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PR_COD_1am

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 návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o klasifikácii, označovaní a balení 
látok a zmesí, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 67/548/EHS a nariadenie (ES) č. 
1907/2006
(KOM(2007)0355 – C6-0197/2007 – 2007/0121(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2007)0355),

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia 
predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0197/2007),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a stanoviská Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a Výboru pre 
priemysel, výskum a energetiku (A6-0000/2008),

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj 
návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
ODÔVODNENIE 8

(8) Preto je nevyhnutné harmonizovať 
ustanovenia o klasifikácií a označovaní 
látok a zmesí v rámci Spoločenstva tak, 
aby sa zohľadňovali kritériá klasifikácie a 
pravidlá označovania GHS, ale aby sa 
zároveň čerpalo zo 40-ročných skúseností 
získaných v rámci implementácie 
existujúcich právnych predpisov 
Spoločenstva týkajúcich sa chemikálií a 
zachovala sa úroveň ochrany zabezpečená 
systémom harmonizácie klasifikácie a 

(8) Preto je nevyhnutné harmonizovať 
ustanovenia o klasifikácii a označovaní 
látok a zmesí a kritériá klasifikácie a 
označovania v rámci Spoločenstva tak, aby 
sa zohľadňovali kritériá klasifikácie a 
pravidlá označovania GHS, ale aby sa 
zároveň čerpalo zo 40-ročných skúseností 
získaných v rámci implementácie 
existujúcich právnych predpisov 
Spoločenstva týkajúcich sa chemikálií a 
zachovala sa úroveň ochrany zabezpečená 
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označovania prostredníctvom tried 
nebezpečnosti zavedených Spoločenstvom, 
ktoré ešte nie sú zahrnuté do GHS, ako aj 
prostredníctvom súčasných noriem 
týkajúcich sa označovania a balenia.

systémom harmonizácie klasifikácie a 
označovania prostredníctvom tried 
nebezpečnosti zavedených Spoločenstvom, 
ktoré ešte nie sú zahrnuté do GHS, ako aj 
prostredníctvom súčasných noriem 
týkajúcich sa označovania a balenia.

Odôvodnenie

Na zabezpečenie súladu s cieľmi nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
ODÔVODNENIE 13

(13) Definície pojmov použitých v tomto 
nariadení by mali byť v súlade s 
definíciami pojmov uvedených v nariadení 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
1907/2006 z 18. decembra 2006 
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 a s pojmami 
stanovenými na úrovni OSN v GHS s 
cieľom zabezpečiť maximálny súlad pri 
uplatňovaní právnych predpisov týkajúcich 
sa chemických látok v rámci Spoločenstva 
v kontexte globálneho obchodu. Triedy 
nebezpečnosti, ktoré boli stanovené na 
úrovni OSN, by mali byť z toho istého 
dôvodu uvedené v tomto nariadení.

(13) Pojmy a definície použité v tomto 
nariadení by mali byť v súlade s 
definíciami pojmov uvedených v nariadení 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
1907/2006 z 18. decembra 2006 
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 a s pojmami 
stanovenými na úrovni OSN v GHS s 
cieľom zabezpečiť maximálny súlad pri 
uplatňovaní právnych predpisov týkajúcich 
sa chemických látok v rámci Spoločenstva 
v kontexte globálneho obchodu. Triedy 
nebezpečnosti, ktoré boli stanovené na 
úrovni OSN, by mali byť z toho istého 
dôvodu uvedené v tomto nariadení.

Odôvodnenie

Aby sa predišlo zmätku, musia byť pojmy a definície v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
ODÔVODNENIE 25



PR\700983SK.doc 7/28 PE398.679v01-00

SK

(25) Pokiaľ ide o fyzikálnu nebezpečnosť, 
vždy by sa mali vyžadovať nové 
informácie s výnimkou prípadu, že údaje 
sú už k dispozícii alebo že v časti 2 je 
stanovená výnimka.

(25) Vždy by sa mali vyžadovať nové 
informácie a testy na stanovenie fyzikálnej 
nebezpečnosti s výnimkou prípadu, že 
vhodné a spoľahlivé údaje sú už k 
dispozícii alebo že v časti 2 je stanovená 
výnimka.

Odôvodnenie

Je dôležité upriamiť pozornosť na spoľahlivosť a povahu používaných dát. Testy na 
stanovenie fyzikálneho a chemického nebezpečenstva by sa nemali uskutočňovať na 
zvieratách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
ODÔVODNENIE 26

(26) Údaje by sa na účely klasifikácie 
nemali získavať pomocou testovania na 
ľuďoch a iných primátoch. Mali by sa 
zohľadňovať dostupné a spoľahlivé 
epidemiologické údaje a skúsenosti, pokiaľ 
ide o účinky látok na ľudí (napr. údaje 
o účinkoch na pracovníkov alebo údaje 
z databáz o haváriách) a tieto by mali mať 
prednosť pred údajmi získanými zo štúdií 
na zvieratách, keď preukážu nebezpečnosť 
neidentifikovanú pri takýchto štúdiách. 
Výsledky štúdií na zvieratách by sa mali 
porovnať s výsledkami údajov o ľuďoch 
a pri vyhodnocovaní údajov o zvieratách 
a ľuďoch by sa malo použiť rozhodnutie 
experta na zabezpečenie čo najlepšej 
ochrany zdravia ľudí.

(26) Testy na ľuďoch a iných primátoch by 
sa na účely klasifikácie mali vykonávať 
len vtedy, ak nie sú možné iné alternatívy. 
Nemali by sa vykonávať s cieľom 
negovať iné údaje. Mali by sa 
zohľadňovať dostupné a spoľahlivé 
epidemiologické údaje a skúsenosti, pokiaľ 
ide o účinky látok na ľudí (napr. údaje 
o účinkoch na pracovníkov alebo údaje 
z databáz o haváriách) a tieto by mali mať 
prednosť pred údajmi získanými zo štúdií 
na zvieratách, keď preukážu nebezpečnosť 
neidentifikovanú pri takýchto štúdiách. 
Výsledky štúdií na zvieratách by sa mali 
porovnať s výsledkami údajov o ľuďoch 
a pri vyhodnocovaní údajov o zvieratách 
a ľuďoch by sa malo použiť rozhodnutie 
experta na zabezpečenie čo najlepšej 
ochrany zdravia ľudí.

Odôvodnenie

S cieľom chrániť ľudské zdravie môže byť potrebné uskutočniť testy na ľuďoch a primátoch. 
Tieto testy by sa však mali obmedziť na tie prípady, keď nie sú dostupné iné alternatívy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
ODÔVODNENIE 31

(31) Z dôvodov primeranosti a funkčnosti (31) Z dôvodov primeranosti a funkčnosti 
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by sa mali definovať všeobecné medzné 
hodnoty tak pre nečistoty, prísady 
a jednotlivé zložky látok, ako aj pre látky 
v zmesiach, na základe ktorých sa 
vymedzia prípady, kedy by sa pri 
stanovovaní klasifikácie látok a zmesí 
z hľadiska nebezpečnosti mali 
zohľadňovať informácie o takýchto 
nečistotách, prísadách a jednotlivých 
zložkách látok, resp. o látkach v zmesiach.

by sa mali definovať všeobecné medzné 
hodnoty tak pre identifikované nečistoty, 
prísady a jednotlivé zložky látok, ako aj 
pre látky v zmesiach, na základe ktorých sa 
vymedzia prípady, kedy by sa pri 
stanovovaní klasifikácie látok a zmesí 
z hľadiska nebezpečnosti mali 
zohľadňovať informácie o takýchto 
nečistotách, prísadách a jednotlivých 
zložkách látok, resp. o látkach v zmesiach.

Odôvodnenie

Platná príloha VI k smernici o nebezpečných látkach (oddiel 1.7.2.1) vyžaduje, aby sa látky, 
pri ktorých boli identifikované nečistoty, prísady alebo jednotlivé zložky v stanovených 
limitoch alebo nad limitmi, klasifikovali podľa požiadaviek smernice o nebezpečných 
prípravkoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
ODÔVODNENIE 35

(35) Hlavné dve zložky používané na 
informovanie o nebezpečnosti látok a 
zmesí sú etikety a karty bezpečnostných 
údajov stanovené v nariadení (ES) č. 
1907/2006. Označenie je jediný nástroj
komunikácie so spotrebiteľmi, ale môže 
slúžiť aj na upozornenie pracovníkov na 
komplexnejšie informácie o látkach alebo 
zmesiach uvedených v kartách 
bezpečnostných údajov. Keďže 
ustanovenia o kartách bezpečnostných 
údajov sú uvedené v nariadení (ES) 
č. 1907/2006, v rámci ktorého sa používa 
karta bezpečnostných údajov ako hlavný 
komunikačný nástroj v rámci 
dodávateľského reťazca látok, je vhodné 
neopakovať rovnaké ustanovenia v tomto 
nariadení.

(35) Hlavné dve zložky používané na 
informovanie o nebezpečnosti látok a 
zmesí sú etikety a karty bezpečnostných 
údajov stanovené v nariadení (ES) č. 
1907/2006. Spomedzi nich je na účel
komunikácie so spotrebiteľmi ľahko 
dostupná iba etiketa, a preto musí byť 
dostatočne podrobná a musí zodpovedať 
používaniu výrobku. Z tohto dôvodu je 
nevyhnutné, aby agentúra v zmysle 
nariadenia (ES) č. 1907/2006 
konzultovala s príslušnými orgánmi 
a zainteresovanými stranami a podľa 
potreby využívala náležité osvedčené 
postupy, a tak usmerňovala poskytovanie 
informácií o nebezpečenstve a bezpečnom 
používaní chemických látok a zmesí 
širokej verejnosti. Etiketa môže slúžiť aj 
na upozornenie pracovníkov na 
komplexnejšie informácie o látkach alebo 
zmesiach uvedených v kartách 
bezpečnostných údajov. Keďže 
ustanovenia o kartách bezpečnostných 
údajov sú uvedené v nariadení (ES) 
č. 1907/2006, v rámci ktorého sa používa 
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karta bezpečnostných údajov ako hlavný 
komunikačný nástroj v rámci 
dodávateľského reťazca látok, je vhodné 
neopakovať rovnaké ustanovenia v tomto 
nariadení.

Odôvodnenie

Primeraný a zosúladený komunikačný systém bude spotrebiteľom poskytovať informácie 
a odporúčania, ktoré im umožnia bezpečne a účinne čeliť nebezpečenstvu pri používaní látok, 
prípravkov alebo výrobkov obsahujúcich chemické látky.  Takýto postup je tiež v súlade 
s GHS, v rámci ktorého musí byť etiketa pre spotrebiteľa „dostatočne podrobná a musí 
zodpovedať používaniu výrobku“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
ODÔVODNENIE 35A (nové)

(35a) Malo by sa podporovať používanie a 
šírenie internetových stránok a 
bezplatných telefonických čísel, 
predovšetkým pokiaľ ide o poskytovanie 
informácií o osobitných typoch obalov, s 
cieľom zabezpečiť poskytovanie 
primeraných komplexných informácií 
spotrebiteľom o nebezpečenstve a 
bezpečnom používaní chemikálií a zmesí.

Odôvodnenie

Keď sa na obale, ktorý je veľmi malý alebo inak nevhodný na zobrazenie  informácií, tlačí 
veľký rozsah informácií, neexistujú záruky, že ich spotrebiteľ pojme. Adresa internetovej 
stránky alebo bezplatné telefonické číslo by boli viditeľné aj na malých obaloch a mohli by 
poskytnúť alternatívny kanál, prostredníctvom ktorého by spotrebitelia mohli získať príslušné 
informácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
ODÔVODNENIE 41

(41) Pravidlami označovania v tomto 
nariadení by nemali byť dotknuté smernica 
Rady 91/414/EHS o uvádzaní prípravkov 
na ochranu rastlín na trh a smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o 
uvádzaní biocídnych výrobkov na trh.

(41) Pravidlami označovania v tomto 
nariadení by nemala byť dotknutá smernica 
Rady 91/414/EHS o uvádzaní prípravkov 
na ochranu rastlín na trh, smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o 
uvádzaní biocídnych výrobkov na trh 
a nariadenie Európskeho parlamentu 
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a Rady (ES) č. 648/2004 z 31. marca 2004 
o detergentoch¹.
_______

1 Ú. v. EÚ L 104, 8.4.2004, s. 1. Nariadenie 
zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) 
č. 907/2006 (Ú. v. EÚ L 168, 21.6.2006, s. 5).

Odôvodnenie

Nariadenie o detergentoch obsahuje špecifické ustanovenia o označovaní detergentov, ktoré 
sa musia dodržiavať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
ODÔVODNENIE 46

(26) V záujme fungovania vnútorného trhu 
s látkami a zmesami a súčasného 
zabezpečenia vysokej úrovne ochrany 
zdravia ľudí a životného prostredia by sa 
mali stanoviť pravidlá týkajúce sa zoznamu 
klasifikácie a označovania. Klasifikácia 
a označenie každej látky uvedenej na trh by 
sa preto mali oznámiť agentúre, aby ich 
zaradila do zoznamu.

(26) V záujme fungovania vnútorného trhu 
s látkami a zmesami a súčasného 
zabezpečenia vysokej úrovne ochrany 
zdravia ľudí a životného prostredia by sa 
mali stanoviť pravidlá týkajúce sa zoznamu 
klasifikácie a označovania. Klasifikácia 
a označenie každej látky uvedenej na trh, 
ktorá patrí v súlade s nariadením (ES) č. 
1907/2006 medzi látky podliehajúce 
registrácii v množstve 1 tony za rok alebo 
vyššom, by sa preto mali oznámiť agentúre, 
aby ich zaradila do zoznamu.

Odôvodnenie

Článok 6 nariadenia (ES) č. 1907/2006 stanovuje povinnosť registrovať látky prekračujúce 
limit jednej tony.  V súlade s ustanoveniami REACH a podrobným hodnotením, na základe 
ktorého bol stanovený tento limit, by sa rovnaký limit mal uplatňovať na oznamovanie 
informácií agentúre požadovaných v rámci GHS systému.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
ODÔVODNENIE 55

(55) S cieľom zabezpečiť transparentnosť, 
nestrannosť a konzistentnosť pri 
presadzovaní predpisov zo strany 
členských štátov je potrebné, aby členské 
štáty vytvorili vhodný rámec na ukladanie 
efektívnych, primeraných a odrádzajúcich 

(55) S cieľom zabezpečiť transparentnosť, 
nestrannosť a konzistentnosť pri 
presadzovaní predpisov zo strany 
členských štátov je potrebné, aby členské 
štáty vytvorili vhodný rámec na ukladanie 
efektívnych, primeraných a odrádzajúcich 
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sankcií za nedodržanie tohto nariadenia, 
pretože jeho nedodržiavanie môže viesť 
k poškodeniu zdravia ľudí a životného 
prostredia.

sankcií za nedodržanie tohto nariadenia, 
pretože jeho nedodržiavanie môže viesť 
k poškodeniu zdravia ľudí a životného 
prostredia. Členské štáty by tiež mali 
zriadiť účinný systém dozoru a kontroly.

Odôvodnenie

Účinný systém dozoru a kontroly je nutný na to, aby systém zriadený podľa tohto nariadenia 
bol efektívny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
ODÔVODNENIE 64

(64) Na Komisiu by sa mala previesť 
najmä právomoc prispôsobovať toto 
nariadenie technickému pokroku vrátane 
zapracúvania zmien a doplnení GHS 
prijatých na úrovni OSN. Pri vykonávaní 
zmien v záujme prispôsobenia nariadenia 
technickému pokroku by sa mal zohľadniť 
polročný pracovný cyklus na úrovni OSN. 
Okrem toho by sa Komisii mala zveriť 
právomoc prijímať rozhodnutia o 
harmonizovanej klasifikácii a označovaní 
špecifických látok. Keďže ide o opatrenia 
všeobecného významu, ktoré sú zamerané 
na zmenu a doplnenie iných ako 
podstatných prvkov tohto nariadenia, mali 
by sa prijať v súlade s regulačným 
postupom s kontrolou stanoveným v článku 
5a rozhodnutia 1999/468/ES.

(64) Komisia by mala mať právomoc 
prispôsobovať toto nariadenie technickému 
a vedeckému pokroku vrátane 
zapracúvania zmien a doplnení GHS 
prijatých na úrovni OSN. Pri vykonávaní 
zmien v záujme prispôsobenia nariadenia 
technickému a vedeckému pokroku by sa 
mal zohľadniť polročný pracovný cyklus 
na úrovni OSN. V tomto nariadení by sa 
mal odzrkadľovať aj vývoj a validácia 
nových testovacích metód.  Okrem toho by 
sa Komisii mala zveriť právomoc prijímať 
rozhodnutia o harmonizovanej klasifikácii 
a označovaní špecifických látok. Keďže ide 
o opatrenia všeobecného významu, ktoré 
sú zamerané na zmenu a doplnenie iných 
ako podstatných prvkov tohto nariadenia, 
mali by sa prijať v súlade s regulačným 
postupom s kontrolou stanoveným v článku 
5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Odôvodnenie

V oblasti chemických látok dochádza k rýchlemu vedeckému a technickému pokroku. Je 
potrebné prispôsobiť nariadenie vedeckému vývoju vrátane vývoju v testovacích metódach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
ČLÁNOK 1 ODSEK 1 PÍSMENO A)

(a) harmonizácie klasifikácie látok a zmesí 
a pravidiel označovania a balenia 

(a) harmonizácie kritérií na klasifikáciu a 
klasifikácie látok a zmesí a pravidiel 
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nebezpečných látok a zmesí; označovania a balenia nebezpečných látok 
a zmesí;

Odôvodnenie

Na zabezpečenie súladu s cieľmi nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
ČLÁNOK 1 ODSEK 2 PÍSMENO D)

(d) látky a zmesi na vedecký výskum 
a vývoj, ktoré sa neuvádzajú na trh, za 
predpokladu, že sa používajú v takých 
kontrolovaných podmienkach 
minimalizujúcich ich expozíciu, ako keby 
boli podľa prílohy I klasifikované ako 
karcinogénne, s mutagénnym účinkom na 
zárodočné bunky alebo toxické pre 
reprodukciu (CMR), kategória 1A alebo 
1B.

(d) látky a zmesi na vedecký výskum 
a vývoj alebo na procesne orientovaný 
výskum a vývoj, ktoré sa neuvádzajú na trh 
alebo sa uvádzajú na trh v ročnom objeme 
nižšom ako 1 tona na dodávateľa.

Odôvodnenie

Vedecký výskum a vývoj môžu viesť k bezpečnejším alternatívnym riešeniam a riešeniam, 
ktorých výsledkom je menšie znečisťovanie prostredia.  Preto by sa nariadenie nemalo 
vzťahovať v súlade s ustanoveniami REACH na množstvá látok pod uvedeným limitom a na 
zmesi na vedecký výskum a vývoj.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
ČLÁNOK 2 BOD 4A (nový)

(4a) prípravok je zmes alebo roztok 
pozostávajúci z dvoch alebo viacerých 
látok; zmes a prípravok sú synonymá.

Odôvodnenie

Z dôvodu kompletnosti sa vsúva vymedzenie pojmu zmes, ktoré vychádza z definície uvedenej 
v ustanoveniach REACH. Pojem zmes je synonymom pojmu prípravok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
ČLÁNOK 3 ODSEK 2 ÚVOD

2. Látka alebo zmes je nebezpečná, ak 2. Ak látka alebo zmes spĺňa kritériá 
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spĺňa kritériá ktorejkoľvek z týchto tried 
alebo kategórií nebezpečnosti stanovených 
v prílohe I:

ktorejkoľvek z nasledovných tried alebo 
kategórií nebezpečnosti stanovených v 
prílohe I, považuje sa za nebezpečnú v 
zmysle nariadenia (ES) č. 1907/2006 a na 
účely nadväzujúcich právnych predpisov:

Odôvodnenie

S cieľom zosúladenia ustanovenia s ustanoveniami nariadenia REACH (ES 1907/2006) a 
zabránenia zámeny pojmov rizika a nebezpečenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
ČLÁNOK 3 ODSEK 3

3. Pri triedach nebezpečnosti môže 
Komisia vytvoriť na základe spôsobu 
expozície alebo charakteru účinkov ďalšie 
rozlíšenia a následne zmeniť a doplniť 
druhý pododsek odseku 1. Tieto opatrenia 
navrhnuté na účely zmeny a doplnenia 
nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa 
prijímajú v súlade s regulačným postupom 
s kontrolou uvedeným v článku 54 ods. 3.

3. Do tried nebezpečnosti môže Komisia 
zakomponovať ďalšie rozlíšenia na 
základe spôsobu expozície alebo 
charakteru účinkov a následne zmeniť a 
doplniť druhý pododsek odseku 1. Tieto 
opatrenia navrhnuté na účely zmeny 
a doplnenia nepodstatných prvkov tohto 
nariadenia sa prijímajú v súlade 
s regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 54 ods. 3.

Odôvodnenie

Z dôvodu medzinárodnej pôsobnosti nariadenia, je úloha Komisie integračná.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
ČLÁNOK 5 ODSEK 1 PÍSMENO B)

(b) epidemiologické údaje a skúsenosti 
týkajúce sa účinkov na ľudí;

(b) spoľahlivé epidemiologické údaje 
a vedecky overené skúsenosti týkajúce 
sa účinkov látok na ľudí (napr. údaje 
o účinkoch na pracovníkov, údaje 
z databáz o haváriách a z výhľadových 
štúdií);

Odôvodnenie

Je dôležité upozorniť na spoľahlivosť a povahu údajov, ktoré sa majú použiť a na dostupnosť 
údajov z medzinárodne uznávaných programov alebo zdrojov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
ČLÁNOK 5 ODSEK 1 PÍSMENO CA) (nové)

(ca) iné informácie získané v rámci 
medzinárodných chemických programov.

Odôvodnenie

Je dôležité upozorniť na spoľahlivosť a povahu údajov, ktoré sa majú použiť a na dostupnosť 
údajov z medzinárodne uznávaných programov alebo zdrojov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
ČLÁNOK 6 ODSEK 1

1. Dodávateľ zmesi identifikuje príslušné 
dostupné informácie, aby sa stanovilo, či je 
so zmesou spojené fyzikálne 
nebezpečenstvo, nebezpečenstvo pre 
zdravie alebo pre životné prostredie, ako sú 
stanovené v prílohe I, a najmä tieto 
informácie:

1. Dodávateľ zmesi identifikuje príslušné 
dostupné informácie, aby sa stanovilo, či je 
so zmesou spojené fyzikálne 
nebezpečenstvo, nebezpečenstvo pre 
zdravie alebo pre životné prostredie, ako sú 
stanovené v prílohe I, a najmä tieto 
informácie:

(a) údaje získané v súlade s niektorou z 
metód uvedených v článku 8 ods. 3 o 
samotnej zmesi alebo o látkach, ktoré 
obsahuje;

(a) údaje získané v súlade s niektorou z 
metód uvedených v článku 8 ods. 3 o 
samotnej zmesi alebo o látkach, ktoré 
obsahuje;

(b) epidemiologické údaje a skúsenosti 
týkajúce sa účinkov na ľudí pre samotnú 
zmes alebo látky, ktoré obsahuje;

(b) spoľahlivé epidemiologické údaje 
a vedecky overené skúsenosti týkajúce 
sa účinkov zmesi samotnej alebo látok, 
ktoré obsahuje, na ľudí (napr. údaje 
o účinkoch na pracovníkov, údaje 
z databáz o haváriách a z výhľadových 
štúdií);

(c) iné informácie získané v súlade 
s oddielom 1 prílohy XI 
k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 týkajúce 
sa samotnej zmesi alebo látok, ktoré 
obsahuje.

(c) iné informácie získané v súlade 
s oddielom 1 prílohy XI 
k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 týkajúce 
sa samotnej zmesi alebo látok, ktoré 
obsahuje.

(ca) iné informácie získané v rámci 
medzinárodných chemických programov 
týkajúce sa samotnej zmesi alebo látok, 
ktoré obsahuje;
(cb) informácie týkajúce sa zloženia a 
klasifikácie existujúcich zmesí v skupine 
podobných zmesí.
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Informácie sa týkajú formy alebo 
fyzikálneho stavu, v akom sa zmes používa 
alebo by sa podľa odôvodneného 
predpokladu mala používať po uvedení na 
trh.

Informácie sa týkajú formy alebo 
fyzikálneho stavu, v akom sa zmes používa 
alebo by sa podľa odôvodneného 
predpokladu mala používať po uvedení na 
trh, ak je to relevantné.

Odôvodnenie

Je dôležité upozorniť na spoľahlivosť a povahu údajov, ktoré sa majú použiť a na dostupnosť 
údajov z medzinárodne uznávaných programov alebo zdrojov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
ČLÁNOK 6 ODSEK 2

2. S výhradou odsekov 3 a 4, ak sú k 
dispozícii informácie uvedené v odseku 1 
písm. a) pre samotnú zmes a dodávateľ sa 
uistil, že tieto informácie sú primerané a 
spoľahlivé, používa tieto informácie na 
účely hodnotenia podľa kapitoly 2.

2. S výhradou odsekov 3 a 4, ak sú k 
dispozícii informácie uvedené v odseku 1 
pre samotnú zmes a dodávateľ sa uistil, že 
tieto informácie sú primerané a spoľahlivé, 
používa tieto informácie na účely 
hodnotenia podľa kapitoly 2.

Odôvodnenie

Malo by sa odkazovať na odsek 1 ako celok, aby sa zahrnuli všetky dostupné relevantné 
údaje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
ČLÁNOK 7 ODSEK 1

1. Ak sa na účely tohto nariadenia 
vykonávajú nové testy, vykonávajú sa testy 
na zvieratách v zmysle 
smernice 86/609/EHS iba vtedy, ak iné 
alternatívy nie sú možné.

1. Ak sa na účely tohto nariadenia 
vykonávajú nové testy, testy na zvieratách 
v zmysle smernice 86/609/EHS sa 
vykonávajú iba vtedy, ak nie sú možné iné 
alternatívy s rovnakým stupňom 
spoľahlivosti a kvality údajov.

Testovacie metódy sa pravidelne revidujú 
a zdokonaľujú s cieľom znížiť testovanie 
na stavovcoch a počet zvierat, na ktorých 
sa testy vykonávajú.

Odôvodnenie

Je tu znovu potrebné pripomenúť snahu znížiť testovanie na zvieratách.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
ČLÁNOK 7 ODSEK 2

2. Na účely tohto nariadenia sa testy na 
ľuďoch a ostatných primátoch 
nevykonávajú.

2. Na účely tohto nariadenia sa testy na 
ľuďoch a ostatných primátoch vykonávajú 
len vtedy, ak nie sú možné iné alternatívy.
Nevykonávajú sa s cieľom negovať iné 
údaje.

Odôvodnenie

 Testy na ľuďoch a ostatných primátoch by sa mali obmedzovať na prípady, keď sa informácie 
potrebné na ochranu ľudského zdravia nedajú získať iným spoľahlivým spôsobom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
ČLÁNOK 8 ODSEK 3 PÍSMENO C)

(c) pokiaľ ide o nebezpečenstvo pre 
zdravie a pre životné prostredie, ako sú 
stanovené v častiach 3 a 4 prílohy I, 
medzinárodne uznané vedecké zásady 
alebo metódy validované podľa 
medzinárodných postupov.

(c) pokiaľ ide o nebezpečenstvo pre 
zdravie a pre životné prostredie, ako sú 
stanovené v častiach 3 a 4 prílohy I, 
metódy, ktoré sú v súlade s medzinárodne 
uznanými vedeckými zásadami alebo 
metódy validované podľa medzinárodných 
postupov.

Odôvodnenie

V súvislosti s identifikáciou nebezpečenstva pre zdravie a pre životné prostredie je potrebné 
poukázať na solídne, medzinárodne uznané, vedecké zásady. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
ČLÁNOK 11 ODSEK 1

1. Ak látka obsahuje vo forme nečistoty, 
prísady alebo jednotlivej zložky inú látku, 
ktorá je sama klasifikovaná ako 
nebezpečná, na účely klasifikácie sa 
zohľadňuje táto informácia, ak je 
koncentrácia nečistoty, prísady alebo 
jednotlivej zložky rovnaká ako jej medzná 
hodnota uvedená v odseku 3 alebo vyššia.

1. Ak látka obsahuje vo forme 
identifikovanej nečistoty, prísady alebo 
jednotlivej zložky inú látku, ktorá je sama 
klasifikovaná ako nebezpečná, na účely 
klasifikácie sa zohľadňuje táto informácia, 
ak je koncentrácia nečistoty, prísady alebo 
jednotlivej zložky rovnaká ako jej medzná 
hodnota uvedená v odseku 3 alebo vyššia.

Odôvodnenie

Platná príloha VI k smernici o nebezpečných látkach (oddiel 1.7.2.1) vyžaduje, aby sa látky, 
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pri ktorých boli identifikované nečistoty, prísady alebo jednotlivé zložky v stanovených 
limitoch alebo nad limitmi, klasifikovali podľa požiadaviek smernice o nebezpečných 
prípravkoch. Považuje sa to za vhodné pri klasifikácii mnohých zložitých látok s premenlivým 
obsahom nečistôt alebo zložiek a ak je nemožné identifikovať všetky z nich.

Formulácia použitá v návrhu by automaticky viedla k najnižšej medznej hodnote bez ohľadu 
na jej odôvodnenosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
ČLÁNOK 11 ODSEK 2

2. Ak zmes obsahuje buď ako zložka alebo 
vo forme nečistoty či prísady inú látku, 
ktorá je klasifikovaná ako nebezpečná, na 
účely klasifikácie sa zohľadňuje táto 
informácia, ak je koncentrácia tejto látky 
rovnaká ako jej medzná hodnota uvedená 
v odseku 3 alebo vyššia.

2. Ak zmes obsahuje látku, ktorá je 
klasifikovaná ako nebezpečná, ako zložku 
alebo vo forme identifikovanej nečistoty či 
prísady, na účely klasifikácie sa 
zohľadňuje táto informácia, ak je 
koncentrácia tejto látky rovnaká ako jej 
medzná hodnota uvedená v odseku 3 alebo 
vyššia.

Odôvodnenie

Platná príloha VI k smernici o nebezpečných látkach (oddiel 1.7.2.1) vyžaduje, aby sa látky, 
pri ktorých boli identifikované nečistoty, prísady alebo jednotlivé zložky v stanovených 
limitoch alebo nad limitmi, klasifikovali podľa požiadaviek smernice o nebezpečných 
prípravkoch. Považuje sa to za vhodné pri klasifikácii mnohých zložitých látok s premenlivým 
obsahom nečistôt alebo zložiek a ak je nemožné identifikovať všetky z nich.

Formulácia použitá v návrhu by automaticky viedla k najnižšej medznej hodnote bez ohľadu 
na jej odôvodnenosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
ČLÁNOK 26 ODSEK 2 PODODSEK 2

Výšku poplatkov stanovuje Komisia 
v súlade s postupom uvedeným 
v článku 54 ods. 2.

Výšku poplatkov stanovuje Komisia 
v súlade s postupom uvedeným 
v článku 54 ods. 2. Pre malé a stredné 
podniky sa stanovuje nižší poplatok.

Odôvodnenie

Malé a stredné podniky by mali platiť nižšie poplatky kvôli finančným dôsledkom, ktoré na ne 
majú právne predpisy týkajúce sa REACH a GHS.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
ČLÁNOK 26 ODSEK 4A (nový)

4a. Dodávateľ bezodkladne informuje 
agentúru, ak sa klasifikácia látky alebo 
zmesi upraví v súlade s článkom 15. Ak sa 
klasifikácia zmení na triedu 
nebezpečenstva 3.5., 3.6 alebo 3.7 
uvedenú v prílohe I, agentúra preskúma 
svoje rozhodnutie o dôvernosti.

Odôvodnenie

Je potrebné predpokladať situáciu, že sa klasifikácia látky alebo zmesi, u ktorej sa rozhodlo o 
určitej dôvernosti, pokiaľ ide o jej chemickú identitu, zmení. Ak sa klasifikácia zmení na CMR, 
agentúra musí preskúmať svoje rozhodnutie o dôvernosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
ČLÁNOK 31 ODSEK 2 ÚVODNÁ ČASŤ

2. Ak Komisia o to požiada, agentúra 
pripravuje a predkladá Komisii návrhy 
na výnimky z povinnosti označovať 
podľa článkov 17 a 34:

2. Ak Komisia alebo prípadne členský štát 
o to požiada, agentúra pripravuje 
a predkladá Komisii návrhy na výnimky 
z povinnosti označovať (vrátane 
vykonávacích pravidiel) podľa článkov 17 
a 34:

Odôvodnenie

Členské štáty by mali mať tiež možnosť, ak je to vhodné, požiadať agentúru o vypracovanie 
návrhov na výnimky, ktoré napokon agentúra predloží Komisii, a to medziiným s cieľom 
uľahčiť malým a stredným podnikom vykonávanie ustanovení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
ČLÁNOK 31 ODSEK 2A (nový)

2a. Bez toho, aby boli dotknuté odseky 1 a 
2, upozornenia týkajúce sa 
nebezpečenstva a prevencie vo vzťahu k 
látkam alebo zmesiam v malých alebo 
nevhodných obaloch môžu byť dostupné 
prostredníctvom adresy internetovej 
stránky alebo bezplatného telefonického 
čísla vytlačeného na obale. Ak sa látka 
alebo zmes klasifikuje ako nebezpečná, 
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príslušný piktogram sa musí zobraziť na 
etikete.

Odôvodnenie

Keď sa na obale, ktorý je veľmi malý alebo inak nevhodný na zobrazenie  informácií, tlačí 
veľký rozsah informácií, neexistujú záruky, že ich spotrebiteľ pojme. Adresa internetovej 
stránky alebo bezplatné telefonické číslo by boli viditeľné aj na malých obaloch a mohli by 
poskytnúť alternatívny kanál, prostredníctvom ktorého by spotrebitelia mohli získať príslušné 
informácie. Ako dodatočné preventívne opatrenie sa musí  zobraziť príslušný piktogram pre 
každú nebezpečnú látku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
ČLÁNOK 31 ODSEK 2B (nový)

2b. Označovanie sa nevyžaduje v prípade 
balení na jednotlivé použitie (alebo jedno 
podanie, jednu porciu či jednotkovú 
dávku), ktoré sa uchovávajú v balení 
označenom v súlade s týmto nariadením, a 
vyberú sa iba na účel použitia podľa 
návodu na zaobchádzanie s ňou alebo 
návodu na použitie a okamžite sa 
vyprázdnia.

Odôvodnenie

S piktogramom pre určité nebezpečenstvo sa nespájajú nasledujúce dve kategórie 
nebezpečenstva. Ak by sa upozornenie o nebezpečenstve z obalu vynechalo, používatelia by o 
tomto nebezpečenstve nevedeli. Navrhovaný PDN odzrkadľuje bežnú prax zo smernice o 
nebezpečných prípravkoch týkajúcu sa zmesí klasifikovaných ako R10 alebo R52/53, t.j. 
klasifikácií nespájajúcich sa so symbolom nebezpečenstva.

Objasňuje situáciu týkajúcu sa zmesí dodávaných vo forme jednotlivých dávok, kde je výrobok 
(napr. tabletka) určený a) iba na jednorazové použitie, b) musí sa vybrať z vonkajšieho obalu 
tesne pred použitím a c) celý návod (a ďalšie označenia) sa nachádzajú na vonkajšom obale.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
ČLÁNOK 33

Dodávateľ látky alebo zmesi aktualizuje 
etiketu bezodkladne po akejkoľvek zmene 
klasifikácie a označenia látky alebo zmesi.

Dodávateľ látky alebo zmesi prijme 
primerané opatrenia na aktualizáciu 
etikety  po akejkoľvek zmene klasifikácie 
a označenia látky alebo zmesi bez 
zbytočného odkladu a v lehote maximálne 
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šiestich mesiacov po zmene klasifikácie.
Dodávateľ zmesi uvedenej v článku 24 
aktualizuje etiketu bezodkladne po 
akejkoľvek zmene klasifikácie látky a 
označenia zmesi.
Týmto článkom nie sú dotknuté 
smernice 91/414/EHS a 98/8/ES.

Týmto článkom nie sú dotknuté 
smernice 91/414/EHS a 98/8/ES.

Odôvodnenie

Všetky zmeny klasifikácie látok a zmesí by mali viesť k bezodkladnej aktualizácii etikety. 
Dodávateľ by mal konať čo najrýchlejšie, ale aj v menej naliehavých prípadoch (napr. pri 
aktualizácii adresy výrobcu) by to malo byť v jasne stanovenom čase.

Z bezpečnostných dôvodov by sa etikety mali aktualizovať čo najskôr po uskutočnení zmien.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
ČLÁNOK 36 ODSEK 1 PODODSEK 1

1. Ak sa používa vnútorný aj vonkajší obal 
a na vonkajšom obale sa neuvádza 
piktogram v súlade s pravidlami 
pre prepravu nebezpečného tovaru podľa 
nariadenia (EHS) č. 3922/91, 
smernice 94/55/ES, smernice 96/49/ES 
alebo smernice 2002/59/ES, musí byť 
v súlade s týmto nariadením označený 
vnútorný aj vonkajší obal;

1. Ak sa používa vnútorný aj vonkajší obal,
požiadavky na označovanie sa budú 
považovať za splnené, ak sa vonkajší obal 
označí v súlade s pravidlami pre prepravu 
nebezpečného tovaru podľa nariadenia 
(EHS) č. 3922/91, smernice 94/55/ES, 
smernice 96/49/ES alebo 
smernice 2002/59/ES a ak sa vnútorný 
obal alebo obaly označia v súlade s týmto 
nariadením;

Odôvodnenie

V súlade s platnými ustanoveniami smernice o nebezpečných prípravkoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
ČLÁNOK 36 ODSEK 2A (nový)

2a. Ak je označenie na vnútornom obale 
jasne viditeľné vďaka priesvitnému 
vonkajšiemu baleniu (napr. zmršťovacej 
fólii), ďalšie označenie na vonkajšom 
obale sa nepožaduje.
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Odôvodnenie

Ak je vonkajší obal priehľadný, nie je potrebné označovať aj vonkajší obal, čo by mohlo len 
mýliť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
ČLÁNOK 36A (nový)

Článok 36a
Usmerňovanie agentúrou

1. Bez to, aby boli dotknuté pravidlá 
označovania stanovené v hlave III, 
dodávateľ látky alebo zmesi určenej na 
použitie pre širokú verejnosť označuje 
výrobok v súlade s usmerneniami 
agentúry pre sprostredkovanie informácií 
o rizikách a bezpečnom používaní 
chemických látok a zmesí spotrebiteľskej 
verejnosti, ako je stanovené v nariadení 
(ES) č. 1907/2006.
2. Agentúra vydáva usmernenia uvedené 
v odseku 1 po porade s príslušnými 
orgánmi a zainteresovanými stranami, 
pričom podľa potreby využíva náležité 
osvedčené postupy. Usmernenia sú 
k dispozícii do 18 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Spotrebiteľom je potrebné poskytovať náležité informácie, aby sa zabezpečila vysoká úroveň 
ochrany a dodržiavania bezpečnostných noriem. Primeraný a zosúladený systém 
poskytovania informácií poskytne spotrebiteľom informácie potrebné na to, aby pri používaní 
výrobkov obsahujúcich chemické látky prihliadali na riziká bezpečným a účinným spôsobom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
ČLÁNOK 37 ODSEK 2

2. Obaly vo forme nádob obsahujúce 
nebezpečnú látku alebo zmes, ktoré sú 
predávané alebo sprístupnené širokej 
verejnosti, nemajú ani tvar ani grafické 
dekorácie, ktoré by mohli priťahovať alebo 
vyvolať aktívnu zvedavosť u detí alebo by 

2. Obaly vo forme nádob obsahujúce 
nebezpečnú látku alebo zmes, ktoré sú 
predávané alebo sprístupnené širokej 
verejnosti, nesmú mať ani tvar ani grafické 
dekorácie, ktoré by mohli priťahovať alebo 
vyvolať aktívnu zvedavosť u detí alebo by 
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mohli spotrebiteľov uviesť do omylu, ani 
úpravu alebo označenie, aké sa používa pre 
potraviny, krmivo pre zvieratá, liečivé 
výrobky alebo kozmetické výrobky.

mohli spotrebiteľov uviesť do omylu, ani 
úpravu alebo označenie, aké sa používa pre 
potraviny, krmivo pre zvieratá, liečivé 
výrobky alebo kozmetické výrobky, čo by 
mohlo uviesť spotrebiteľa do omylu.

Ak tieto nádoby spĺňajú požiadavky podľa 
oddielu 3.1.1 prílohy II, sú vybavené 
uzávermi zaistenými tak, aby ich nemohli 
otvoriť deti, v súlade s oddielmi 3.1.2, 
3.1.3 a 3.1.4.2 prílohy II.

Ak tieto nádoby spĺňajú požiadavky podľa 
oddielu 3.1.1 prílohy II, musia byť
vybavené uzávermi zaistenými tak, aby ich 
nemohli otvoriť deti, v súlade 
s oddielmi 3.1.2, 3.1.3 a 3.1.4.2 prílohy II, 
pokiaľ v samostatnej smernici alebo 
nariadení EÚ nie sú uvedené osobitné 
ustanovenia o balení uplatňujúce sa na 
zmes.

Ak tieto nádoby spĺňajú požiadavky podľa 
oddielu 3.2.1 prílohy II, je na nich uvedené
upozornenie na nebezpečnosť pri dotyku v 
súlade s oddielom 3.2.2 prílohy II.

Ak tieto nádoby spĺňajú požiadavky podľa 
oddielu 3.2.1 prílohy II, musí na nich byť
hmatové upozornenie o nebezpečnosti v 
súlade s oddielom 3.2.2 prílohy II, pokiaľ 
v samostatnej smernici alebo nariadení 
EÚ nie sú uvedené osobitné ustanovenia 
o balení uplatňujúce sa na zmes.

Odôvodnenie

V platnosti musia zostať všetky osobitné ustanovenia uplatňujúce sa na jednotlivé skupiny 
látok alebo zmesí, aby sa zabezpečila vysoká úroveň ochrany. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
ČLÁNOK 40 ODSEK 1 PÍSMENO E)

(e) prípadne akýkoľvek ďalší parameter, 
ktorý v prípade potreby umožňuje 
posúdenie nebezpečnosti zmesí 
obsahujúcich danú nebezpečnú látku alebo 
látok obsahujúcich také nebezpečné látky 
ako nečistoty, prísady a zložky pre zdravie 
alebo životné prostredie.

(e) prípadne akýkoľvek ďalší parameter, 
ktorý v prípade potreby umožňuje 
posúdenie nebezpečnosti zmesí 
obsahujúcich danú nebezpečnú látku alebo 
nebezpečnosti látok obsahujúcich také 
nebezpečné látky, ako sú identifikované 
nečistoty, prísady a zložky, pre zdravie 
alebo životné prostredie.

Odôvodnenie

Platná príloha VI k smernici o nebezpečných látkach (oddiel 1.7.2.1) vyžaduje, aby sa látky, 
pri ktorých boli identifikované nečistoty, prísady alebo jednotlivé zložky v stanovených 
limitoch alebo nad limitmi, klasifikovali podľa požiadaviek smernice o nebezpečných 
prípravkoch. Považuje sa to za vhodné pri klasifikácii mnohých zložitých látok s premenlivým 
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obsahom nečistôt alebo zložiek a ak je nemožné identifikovať všetky z nich.

Formulácia použitá v návrhu by automaticky viedla k najnižšej medznej hodnote bez ohľadu 
na jej odôvodnenosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
ČLÁNOK 41 ODSEK 1 ÚVODNÁ ČASŤ

1. Každý výrobca alebo dovozca alebo 
skupina výrobcov alebo dovozcov, ďalej 
len „oznamovatelia“, ktorí uvádzajú na trh 
látku, ktorá podlieha registrácii v súlade 
s nariadením (ES) č. 1907/2006, alebo 
látku, ktorá je klasifikovaná ako 
nebezpečná sama o sebe alebo v zmesi s 
koncentračnými limitmi presahujúcimi 
limity stanovené v smernici 1999/45/ES, 
alebo prípadne v tomto nariadení, čo má za 
následok klasifikáciu zmesi ako 
nebezpečnej, oznamujú agentúre tieto 
informácie na účely jej zaradenia do 
zoznamu podľa článku 43:

1. Každý výrobca alebo dovozca alebo 
skupina výrobcov alebo dovozcov, ďalej 
len „oznamovatelia“, ktorí v množstve  
prevyšujúcom 1 tonu ročne uvádzajú na 
trh buď látku, ktorá podlieha registrácii v 
súlade s článkom 6 ods. 1 nariadenia (ES) 
č. 1907/2006, alebo látku, ktorá je 
klasifikovaná ako nebezpečná sama osebe 
alebo v zmesi s koncentračnými limitmi 
presahujúcimi limity stanovené 
v smernici 1999/45/ES, alebo prípadne v 
tomto nariadení, čo má za následok 
klasifikáciu zmesi ako nebezpečnej, 
oznamujú agentúre tieto informácie na 
účely jej zaradenia do zoznamu podľa 
článku 43:

Odôvodnenie

Článok 6 nariadenia (ES) č. 1907/2006 stanovuje povinnosť registrovať látky prekračujúce 
limit jednej tony.  V súlade s ustanoveniami REACH a podrobným hodnotením, na základe 
ktorého bol stanovený tento limit, by sa rovnaký limit mal uplatňovať na oznamovanie 
informácií agentúre požadovaných v rámci GHS systému.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
ČLÁNOK 43 ODSEK 1 ´PODODSEK 3

Informácie v zozname zodpovedajúce 
informáciám uvedeným v článku 119 
ods. 1 nariadenia (ES) č. 1907/2006 sú 
verejne prístupné. K ostatným informáciám 
o každej látke na zozname poskytuje 
agentúra prístup oznamovateľom a 
registrujúcim, ktorí predložili informácie o 
danej látke v súlade s článkom 29 ods. 1 
nariadenia (ES) č. 1907/2006. Iným 
subjektom poskytuje k takýmto 

Informácie v zozname zodpovedajúce 
informáciám uvedeným v článku 119 
ods. 1 nariadenia (ES) č. 1907/2006 sú 
verejne prístupné s výnimkou prípadov, 
keď dodávateľ predložil žiadosť v súlade 
s článkom 26, ktorú agentúra prijala.
K ostatným informáciám o každej látke 
na zozname poskytuje agentúra prístup 
oznamovateľom a registrujúcim, ktorí 
predložili informácie o danej látke v súlade 
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informáciám prístup v súlade 
s článkom 118 uvedeného nariadenia.

s článkom 29 ods. 1 nariadenia (ES) 
č. 1907/2006. Iným subjektom poskytuje 
k takýmto informáciám prístup v súlade 
s článkom 118 uvedeného nariadenia.

Odôvodnenie

Musí sa zaručiť možnosť podávať žiadosti týkajúce sa ochrany práv duševného vlastníctva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
ČLÁNOK 45

1. Členské štáty ustanovujú orgán alebo 
orgány zodpovedné za príjem informácií 
od dodávateľov vrátane chemického 
zloženia zmesí uvádzaných na trh, ktoré sú 
klasifikované ako nebezpečné alebo sa 
považujú za nebezpečné na základe ich 
účinkov na zdravie alebo na základe ich 
fyzikálnych účinkov.

1. Členské štáty ustanovujú orgán alebo 
orgány zodpovedné za príjem informácií 
od dodávateľov vrátane údajov o 
chemickom zložení zmesí uvádzaných na 
trh, ktoré sú klasifikované ako nebezpečné 
alebo sa považujú za nebezpečné na 
základe ich účinkov na zdravie alebo na 
základe ich fyzikálnych účinkov.

2. Ustanovené orgány poskytujú všetky 
nevyhnutné záruky na zachovanie 
mlčanlivosti o získaných informáciách. 
Takéto informácie sa môžu použiť iba pri 
navrhovaní preventívnych a liečebných 
opatrení na základe požiadavky lekára, 
najmä v naliehavom prípade. Tieto 
informácie sa nesmú použiť na iné účely.

2. Ustanovené orgány poskytujú všetky 
nevyhnutné záruky na zachovanie 
mlčanlivosti o získaných informáciách. 
Takéto informácie sa môžu použiť iba pri 
navrhovaní preventívnych a liečebných 
opatrení na základe požiadavky lekára, 
najmä v naliehavom prípade. Tieto 
informácie sa nesmú použiť na žiadne iné 
účely.

3. Ustanovené orgány majú na výkon úloh, 
za ktoré zodpovedajú, k dispozícii všetky 
informácie požadované od dodávateľov 
zodpovedných za uvedenie na trh.

3. Ustanovené orgány majú na výkon úloh, 
za ktoré zodpovedajú, k dispozícii všetky 
informácie požadované od dodávateľov 
zodpovedných za uvedenie na trh.

3a. Členské štáty poskytujú každoročne do 
európskej databázy o zraneniach 
vybudovanej v rámci programu EHLASS 
(európsky systému monitorovania úrazov 
v domácnosti a vo voľnom čase) údaje o 
počte úrazov a zmesiach, ktoré sa na nich 
podieľali, a ktoré príslušné orgány 
prešetrovali so zreteľom na liečbu a 
liečebné postupy.
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Odôvodnenie

Musí sa zaručiť právo na duševné vlastníctvo. Zároveň by sa mali získavať a rozširovať údaje 
o úrazoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
ČLÁNOK 46 ODSEK 1

1. Členské štáty prijímajú všetky potrebné 
opatrenia vrátane vedenia systému 
úradných kontrol na zabezpečenie toho, že
látky a zmesi sa uvádzajú na trh iba vtedy, 
ak sú klasifikované, označené a zabalené 
v súlade s týmto nariadením.

1. Členské štáty prijímajú všetky potrebné 
opatrenia vrátane vedenia systému 
úradných kontrol a iných činností 
vhodných podľa konkrétnych okolností na 
zabezpečenie toho, aby sa látky a zmesi 
uvádzali na trh iba vtedy, ak sú 
klasifikované, označené a zabalené 
v súlade s týmto nariadením.

Odôvodnenie

Z nariadenia REACH.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
ČLÁNOK 47

Členské štáty stanovujú predpisy o 
sankciách uplatniteľných pri porušení 
ustanovení tohto nariadenia a prijímajú 
všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie 
ich uplatňovania. Ustanovené sankcie 
musia byť účinné, primerané 
a odrádzajúce. Členské štáty oznamujú 
tieto ustanovenia Komisii najneskôr do 
osemnástich mesiacov od nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia a bezodkladne 
jej oznamujú každú ich následnú zmenu 
a doplnenie.

Členské štáty stanovujú predpisy o 
sankciách uplatniteľných pri porušení 
ustanovení tohto nariadenia a prijímajú 
všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie 
ich uplatňovania. Stanovené sankcie musia 
byť účinné, primerané a odrádzajúce. 
Členské štáty oznamujú tieto ustanovenia 
Komisii najneskôr do osemnástich 
mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia a bezodkladne jej oznamujú 
každú ich následnú zmenu a doplnenie. 
Komisia vyhodnotí údaje o sankciách a 
šíri informácie o osvedčených postupoch z 
hľadiska ich účinnosti.

Odôvodnenie

Komisia by mala analyzovať opatrenia, ktoré prijímajú členské štáty na zabezpečenie 
riadneho vykonávania tohto nariadenia. Informácie o najúčinnejších sankciách by sa mali 
šíriť medzi členskými štátmi.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
ČLÁNOK 53

Komisia môže upraviť a prispôsobiť 
články 12, 14, 23, 27 až 32 a 37 ods. 2 
druhý a tretí pododsek a prílohy I až VII 
technickému pokroku. Tieto opatrenia 
navrhnuté na účely zmeny a doplnenia 
iných ako podstatných prvkov tohto 
nariadenia sa prijímajú v súlade s 
regulačným postupom s kontrolou podľa 
článku 54 ods. 3. Komisia môže zo 
závažných naliehavých dôvodov uplatniť 
postup pre naliehavé prípady uvedený 
v článku 54 ods. 4.

Komisia môže upraviť a prispôsobiť 
prílohy I až VII technickému a vedeckému 
pokroku v súlade s pravidlami 
stanovenými v tomto nariadení. Komisia 
náležite zohľadní ďalší vývoj GHS v 
rámci OSN, vývoj v medzinárodných 
chemických programoch a dohovoroch, 
údaje z databáz o nehodách, akými sú 
informačné jednotky o otravách a 
Európsky systému monitorovania úrazov 
v domácnosti a vo voľnom čase 
(EHLASS), a validáciu alternatívnych 
testov strediskom ECVAM. Tieto opatrenia 
navrhnuté na účely zmeny a doplnenia 
nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa 
prijímajú v súlade s regulačným postupom 
s kontrolou podľa článku 54 ods. 3. 
Komisia môže zo závažných naliehavých 
dôvodov uplatniť postup pre naliehavé 
prípady uvedený v článku 54 ods. 4.

Odôvodnenie

Prispôsobenie nariadenia technickému a vedeckému pokroku je potrebné, môže sa však 
vykonávať len v súlade s legislatívnym rámcom prijatým spolurozhodovacím postupom.  
Články tohto nariadenia by sa mali meniť a dopĺňať len spolurozhodovacím postupom. Pri 
ďalších úpravách sa musí zohľadniť vývoj v GHS a iných medzinárodných chemických 
programoch a dohovoroch. Databázy o nehodách poskytujú informácie o praktických 
účinkoch tohto právneho predpisu, čo je potrebné vziať do úvahy.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

V roku 1980 sa na medzinárodnej úrovni otvorila diskusia o chemikáliách a úlohe, ktorú 
zohrávajú v našom živote, najskôr v Medzinárodnej organizácii práce a potom v OSN, a na 
základe toho sa po viacerých medziobdobiach (Rio v roku 1992, Johanesburg v roku 2002) v 
decembri 2002 prijal systém GHS.

Na európskej úrovni:

 Komisia v roku 2001 publikovala Bielu knihu nazvanú Stratégia budúcej politiky 
chemických látok, v ktorej uvádza, že hodlá navrhnúť začlenenie GHS do právnych 
predpisov Spoločenstva.

 29. októbra 2003 Komisia v dôvodovej správe k zmene a doplneniu smernice 
67/548/ES prijatému spolu s nariadením o REACH uviedla svoj zámer vypracovať 
návrh týkajúci sa GHS.

 21. augusta 2006 a 21. októbra 2006 sa uskutočnili konzultácie zainteresovaných 
strán. Bolo prijatých 370 príspevkov.

 27. júna 2007 Komisia návrh prijala.

 V júni 2007 nadobudlo účinnosť nariadenie o REACH, jedno z hlavných súčastí 
politiky v oblasti chemikálií.

GHS
GHS je dobrovoľným medzinárodným programom harmonizácie, ku ktorému sa EÚ rozhodla 
pristúpiť s cieľom vytvoriť spoločnú zosúladenú základňu, prostredníctvom ktorej by sa riešili 
problémy chemického nebezpečenstva, a ktorý stanovuje základné pravidlá na zabezpečenie:
- bezpečnosti v preprave nebezpečných tovarov;
- ochrany spotrebiteľov, zdravia a bezpečnosti pracovníkov a ochrany životného 
prostredia.

Konkrétne návrh nariadenia:

 harmonizuje klasifikáciu látok a zmesí a pravidlá označovania a balenia nebezpečných 
látok a zmesí;

 stanovuje povinnosť dodávateľov klasifikovať látky a zmesi;

 vytvára zoznam látok a ich harmonizovanú klasifikáciu a označovanie na úrovni 
Spoločenstva (v časti 3 prílohy VI);

 vytvára súpis klasifikácie a označovania, ktorý pozostáva zo všetkých oznámení, 
podkladov a harmonizovaných klasifikácií.
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Pre rozsah medzinárodného obchodu s chemikáliami sa predpokladalo, že medzinárodný 
harmonizovaný systém klasifikácie a označovania je najlepším prostriedkom nielen na 
zabezpečenie bezpečnosti, ale aj  kvality a súladu informácií o výrobkoch vyrábaných miestne 
alebo o dovážaných výrobkoch a monitorovania expozície voči látkam, a tým zabezpečenie 
noriem ochrany zdravia a životného prostredia na celom svete. Jasnejšie povedané, 
poskytovanie zrozumiteľných a relevantných informácií spotrebiteľom zaručí, aby tento 
právny predpis viedol k optimálnym výsledkom.

Za súčasného stavu môže byť tá istá látka alebo látka v tej istej koncentrácii klasifikovaná v 
rôznych krajinách rozdielne v dôsledku odlišných systémov klasifikácie. Klasifikácia tej istej 
látky sa môže líšiť od nebezpečnej, jedovatej alebo škodlivej až po nie nebezpečnú (napr. 
orálna toxicita s LD50 = 257mg/kg sa v klasifikácii GHS označuje za nebezpečnú, v EÚ a v 
krajinách ako sú Austrália, Malajzia a Thajsko sa označuje za škodlivú s keltským krížom, v 
USA, Kanade, Japonsku a Kórei sa klasifikuje ako jedovatá, v Novom Zélande ako 
nebezpečná a v Číne ako nie nebezpečná).

Látky, ktoré sa v Európe klasifikujú ako nebezpečné nemusia v krajinách ako Čína niesť na 
etikete žiaden výstražný symbol. Okrem toho, že táto skutočnosť vytvára nespravodlivú 
konkurenčnú výhodu, vážne ohrozuje všetkých spotrebiteľov, zvlášť na globálnom trhu. Toto 
je jeden z hlavných dôvodov, prečo sa Európska komisia a členské štáty podieľali na práci v 
rámci OSN a rozhodli sa začleniť systém do európskych právnych predpisov.

Chemikálie sa vyrábajú na celom svete a obchoduje sa s nimi po celom svete a riziká sú všade 
rovnaké nehľadiac na teritórium. Klasifikačný systém rizík preto nesmie byť v rôznych 
krajinách odlišný. Riziko alebo absencia rizika je pre všetkých spotrebiteľov všade rovnaká.

Lehoty pre GHS

Reklasifikácia a označovanie látok sa musí ukončiť do:

 1. decembra 2010, pokiaľ ide o látky (3,5 roka po nadobudnutí účinnosti REACH),
 1. júna 2015, pokiaľ ide o zmesi (4,5 roka po nadobudnutí účinnosti REACH).

Lehoty plynú od nadobudnutia účinnosti nariadenia o REACH a akékoľvek prieťahy v 
prijímaní by mohli vytvárať veľkú záťaž na firmy a ich pracovníkov. Preto z dôvodu, že 
znenie vychádza z OSN a je výsledkom medzinárodných rokovaní, na ktorých sa 
zúčastňovala Komisia a členské štáty, sa rozhodlo, že sa predloží len toľko pozmeňujúcich a 
doplňujúcich návrhov, koľko je potrebné na to, aby sa návrh zosúladil s ustanoveniami 
platnými v odvetví a s nariadením o REACH.
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