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PR_COD_2am

Označenie postupov

* Konzultačný postup 
 väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu 
 väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES a článkom 
7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície 
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava, čo pomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé 
chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované 
opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami. 
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH), 
a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a 
nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 
91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES
(7524/2006 – C6-0000/2006 –2003/0256(COD))

(Spolurozhodovací postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady (7524/2006 – C6-0000/2006),

– so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní1 k návrhu Komisie pre Európsky parlament a 
Radu (KOM(2003)0644)2,

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 Zmluvy o ES,

– so zreteľom na článok 62 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín (A6-0000/2006),

1. schvaľuje zmenenú a doplnenú spoločnú pozíciu;

2. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
ODÔVODNENIE 14

(14) Zodpovednosť za manažment rizík 
vyplývajúcich z látok by mali niesť fyzické 
a právnické osoby, ktoré tieto látky 
vyrábajú, dovážajú, uvádzajú na trh alebo 
používajú. Informácie o vykonávaní tohto 
nariadenia by mali byť ľahko dostupné 
najmä pre malé a stredné podniky (MSP).

14) Zodpovednosť za manažment rizík 
vyplývajúcich z látok a informovanie o 
týchto rizikách by mali niesť podniky, 
ktoré tieto látky vyrábajú, dovážajú, 
uvádzajú na trh alebo používajú.
Informácie o vykonávaní tohto nariadenia 
by mali byť ľahko dostupné predovšetkým
pre veľmi malé podniky, ktoré by nemali 
byť implementačným procesom 

  
1 Prijaté texty, 17.11.2005, P6_TA(2005)0434.
2 Ú. v. C ... / Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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disproporčne penalizované.

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10 (upravený) – prvé čítanie)

Odôvodnenie

Predbežné znenie k zavedeniu „povinnosti zodpovednosti za riziká“ v ďalších pozmeňujúcich 
a doplňujúcich návrhoch.

REACH by mal umožniť zapojenie firiem vrátane veľmi malých podnikov, a nie byť im 
prekážkou, ktorá vylučuje ich účasť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
ODÔVODNENIE 43A (nové)

(43a) Lepšia koordinácia zdrojov na 
úrovni Spoločenstva prispeje k zvýšeniu 
vedeckých poznatkov, ktoré sú pre rozvoj 
alternatívnych metód k metóde 
experimentovania na stavovcoch 
nenahraditeľné. Za týmto účelom je 
nevyhnutné, aby Spoločenstvo 
pokračovalo vo svojom úsilí, zvyšovalo ho 
a prijalo opatrenia potrebné na podporu 
výskumu a vývoja nových alternatívnych 
metód, ktoré sa nevykonávajú na 
zvieratách, najmä v rámci Siedmeho 
rámcového programu pre výskum a 
technický rozvoj.

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24 – prvé čítanie)

Odôvodnenie

Pripomína povinnosť Spoločenstva podporovať alternatívne metódy k metóde 
experimentovania na zvieratách, ktorú ustanovuje Smernica 2003/15/ES o kozmetických 
výrobkoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
ODÔVODNENIE 58A (nové)

(58 a) Aby sa zabránilo duplikácii 
testovania na zvieratách, zúčastnené 
strany by mali mať 90 dňovú lehotu, 
počas ktorej môžu pripomienkovať 
návrhy testovania, ktoré zahŕňajú testy na 
stavovcoch. Pripomienky prijaté počas 
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tohto obdobia by mal zohľadniť 
registrujúci alebo následný používateľ.

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36 - prvé čítanie)

Odôvodnenie

Program o chemických látkach vyrábaných vo veľkých množstvách v Spojených štátoch 
preukázal kladný vplyv, ktorý môže mať obdobie pripomienkovania zainteresovaných 
subjektov na zabránenie testom na zvieratách a úspory nákladov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
ODÔVODNENIE 92A (nové)

 (92 a) Za účelom podpory testovania, 
ktoré sa navykonáva na zvieratách, by 
mali medzi úlohy agentúry patriť rozvoj, 
legalizácia a právne uznanie metód testov, 
ktoré sa nevykonávajú na zvieratách, a 
zabezpečenie ich využitia pri 
inteligentnom postupnom hodnotení 
rizika s cieľom splniť požiadavky 
stanovené v tomto nariadení. Agentúra by 
preto mala zapojiť výbor pre alternatívne 
testovacie metódy, pozostávajúci z 
odborníkov Európskeho centra pre 
legalizáciu alternatívnych metód 
(ECVAM), organizácie na ochranu 
zvierat a ďalšie zainteresované subjekty s 
cieľom zabezpečiť čo najširšie potrebné 
vedecké a technické znalosti, aké sú v 
Spoločenstve k dispozícii.

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 361 – prvé čítanie)

Odôvodnenie

Cieľom tohto nariadenia je podpora testovania, ktoré sa nevykonáva na zvieratách, a mal by 
byť preto súčasťou mandátu a náplne činnosti agentúry, aby sa zabezpečila účinná 
implementácia nariadenia. Mal by sa preto v agentúre zriadiť výbor pozostávajúci z 
relevantných odborníkov na účely vykonávania úloh súvisiacich s rozvojom alternatívnych 
metód testovania a ich použitia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
ČLÁNOK 1 ODSEK 1
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1. Účelom tohto nariadenia je zabezpečiť 
vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia a 
životného prostredia, ako aj voľný obeh 
látok na vnútornom trhu, a zároveň 
zlepšovať konkurencieschopnosť a 
inovácie.

1. Účelom tohto nariadenia je zabezpečiť 
vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia a 
životného prostredia, ako aj voľný obeh 
látok na vnútornom trhu, a zároveň 
zlepšovať konkurencieschopnosť a 
inovácie v súlade s povinnosťou 
zodpovednosti za riziká a s náležitým 
zreteľom na povinnosti, ku ktorým sa EÚ 
a členské štáty zaviazali v súvislosti s 
dohodami o medzinárodnom obchode, 
najmä v rámci WTO.

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59 a 419 – prvé čítanie)

Odôvodnenie

So zreteľom na značné množstvo chemikálií a použití, ktoré nie sú zahrnuté v ustanoveniach 
systému REACH – vrátane odhadovaných 70.000 druhov látok, ktorých ročná produkcia je 
menej ako 1 tona ročne – je potrebná všeobecná zásada povinnosti zodpovednosti za riziká, 
ktorou sa určí zodpovednosť priemyselných subjektov za bezpečné nakladanie so VŠETKÝMI 
chemikáliami a za ich bezpečné použitie. Zámerom je rozšíriť rozsah pôsobnosti na všetky 
látky (bez ohľadu na objem produkcie), a ustanoviť tak, že od priemyselných subjektov sa 
neočakáva iba plnenie osobitých povinností, ktoré sú predmetom systému REACH, ale aj 
plnenie základných sociálnych, hospodárskych a environmentálnych zodpovedností v rámci 
podnikania. Tieto špecifické ustanovenia zabezpečia právnu istotu v oblasti plnenia 
povinnosti zodpovednosti za riziká zo strany spoločností.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
ČLÁNOK 1 ODSEKY 3A, 3B a 3C (nové)

 3a. Každý výrobca, dovozca alebo 
následný užívateľ vykonávajúci alebo 
zamýšľajúci vykonávať činnosť, ktorej 
súčasťou je látka alebo prípravok, resp. 
výrobok obsahujúci takúto látku alebo 
prípravok, vrátane ich výroby, dovozu a 
použitia, ktorý vie alebo môže rozumne 
predvídať, že tieto činnosti by mohli 
nepriaznivo ovplyvniť ľudské zdravie 
alebo životné prostredie, vynaloží potrebné 
úsilie, ktoré od neho možno rozumne 
požadovať s cieľom prevencie, 
obmedzenia alebo odstránenia takýchto 
vplyvov.
3b. Každý výrobca, dovozca alebo 
následný užívateľ, ktorý pri vykonávaní 
svojej profesie alebo činnosti dodáva látku 
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alebo prípravok, resp. výrobok obsahujúci 
takúto látku alebo prípravok, inému 
výrobcovi, dovozcovi alebo následnému 
užívateľovi zabezpečí, pokiaľ to možno 
rozumne požadovať, primerané 
oznámenie a výmenu informácií a ak je to 
vhodné i technickú pomoc, ktorá je 
rozumne potrebná na prevenciu, 
obmedzenie alebo odstránenie 
nepriaznivých vplyvov na ľudské zdravie 
alebo životné prostredie.
3c. Patrí sem povinnosť primeraným a 
transparentným spôsobom popísať,
zdokumentovať a oznámiť riziká plynúce 
z výroby, použitia alebo zneškodnenia 
každej látky. Výrobcovia a následný 
užívatelia vyberajú pre výrobu a použitie 
najbezpečnejšie dostupné látky.

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 364 - prvé čítanie)

Odôvodnenie

Zavádza sa zásada povinnosti zodpovednosti za riziká.

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

7a. Agentúra poskytne usmernenia na 
pomoc výrobcom a dovozcom výrobkov 
ako aj príslušným úradom.

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 88 (čiastočne) – prvé čítanie)

Odôvodnenie

Implementácia ustanovení týkajúcich sa registrácie a ohlasovania látok vo výrobkoch by bola 
jednoduchšia, ak by boli k dispozícii primerané usmernenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
ČLÁNOK 8A (nový)

Článok 8a
Európska známka kvality

Komisia do ... * predloží Komisia 
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Európskemu parlamentu a Rade správu a 
v prípade vhodnosti legislatívny návrh o 
vytvorení európskej známky kvality, ktorej 
účelom bude identifikácia a podpora 
výrobkov, ktoré sa v každom štádiu výroby 
vyroby vyrábali v súlade s požiadavkami 
vyplývajúcimi z tohto nariadenia.
_____
* Dva roky po nadobudnutí účinnosti 
tohto nariadenia.

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 90 – prvé čítanie)

Odôvodnenie

Známka vyznačená na výrobkoch by umožnila identifikáciu a podporu výrobkov, ktorých 
výroba je v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z tohto nariadenia. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
ČLÁNOK 13 ODSEK 2 PODODSEK 1A (nový)

 Tieto metódy sa pravidelne revidujú a 
zdokonaľujú s cieľom znížiť mieru 
experimentovania na stavovcoch a 
ďalších zvieratách. Ak Európske stredisko 
pre overovanie alternatívnych skúšobných 
metód (ECVAM) rozhodne, že 
alternatívna metóda skúšania je platná a 
pripravená na schválenie z hľadiska 
právnych predpisov, agentúra predloží do 
14 dní návrh rozhodnutia, ktorým sa 
zmení a doplní (zmenia a doplnia) 
zodpovedajúca (zodpovedajúce) príloha 
(prílohy) k tomuto nariadeniu v súlade s 
postupom ustanoveným v článku 130, s 
cieľom nahradiť metódu skúšania na 
zvieratách alternatívnou metódou. 

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 108 – prvé čítanie)

Odôvodnenie

Metódy testovania by sa mali automaticky aktualizovať v momente, keď ECVAM uzná 
platnosť alternatívnej metódy testovania.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
ČLÁNOK 14 ODSEK 1 PODODSEK 1

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

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

U látok vyrábaných alebo dovážaných v 
množstvách menších ako 10 ton ročne sa 
vykoná hodnotenie chemickej bezpečnosti 
s cieľom určiť, či látka spĺňa kritérium 
(a) prílohy III.

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 110 + 387 (upravený) – prvé čítanie)

Odôvodnenie

Je neprijateľné, aby sa hodnotenie bezpečnosti obmedzovalo na látky nad 10 ton. Po prvé by 
to znamenalo, že údaje poskytnuté pri registrácii by sa pre dve tretiny látok, ktoré spadajú do 
pôsobnosti systému REACH, neposudzovali z pohľadu ich vplyvu na ľudské zdravie a životné 
prostredie. Dokonca ani v prípade, že sú nebezpečné, by sa nepožadovalo poskytnutie údajov 
o expozícii. Bez poskytnutia informácií o expozícii by bolo takmer nemožné identifikovať 
primerané opatrenia na riadenie rizika s cieľom ochrany pracovníkov alebo spotrebiteľov 
pred nebezpečnými látkami. So zreteľom na osobité kritéria stanovené pre látky od 1 do 10 
ton sa však bude požadovať hodnotenie chemickej bezpečnosti týchto látok, iba ak 
pravdepodobne pôjde o k/m/r látky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
ČLÁNOK 14 ODSEKY 7A a 7B (nové)

7a. Výrobca alebo dovozca látky alebo 
prípravku, ktorý dodáva túto látku alebo 
prípravok následnému užívateľovi, na 
žiadosť následného užívateľa, a pokiaľ to 
možno rozumne požadovať, poskytne 
informácie potrebné na posúdenie vplyvov 
tejto látky alebo tohto prípravku na 
ľudské zdravie alebo životné prostredie v 
zmysle činností alebo spôsobu použitia, 
ktoré vo svojej žiadosti naznačil následný 
užívateľ.
7b. Následný užívateľ na žiadosť svojho 
dodávateľa, a pokiaľ to možno rozumne 
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požadovať, poskytne informácie, ktoré 
dodávateľ potrebuje na posúdenie vplyvov 
látky alebo prípravku na ľudské zdravie 
alebo životné prostredie v zmysle činností 
alebo spôsobu použitia tejto látky alebo 
prípravku zo strany následného užívateľa.

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 112 – prvé čítanie)

Odôvodnenie

Komunikácia medzi účastníkmi výrobného reťazca sa nesmie obmedzovať iba na výmenu 
informácií s jediným cieľom byť v súlade so smernicou. V rámci celého dodávateľského 
reťazca je nutná zodpovednosť za vzájomné pôsobenie a komunikáciu medzi 
predchádzajúcimi a následnými užívateľmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
ČLÁNOK 23A (nový)

Článok 23a
Oznamovanie zámeru neregistrovať látku
1. Výrobcovia alebo dovozcovia látky ako 
takej alebo v prípravku, ktorí 
nezamýšľajú predložiť žiadosť o 
registráciu látky, oznámia agentúre a 
následným užívateľom svoj zámer.
2. Oznámenie uvedené v odseku 1 sa 
predkladá do:
(a) 12 mesiacov pred konečným termínom 
uvedeným v článku 23 ods. 1 v prípade  
látok „phase-in“, ktoré sú vyrábané alebo 
dovážané v množstve 100 ton alebo viac 
ročne;
(b) 24 mesiacov pred konečným termínom 
uvedeným v článku 23 ods. 2 v prípade  
látok „phase-in“, ktoré sú vyrábané alebo 
dovážané v množstve 100 ton alebo viac 
ročne;
(c) 36 mesiacov pred konečným termínom 
uvedeným v článku 23 ods. 3 v prípade  
látok „phase-in“, ktoré sú vyrábané alebo 
dovážané v množstve 1 tona alebo viac za 
rok.
3. Ak výrobca alebo dovozca neoznámi 
agentúre alebo následným užívateľom 
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svoj zámer neregistrovať látku, žiada sa 
od neho predloženie žiadosti o registráciu 
tejto látky.

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 121 – prvé čítanie)

Odôvodnenie

Následní užívatelia sa obávajú, že niektoré – a snáď i mnohé – látky sa nebudú registrovať z 
ekonomických dôvodov, čo by malo negatívny dopad na ich podnikanie. Neboli by schopní sa 
na takéto prípady vhodne pripraviť, pretože by o nich nevedeli až do momentu vypršania 
konečného termínu na registráciu. Ustanovenie požadujúce od výrobcov a dovozcov 
oznámenie vopred, by umožnilo rokovanie s výrobcom alebo dovozcom. Následní užívatelia 
by mohli byť ochotní zaplatiť vyššiu sumu, aby sa vyhli ešte vyšším nákladom na 
preformulovanie, a tak zabránili stiahnutiu látky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
ČLÁNOK 27 ODSEK 6

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

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

Podiel na skutočných nákladoch 
pôvodného žiadateľa o registráciu na 
danú štúdiu sa vypočítava na základe 
objemu výroby/dovozu každej zúčastnenej 
strany.
Ak pôvodné celkové náklady už boli 
rozdelené medzi dvoch alebo viacerých 
registrujúcich, každý ďalší potenciálny 
registrujúci zaplatí každému 
registrujúcemu spravodlivý podiel 
zodpovedajúci jeho podielu na nákladoch.
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(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 134 (čiastočne)–- prvé čítanie)

Odôvodnenie

Zavádza mechanizmus zdieľania pôvodných nákladov na testy spravodlivým spôsobom bez 
ohľadu na počet registrujúcich a moment ďalších registrácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
ČLÁNOK 28 ODSEK 1A (nový)

1a. Každý, kto disponuje štúdiami alebo 
informáciami o látke získané z testovania 
na zvieratách, je povinný poskytnúť 
takéto informácie najneskôr 18 mesiacov 
pred konečným termínom ustanoveným v 
článku 23 ods. 1.

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 140 – prvé čítanie)

Odôvodnenie

Skrátenie lehoty na poskytovanie informácií z testovania na zvieratách umožňuje zabrániť 
duplikácii takýchto testov a zároveň znižuje zaťaženie podnikov, najmä MSP.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
ČLÁNOK 28 ODSEK 2A (nový)

2a. V prípade, ak lehota uvedená v odseku 
2 vypršala, agentúra povolí na žiadosť 
následného užívateľa látky, ktorá nebola 
predregistrovaná, neskoršie ohlásenie do 
registra látok akoukoľvek osobou, ktorá 
nie je pôvodným dodávateľom tejto látky 
následnému užívateľovi, v období ďalších 
šiestich mesiacov od uverejnenia v 
registri. Takéto ohlásenie umožňuje 
potenciálnemu registrujúcemu využívať 
výhody prechodného režimu uvedeného v 
kapitole 5 hlavy II.

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 369/zrevidovaný (čiastočne)– prvé čítanie

Odôvodnenie

Umožňuje predregistráciu látok v prípade žiadosti následného užívateľa počas ďalších 
šiestich mesiacov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  16
ČLÁNOK 28 ODSEK 4A (nový)

 4a. Výrobcovia a dovozcovia poskytnú 
agentúre všetky informácie z testovania 
stavovcov i ďalšie informácie, ktorými 
disponujú a ktoré by mohli zabrániť 
testovaniu na zvieratách, a to aj v 
súvislosti s látkami, ktoré prestali vyrábať 
alebo dovážať. Registrujúci, ktorí neskôr 
využijú takéto informácie, sa podieľajú na 
nákladoch na vytvorenie týchto informácií 
pomernou čiastkou k objemu výroby 
každej strany. Každý, kto získa výsledky 
štúdií alebo iné informácie o látke získané 
z testovania na stavovcoch po uplynutí 
konečného termínu uvedeného v odseku 
1a, poskytne tieto informácie agentúre.

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 143 – prvé čítanie)

Odôvodnenie

Týmto sa objasňuje, že je potrebné poskytovať všetky informácie, ktoré by mohli byť užitočné 
pri redukcii testovania na zvieratách tým, že sa zabráni duplikácii takýchto testovaní a 
zároveň sa zníži zaťaženie podnikov, najmä MSP.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
ČLÁNOK 30 ODSEK 1 PODODSEK 2

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

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

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

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 150 (čiastočne) – prvé čítanie)

Odôvodnenie

Zavádza mechanizmus zdieľania pôvodných nákladov na testy analogickým spôsobom k 
zodpovedajúcim zmenám k článku 27.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
ČLÁNOK 31 ODSEK 1

1. Dodávateľ látky alebo prípravku 
poskytne príjemcovi látky alebo prípravku 
kartu bezpečnostných údajov zostavenú v 
súlade s prílohou II:

1. Dodávateľ látky alebo prípravku 
poskytne príjemcovi látky alebo prípravku 
kartu bezpečnostných údajov zostavenú v 
súlade s prílohou II:

(a) keď látka alebo prípravok spĺňajú 
kritériá klasifikácie ako nebezpečné v 
súlade so smernicami 67/548/EHS alebo 
1999/45/ES, alebo

(a) keď látka alebo prípravok spĺňajú 
kritériá klasifikácie ako nebezpečné v 
súlade so smernicami 67/548/EHS alebo 
1999/45/ES, alebo

(b) keď je látka perzistentná, 
bioakumulatívna a toxická alebo veľmi 
perzistentná, veľmi bioakumulatívna v 
súlade s kritériami stanovenými v prílohe 
XIII.

(b) keď je látka perzistentná, 
bioakumulatívna a toxická alebo veľmi 
perzistentná, veľmi bioakumulatívna v 
súlade s kritériami stanovenými v prílohe 
XIII; alebo
(c) ak látka je identifikovaná v súlade s 
článkom 56 písm. f).  

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 157 zrevidovaný – prvé čítanie)

Odôvodnenie

Pomocou kariet bezpečnostných údajov sa informácie o látke posúvajú v rámci 
dodávateľského reťazca v súlade s požiadavkami systému REACH: Okruh látok s povinnosťou 
kariet bezpečnostných údajov je potrebné rozšíriť o látky vzbudzujúce veľmi veľké 
znepokojenie, ktoré sú uvedené v článku 56 o povoľovaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
ČLÁNOK 31 ODSEK 9A (nový)

9a. Komisia organizuje vypracovanie 
technických usmernení stanovujúcich 
minimálne požiadavky na karty 
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bezpečnostných údajov s cieľom 
zabezpečiť poskytnutie jasných a 
primeraných informácií o optimálnom 
používaní všetkým predchádzajúcim a 
následným účastníkom dodávateľského 
reťazca.

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  162 - prvé čítanie)

Odôvodnenie

Karty bezpečnostných údajov (KBÚ) môžu byť dobrým nástrojom na oznamovanie informácií 
o látke a prípravku v rámci dodávateľského reťazca. KBÚ však budú plniť svoj účel len vtedy, 
ak budú adekvátne vyplnené. Komisia by teda mala vytvoriť technické usmernenia, ktoré 
poskytnú minimálne požiadavky na vypĺňanie KBÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
ČLÁNOK 32 ODSEK 4

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

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Všetky ustanovenia, ktoré sa vzťahujú na povinnosť oznamovať informácie o látkach vo 
výrobku, mali by byť sústredené do jedného článku (pozri nový článok 33a). 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  21
ČLÁNOK 33A (nový)

 Článok 33a
Povinnosť oznamovať informácie o 

látkach vo výrobkoch
1. Každý výrobca alebo dovozca látky 
uvedenej v prílohe XIV, prípravku alebo 
výrobku obsahujúceho takúto látku na 
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požiadanie následného užívateľa, pokiaľ 
o to môže požiadať, predloží informácie 
nevyhnutné na vyhodnotenie vplyvov látky 
na ľudské zdravie alebo životné prostredie 
vzhľadom na činnosti a použitia uvedené 
v tejto požiadavke.
2. Požiadavky na informácie 
špecifikované v odseku 1 platia mutatis 
mutandis smerom nahor v rámci 
dodávateľského reťazca.
3. Následní používatelia, ktorí pridajú do 
výrobku látku alebo prípravok, pre ktorý 
bola vypracovaná karta bezpečnostných 
údajov, a tí užívatelia, ktorí tento výrobok 
následne používajú alebo spracúvajú, 
postúpia kartu bezpečnostných údajov 
každému prijímateľovi daného výrobku
alebo jeho derivátov. S potrebitelia medzi 
prijímateľov nepatria.
Spotrebitelia sú oprávnení požadovať od 
výrobcu alebo dovozcu informácie o 
látkach prítomných vo výrobku, ktorý 
vyrobil alebo doviezol.
Výrobcovia alebo dovozcovia umožnia na 
požiadanie a do 15 pracovných dní 
každému jednotlivému zákazníkovi, aby 
dostal zdarma všetky podrobné informácie 
o bezpečnosti a používaní, týkajúce sa 
látok, ktoré obsahuje každý výrobok, čo 
vyrobili alebo doviezli.

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh s 166 a 366 – prvé čítanie)

Odôvodnenie
Výrobcovia, predajcovia a spotrebitelia by mali byť schopní zistiť, či konečný výrobok 
obsahuje špecifické látky, a ak je to potrebné, hľadať a vybrať bezpečnejšiu alternatívu.

Informácie o nebezpečných (povolených) látkach samotných, v prípravkoch a vo výrobkoch sa 
musia distribuovať v dodávateľskom reťazci (smerom hore i dolu), aby spoločnosti mali 
možnosť podniknúť primerané opatrenia a urobiť na základe toho rozhodnutia, ktoré sa 
týkajú obsahu ich výrobkov. Právo následných užívateľov dostať informácie o takýchto 
látkach je rozhodujúce pre opätovné vybudovanie dôvery zákazníka a získanie jeho priazne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  22
ČLÁNOK 39 ODSEK 1A (nový)
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 1a. Aby sa predišlo duplicite pri testovaní 
na zvieratách, ku každému návrhu na 
testovanie stavovcov sa do 90 dní môžu 
vyjadriť zainteresované strany. Všetky 
prijaté komentáre zohľadní žiadateľ o 
registráciu alebo následný používateľ, 
ktorí budú informovať agentúru, či sú so 
zreteľom na prijaté komentáre 
presvedčení o nevyhnutnosti uskutočniť 
navrhované testovanie, a uvedú dôvody.

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  176 – prvé čítanie)

Odôvodnenie

Mali by sa brať do úvahy všetky závažné komentáre a informácie, ktoré by mohli pomôcť 
obmedziť tesovanie na zvieratách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
ČLÁNOK 39 ODSEK 1B (nový)

1b. Pred prijatím návrhu rozhodnutia o 
návrhu na testovanie na zvieratách, ako 
sa uvádza v odseku 2, bude sa 
konzultovať s Európskym centrom pre 
validáciu alternatívnych metód (ECVAM).

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 177 – prvé čítanie)

Odôvodnenie

Vzhľadom na rýchle pokroky vo vývoji alternatívnych testov zodpovedné úrady by mali mať 
pri hodnotení návrhov o obmedzení testovania na zvieratách a o znížení nákladov k dispozícii 
odborné znalosti a skúsenosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
ČLÁNOK 59 ODSEK 1

1. Komisia je zodpovedná za prijímanie 
rozhodnutí o žiadostiach o autorizáciu v 
súlade stouto hlavou.

1. Komisia je zodpovedná za rozhodovanie 
vo veci žiadostí o schválenie v súlade s 
touto hlavou. Pri prijímaní takýchto 
rozhodnutí sa uplatňuje zásada prevencie.
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(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  231 – prvé čítanie)

Odôvodnenie

Pripomína, že takéto rozhodnutie by sa malo prijímať na zásade prevencie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
ČLÁNOK 64

Povinnosť držiteľov autorizácií Povinnosť informovať o látkach 
podliehajúcich schváleniu

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

Všetky látky určené na priame použitie, 
na použitie v prípravkoch alebo vo 
výrobkoch, spĺňajúce podmienky 
stanovené v článku 56, sa označia a vždy 
je k nim priložená karta bezpečnostných 
údajov. Označenie obsahuje:

a) názov látky
b) osvedčenie, že látka je v zozname 
prílohy XIV 
c) každé osobitné použitie, na ktoré bola 
látka schválená.

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 246  – prvé čítanie)

Odôvodnenie

Komplexnejšia formulácia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
ČLÁNOK 72

1. Ak sú splnené podmienky stanovené v 
článku 67, Komisia pripraví návrh zmeny a 
doplnenia prílohy XVII do troch mesiacov 
od prijatia stanoviska výboru pre 
sociálnoekonomickú analýzu alebo, ak 

1. Ak je látka už uvedená v prílohe XVII 
a ak sú splnené podmienky stanovené v 
článku 67, Komisia pripraví návrh zmeny a 
doplnenia prílohy XVII do troch mesiacov 
od prijatia stanoviska výboru pre 
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tento výbor nevypracuje stanovisko, od 
uplynutia lehoty stanovenej podľa článku 
70, podľa toho, čo nastane skôr.

sociálnoekonomickú analýzu, alebo ak 
tento výbor nevypracuje stanovisko, do 
uplynutia lehoty stanovenej podľa článku 
70, podľa toho, čo nastane skôr.

Ak sa navrhovaná zmena a doplnenie 
rozchádza s pôvodným návrhom, alebo 
nezohľadňuje stanoviská agentúry, 
Komisia v prílohe uvedie podrobné 
vysvetlenie príčin týchto rozdielov.

Ak sa navrhovaná zmena a doplnenie 
rozchádza s pôvodným návrhom, alebo 
nezohľadňuje stanoviská agentúry, 
Komisia v prílohe uvedie podrobné 
vysvetlenie príčin týchto rozdielov

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

hlasovaním.

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

2a. V prípade látky, ktorá ešte nebola 
regulovaná podľa prílohy XVII, Komisia 
predloží Európskemu parlamentu a Rade 
návrh na pozmenenie prílohy XVII 
v časovom limite, ktorý ja stanovený 
v odseku 1.

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 251 (čiastočne) – prvé čítanie)

Odôvodnenie

V súčasnej smernici 76/769/EHS majú Európsky parlament a Rada úlohu v rozhodovaní 
o istých obmedzeniach chemických látok, ako je napríklad zákaz používania ftalátov 
v určitých hračkách. Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zachovať tento 
postup a nezvyšovať úlohu Komisie. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
ČLÁNOK 75 ODSEK 1 BOD (DA) (nový)

(da) Výbor pre alternatívne testovacie 
metódy, ktorý je zodpovedný za vývoj 
a zavádzanie integrovanej stratégie na 
urýchlenie vývoja, validácie a právneho 
schválenia testovacích metód bez použitia 
zvierat a na zabezpečenie využitia týchto 
metód v rozumnom postupnom 
vyhodnotení rizika, aby sa splnili 
požiadavky tohto nariadenia. Výbor je 
zodpovedný za prideľovanie finančných 
prostriedkov na alternatívne testovacie 
metódy, poskytovaných z registračných 
poplatkov. Výbor budú tvoriť odborníci z 



PR\606611SK.doc PE 371.746v01-0022/39 PR\606611SK.doc

SK

Európskeho centra pre validáciu 
alternatívnych metód, z organizácií na 
ochranu zvierat a iné zainteresované 
strany.
Výbor každoročne vypracuje správu, ktorú 
agentúra predloží Európskemu 
parlamentu a Rade, o pokroku vo vývoji, 
validácii a prijímaní testovacích metód bez 
použitia zvierat do legislatívy, o použití 
týchto metód v inteligentnom postupnom 
vyhodnotení rizík, aby sa splnili 
požiadavky tohto nariadenia, a o množstve 
a rozdelení finančných prostriedkov na 
alternatívne testovacie metódy.

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  257 - prvé čítanie)

Odôvodnenie

Súvisí s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom odôvodnenia č. 92. Cieľ tohto nariadenia 
podporiť testovanie, ktoré sa nevykonáva na zvieratách, by mal byť preto súčasťou mandátu a 
náplne činnosti agentúry, aby sa zabezpečila účinná realizácia nariadenia. Vývoj, validáciu, 
prijatie do legislatívy a využitie alternatívnych metód často brzdí nedostatočné strategické 
plánovanie a koordinácia. Preto by agentúra mala mať výbor pozostávajúci z odborníkov 
v oblasti alternatívnych testovacích metód, ktorý by bol poverený vývojom a realizáciou 
takého strategického plánovania a zabezpečením toho, že alternatívne testovacie metódy sa 
použijú v inteligentnom, flexibilnom vyhodnotení rizík vždy, keď je možné vyhnúť sa 
testovaniu na zvieratách a ušetriť náklady. Výbor by mal tiež prideľovať finančné prostriedky 
na alternatívne testovacie metódy a vypracovť každoročnú správu o dosiahnutom pokroku, 
aby sa zabezpečila transparentnosť. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  28
ČLÁNOK 76 ODSEK 2 BOD G A (nový)

(ga) rok po nadobudnutí účinnosti tohto 
nariadenia zverejní na svojej webovej 
stránke zoznam látok, ktoré boli 
identifikované ako látky spĺňajúce kritériá 
uvedené v článku 56; zoznam sa 
pravidelne aktualizuje;

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 263 písm. g) d) – prvé čítanie)

Odôvodnenie

Zoznam látok, ktoré spĺňajú kritériá na povolenie, by mal byť zverejnený.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
ČLÁNOK 76 ODSEK 3 BOD C

(c) na žiadosť Komisie vypracúvajú 
stanovisko ku všetkým ďalším aspektom 
týkajúcim sa bezpečnosti látok ako takých, 
látok v prípravkoch alebo vo výrobkoch.

(c) na žiadosť Komisie alebo Európskeho 
parlamentu vypracúvajú stanovisko ku 
všetkým ďalším aspektom týkajúcim sa 
bezpečnosti látok ako takých, látok v 
prípravkoch alebo vo výrobkoch.

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 260 písm. f) – prvé čítanie)

Odôvodnenie

Parlament by takisto mal mať právo požiadať o stanovisko agentúry, ako je to v prípade 
Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EÚBP).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
ČLÁNOK 76 ODSEK 4 BOD D

(d) identifikuje stratégie presadzovania ako 
aj najlepšie postupy presadzovania;

(d) identifikuje stratégie presadzovania ako 
aj najlepšie postupy presadzovania, pričom 
sa osobitne zohľadňujú špecifické 
problémy malých a stredných podnikov 
(MSP);

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  262 letter d) - prvé čítanie)

Odôvodnenie

Na presadzovanie nariadenia REACH by mali MSP dostať osobitnú pomoc.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
ČLÁNOK 78 ODSEK 1

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

Každý členský štát nominuje do riadiacej
rady člena. Takto nominovaných členov 
vymenuje Rada.

1. Správnu radu tvorí jeden zástupca z 
každého členského štátu, maximálne šesť 
zástupcov vymenovaných Komisiou 
a dvaja zástupcovia, ktorých menuje 
Európsky parlament.

Okrem toho Komisia nominuje štyroch 
zástupcov zainteresovaných strán
(priemyslu a organizácií na ochranu 
spotrebiteľa, na ochranu pracovníkov 
a na ochranu životného prostredia) za 
členov správnej rady bez hlasovacích práv.
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Členovia správnej rady sú nominovaní 
spôsobom, ktorý má zabezpečiť 
maximálnu úroveň kompetencie, široké 
spektrum odborných znalostí v príslušnej 
oblasti a (bez toho, aby boli dotknuté 
takéto charakteristiky) čo možno najširšie 
geografické rozloženie v rámci Európskej 
únie.

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  267 (zrevidovaný) - prvé čítanie)

Odôvodnenie

Opakuje obvyklý názor Parlamentu, pokiaľ ide o zloženie a spôsob menovania členov 
správnej rady, založenom na modeli EMEA. Počet zástupcov zainteresovaných strán sa zvýši 
z troch na štyroch, aby bolo možné zahrnúť všetky príslušné odvetvia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
ČLÁNOK 78 ODSEK 3

3. Funkčné obdobie členov riadiacej rady 
je štyri roky. Môže sa raz obnoviť. Pri 
prvom vymenovaní riadiacej rady však 
Komisia určí polovicu svojich kandidátov
a Rada 12 svojich kandidátov, ktorých 
funkčné obdobie bude šesť rokov.

3. Funkčné obdobie trvá štyri roky. Môže 
sa raz obnoviť. Pri prvom vymenovaní 
riadiacej rady však Komisia a Parlament 
určia každý polovicu svojich kandidátov a 
Rada 12 svojich kandidátov, ktorých 
funkčné obdobie bude šesť rokov.

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  360 zrevidovaný - prvé čítanie)

Odôvodnenie

Vyplýva z pozmeňujúceho a doplňujúceho návru k článku č. 78 ods. 1.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
ČLÁNOK 78 ODSEK 3A (nový)

3a. Zoznam vypracovaný Komisiou sa 
postúpi Európskemu parlamentu spolu s 
príslušnými podkladovými dokumentmi.
Do troch mesiacov od oznámenia môže 
Európsky parlament predložiť svoje 
názory na posúdenie Rade, ktorá potom 
vymenuje správnu radu.
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(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  1037 - prvé čítanie)

Odôvodnenie

Malo by sa pomôcť zapojeniu Európskeho parlamentu do menovania správnej rady.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
ČLÁNOK 79 ODSEK 2A (nový)

2a. Zvolený predseda sa predstaví 
Európskemu parlamentu.

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 269 – prvé čítanie)

Odôvodnenie

Európsky parlament by mal mať možnosť spoznať predsedu a jeho program, aby sa posilnila 
demokracia a zodpovednosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
ČLÁNOK 82 ODSEK 1

1. Agentúru riadi jej výkonný riaditeľ, 
ktorý svoje povinnosti plní v záujme 
Spoločenstva a nezávisle od akýchkoľvek 
osobitných záujmov.

1. Agentúru riadi jej výkonný riaditeľ.

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  272 - prvé čítanie)

Odôvodnenie

Všetky ustanovenia, ktoré sa týkajú nezávislosti súčastí orgánov agentúry, sú v záujme väčšej 
zrozumiteľnosti zoskupené v jednom článku (pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh k článku 
87).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
ČLÁNOK 82 ODSEK 2 BOD (JA) (nový)

(ja) ustanovenie a udržiavanie kontaktu 
s Európskym parlamentom 
a zabezpečenie, že sa bude viesť 
pravidelný dialóg s príslušnými výbormi 
tohto orgánu;
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(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 273 – prvé čítanie)

Odôvodnenie

Opakuje obvyklý názor Európskeho parlamentu na vzťahy s agentúrami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
ČLÁNOK 82 ODSEK 3A (nový)

3a. Keď správna rada schváli všeobecnú 
správu a programy, výkonný riaditeľ ich 
postúpi Európskemu parlamentu, Rade 
a členským štátom a zariadi, aby boli 
zverejnené.

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 276 – prvé čítanie)

Odôvodnenie

Opakuje obvyklý názor Európskeho parlamentu na vzťahy s agentúrami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
ČLÁNOK 83 ODSEK 1

1. Komisia navrhuje kandidátov na miesto 
výkonného riaditeľa na základe zoznamu, 
ktorý vznikne po uverejnení voľného 
miesta v Úradnom vestníku Európskej 
únie, prípadne v inej tlači alebo na 
internetových stránkach.

vypúšťa sa

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 277 – prvé čítanie)

Odôvodnenie

Súvisí s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k článku 83 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
ČLÁNOK 83 ODSEK 2 PODODSEK 1

2. Výkonného riaditeľa agentúry 
vymenúva riadiaca rada na základe zásluh 
a preukázaných administratívnych a 
riadiacich schopností, ako aj príslušnej 

2. Výkonného riaditeľa agentúry 
vymenúva riadiaca rada zo zoznamu 
kandidátov navrhnutých Komisiou po 
verejnom výberovom konaní vyhlásenom 
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praxe v oblasti chemickej bezpečnosti 
alebo regulácie. Správna rada prijme svoje 
rozhodnutie dvojtretinovou väčšinou
všetkých členov s hlasovacím právom.

prostredníctvom výzvy na vyjadrenie 
záujmu uverejnenej v Úradnom vestníku 
Európskej únie a v iných periodikách 
alebo na internetových stránkach. Pred 
nomináciou je kandidát, ktorého 
vymenovala riadiaca rada, vyzvaný, aby 
čo najskôr predniesol vyhlásenie pred 
Európskym parlamentom a odpovedal na 
otázky poslancov.
Výkonný riaditeľ je menovaný na základe 
zásluh a preukázaných administratívnych a 
riadiacich schopností, ako aj príslušnej 
praxe v oblasti chemickej bezpečnosti 
alebo regulácie. Správna rada prijme svoje 
rozhodnutie dvojtretinovou väčšinou 
všetkých členov s hlasovacím právom.

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 278  – prvé čítanie)

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh znovu opakuje tradičný názor Parlamentu (ktorý Rada 
prijala v súvislosti s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín a Agentúrou na hodnotenie 
liekov) týkajúci sa postupu menovania výkonných riaditeľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
ČLÁNOK 84 ODSEKY 1 AŽ 7

1. Každý členský štát môže navrhnúť 
kandidátov na členstvo vo výbore pre 
hodnotenie rizík. Výkonný riaditeľ 
pripraví zoznam kandidátov, ktorý sa 
uverejní na internetovej stránke agentúry. 
Riadiaca rada vymenúva členov výboru z 
tohto zoznamu, pričom vymenuje aspoň 
jedného člena (ale nie viac ako dvoch) z 
kandidátov každého členského štátu, ktorý 
kandidátov navrhol. Členovia sa 
vymenúvajú na základe svojej úlohy a 
skúseností pri vykonávaní úloh uvedených 
v článku 76 ods. 3.

1. Každý členský štát menuje jedného 
člena výboru pre hodnotenie rizík..
Členovia sa vymenúvajú na základe svojej 
úlohy a skúseností pri vykonávaní úloh 
uvedených v článku 76 ods. 3.

2. Každý členský štát môže navrhnúť 
kandidátov na členstvo vo výbore pre 
sociálno-ekonomickú
analýzu. Výkonný riaditeľ pripraví 
zoznam kandidátov, ktorý sa uverejní na

2. Každý členský štát menuje jedného 
člena výboru pre sociálno-ekonomickú 
analýzu. Členovia sa vymenúvajú na 
základe svojej úlohy a skúseností pri 
vykonávaní úloh uvedených v článku 76 
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internetovej stránke agentúry. Správna 
rada vymenúva členov výboru z tohto 
zoznamu,
pričom vymenuje aspoň jedného člena 
(ale nie viac ako dvoch) z kandidátov 
každého
členského štátu, ktorý kandidátov 
navrhol. Členovia sa vymenúvajú na 
základe svojej
úlohy a skúseností pri vykonávaní úloh 
uvedených v článku 76 ods. 3.

ods. 3.

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

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

4. Zámerom je, aby členovia výborov 
vykazovali široké spektrum príslušných 
odborných vedomostí. Každý výbor môže 
na tento účel zvoliť najviac päť 
dodatočných členov zvolených na základe 
ich osobitnej odbornej spôsobilosti.

4. Zámerom je, aby členovia výborov 
vykazovali široké spektrum príslušných 
odborných vedomostí. Každý výbor môže 
na tento účel zvoliť najviac päť 
dodatočných členov zvolených na základe 
ich osobitnej odbornej spôsobilosti.

Členovia výborov sú vymenovaní na 
obdobie troch rokov, ktoré je obnoviteľné.

Členovia výborov sú vymenovaní na 
obdobie troch rokov, ktoré je obnoviteľné.

Členovia riadiacej rady nemôžu byť členmi 
výborov.

Členovia riadiacej rady nemôžu byť členmi 
výborov.

Členom každého výboru môžu pomáhať 
poradcovia pre vedecké, technické alebo
regulačné záležitosti.

Členom každého výboru môžu pomáhať 
poradcovia pre vedecké, technické alebo
regulačné záležitosti.

Výkonný riaditeľ alebo jeho zástupca a 
zástupcovia Komisie majú právo 
zúčastňovať sa ako pozorovatelia všetkých 
zasadnutí výborov a pracovných skupín, 
ktoré zvolala agentúra alebo jej výbory. 
Prizvať na zasadnutia ako pozorovateľov 
možno v prípade potreby a na
základe žiadosti členov výboru alebo 
riadiacej rady aj zainteresované strany.

Výkonný riaditeľ alebo jeho zástupca a 
zástupcovia Komisie majú právo 
zúčastňovať sa ako pozorovatelia všetkých 
zasadnutí výborov a pracovných skupín, 
ktoré zvolala agentúra alebo jej výbory. Na 
zasadnutiach sa môžu ako pozorovatelia 
zúčastňovať aj zainteresované strany.

5. Členovia každého výboru vymenovaní 
na základe nominácie členského štátu
zabezpečia vhodnú koordináciu medzi 
úlohami agentúry a prácou príslušných 
orgánov svojich členských štátov.

5. Členovia každého výboru zabezpečia 
vhodnú koordináciu medzi úlohami 
agentúry a prácou príslušných orgánov 
svojich členských štátov.

6. Členovia výborov sú podporovaní 
vedeckými a technickými zdrojmi, ktoré 
majú členské štáty k dispozícii. Členské 
štáty v tomto smere poskytnú členom 
výborov, ktorých navrhli, primerané 
vedecké a technické zdroje. Príslušný 
orgán každého členského štátu uľahčuje

6. Členovia výborov sú podporovaní 
vedeckými a technickými zdrojmi, ktoré 
majú členské štáty k dispozícii. Členské 
štáty v tomto smere poskytnú členom 
výborov, ktorých navrhli, primerané 
vedecké a technické zdroje. Príslušný 
orgán každého členského štátu uľahčuje
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činnosť výborov a ich pracovných skupín. činnosť výborov a ich pracovných skupín. 

7. Členské štáty sa zdržia udeľovania 
akýchkoľvek pokynov členom výboru pre 
hodnotenie rizík alebo výboru pre 
sociálno-ekonomickú analýzu alebo ich 
vedeckým a technickým poradcom a 
odborníkom, ktoré nie sú zlučiteľné s 
jednotlivými úlohami týchto osôb alebo
s úlohami, povinnosťami a nezávislosťou 
agentúry.

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 279  – prvé čítanie)

Odôvodnenie

Vo výboroch by mali byť zastúpené všetky členské štáty. Prítomnosť zainteresovaných strán 
na zasadnutiach výborov by nemala byť len na základe pozvania. Všetky ustanovenia, ktoré sa 
týkajú nezávislosti súčastí orgánov agentúry, sú v záujme väčšej zrozumiteľnosti zoskupené v 
jednom článku (pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh k článku 87).

To objasňuje postup menovania predsedu výboru členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
ČLÁNOK 85 ODSEKY 1 AŽ 3

1. Každý členský štát vymenúva na 
funkčné obdobie troch rokov, ktoré je 
obnoviteľné, jedného člena fóra. Členovia 
sú vyberaní na základe svojich úloh a 
skúsenosti pri uplatňovaní právnych 
predpisov o chemických látkach a 
udržiavajú príslušné kontakty s príslušnými 
orgánmi členských štátov.

1. Každý členský štát vymenúva na 
funkčné obdobie troch rokov, ktoré je 
obnoviteľné, jedného člena fóra. Členovia 
sú vyberaní na základe svojich úloh a 
skúsenosti pri uplatňovaní právnych 
predpisov o chemických látkach a 
udržiavajú príslušné kontakty s príslušnými 
orgánmi členských štátov.

Zámerom je, aby členovia fóra vykazovali 
široké spektrum príslušných odborných
vedomostí. V tomto smere môže fórum 
zvoliť maximálne päť dodatočných členov
vybraných na základe ich osobitnej 
odbornej spôsobilosti. Títo členovia sa 
vymenúvajú na funkčné obdobie troch 
rokov, ktoré je obnoviteľné.

Zámerom je, aby členovia fóra vykazovali 
široké spektrum príslušných odborných
vedomostí. V tomto smere môže fórum 
zvoliť maximálne päť dodatočných členov
vybraných na základe ich osobitnej 
odbornej spôsobilosti. Títo členovia sa 
vymenúvajú na funkčné obdobie troch 
rokov, ktoré je obnoviteľné.

Členom fóra môžu pomáhať vedeckí a 
technickí poradcovia.

Členom fóra môžu pomáhať vedeckí a 
technickí poradcovia.

Výkonný riaditeľ agentúry alebo jeho 
zástupca a zástupcovia Komisie majú 
právo zúčastňovať sa všetkých zasadnutí 

Výkonný riaditeľ agentúry alebo jeho 
zástupca a zástupcovia Komisie majú 
právo zúčastňovať sa všetkých zasadnutí 
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fóra a jeho pracovných skupín. Prizvať na 
zasadnutia ako pozorovateľov možno v 
prípade potreby a na základe žiadosti 
členov fóra alebo riadiacej rady aj 
zainteresované strany.

fóra a jeho pracovných skupín. Na 
zasadnutiach sa môžu ako pozorovatelia 
zúčastňovať aj zainteresované strany.

Členovia fóra nesmú byť členmi riadiacej 
rady.

2. Členovia fóra vymenovaní na základe 
návrhu členského štátu zabezpečia vhodnú
koordináciu medzi úlohami fóra a prácou 
príslušných orgánov svojich členských 
štátov.

2. Členovia fóra vymenovaní na základe 
návrhu členského štátu zabezpečia vhodnú
koordináciu medzi úlohami fóra a prácou 
príslušných orgánov svojich členských 
štátov.

3. Členovia fóra prijímajú podporu od 
vedeckých a technických zdrojov, ktoré 
majú k dispozícii príslušné orgány 
členských štátov. Príslušný orgán každého 
členského štátu uľahčuje činnosť fóra a 
jeho pracovných skupín. Členské štáty sa 
zdržia udeľovania akýchkoľvek pokynov 
členom fóra alebo ich vedeckým a 
technickým poradcom a
odborníkom, ktoré nie sú zlučiteľné s 
jednotlivými úlohami týchto osôb alebo s 
úlohami a povinnosťami fóra.

3. Členovia fóra prijímajú podporu od 
vedeckých a technických zdrojov, ktoré 
majú k dispozícii príslušné orgány 
členských štátov. Príslušný orgán každého 
členského štátu uľahčuje činnosť fóra a 
jeho pracovných skupín. 

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 280  – prvé čítanie)

Odôvodnenie

Prítomnosť zainteresovaných strán na zasadnutiach výborov by nemala byť len na základe 
pozvania. Všetky ustanovenia, ktoré sa týkajú nezávislosti súčastí orgánov agentúry, sú v 
záujme väčšej zrozumiteľnosti zoskupené v jednom článku (pozri pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh k článku 87).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
ČLÁNOK 86 ODSEK 1

1. Ak sa v súlade s článkom 76 od výboru 
vyžaduje prijatie rozhodnutia, poskytnutie
stanoviska alebo zváženie, či dokumentácia 
členského štátu vyhovuje požiadavkám 
prílohy XV, výbor vymenuje jedného zo 
svojich členov ako spravodajcu. Príslušný 
výbor môže vymenovať druhého člena, 
ktorý bude pôsobiť ako spoluspravodajca.
Spravodajcovia a spoluspravodajcovia sa 
v každom prípade zaväzujú konať v 

1. Ak sa v súlade s článkom 76 od výboru 
vyžaduje poskytnutie stanoviska alebo 
zváženie, či dokumentácia členského štátu 
vyhovuje požiadavkám prílohy XV, výbor 
vymenuje jedného zo svojich členov ako 
spravodajcu. Príslušný výbor môže 
vymenovať druhého člena, ktorý bude 
pôsobiť ako spoluspravodajca. Člen výboru 
nesmie byť zvolený za spravodajcu pre 
konkrétny prípad, ak uviedol akýkoľvek 
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záujme Spoločenstva a písomne vydajú 
záväzné vyhlásenie o plnení svojich 
povinností a vyhlásenie o záujmoch.
Člen výboru nesmie byť zvolený za 
spravodajcu pre konkrétny prípad, ak 
uviedol akýkoľvek záujem, ktorý by mohol 
ovplyvniť jeho nestrannosť pri nezávislom 
posúdení daného prípadu. Uvedený výbor 
môže kedykoľvek nahradiť spravodajcu 
alebo spoluspravodajcu iným svojím 
členom, ak napríklad nie sú schopní plniť 
svoje úlohy v predpísaných lehotách alebo 
ak sa objaví záujem potenciálne 
ovplyvňujúci nestrannosť.

záujem, ktorý by mohol ovplyvniť jeho 
nestrannosť pri nezávislom posúdení 
daného prípadu. Uvedený výbor môže 
kedykoľvek nahradiť spravodajcu alebo 
spoluspravodajcu iným svojím členom, ak 
napríklad nie sú schopní plniť svoje úlohy 
v predpísaných lehotách alebo ak sa objaví 
záujem potenciálne ovplyvňujúci 
nestrannosť.

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 281  – prvé čítanie)

Odôvodnenie

Všetky ustanovenia, ktoré sa týkajú nezávislosti súčastí orgánov agentúry, sú v záujme väčšej 
zrozumiteľnosti zoskupené v jednom článku (pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh k článku 
87).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
ČLÁNOK 87

Kvalifikácia a záujmy Nezávislosť
1. Členstvo vo výboroch a vo fóre sa 
zverejňuje. Jednotliví členovia môžu 
požiadať, aby sa ich mená nezverejnili, ak 
sa domnievajú, že také zverejnenie by ich 
mohlo ohroziť. O takejto žiadosti 
rozhodne výkonný riaditeľ. Pri zverejnení 
každého vymenovaného člena sa uvedie aj 
jeho odborná spôsobilosť.

1. Členstvo vo výboroch a vo fóre sa 
zverejňuje. Pri zverejnení každého 
vymenovaného člena sa uvedie aj jeho 
odborná spôsobilosť.

2. Členovia riadiacej rady, výkonný 
riaditeľ a členovia výborov a fóra vydajú 
záväzné vyhlásenie o plnení svojich 
povinností a vyhlásenie o záujmoch, ktoré 
by sa mohli považovať za záujmy 
ovplyvňujúce ich nezávislosť. Tieto 
vyhlásenia sa robia každoročne
v písomnej forme.

2. Členovia riadiacej rady, výkonný 
riaditeľ, členovia výborov, členovia fóra, 
členovia odvolacej rady, odborníci a 
vedeckí a technickí poradcovia nemajú v 
chemickom odvetví hospodárske alebo iné 
záujmy, ktoré by mohli ovplyvniť ich 
nestrannosť. Zaviažu sa konať nezávisle 
a vo verejnom záujme a každý rok vydajú 
vyhlásenie o svojich finančných záujmoch.
Všetky nepriame záujmy týkajúce sa 
chemického priemyslu sa zapíšu do 
registra agentúry, ktorý je prístupný 
verejnosti na požiadanie v kanceláriách 
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agentúry.
Členské štáty nedávajú členom výboru pre 
hodnotenie rizík, výboru pre sociálno-
ekonomickú analýzu, fóra alebo odvolacej 
rady alebo ich vedeckým a technickým 
poradcom a odborníkom akékoľvek 
pokyny, ktoré sú nezlučiteľné s 
jednotlivými úlohami týchto osôb alebo s 
úlohami, povinnosťami a nezávislosťou 
agentúry.
Opatrenia týkajúce sa uplatňovania tohto 
článku budú spresnené v pracovnom 
poriadku agentúry.

3. Na každom svojom zasadnutí členovia 
riadiacej rady, výkonný riaditeľ, členovia 
výborov a fóra a všetci odborníci 
zúčastňujúci sa zasadnutia uvedú vo 
vyhlásení všetky záujmy, ktoré
by sa mohli považovať za záujmy 
ovplyvňujúce ich nezávislosť vzhľadom na 
ktorékoľvek body programu. Každý, kto 
takýto záujem uvedie, sa nesmie zúčastniť
na žiadnom hlasovaní k príslušnému bodu 
programu.

3. Na každom svojom zasadnutí členovia 
riadiacej rady, výkonný riaditeľ, členovia 
výborov, členovia fóra a všetci odborníci a 
vedeckí a technickí poradcovia 
zúčastňujúci sa zasadnutia uvedú vo 
vyhlásení všetky záujmy, ktoré by sa mohli 
považovať za záujmy ovplyvňujúce ich 
nezávislosť vzhľadom na ktorékoľvek 
body programu. Každý, kto takýto záujem 
uvedie, sa nezúčastní ani na diskusii o 
príslušných bodoch programu ani na 
súvisiacom hlasovaní. Tieto vyhlásenia sa 
sprístupnia verejnosti.

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 285  – prvé čítanie)

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh znovu opakuje tradičný názor Parlamentu (ktorý Rada 
prijala v súvislosti s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín a Agentúrou na hodnotenie 
liekov) týkajúci sa nezávislosti členov výborov a rád, ich vyhlásení o finančných záujmoch a 
nepriamych záujmoch v odvetví.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
ČLÁNOK 88 ODSEK 3 PODODSEK 1

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

3. Predsedu, ďalších členov a náhradníkov 
vymenúva správna rada zo zoznamu 
kvalifikovaných kandidátov navrhnutých 
Komisiou po verejnom výberovom konaní 
vyhlásenom prostredníctvom výzvy 
na vyjadrenie záujmu uverejnenej v 
Úradnom vestníku Európskej únie a v 
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iných periodikách alebo na internetových 
stránkach. Členovia odvolacej rady budú 
vybraní na základe ich príslušnej praxe a 
odbornosti v oblasti bezpečnosti 
chemických látok, prírodných vied alebo 
regulačných a súdnych konaní.

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 286  – prvé čítanie)

Odôvodnenie

Vzhľadom na charakter úloh, ktoré má odvolacia rada vykonávať, by sa mal zaviesť 
transparentný postup podávania žiadostí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
ČLÁNOK 89 ODSEKY 2 A 3

2. Členovia odvolacej rady sú nezávislí. 
Pri rozhodovaní nie sú viazaní žiadnymi 
pokynmi.
3. Členovia odvolacej rady nesmú 
vykonávať v agentúre žiadne iné 
povinnosti. Funkcia členov môže byť 
funkciou na čiastočný úväzok.

3. Členovia odvolacej rady nesmú 
vykonávať v agentúre žiadne iné 
povinnosti.

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 287  – prvé čítanie)

Odôvodnenie

Všetky ustanovenia, ktoré sa týkajú nezávislosti súčastí orgánov agentúry, sú v záujme väčšej 
zrozumiteľnosti zoskupené v jednom článku. Aj keby počet prípadov odvolania umožňoval 
členom odvolacej rady vykonávať iné činnosti, ich funkcia bude naďalej na plný úväzok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
ČLÁNOK 90 ODSEK 1

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

1. Odvolať sa možno proti rozhodnutiam 
agentúry prijatým podľa článku 9, článku 
20, článku 27 ods. 6, článku 30 ods. 2 a 3, 
článku 50 a článku 59. 

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 288  – prvé čítanie)

Odôvodnenie

Kvôli zosúladeniu by sa aj na rozhodnutia o povolení malo vzťahovať odvolacie konanie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
ČLÁNOK 108

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

Riadiaca rada s cieľom zabezpečiť čo 
najväčšiu transparentnosť prijme na 
základe návrhu výkonného riaditeľa a po 
dohode s Komisiou pravidlá a vytvorí 
register, ktorými zaručí verejnosti 
dostupnosť regulačných, vedeckých alebo 
technických informácií týkajúcich sa 
bezpečnosti látok ako takých, látok v 
prípravkoch alebo vo výrobkoch v súlade s 
nariadením (ES) č. 1049/2001.

Vnútorné smernice agentúry, výborov a 
pracovných skupín sú prístupné verejnosti 
prostredníctvom agentúry a internetu.
Podané žiadosti o povolenie, informácie o 
stave konania, predbežné rozhodnutia, 
povolenia a všetky ďalšie podmienky 
alebo obmedzenia sú uverejnené na 
internete v zrozumiteľnej podobe.

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 294  – prvé čítanie)

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh znovu opakuje tradičný názor Parlamentu (ktorý Rada 
prijala v súvislosti s nariadením o Agentúre na hodnotenie liekov) týkajúci sa 
transparentnosti a prístupu k informáciám.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
ČLÁNOK 127 ODSEK 1A (nový)

1a. Odsek 1 neovplyvní právo členských 
štátov zachovať alebo zaviesť prísnejšie 
ochranné opatrenia v súlade s právnymi 
predpismi Spoločenstva o ochrane 
pracovníkov, ak sa hodnotenie chemickej 
bezpečnosti na používanie látky 
nevykonalo v súlade s týmto nariadením.
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(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 309  – prvé čítanie)

Odôvodnenie

Ustanovenia prijaté podľa článku 137 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva by nemali 
brániť členským štátom v zachovávaní alebo zavádzaní prísnejších ochranných opatrení. Tie 
zahŕňajú ustanovenia o ochrane pracovníkov. Ak sa vykonalo hodnotenie chemickej 
bezpečnosti pre určitú látku, dá sa predpokladať, že je dostatočne zabezpečená ochrana 
pracovníkov. Preto sa navrhuje, aby sa v ostatných prípadoch neobmedzovalo právo 
členských štátov prijímať prísnejšie opatrenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
PRÍLOHA XVII BOD 47 A, B, C, D, E (nové)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Parlamentu

Názov látky, skupín látok alebo prípravkov Obmedzujúce podmienky

47a. Toluén
CAS č. 108-88-3

Nesmie sa uvádzať na trh alebo používať 
ako látka alebo zložka prípravkov v 
koncentrácii rovnej alebo vyššej ako 0,1 
hmotnostných % v lepidlách a farbách v 
sprejoch určených na predaj širokej 
verejnosti.

47b. Trichlorobenzén
CAS č. 120-82-1

Nesmie sa uvádzať na trh alebo používať 
ako látka alebo zložka prípravkov v 
koncentrácii rovnej alebo vyššej ako 0,1 
hmotnostných % pre všetky spôsoby
použitia okrem:
— medziproduktu syntézy, alebo
— rozpúšťadla v uzavretých chemických 
aplikáciách pre chloráciu,
alebo
— výroby 1,3,5 - trinitro - 2,4,6 -
triaminobenzénu (TATB)

47c. Polycyklické aromatické uhľovodíky 
(PAH)
1. Benzo(a)pyrén (BaP)

CAS č. 50-32-8

1. Zmäkčovadlá sa nesmú uvádzať na trh 
ani používať na výrobu pneumatík či častí 
pneumatík, ak obsahujú:

— viac ako 1 mg/kg BaP alebo

— viac ako 10 mg/kg celkového množstva 
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2. Benzo(e)pyrén (BeP)
CAS č. 192-97-2
3. Benzo(a)antracén (BaA)
CAS č. 56-55-3
4. Chryzén (CHR)
CAS č. 218-01-9
5. Benzo(b)fluorantén (BbFA)
CAS č. 205-99-2
6. Benzo(j)fluorantén (BjFA)
CAS č. 205-82-3
7. Benzo(k)fluorantén (BkFA)
CAS č. 207-08-9
8. Dibenzo(a, h)antracén (DBAhA)
CAS č. 53-70-3

uvedených PAH.
Tieto limity sa považujú za dodržané, ak je 
extrakt polycyklických aromatických látok 
(PCA) nižší než 3 hmotnostné %, merané 
podľa štandardu Ropného inštitútu 
IP346: 1998 (Stanovenie PCA v 
nepoužitých mazacích olejoch a ropných 
frakciách bez asfalténu – metóda 
refrakčného indexu dimetylsulfoxidového 
extraktu), za predpokladu, že dodržiavanie 
limitných hodnôt BaP a uvedených PAH 
a tiež vzťah medzi nameranými 
hodnotami a extraktom PCA sú 
kontrolované výrobcom alebo dovozcom 
každých šesť mesiacov alebo po každej 
väčšej prevádzkovej zmene, podľa toho, 
čo nastane skôr.
2. Okrem toho sa nesmú na trh uvádzať 
pneumatiky ani behúne na 
protektorovanie vyrobené po 1. januári 
2010, ak obsahujú zmäkčovadlá, ktoré 
prekračujú
limity uvedené v odseku 1.
Tieto limity sa považujú za dodržané, ak 
zmesi vulkanizovanej gumy neprekračujú 
hranicu 0,35 % zátokových protónov, 
merané a vypočítané podľa ISO 21461 
(vulkanizovaná guma – určenie 
aromaticity oleja v zmesiach 
vulkanizovanej gumy)
3. Odchylne sa odsek 2 nevzťahuje na 
protektorované pneumatiky, ak ich behúň 
neobsahuje zmäkčovadlá prekračujúce 
limity uvedené v odseku 1.

47d. Tieto ftaláty (alebo iné čísla CAS a 
EINECS týkajúce sa tejto látky):
di (2-etylhexyl) ftalát (DEHP)
CAS č. 117-81-7 Einecs č. 204-211-0
dibutyl-ftalát (DBP)
CAS č. 84-74-2 Einecs č. 201-557-4
benzyl-butyl-ftalát (BBP)

Nemôžu sa používať ako látky alebo ako 
zložky prípravkov v koncentráciách 
vyšších ako 0,1 hmotnostných % 
mäkčeného materiálu v hračkách a 
výrobkoch určených na starostlivosť o 
deti.
Hračky a výrobky určené na starostlivosť 
o deti, ktoré obsahujú tieto ftaláty v 
koncentráciách vyšších ako uvedená 
hraničná hodnota, sa nesmú uvádzať na 
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CAS č. 85-68-7 Einecs č. 201-622-7 trh.

47e. Tieto ftaláty (alebo iné čísla CAS a 
EINECS týkajúce sa tejto látky):
di-izononyl ftalát (DINP)
CAS č. 28553-12-0 a 68515-48-0 Einecs 
č. 249-079-5 a 271-090-9
diizodecyl ftalát (DIDP)
CAS č. 26761-40-0 a 68515-49-1 Einecs 
č. 247-977-1 a 271-091-4
di-n-oktyl ftalát (DNOP) CAS č. 117-84-0 
Einecs č. 204-214-7

Nemôžu sa používať ako látky alebo ako 
zložky prípravkov v koncentráciách 
vyšších ako 0,1 hmotnostných % 
mäkčeného materiálu v hračkách a 
výrobkoch určených na starostlivosť o 
deti, ktoré si deti môžu vkladať do úst.
Hračky a výrobky určené na starostlivosť 
o deti, ktoré obsahujú tieto ftaláty v 
koncentráciách vyšších ako uvedená 
hraničná hodnota, sa nesmú uvádzať na 
trh.

Na účely bodov 47d a 47e „výrobok 
určený na starostlivosť o dieťa“ znamená 
akýkoľvek výrobok určený na uľahčenie 
spánku, oddychu, hygieny, kŕmenia detí 
alebo sania zo strany detí.
Komisia najneskôr do 16. januára 2010 
opätovne prehodnotí opatrenia stanovené 
vo vzťahu k bodom 47d a 47e vzhľadom 
na nové vedecké informácie o týchto 
látkach a ich náhradách, a ak to bude 
opodstatnené, tieto opatrenia sa príslušne 
zmenia.

Odôvodnenie

Zoznam vytvorený v prílohe XVII je potrebné aktualizovať o najnovšie obmedzujúce opatrenia 
prijaté Radou a Parlamentom.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Spoločná pozícia Rady vychádza z rovnováhy, ktorú Parlament dosiahol v prvom čítaní a z 
určitých hľadísk ju posilňuje. Ide o rovnováhu medzi konkurencieschopnosťou európskeho 
chemického priemyslu na jednej strane a ochranou ľudského zdravia a životného prostredia na 
druhej strane.

Spravodajca víta tento prístup a domnieva sa, že pokiaľ Rada a Komisia budú k rokovaniam 
pristupovať skutočne konštruktívne, existujú podmienky na to, aby sa dosiahla dohoda v 
druhom čítaní.

Vzhľadom na tento cieľ spravodajca považuje za nevyhnutné sústrediť pozornosť na niekoľko 
priorít, ktoré sa týkajú účelu nariadenia a ktoré Rada nezobrala náležite do úvahy. 
Spravodajca si v prípade potreby vyhradzuje právo predostrieť ďalšie, menej závažné otázky 
v kontexte diskusie, ktorá sa uskutoční vo výbore.

Spravodajca má preto v úmysle znovu predložiť niekoľko pozmeňujúcich a doplňujúcich 
návrhov, ktoré síce Parlament prijal veľkou väčšinou, ale Rada nepovažovala za náležité 
zahrnúť ich do svojej spoločnej pozície.

Ide najmä o posilnenie zásady „povinnosti riadnej starostlivosti“, ktorú majú dodržiavať 
výrobcovia a dovozcovia s cieľom zaručiť primeranú kontrolu látok umiestnených na trh a 
zároveň zabezpečiť náležitú výmenu informácií a oznamovanie o rizikách vyplývajúcich z 
používania týchto látok.

Druhá skupina pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, na ktoré má spravodajca v úmysle sa 
zamerať, sa týka otázok spojených s testovaním látok na zvieratách. Spravodajca má 
predovšetkým v úmysle posilniť úlohu Európskeho centra pre legalizáciu alternatívnych 
metód (ECVAM) a zároveň podporiť nahradenie metódy testovania na zvieratách 
alternatívou, pokiaľ jej vedeckú platnosť potvrdí ECVAM. Opätovne budú predložené aj 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sa týkajú povinnosti postúpiť agentúre štúdie alebo 
informácie o látkach, pri ktorých sa robili pokusy na zvieratách, ako aj informácie o tom, ako 
by sa týmto pokusom mohlo predchádzať a návrhy, ktoré sa týkajú ustanovenia Výboru pre 
alternatívne testovacie metódy.

Spravodajca má okrem toho v úmysle znovu predložiť sériu pozmeňujúcich a doplňujúcich 
návrhov, ktorých cieľom je posilnenie výmeny informácií potrebných na posúdenie rizík a 
účinkov látok na zdravie a životné prostredie. Týmto by sa znovu otvorila možnosť vytvoriť 
európsku značku kvality určenej na identifikáciu a podporu produktov, ktoré vo všetkých 
fázach výroby spĺňali požiadavky REACH.

Spravodajca takisto považuje za nevyhnutné vylepšiť spoločnú pozíciu Rady opätovným 
zaradením pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov určených na uľahčenie riadenia systému, a 
to najmä vzhľadom na realizačné ťažkosti, ktoré hrozia malým a stredným podnikom. Preto 
budú znovu predložené pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré predpokladajú mechanizmy 
pomoci a podpory malým a stredným podnikom, ako aj opatrenia osobitnej pomoci zo strany 
členských štátov.
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V neposlednom rade spravodajca považuje za prioritu posilniť výsady Parlamentu a jeho 
úlohu v procese ustanovenia agentúry a monitorovania dosiahnutých výsledkov.

Ďalej budú znovu predložené pozmeňujúce a doplňujúce návrhy týkajúce sa špecifických 
otázok, pri ktorých podľa spravodajcu pozícia Parlamentu v prvom čítaní prinesie výrazné 
zlepšenie spoločnej pozície.

Návrh odporúčania nezahŕňa pozmeňujúce a doplňujúce návrhy o autorizácii látok  prijaté v 
prvom čítaní. Spravodajca sa domnieva, že v porovnaní so spoločnou pozíciou je pozícia 
Parlamentu v prvom čítaní dôslednejšia a viac zodpovedá hlavnému cieľu nariadenia, 
konkrétne nahradeniu vysoko problematických látok bezpečnejšími alternatívnymi  látkami 
alebo technológiami a že by sa mala byť znovu predložiť. Rozdiel medzi touto pozíciou a 
pozíciou Rady navyše nie je priepastný. Existuje teda možnosť a potreba dosiahnuť v tejto 
dôležitej oblasti kompromis. Spravodajca má preto v úmysle zhodnotiť spoločne s inými 
politickými skupinami najlepší spôsob, ako postupovať ďalej s cieľom zabezpečiť širokú 
dohodu, ktorá by obstála na rokovaniach s Radou a Komisiou. 

Spravodajca má v úmysle opätovne predložiť celé znenie pozície prijatej Parlamentom v 
prvom čítaní v oblastiach, v ktorých sa rokovania na dosiahnutie dohody ešte nezačali.  


