadne vhodné alternatívne 
látky a technológie a spoločenské a hospodárske výhody prevažujú riziká pre zdravie 
a životné prostredie a (iba ako druhoradá položka) ak sa látka podrobila dôkladnej 
kontrole;

- použitie látky musí byť doplnené o dokumentáciu, vrátane platných spoločensko -
hospodárskych analýz a analýz alternatív;

- autorizácia musí pevne a záväzne uvádzať podmienky, za ktorých je udelená, čas 
platnosti a dátum revízie a tiež ustanovenia o sledovaní.


