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Názov dokumentu 

 
Rozdelenie nákladov medzi spoluregistrujúcich s rôznymi 
požiadavkami na údaje  

 
Úvod 

Podľa nariadenia REACH registrujúci musia zaplatiť len za údaje, ktoré skutočne potrebujú na 
registráciu: 
 

• Registrujúci rovnakej látky môžu mať rôzne požiadavky na údaje. Dôvodom môže 
byť hmotnostné pásmo alebo typ registrácie, napríklad látky registrované ako určité 
medziprodukty.  

• Pre registrujúcich okrem toho nemusí byť potrebné spoločne používať niektoré časti 
spoločne predložených údajov z iných dôvodov. Napríklad registrujúci, ktorí majú 
svoje vlastné rovnocenné údaje a nechcú znovu platiť, alebo registrujúci, ktorí sú 
názoru, že spoločne predkladané údaje nie sú vyhovujúcej kvality, sa môžu 
rozhodnúť odstúpiť od konkrétneho sledovaného parametra a poskytnúť svoje údaje. 

• Ak sa však registrujúci opiera o štúdiu z vyššieho hmotnostného pásma na účely 
klasifikácie a označovania svojej látky, môže byť pre neho potrebné dospieť 
k dohode o spoločných nákladoch aj za túto štúdiu. Takáto možnosť nie je v tomto 
scenári zohľadnená, aby sa nezvyšovala komplexita. 

V praxi to znamená, že registrujúci, ktorý sa pripojí k existujúcemu spoločnému predloženiu, 
nemusí zaplatiť za všetky spoločne predkladané údaje, ale len za ich určité časti alebo dokonca 
za žiadne. V tomto príklade sú uvedené typické prípady zahŕňajúce registrujúcich, v prípade 
ktorých je nutný odlišný prístup k údajom. 
 
 
Prípady 

Ďalej sa uvádzajú niektoré typické prípady, ako aj náklady, na ktorých sa registrujúci musia 
podieľať. 
 
Prípad 1: Úplná registrácia, 1 – 10 ton ročne, člen: Platia štandardné požiadavky na 
informácie uvedené v prílohe VII k nariadeniu REACH: V tomto príklade registrujúci nemá 
vlastné údaje, a preto je potrebné, aby si kúpil písomné povolenie na prístup ku všetkým 
požadovaným údajom v hmotnostnom pásme a aby sa podieľal na nákladoch na spoločné 
predkladanie. 
 
Prípad 2: Úplná registrácia, 10 – 100 ton ročne, člen: Platia štandardné požiadavky na 
informácie uvedené v prílohách VII a VIII k nariadeniu REACH: V tomto príklade registrujúci 
nemá vlastné údaje, a preto je potrebné, aby si kúpil písomné povolenie na prístup ku všetkým 
požadovaným údajom v hmotnostnom pásme a aby sa podieľal na nákladoch na spoločné 
predkladanie. 
 
Prípad 3: Úplná registrácia, 1 – 10 ton ročne, s čiastočným odstúpením: Platia štandardné 
požiadavky na informácie uvedené v prílohe VII k nariadeniu REACH. V tomto príklade sa však 
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registrujúci rozhodol neopierať o spoločne predkladané údaje o fyzikálno-chemických 
vlastnostiach látky, napríklad z dôvodu, že má svoje údaje alebo že sa chce opierať o prevzaté 
údaje pre inú látku v rámci krížového prístupu. Takéto odstúpenie od určitých sledovaných 
parametrov je podľa kritérií v článku 11 ods. 3 možné. Registrujúci potrebuje len prístup 
k iným požadovaným údajom (stavovce) a spoločné predkladanie.  
 
Prípad 4: Úplná registrácia, 1 – 10 ton ročne, s úplným odstúpením: Platia štandardné 
požiadavky na informácie uvedené v prílohe VII k nariadeniu REACH. Registrujúci sa však na 
účely splnenia všetkých štandardných požiadaviek na informácie rozhodol neopierať o spoločne 
predkladané údaje, ale o alternatívne informácie. Takéto odstúpenie od všetkých sledovaných 
parametrov je podľa kritérií v článku 11 ods. 3 možné. Registrujúci potrebuje len prístup 
k spoločnému predkladaniu (a zaplatiť musí len svoj podiel nákladov na spoločné 
predkladanie).  
 
Prípad 5: Úplná registrácia, 1 – 10 ton ročne, člen, na základe prílohy III: V zásade platia 
štandardné požiadavky na informácie uvedené v prílohe VII k nariadeniu REACH. Tento 
registrujúci však nemusí predložiť ekotoxikologické a toxikologické informácie, pokiaľ ich 
nevlastní, pretože vie preukázať, že látka je nízkoriziková a nespĺňa kritériá uvedené v prílohe 
III k nariadeniu REACH. Na základe toho registrujúci musí predložiť len údaje týkajúce sa 
bezstavovcov. V tomto príklade registrujúci nemá žiadne údaje týkajúce sa stavovcov, a preto 
sa rozhodol kúpiť povolenie na prístup k nim. Okrem toho sa musí podieľať na nákladoch na 
spoločné predkladanie. 
 
Prípad 6: Prepravovaný izolovaný medziprodukt, <1 000 ton ročne, prísne kontrolované 
podmienky: Pre tento typ registrácie je potrebné predložiť len údaje, ktoré sú voľne dostupné. 
Z toho dôvodu nie je potrebné sa podieľať na nákladoch súvisiacich s údajmi, ktoré nie sú pre 
neho voľne dostupné. Povinnosť spoločného predkladania však platí bez ohľadu na potrebu 
spoločného používania údajov a registrujúci musí zaplatiť svoj podiel na nákladoch na spoločné 
predkladanie. 
 
Prípad 7: Prepravovaný izolovaný medziprodukt, <1 000 ton ročne, bez prísne kontrolovaných 
podmienok: V prípade medziproduktov, s ktorými sa nenarába za prísne kontrolovaných 
podmienok platia štandardné požiadavky na informácie v ich hmotnostnom pásme (1 – 10 ton 
ročne, 10 – 100 ton ročne alebo 100 – 1 000 ton ročne).  
 
V tomto príklade sa medziprodukt vyrába alebo dováža v množstve pod 100 ton ročne. Z tohto 
dôvodu platia štandardné požiadavky na informácie uvedené v prílohách VII a VIII 
k nariadeniu REACH: V tomto príklade registrujúci nemá vlastné údaje a je potrebné, aby si 
kúpil písomné povolenie na prístup ku všetkým požadovaným údajom pre hmotnostné pásmo 
a aby sa podieľal na nákladoch na spoločné predkladanie. 
 
Prípad 8: Prepravovaný izolovaný medziprodukt, <1 000 ton ročne, prísne kontrolované 
podmienky: Podľa článku 18 ods. 3 nariadenia REACH platia požiadavky na informácie uvedené 
v prílohe VII k nariadeniu REACH. V tomto príklade registrujúci nemá vlastné údaje a je 
potrebné, aby si kúpil písomné povolenie na prístup ku všetkým požadovaným údajom a aby 
sa podieľal na nákladoch na spoločné predkladanie.



 

Rozdelenie nákladov medzi 
spoluregistrujúcich s rôznymi 
požiadavkami na údaje 

3 (4) 

  
  
máj 2017  

 

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Fínsko | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu 

 

Údaje 
a rozdelenie 
nákladov 

Úplná 
registrácia, 
1 – 10 ton 
ročne, 
Člen  
 
 
Prípad 1 

Úplná 
registrácia, 
10 – 100 ton 
ročne, 
Člen 
 
 
Prípad 2 

Úplná 
registrácia, 
1 – 10 ton 
ročne, 
člen 
s čiastočným 
odstúpením  
Prípad 3 

Úplná 
registrácia, 
1 – 10 ton 
ročne, 
člen 
s úplným 
odstúpením 
 
Prípad 4 

Úplná 
registrácia, 
1 – 10 ton 
ročne, 
člen, na 
základe 
prílohy III  
Prípad 5 

Prepravovaný 
izolovaný 
medziprodukt, 
<1 000 ton 
ročne, prísne 
kontrolované 
podmienky 
Prípad 6 

Prepravovaný 
izolovaný 
medziprodukt, 
<1 000 ton 
ročne,  
bez prísne 
kontrolovaných 
podmienok 
Prípad 7 

Prepravovaný 
izolovaný 
medziprodukt, 
>1 000 ton 
ročne, prísne 
kontrolované 
podmienky 
Prípad 8 

Príloha VII, 
fyzikálno-
chemické údaje 

X X   X  X X 

Príloha VII, 
(eko)toxikologické 
údaje  

X X X    X X 

         

Príloha VIII, 
(eko)toxikologické 
údaje  

 X     X  

Príloha VIII, údaje 
o osude 
a správaní 

 X     X  

Administratíva*  X X X X X X X X 

Bezpečnostný 
kľúč (token) 

X X X X X X X X 

 * Toto zahŕňa náklady súvisiace s celkovou administratívou fóra SIEF, ktorú nemožno priradiť žiadnej požiadavke na informácie, ako napríklad komunikácia fóra SIEF, prieskumy, webové sídlo fóra SIEF a finančné 
hospodárenie fóra SIEF. V Usmernení k zdieľaniu údajov (pozri: príloha III „Náklady podľa položiek) sa vysvetľuje, či sa nákladové položky môžu považovať za náklady súvisiace s údajmi alebo administratívne náklady.

https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach
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! 
Poznámky 

 
Existuje možnosť odstúpiť od individuálnych štúdií a od celkových spoločne predkladaných 

údajov. Registrujúcich, ktorí odstúpia, nemožno nútiť podieľať sa na nákladoch za údaje, ktoré 
nepotrebujú. 

 
Vzhľadom na špecifické požiadavky na informácie sa pre medziprodukty v skutočnosti v tomto 
prípade nevyžaduje rozdelenie nákladov súvisiacich s údajmi. Z tohto dôvodu títo registrujúci sa 

môžu dohodnúť, že vytvoria samostatné spoločné predkladanie pre medziprodukty. Ďalšie 
informácie sa nachádzajú v Usmernení k zdieľaniu údajov, kapitola 6.2.  

 
Pamätajte na to, že iní (v plnom rozsahu) registrujúci látky môžu ešte stále požadovať prístup 

k údajom predloženým registrujúcimi medziproduktov, najmä v prípade stavovcov. 

https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach
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