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7524/8/06 REV 8 ij 182
PŘÍLOHA XVII DG C I CS

Parafinový gač (ropný), 
rafinovaný aktivním uhlím; 
parafinový gač

(Složitá směs uhlovodíků 
získaná rafinováním 
parafinového gače aktivním 
uhlím za účelem odstranění 
stopových množství polárních 
složek a nečistot.)

649-253-00-4 309-723-9 100684-49-9 N

Petrolatum; petrolatum
(Složitá směs uhlovodíků 
získaná jako polotuhá látka 
z odparafinování zbytkového 
parafinického oleje. Je složena 
převážně z nasycených 
krystalických a kapalných 
uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů převážně 
větším než C12.)

649-254-00-X 232-373-2 8009-03-8 N

Petrolatum (ropné), oxidované; 
petrolatum

(Složitá směs organických 
sloučenin, převážně 
vysokomolekulárních 
karboxylových kyselin, získaná 
oxidací petrolata vzduchem.)

649-255-00-5 265-206-7 64743-01-7 N

Petrolatum (ropné), rafinované 
aluminou; petrolatum
(Složitá směs uhlovodíků 
získaná rafinováním petrolata 
prostřednictvím Al2O3 za 
účelem odstranění polárních 
složek a nečistot. Je složena 
převážně z nasycených, 
krystalických a kapalných 
uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů převážně 
větším než C25.)

649-256-00-0 285-098-5 85029-74-9 N



7524/8/06 REV 8 ij 183
PŘÍLOHA XVII DG C I CS

Petrolatum (ropné), 
hydrogenované; petrolatum
(Složitá směs uhlovodíků 
získaná jako polotuhá látka při 
katalytické hydrogenaci 
odparafinovaných 
parafinických zbytkových 
olejů. Je složena převážně 
z nasycených, 
mikrokrystalických a kapalných 
uhlovodíků s počtem
uhlíkových atomů převážně 
větším než C20.)

649-257-00-6 295-459-9 92045-77-7 N

Petrolatum (ropné), rafinované 
aktivním uhlím; petrolatum

(Složitá směs uhlovodíků 
získaná rafinováním ropného 
petrolata aktivním uhlím za 
účelem odstranění polárních 
složek a nečistot. Je složena 
převážně z nasycených 
uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů převážně 
větším než C20.)

649-258-00-1 308-149-6 97862-97-0 N

Petrolatum (ropné), rafinované 
kyselinou křemičitou; 
petrolatum

(Složitá směs uhlovodíků 
získaná rafinováním ropného 
petrolata kyselinou křemičitou 
za účelem odstranění stopových 
množství polárních složek 
a nečistot. Je složena převážně 
z nasycených uhlovodíků 
s počtem uhlíkových atomů 
převážně větším než C20.)

649-259-00-7 308-150-1 97862-98-1 N



7524/8/06 REV 8 ij 184
PŘÍLOHA XVII DG C I CS

Petrolatum (ropné), rafinované 
bělicí hlinkou; petrolatum
(Složitá směs uhlovodíků 
získaná rafinováním petrolata 
bělicí hlinkou za účelem 
odstranění polárních složek 
a nečistot. Je složena převážně 
z nasycených uhlovodíků 
s počtem uhlíkových atomů 
převážně větším než C25.)

649-260-00-2 309-706-6 100684-33-1 N

Benzín, přírodní; nízkovroucí 
nafta
(Složitá směs uhlovodíků 
separovaná ze zemního plynu 
procesy jako je chlazení nebo 
absorpce. Je složena převážně 
z nasycených alifatických 
uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů převážně 
v rozmezí C4 až C8, s teplotou 
varu v rozmezí přibližně -20 °C 
až 120 °C.)

649-261-00-8 232-349-1 8006-61-9 P

Nafta; nízkovroucí nafta

(Rafinované, částečně 
rafinované nebo nerafinované 
ropné produkty z destilace 
zemního plynu. Jsou složeny 
z uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů převážně 
v rozmezí C5 až C6 s rozmezím 
teploty varu přibližně 100 °C až 
200 °C.)

649-262-00-3 232-443-2 8030-30-6 P



7524/8/06 REV 8 ij 185
PŘÍLOHA XVII DG C I CS

Ligroin; nízkovroucí nafta

(Složitá směs uhlovodíků 
získaná frakční destilací ropy. 
Tato frakce má rozmezí teploty 
varu přibližně 20 °C až 
135 °C.)

649-263-00-9 232-453-7 8032-32-4 P

Nafta (ropná), těžká primární; 
nízkovroucí nafta
(Složitá směs uhlovodíků 
získaná destilací ropy. Je 
složena z uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů převážně 
v rozmezí C6 až C12
a s rozmezím teploty varu 
přibližně 65 °C až 230 °C.)

649-264-00-4 265-041-0 64741-41-9 P

Nafta (ropná), primární široká 
frakce; nízkovroucí nafta

(Složitá směs uhlovodíků 
získaná destilací ropy. Je 
složena z uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů převážně 
v rozmezí C4 až C11
a s rozmezím teploty varu 
přibližně -20 °C až 220 °C.)

649-265-00-X 265-042-6 64741-42-0 P

Nafta (ropná), lehká primární; 
nízkovroucí nafta

649-266-00-5 265-046-8 64741-46-4 P



7524/8/06 REV 8 ij 186
PŘÍLOHA XVII DG C I CS

(Složitá směs uhlovodíků 
získaná destilací ropy. Je 
složena převážně z alifatických 
uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů převážně 
v rozmezí C4 až C10 a s 
rozmezím teploty varu přibližně 
-20 °C až 180 °C.)

Solventní nafta (ropná), lehká 
alifatická; nízkovroucí nafta
(Složitá směs uhlovodíků 
získaná destilací ropy nebo ze 
surového benzínu. Je složena 
převážně z nasycených 
uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů převážně 
v rozmezí C5 až C10
a s rozmezím teploty varu 
přibližně 35 °C až 160 °C.)

649-267-00-0 265-192-2 64742-89-8 P

Destiláty (ropné), lehké 
primární; nízkovroucí nafta

(Složitá směs uhlovodíků 
získaná destilací ropy. Je 
složena z uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů převážně 
v rozmezí C2 až C7
a s rozmezím teploty varu 
přibližně -88 °C až 99 °C.)

649-268-00-6 270-077-5 68410-05-9 P

Benzín, rekuperace par; 
nízkovroucí nafta

649-269-00-1 271-025-4 68514-15-8 P



7524/8/06 REV 8 ij 187
PŘÍLOHA XVII DG C I CS

(Složitá směs uhlovodíků 
separovaná ochlazením plynů 
ze systémů rekuperace par. Je 
složena z uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů převážně 
v rozmezí C4 až C11
a s rozmezím teploty varu 
přibližně -20 °C až 196 °C.)

Benzín, primární, jednotka 
atmosférické destilace; 
nízkovroucí nafta

(Složitá směs uhlovodíků 
získaná z jednotky atmosférické 
destilace ropy. Má rozmezí 
teploty varu přibližně 36,1 °C 
až 193,3 °C.)

649-270-00-7 271-727-0 68606-11-1 P

Nafta (ropná), neodsířená; 
nízkovroucí nafta
(Složitá směs uhlovodíků 
získaná z destilace proudů nafty 
z různých rafinerských procesů. 
Je složena z uhlovodíků 
s počtem uhlíkových atomů 
převážně v rozmezí C5 až C12
a s rozmezím teploty varu 
přibližné 0 °C až 230 °C.)

649-271-00-2 272-186-3 68783-12-0 P



7524/8/06 REV 8 ij 188
PŘÍLOHA XVII DG C I CS

Destiláty (ropné), hlavové 
destiláty ze stabilizační kolony 
frakční destilace lehkého 
primárního benzínu; 
nízkovroucí nafta
(Složitá směs uhlovodíků 
s počtem uhlíkových atomů 
převážně v rozmezí C3 až C6.)

649-272-00-8 272-931-2 68921-08-4 P

Nafta (ropná), těžká primární, 
s obsahem aromátů; 
nízkovroucí nafta
(Složitá směs uhlovodíků 
získaná destilací ropy. Je 
složena převážně z uhlovodíků 
s počtem uhlíkových atomů 
v rozmezí C8 až C12
a s rozmezím teploty varu 
přibližné 130 °C až 210 °C.)

649-273-00-3 309-945-6 101631-20-3 P



7524/8/06 REV 8 ij 189
PŘÍLOHA XVII DG C I CS

Nafta (ropná), široká alkylátová 
frakce; modifikovaná 
nízkovroucí nafta
(Složitá směs uhlovodíků 
získaná destilací reakčních 
produktů isobutanu 
s monoolefinickými 
uhlovodíky, obvykle s počtem 
uhlíkových atomů v rozmezí C3
až C5. Je složena převážně 
z nasycených uhlovodíků 
s rozvětveným řetězcem 
s počtem uhlíkových atomů 
převážně v rozmezí C7 až C12
a rozmezím teploty varu 
přibližně 90 °C až 220 °C.)

649-274-00-9 265-066-7 64741-64-6 P

Nafta (ropná), těžký alkylát; 
modifikovaná nízkovroucí nafta

(Složitá směs uhlovodíků 
získaná destilací reakčních 
produktů isobutanu 
s monoolefinickými 
uhlovodíky, obvykle s počtem 
uhlíkových atomů v rozmezí C3
až C5. Je složena převážně 
z nasycených uhlovodíků 
s rozvětveným řetězcem 
s počtem uhlíkových atomů 
převážně v rozmezí C9 až C12 
a s rozmezím teploty varu 
přibližně 150 °C až 220 °C.)

649-275-00-4 265-067-2 64741-65-7 P



7524/8/06 REV 8 ij 190
PŘÍLOHA XVII DG C I CS

Nafta (ropná), lehký alkylát; 
modifikovaná nízkovroucí nafta
(Složitá směs uhlovodíků 
získaná destilací reakčních 
produktů isobutanu 
s monoolefinickými 
uhlovodíky, obvykle s počtem 
uhlíkových atomů v rozmezí C3
až C5. Je složena převážně 
z nasycených uhlovodíků 
s rozvětveným řetězcem 
s počtem uhlíkových atomů 
převážně v rozmezí C7 až C10 
a s rozmezím teploty varu 
přibližně 90 °C až 160 °C.)

649-276-00-X 265-068-8 64741-66-8 P

Nafta (ropná), isomerovaná; 
nízkovroucí modifikovaná nafta

(Složitá směs uhlovodíků 
získaná katalytickou izomerací 
parafinických uhlovodíků 
s lineárním řetězcem C4 až C6. 
Je složena převážně 
z nasycených uhlovodíků jako 
jsou isobutan, isopentan, 2,2-
dimethylbutan, 2-methylpentan 
a 3-methylpentan.)

649-277-00-5 265-073-5 64741-70-4 P



7524/8/06 REV 8 ij 191
PŘÍLOHA XVII DG C I CS

Nafta (ropná), rafinovaná 
rozpouštědlem, lehká; 
modifikovaná nízkovroucí nafta

(Složitá směs uhlovodíků 
získaná jako rafinát při extrakci 
rozpouštědlem. Je složena 
převážně z alifatických 
uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů převážně 
v rozmezí C5 až C11
a s rozmezím teploty varu 
přibližně 35 °C až 190 °C.)

649-278-00-0 265-086-6 64741-84-6 P

Nafta (ropná), rafinovaná 
rozpouštědlem, těžká; 
modifikovaná nízkovroucí nafta

(Složitá směs uhlovodíků 
získaná jako rafinát při extrakci 
rozpouštědlem. Je složena 
převážně z alifatických 
uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů převážně 
v rozmezí C7 až C12
a s rozmezím teploty varu 
přibližně 90 °C až 230 °C.)

649-279-00-6 265-095-5 64741-92-0 P

Rafináty (ropné), protiproudá 
extrakce směsí ethylenglykol-
voda v katalytickém 
reformingu; modifikovaná 
nízkovroucí nafta

(Složitá směs uhlovodíků 
získaná jako rafinát 
z extrakčního procesu UDEX 
z proudu z katalytického 
reformingu. Je složena 
z nasycených uhlovodíků 
s počtem uhlíkových atomů 
převážně v rozmezí C6 až C9.)

649-280-00-1 270-088-5 68410-71-9 P



7524/8/06 REV 8 ij 192
PŘÍLOHA XVII DG C I CS

Rafináty (ropné), reforming, 
oddělené v jednotce Lurgi; 
modifikovaná nízkovroucí nafta

(Složitá směs uhlovodíků 
získaná jako rafinát z Lurgiho 
separační jednotky. Je složena 
převážně z nearomatických 
uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů převážně 
v rozmezí C6 až C8 s různými 
malými množstvími 
aromatických uhlovodíků.)

649-281-00-7 270-349-3 68425-35-4 P

Nafta (ropná), široká alkylátová 
frakce, obsahující butan; 
modifikovaná nízkovroucí nafta

(Složitá směs uhlovodíků 
získaná destilací reakčních 
produktů isobutanu 
s monoolefinickými uhlovodíky 
s počtem atomů uhlíku obvykle 
C3 až C5. Je složena převážně 
z nasycených uhlovodíků 
s rozvětveným řetězcem 
s počtem uhlíkových atomů 
převážně v rozmezí C7 až C12
a z některých butanů a má 
rozmezí teploty varu přibližně 
35 °C až 200 °C.)

649-282-00-2 271-267-0 68527-27-5 P

Destiláty (ropné), z krakování 
nafty parou, rafinované 
rozpouštědlem, hydrogenované 
lehké; modifikovaná 
nízkovroucí nafta

649-283-00-8 295-315-5 91995-53-8 P



7524/8/06 REV 8 ij 193
PŘÍLOHA XVII DG C I CS

(Složitá směs uhlovodíků 
získaná jako rafinát 
z rozpouštědlové extrakce 
hydrogenovaného lehkého 
destilátu z nafty krakované 
parou.)

Nafta (ropná), C4-12 butan-
alkylát, bohatá na isooktan; 
modifikovaná nízkovroucí nafta

(Složitá směs uhlovodíků 
získaná alkylací butanů. Je 
složena převážně z uhlovodíků 
s počtem uhlíkových atomů 
převážně v rozmezí C4 až C12, 
bohatá na isooktan a má 
rozmezí teploty varu přibližně 
35 °C až 210 °C.)

649-284-00-3 295-430-0 92045-49-3 P

Uhlovodíky, hydrogenované 
lehké destiláty nafty, rafinované 
rozpouštědlem; modifikovaná 
nízkovroucí nafta

(Složitá směs uhlovodíků 
získaná z destilace 
hydrogenované nafty, po 
extrakci rozpouštědlem 
a destilaci. Je složena převážně 
z nasycených uhlovodíků 
s rozmezím teploty varu 
přibližně 94 °C až 99 °C.)

649-285-00-9 295-436-3 92045-55-1 P

Nafta (ropná), isomerizace, C6-
frakce; modifikovaná 
nízkovroucí nafta

649-286-00-4 295-440-5 92045-58-4 P



7524/8/06 REV 8 ij 194
PŘÍLOHA XVII DG C I CS

(Složitá směs uhlovodíků 
získaná destilací benzinu, který 
byl katalyticky isomerován. Je 
složena převážně z isomerů 
hexanu s rozmezím teploty varu 
přibližně 60 °C až 66 °C.)

Uhlovodíky, C6-7, krakování 
nafty, rafinované 
rozpouštědlem; modifikovaná 
nízkovroucí nafta
(Složitá směs uhlovodíků 
získaná sorpcí benzenu 
z katalyticky plně 
hydrogenované, na benzen 
bohaté, uhlovodíkové frakce, 
která byla získána destilací 
z předhydrogenované 
krakované nafty. Je složena 
převážně z parafinických 
a naftenických uhlovodíků 
s počtem uhlíkových atomů 
převážně v rozmezí C6 až C7
s rozmezím teploty varu 
přibližně 70 °C až 100 °C.)

649-287-00-X 295-446-8 92045-64-2 P

Uhlovodíky, bohaté na C6, 
hydrogenované lehké destiláty 
nafty, rafinované 
rozpouštědlem; modifikovaná 
nízkovroucí nafta

(Složitá směs uhlovodíků 
získaná destilací 
hydrogenované nafty 
s následnou extrakcí 
rozpouštědlem. Je složena 
převážně z nasycených 
uhlovodíků s rozmezím teploty 
varu přibližně 65 °C až 70 °C.)

649-288-00-5 309-871-4 101316-67-0 P



7524/8/06 REV 8 ij 195
PŘÍLOHA XVII DG C I CS

Nafta (ropná), těžká katalyticky 
krakovaná; nízkovroucí 
katalyticky krakovaná nafta

(Složitá směs uhlovodíků 
získaná destilací produktů 
z procesu katalytického 
krakování. Je složena 
z uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů převážně 
v rozmezí C6 až C12 s rozmezím 
teploty varu přibližně 65 °C až 
230 °C. Obsahuje relativně 
velký podíl nenasycených 
uhlovodíků.)

649-289-00-0 265-055-7 64741-54-4 P

Nafta (ropná), lehká katalyticky 
krakovaná; nízkovroucí 
katalyticky krakovaná nafta

(Složitá směs uhlovodíků 
vyrobená destilací produktů 
z procesu katalytického 
krakování. Je složena 
z uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů převážně 
v rozmezí C4 až C11 s rozmezím 
teploty varu přibližně -20 °C až 
190 °C. Obsahuje relativně 
velký podíl nenasycených 
uhlovodíků.)

649-290-00-6 265-056-2 64741-55-5 P

Uhlovodíky, C3-11, destiláty 
katalytického kraku; 
nízkovroucí katalyticky 
krakovaná nafta

649-291-00-1 270-686-6 68476-46-0 P



7524/8/06 REV 8 ij 196
PŘÍLOHA XVII DG C I CS

(Složitá směs uhlovodíků 
vyrobená destilací produktů 
z procesu katalytického 
krakování. Je složena 
z uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů převážně 
v rozmezí C3 až C11 s rozmezím 
teploty varu přibližně do 204 
°C.)

Nafta (ropná), katalyticky 
krakovaná lehký destilát; 
nízkovroucí katalyticky 
krakovaná nafta

(Složitá směs uhlovodíků 
získaná destilací produktů 
z procesu katalytického 
krakování. Je složena 
z uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů převážně 
v rozmezí C1 až C5.)

649-292-00-7 272-185-8 68783-09-5 P

Destiláty (ropné), z krakování 
nafty parou, hydrogenované 
lehké aromatické; nízkovroucí 
katalyticky krakovaná nafta
(Složitá směs uhlovodíků 
získaná úpravou lehkého 
destilátu z nafty krakované 
parou. Je složena převážně 
z aromatických uhlovodíků.)

649-293-00-2 295-311-3 91995-50-5 P
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Nafta (ropná), těžká katalyticky 
krakovaná, odsířená; 
nízkovroucí katalyticky 
krakovaná nafta

649-294-00-8 295-431-6 92045-50-6 P

(Složitá směs uhlovodíků 
získaná podrobením destilátu 
z katalytického krakované ropy 
procesu slazení za účelem 
přeměny merkaptanů nebo 
odstranění kyselých nečistot. Je 
složena převážně z uhlovodíků 
s počtem uhlíkových atomů 
převážně v rozmezí C6 až C12
s rozmezím teploty varu 
přibližně 60 °C až 200 °C.)

Nafta (ropná), lehká katalyticky 
krakovaná odsířená; 
nízkovroucí katalyticky 
krakovaná nafta
(Složitá směs uhlovodíků 
získaná podrobením nafty 
z katalytického kraku procesu 
slazení za účelem přeměny 
merkaptanů nebo odstranění 
kyselých nečistot. Je složena 
převážní z uhlovodíků 
s rozmezím teploty varu 
přibližně 35 °C až 210 °C.)

649-295-00-3 295-441-0 92045-59-5 P
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Uhlovodíky, C8-12, katalytické 
krakování, chemicky 
neutralizované; nízkovroucí 
katalyticky krakovaná nafta

(Složitá směs uhlovodíků 
získaná destilací frakce 
z katalytického krakování, 
podrobená alkalickému praní. 
Je složena převážně 
z uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů převážně 
v rozmezí C8 až C12 s rozmezím 
teploty varu přibližně 130 °C až 
210 °C.)

649-296-00-9 295-794-0 92128-94-4 P

Uhlovodíky, C8-12, destiláty 
katalytického kraku; 
nízkovroucí katalyticky 
krakovaná nafta

(Složitá směs uhlovodíků 
získaná destilací produktů 
z katalytického krakování. Je 
složena převážně z uhlovodíků 
s počtem uhlíkových atomů 
převážně v rozmezí C8 až C12
s rozmezím teploty varu 
přibližně 140 °C až 210 °C.)

649-297-00-4 309-974-4 101794-97-2 P

Uhlovodíky, C8-12, katalytické 
krakování, chemicky 
neutralizované, odsířené; 
nízkovroucí katalyticky 
krakovaná nafta

649-298-00-X 309-987-5 101896-28-0 P
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Nafta (ropná), lehké katalyticky 
reformovaná; nízkovroucí 
katalyticky reformovaná nafta
(Složitá směs uhlovodíků 
získaná destilací produktů 
z katalytického reformingu. Je 
složena převážně z uhlovodíků 
s počtem uhlíkových atomů 
převážně v rozmezí C5 až C11
s rozmezím teploty varu 
přibližně 35 °C až 190 °C. 
Obsahuje relativně velký podíl 
aromatických uhlovodíků 
a uhlovodíků s rozvětveným 
řetězcem. Tento podíl může 
obsahovat nejméně 10 % obj. 
benzenu.)

649-299-00-5 265-065-1 64741-63-5 P

Nafta (ropná), těžká katalyticky 
reformovaná; nízkovroucí 
katalyticky reformovaná nafta

(Složitá směs uhlovodíků 
získaná destilací produktů 
z katalytického reformingu. Je 
složena převážně 
z aromatických uhlovodíků 
s počtem uhlíkových atomů 
převážně v rozmezí C7 až C12
a s rozmezím teploty varu 
přibližně 90 °C až 230 °C.)

649-300-00-9 265-070-9 64741-68-0 P
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Destiláty (ropné), depentanizer 
katalytického reformingu; 
nízkovroucí katalyticky 
reformovaná nafta
(Složitá směs uhlovodíků 
z destilace produktů 
z katalytického reformingu. Je 
složena převážně z alifatických 
uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů převážně 
v rozmezí C3 až C6
a s rozmezím teplot varu 
přibližně -49 °C až 63 °C.)

649-301-00-4 270-660-4 68475-79-6 P

Uhlovodíky, C2-6, C6-8
katalytický reforming; 
nízkovroucí katalyticky 
reformovaná nafta

649-302-00-X 270-687-1 68476-47-1 P

Zbytky (ropné), C6-8 katalytický 
reforming; nízkovroucí
katalyticky reformovaná nafta
(Složitý zbytek z katalytického 
reformování nástřiku C6-8. Je 
složen z uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů převážně 
v rozmezí C2 až C6.)

649-303-00-5 270-794-3 68478-15-9 P
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Nafta (ropná), lehká katalyticky 
reformovaná, bez aromátů; 
nízkovroucí katalyticky 
reformovaná nafta
(Složitá směs uhlovodíků 
získaná destilací produktů 
z katalytického reformingu. Je 
složena převážně z uhlovodíků 
s počtem uhlíkových atomů 
převážně v rozmezí C5 až C8
a s rozmezím teplot varu 
přibližně v 35 °C až 120 °C. 
Obsahuje relativně velký podíl 
uhlovodíků s rozvětveným 
řetězcem, aromatické složky 
byly odstraněny.)

649-304-00-0 270-993-5 68513-03-1 P

Destiláty (ropné), hlavové 
destiláty z katalytického 
reformingu primární nafty; 
nízkovroucí katalyticky 
reformovaná nafta

(Složitá směs uhlovodíků 
získaná katalytickým 
reformingem primární nafty 
s následnou frakcionací celého 
produktu. Je složena 
z nasycených alifatických 
uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů převážně 
v rozmezí C2 až C6.)

649-305-00-6 271-008-1 68513-63-3 P

Ropné produkty, reformáty 
z procesu hydrorafinace-
powerformingu; nízkovroucí 
katalyticky reformovaná nafta

649-306-00-1 271-058-4 68514-79-4 P
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(Složitá směs uhlovodíků 
získaná v procesu 
hydrorafinace-powerforming 
s rozmezím teplot varu
přibližně 27 °C až 210 °C.)

Nafta (ropná), široká 
reformovaná frakce; 
nízkovroucí katalyticky 
reformovaná nafta

(Složitá směs uhlovodíků 
z destilace produktů 
z katalytického reformingu. Je 
složena z uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů převážně 
v rozmezí C5 až C12
a s rozmezím teplot varu 
přibližně 35 °C až 230 °C.)

649-307-00-7 272-895-8 68919-37-9 P

Nafta (ropná), katalyticky 
reformovaná; nízkovroucí 
katalyticky reformovaná nafta
(Složitá směs uhlovodíků 
z destilace produktů 
z katalytického reformingu. Je 
složena z uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů převážně 
v rozmezí C4 až C12
a s rozmezím teplot varu 
přibližně 30 °C až 220 °C. 
Obsahuje relativně velký podíl 
aromatických uhlovodíků 
a uhlovodíků s rozvětveným 
řetězcem. Tento proud může 
obsahovat nejméně 10 % 
benzenu.)

649-308-00-2 273-271-8 68955-35-1 P
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Destiláty (ropné), katalyticky 
reformovaná hydrogenovaný 
lehký podíl, frakce aromátů C8-

12; nízkovroucí katalyticky 
reformovaná nafta

(Složitá směs alkylbenzenů 
získaná z katalytického 
reformingu ropného nafty. Je 
složena převážně 
z alkylbenzenů s počtem 
uhlíkových atomů převážně 
v rozmezí C8 až C10 s rozmezím 
teplot varu přibližně 160 °C až 
180 °C.)

649-309-00-8 285-509-8 85116-58-1 P

Aromatické uhlovodíky, C8, 
z katalytického reformingu; 
nízkovroucí katalyticky 
reformovaná nafta

649-310-00-3 295-279-0 91995-18-5 P

Aromatické uhlovodíky C7-12, 
bohaté na C8; nízkovroucí 
katalyticky reformovaná nafta

(Složitá směs uhlovodíků 
získaná oddělením z frakce 
obsahující platformát. Je 
složena převážně 
z aromatických uhlovodíků 
s počtem uhlíkových atomů 
převážně v rozmezí C7 až C12
(především C8) a může 
obsahovat nearomatické 
uhlovodíky, obojí s rozmezím 
teplot varu přibližně 130 °C až 
200 °C.)

649-311-00-9 297-401-8 93571-75-6 P
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Benzín, C5-11, vysokooktanový 
stabilizovaný reformovaný; 
nízkovroucí katalyticky 
reformovaná nafta

649-312-00-4 297-458-9 93572-29-3 P

(Složitá vysokooktanová směs 
uhlovodíků získaná 
katalytickou dehydrogenací 
převážně naftenického benzínu. 
Je složena převážně z aromátů 
a nearomátů s počtem 
uhlíkových atomů převážně 
v rozmezí C5 až C11, 
s rozmezím teplot varu 
přibližně 45 °C až 185 °C.)

Uhlovodíky, C7-12, bohaté na 
aromáty C > 9, těžká frakce 
z reformingu; nízkovroucí 
katalyticky reformovaná nafta
(Složitá směs uhlovodíků 
získaná oddělením z frakce 
obsahující platformát. Je 
složena převážně 
z nearomatických uhlovodíků 
s počtem uhlíkových atomů 
převážně v rozmezí C7 až C12
s rozmezím teplot varu 
přibližně 120 °C až 210 °C 
a obsahuje aromatické 
uhlovodíky C9 a vyšší.)

649-313-00-X 297-465-7 93572-35-1 P
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Uhlovodíky, C5-11, bohaté na 
nearomáty, reformingová lehká 
frakce; nízkovroucí katalyticky 
reformovaná nafta

(Složitá směs uhlovodíků 
získaná oddělením z frakce 
obsahující platformát. Je 
složena převážně 
z nearomatických uhlovodíků 
s počtem uhlíkových atomů 
převážně v rozmezí C5 až C11
s rozmezím teplot varu 
přibližně 35 °C až 125 °C, 
benzenu a toluenu.)

649-314-00-5 297-466-2 93572-36-2 P

Měkké parafiny (ropné), 
rafinované kyselinou 
křemičitou; měkké parafiny
(Složitá směs uhlovodíků 
získaná rafinací měkkých 
parafinů kyselinou křemičitou 
za účelem odstranění stopových 
složek a nečistot. Je složena 
převážně z uhlovodíků 
s lineárním řetězcem s počtem 
uhlíkových atomů převážně 
větším než C12.)

649-315-00-0 308-127-6 97862-77-6 L
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Nafta (ropná), lehká tepelně 
krakovaná; nízkovroucí tepelně 
krakovaná nafta
(Složitá směs uhlovodíků 
získaná z destilace produktů 
z tepelného krakování. Je 
složena převážně 
z nenasycených uhlovodíků 
s počtem uhlíkových atomů 
převážně v rozmezí C4 až C8
a s rozmezím teplot varu 
přibližně -10 °C až 130 °C.)

649-316-00-6 265-075-6 64741-74-8 P

Nafta (ropná), těžká tepelně 
krakovaná; nízkovroucí tepelně 
krakovaná nafta
(Složitá směs uhlovodíků 
získaná z destilace produktů 
z tepelného krakování. Je 
složena převážně 
z nenasycených uhlovodíků 
s počtem uhlíkových atomů 
převážně v rozmezí C6 až C12
a s rozmezím teplot varu 
přibližně 65 °C až 220 °C.)

649-317-00-1 265-085-0 64741-83-9 P
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Destiláty (ropné), těžké 
aromatické; nízkovroucí tepelně 
krakovaná nafta

(Složitá směs uhlovodíků 
získaná z destilace produktů 
z tepelného krakování ethanu 
a propanu. Tato frakce s vyšší 
teplotou varu je složena 
převážně z aromatických 
uhlovodíků C5 až C7
a některých alifatických 
nenasycených uhlovodíků 
s počtem uhlíkových atomů 
převážně C5. Tento proud může 
obsahovat benzen.)

649-318-00-7 267-563-4 67891-79-6 P

Destiláty (ropné), lehké 
aromatické; nízkovroucí tepelně 
krakovaná nafta
(Složitá směs uhlovodíků 
získaná z destilace produktů 
z tepelného krakování ethanu 
a propanu. Tato nízkovroucí 
frakce je složena převážně 
z aromatických uhlovodíků C5
až C7 s některými 
nenasycenými alifatickými 
uhlovodíky s počtem 
uhlíkových atomů převážně C5. 
Tento proud může obsahovat 
benzen.)

649-319-00-2 267-565-5 67891-80-9 P

Destiláty (ropné), pyrolyzát 
nafty a rafinátu, řez benzínů; 
nízkovroucí tepelně krakovaná 
nafta

649-320-00-8 270-344-6 68425-29-6 P
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(Složitá směs uhlovodíků 
získaná z pyrolyzní frakcionace 
nafty a rafinátu při 816 °C. Je 
složena převážně z uhlovodíků 
s počtem uhlíkových atomů C9
a s teplotou varu přibližně 204 
°C.)

Aromatické uhlovodíky, C6-8, 
pyrolyzát nafty a rafinátu; 
nízkovroucí tepelně krakovaná 
nafta

(Složitá směs uhlovodíků 
získaná pyrolyzní frakcionací 
nafty a rafinátu při 816 °C. Je 
složena převážně 
z aromatických uhlovodíků 
s počtem uhlíkových atomů 
převážně v rozmezí C6 až C8, 
včetně benzenu.)

649-321-00-3 270-658-3 68475-70-7 P

Destiláty (ropné), tepelně 
krakovaná nafta a plynový olej; 
nízkovroucí tepelně krakovaná 
nafta

(Složitá směs uhlovodíků 
z destilace tepelně krakovaného 
nafty a/nebo plynového oleje. 
Je složena převážně 
z olefinických uhlovodíků 
s počtem uhlíkových atomů C5
a s rozmezím teploty varu 
přibližně 33 °C až 60 °C.)

649-322-00-9 271-631-9 68603-00-9 P
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Destiláty (ropné), tepelně 
krakovaná nafta a plynový olej, 
s obsahem dimeru C5; 
nízkovroucí tepelně krakovaná 
nafta

(Složitá směs uhlovodíků 
z extrakční destilace tepelně 
krakované nafty a/nebo 
plynového oleje. Je složena 
převážně z uhlovodíků 
s počtem uhlíkových atomů C5
a z některých dimerních olefinů 
C5 a s rozmezím teplot varu 
přibližně 33 °C až 184 °C.)

649-323-00-4 271-632-4 68603-01-0 P

Destiláty (ropné), tepelně 
krakovaná nafta a plynový olej, 
extrakční; nízkovroucí tepelně 
krakovaná nafta
(Složitá směs uhlovodíků 
z extrakční destilace tepelně 
krakované nafty a/nebo 
plynového oleje. Je složena 
z parafinických a olefinických 
uhlovodíků, převážně 
isoamylenů, jako je 2-methyl-1-
buten a 2-methyl-2-buten, s 
rozmezím teplot varu přibližně 
31 °C až 40 °C.)

649-324-00-X 271-634-5 68603-03-2 P

Destiláty (ropné), lehké tepelně 
krakované, debutanizované 
aromatické; nízkovroucí tepelně 
krakovaná nafta

649-325-00-5 273-266-0 68955-29-3 P
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(Složitá směs uhlovodíků 
z destilace produktů z tepelného 
krakování. Je složena převážně 
z aromatických uhlovodíků, 
především benzenu.)

Nafta (ropná), lehká tepelně 
krakovaná, odsířená; 
nízkovroucí tepelně krakovaná 
nafta

(Složitá směs uhlovodíků 
získaná podrobením ropného 
destilátu z vysokotepelného 
krakování frakcí těžkých olejů 
čistícímu procesu za účelem 
přeměny merkaptanů. Je 
složena převážně z aromátů, 
olefinů a nasycených 
uhlovodíků s rozmezím teplot 
varu přibližně 20 °C až 100 
°C.)

649-326-00-0 295-447-3 92045-65-3 P

Nafta (ropná), hydrogenovaná 
těžká; nízkovroucí 
hydrogenovaná nafta

(Složitá směs uhlovodíků
získaná hydrogenací ropné 
frakce v přítomnosti 
katalyzátoru. Je složena 
převážně z uhlovodíků 
s počtem uhlíkových atomů 
v rozmezí C6 až C13 rozmezím 
teplot varu přibližně 65 °C až 
230 °C.)

649-327-00-6 265-150-3 64742-48-9 P
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Nafta (ropná), hydrogenovaná 
lehká; nízkovroucí 
hydrogenovaná nafta

(Složitá směs uhlovodíků 
získaná hydrogenací ropné 
frakce v přítomnosti 
katalyzátoru. Je složena 
z uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů převážně 
v rozmezí C4 až C11 s rozmezím 
teplot varu přibližně -20 °C až 
190 °C.)

649-328-00-1 265-151-9 64742-49-0 P

Nafta (ropná), hydrogenačně 
odsířený lehká; nízkovroucí 
hydrogenovaná nafta

(Složitá směs uhlovodíků 
získaná katalytickým 
hydrogenačním odsířením. Je 
složena z uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů převážně 
v rozmezí C4 až C11 s rozmezím 
teplot varu přibližně -20 °C až 
190 °C.)

649-329-00-7 265-178-6 64742-73-0 P
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Nafta (ropná), hydrogenačně 
odsířený těžká; nízkovroucí 
hydrogenovaná nafta
(Složitá směs uhlovodíků 
získaná katalytickým 
hydrogenačním odsířením. Je 
složena z uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů převážně 
v rozmezí C7 až C12 s rozmezím 
teplot varu přibližně 90 °C až 
230 °C.)

649-330-00-2 265-185-4 64742-82-1 P

Destiláty (ropné), 
hydrogenované, střední, 
středněvroucí; nízkovroucí 
hydrogenovaná nafta
(Složitá směs uhlovodíků 
získaná destilací produktů ze 
středního destilátu 
z hydrogenačního procesu. Je 
složena z uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů převážně 
v rozmezí C5 až C10 s rozmezím 
teplot varu přibližně 127 °C až 
188 °C.)

649-331-00-8 270-092-7 68410-96-8 P
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Destiláty (ropné), lehký destilát 
z hydrogenace, nízkovroucí; 
nízkovroucí hydrogenovaná 
nafta

(Složitá směs uhlovodíků 
získaná destilací produktů 
z lehkého destilátu 
z hydrogenačního procesu. Je 
složena z uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů převážně 
v rozmezí C6 až C9 s rozmezím 
teplot varu přibližná 3 °C až 
194 °C.)

649-332-00-3 270-093-2 68410-97-9 P

Destiláty (ropné), 
hydrogenovaná nafta, hlavové 
destiláty z deisohexanizeru; 
nízkovroucí hydrogenovaná 
nafta

(Složitá směs uhlovodíků 
získaná destilací produktů 
z hydrogenace nafty. Je složena 
z uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů převážně 
v rozmezí C3 až C6 s rozmezím 
teplot varu přibližně -49 °C až 
68 °C.)

649-333-00-9 270-094-8 68410-98-0 P
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Solventní nafta (ropná), lehká 
aromatická, hydrogenovaná; 
nízkovroucí hydrogenovaná 
nafta

(Složitá směs uhlovodíků 
získaná destilací produktů 
z hydrogenace ropné frakce 
v přítomnosti katalyzátoru. Je 
složena převážně 
z aromatických uhlovodíků 
s počtem uhlíkových atomů 
převážně v rozmezí C8 až C10
s rozmezím teplot varu 
přibližně 135 °C až 210 °C.)

649-334-00-4 270-988-8 68512-78-7 P

Nafta (ropná), hydrogenačně 
odsířený, tepelně krakovaná, 
lehká; nízkovroucí 
hydrogenovaná nafta

(Složitá směs uhlovodíků 
získaná frakcionací 
hydrogenačně odsířeného 
destilátu z tepelného kraku. Je 
složena převážně z uhlovodíků 
s počtem uhlíkových atomů 
převážně v rozmezí C5 až C11
s rozmezím teplot varu 
přibližně 23 °C až 195 °C.)

649-335-00-X 285-511-9 85116-60-5 P
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Nafta (ropná), hydrogenovaná 
lehká, s obsahem cykloalkanů; 
nízkovroucí hydrogenovaná 
nafta
(Složitá směs uhlovodíků 
získaná destilací ropné frakce. 
Je složena převážně z alkanů 
a cykloalkanů s rozmezím 
teplot varu přibližně -20 °C až 
190 °C.)

649-336-00-5 285-512-4 85116-61-6 P

Nafta (ropná), těžká, krakovaná 
parou, hydrogenovaná; 
nízkovroucí hydrogenovaná 
nafta

649-337-00-0 295-432-1 92045-51-7 P

Nafta (ropná), široká 
hydrogenačně odsířená frakce; 
nízkovroucí hydrogenovaná 
nafta
(Složitá směs uhlovodíků 
získaná z katalytické 
hydrodesulfurace. Je složena 
převážně z uhlovodíků 
s počtem uhlíkových atomů 
převážně v rozmezí C4 až C11
s rozmezím teplot varu 
přibližně 30 °C až 250 °C.)

649-338-00-6 295-433-7 92045-52-8 P
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Nafta (ropná), hydrogenovaná, 
lehká krakovaná parou; 
nízkovroucí hydrogenovaná 
nafta

(Složitá směs uhlovodíků 
získaná katalytickou 
hydrogenací ropné frakce 
z pyrolyzy. Je složena převážně 
z nenasycených uhlovodíků s 
počtem uhlíkových atomů 
převážně v rozmezí C5 až C11 s 
rozmezím teplot varu přibližně 
35 °C až 190 °C.)

649-339-00-1 295-438-4 92045-57-3 P

Uhlovodíky, C4-12, krakování 
nafty, hydrogenované; 
nízkovroucí hydrogenovaná 
nafta
(Složitá směs uhlovodíků 
získaná destilací produktů 
z krakování nafty parou 
a následnou katalytickou 
selektivní hydrogenací 
pryskyřičných podílů. Je 
složena z uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů převážně 
v rozmezí C4 až C12 s rozmezím 
teplot varu přibližně 30 °C až 
230 °C.)

649-340-00-7 295-443-1 92045-61-9 P
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Solventní nafta (ropná), lehká 
naftenická, hydrogenovaná; 
nízkovroucí hydrogenovaná 
nafta

(Složitá směs uhlovodíků 
získaná katalytickou 
hydrogenací ropné frakce. Je 
složena převážně 
z cykloparafinických 
uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů převážně 
v rozmezí C6 až C7 s rozmezím 
teplot varu přibližně 73 °C až 
85 °C.)

649-341-00-2 295-529-9 92062-15-2 P

Nafta (ropná), lehká krakovaná 
parou, hydrogenovaná; 
nízkovroucí hydrogenovaná 
nafta

(Složitá směs uhlovodíků 
získaná oddělením a následnou 
hydrogenací produktů 
krakování parou za účelem 
výroby ethylenu. Je složena 
převážně z nasycených 
a nenasycených parafinů, 
cyklických parafinů 
a cyklických aromatických 
uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů převážně 
v rozmezí C4 až C10 s rozmezím 
teplot varu přibližně 50 °C až 
200 °C. Podíl benzenových 
uhlovodíků je proměnlivý 
a může dosáhnout až 30 % 
a tento proud může obsahovat 
také malé množství síry 
a zoxidovaných sloučenin.)

649-342-00-8 296-942-7 93165-55-0 P
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Uhlovodíky, C6-11, 
hydrogenované, 
dearomatizované; nízkovroucí 
hydrogenovaná nafta

(Složitá směs uhlovodíků 
získaná jako rozpouštědla, která 
byla katalyticky hydrogenována 
za účelem přeměny aromátů na 
nafteny schopné hydrogenace.)

649-343-00-3 297-852-0 93763-33-8 P

Uhlovodíky, C9-12, 
hydrogenované, 
dearomatizované; nízkovroucí 
hydrogenovaná nafta
(Složitá směs uhlovodíků 
získaná jako rozpouštědla, která 
byla katalyticky hydrogenována 
za účelem přeměny aromátů na 
nafteny.)

649-344-00-9 297-853-6 93763-34-9 P

Stoddardovo rozpouštědlo; 
nízkovroucí nafta -
nespecifikovaná
(Bezbarvé rafinované ropné 
destiláty bez žluklého nebo 
nežádoucího zápachu, 
s rozmezím teplot varu 
přibližně 149 °C až 205 °C.)

649-345-00-4 232-489-3 8052-41-3 P
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Kondenzáty zemního plynu 
(ropné); nízkovroucí nafta -
nespecifikovaná
(Složitá směs uhlovodíků 
oddělených jako kapalina ze 
zemního plynu zpětnou 
kondenzací v povrchovém 
separátoru. Je složena převážně
s uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů převážně 
v rozmezí C2 až C20. Za 
atmosférické teploty a tlaku je 
to kapalina.)

649-346-00-X 265-047-3 64741-47-5 P

Zemní plyn (ropný), surová 
kapalná směs; nízkovroucí 
nafta - nespecifikovaná

(Složitá směs uhlovodíků 
oddělených jako kapalina ze 
zemního plynu v plynové 
recyklační jednotce procesy 
jako je chlazení nebo absorpce. 
Je složena převážně 
z nasycených alifatických 
uhlovodíků počtem uhlíkových 
atomů převážné v rozmezí C2
až C8. )

649-347-00-5 265-048-9 64741-48-6 P
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Nafta (ropná), mírně 
hydrokrakovaná; nízkovroucí 
nafta - nespecifikovaná
(Složitá směs uhlovodíků 
z destilace produktů 
z hydrokrakování. Je složena 
převážně z nasycených 
uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů převážně 
v rozmezí C4 až C10 s rozmezím 
teplot varu přibližně -20 °C až 
180 °C.)

649-348-00-0 265-071-4 64741-69-1 P

Nafta (ropná), hluboce 
hydrokrakovaná; nízkovroucí 
nafta - nespecifikovaná
(Složitá směs uhlovodíků 
z destilace produktů 
z hydrokrakování. Je složena 
převážně z nasycených 
uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů převážně 
v rozmezí C6 až C12 s rozmezím 
teplot varu přibližně 65 °C až 
230 °C.)

649-349-00-6 265-079-8 64741-78-2 P
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Nafta (ropná), odsířená; 
nízkovroucí nafta -
nespecifikovaná
(Složitá směs uhlovodíků 
získaná podrobením ropného 
nafty čistícímu procesu za 
účelem přeměny merkaptanů 
nebo odstranění kyselých 
nečistot. Je složena 
z uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů převážně 
v rozmezí C4 až C12 s rozmezím 
teplot varu přibližně -10 °C až 
230 °C.)

649-350-00-1 265-089-2 64741-87-3 P

Nafta (ropná), rafinovaná 
kyselinou; nízkovroucí nafta -
nespecifikovaná
(Složitá směs uhlovodíků 
získaná jako rafinát z procesu 
rafinace kyselinou sírovou. Je 
složena převážně z uhlovodíků 
s počtem uhlíkových atomů 
převážně v rozmezí C7 až C12
s rozmezím teplot varu 
přibližně 90 °C až 230 °C.)

649-351-00-7 265-115-2 64742-15-0 P
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Nafta (ropná), chemicky 
neutralizovaná, těžká; 
nízkovroucí nafta -
nespecifikovaná

(Složitá směs uhlovodíků 
získaná rafinací za účelem 
odstranění kyselých látek. Je 
složena z uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů převážně 
v rozmezí C6 až C12 s rozmezím 
teplot varu přibližně 65 °C až 
230 °C.)

649-352-00-2 265-122-0 64742-22-9 P

Nafta (ropná), chemicky 
neutralizovaná, lehká; 
nízkovroucí nafta -
nespecifikovaná

(Složitá směs uhlovodíků 
získaná rafinací za účelem 
odstranění kyselých látek. Je 
složena z uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů převážně 
v rozmezí C4 až C11 s rozmezím 
teplot varu přibližně -20 °C až 
190 °C.)

649-353-00-8 265-123-6 64742-23-0 P
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Nafta (ropná), katalyticky 
odparafinovaná; nízkovroucí 
nafta - nespecifikovaná
(Složitá směs uhlovodíků 
získaná z katalytického 
odparafinování ropné frakce. Je 
složena převážně z uhlovodíků 
s počtem uhlíkových atomů 
převážně v rozmezí C5 až C12 s 
rozmezím teplot varu přibližně
35 °C až 230 °C.)

649-354-00-3 265-170-2 64742-66-1 P

Nafta (ropná), krakovaná parou, 
lehká; nízkovroucí nafta -
nespecifikovaná

(Složitá směs uhlovodíků 
získaná destilací produktů 
z krakování parou. Je složena 
převážně z nenasycených 
uhlovodíků s počtem
uhlíkových atomů převážně 
v rozmezí C4 až C11
a s rozmezím teplot varu 
přibližně -20 °C až 190 °C. 
Tento proud obsahuje 
pravděpodobně nejméně 10 % 
obj. benzenu.)

649-355-00-9 265-187-5 64742-83-2 P
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Solventní nafta (ropná), lehká 
aromatická; nízkovroucí nafta -
nespecifikovaná
(Složitá směs uhlovodíků 
získaná destilací aromatických 
proudů. Je složena převážně 
z aromatických uhlovodíků 
s počtem uhlíkových atomů 
převážně v rozmezí C8 až C10
s rozmezím teplot varu 
přibližně 135 °C až 210 °C.)

649-356-00-4 265-199-0 64742-95-6 P

Aromatické uhlovodíky, C6-10, 
rafinované kyselinou, 
neutralizované; nízkovroucí 
nafta - nespecifikovaná

649-357-00-X 268-618-5 68131-49-7 P

Destiláty (ropné), C3-5, bohaté 
na 2-methyl-2-buten; 
nízkovroucí nafta -
nespecifikovaná
(Složité směs uhlovodíků 
z destilace uhlovodíků obvykle 
v rozmezí C3 až C5, převážně 
isopentan a 3-metyl-1-buten. Je 
složena z nasycených 
a nenasycených uhlovodíků 
s počtem uhlíkových atomů 
v rozmezí C3 až C5, převážně 2-
metyl-2-butenu.)

649-358-00-5 270-725-7 68477-34-9 P



7524/8/06 REV 8 ij 225
PŘÍLOHA XVII DG C I CS

Destiláty (ropné), 
polymerizované destiláty 
z krakování parou, frakce C5-12; 
nízkovroucí nafta -
nespecifikovaná
(Složitá směs uhlovodíků 
získaná destilací 
polymerizovaného ropného 
destilátu z krakování parou. Je 
složena převážně z uhlovodíků 
s počtem uhlíkových atomů 
převážně v rozmezí C5 až C12.)

649-359-00-0 270-735-1 68477-50-9 P

Destiláty (ropné), krakované 
parou, frakce C5-12; nízkovroucí 
nafta - nespecifikovaná
(Složitá směs organických 
sloučenin získaná destilací 
produktů z krakování parou. Je 
složena z nenasycených 
uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů převážně 
v rozmezí C5 až C12.)

649-360-00-6 270-736-7 68477-53-2 P

Destiláty (ropné), krakované 
parou, frakce C5-10, směs 
s lehkou frakcí C5 nafty 
krakovanou parou; nízkovroucí 
nafta - nespecifikovaná

649-361-00-1 270-738-8 68477-55-4 P
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Extrakty (ropné), extrakce 
studenou kyselinou, C4-6; 
nízkovroucí nafta -
nespecifikovaná

(Složitá směs organických 
sloučenin získaná extrakcí 
nasycených a nenasycených 
alifatických uhlovodíků, 
obvykle v rozmezí uhlíkových 
atomů C3 až C6 převážné 
pentanů a amylenů, studenou 
kyselinou. Je složena převážně 
z nasycených a nenasycených 
uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů v rozmezí C4
až C6, převážně C5.)

649-362-00-7 270-741-4 68477-61-2 P

Destiláty (ropné), hlavové 
destiláty z depentanizeru; 
nízkovroucí nafta -
nespecifikovaná

(Složitá směs uhlovodíků 
získaná z katalyticky 
krakovaného plynného proudu. 
Je složena z alifatických 
uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů převážně 
v rozmezí C4 až C6.)

649-363-00-2 270-771-8 68477-894-4 P
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Zbytky (ropné), spodní frakce 
z butanového splitteru; 
nízkovroucí nafta -
nespecifikovaná

(Složitý zbytek z destilace 
butanového proudu. Je složen 
z alifatických uhlovodíků 
s počtem uhlíkových atomů 
převážně v rozmezí C4 až C6.)

649-364-00-8 270-791-7 68478-12-6 P

Zbytkové oleje (ropné), 
deisobutanizerová věží; 
nízkovroucí nafta -
nespecifikovaná
(Složitý zbytek z atmosférické 
destilace butan-butylenového 
proudu. Je složena alifatických 
uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů převážně 
v rozmezí C4 až C6.)

649-365-00-3 270-795-9 68478-16-0 P

Nafta (ropná), široký řez 
z koksovací jednotky; 
nízkovroucí nafta -
nespecifikovaná
(Složitá směs uhlovodíků 
získaná destilací produktů 
z fluidní koksovací jednotky. Je 
složena převážně 
z nenasycených uhlovodíků 
s počtem uhlíkových atomů 
převážně v rozmezí C4 až C15
s rozmezím teplot varu 
přibližně 43 °C až 250 °C.)

649-366-00-9 270-991-4 68513-02-0 P
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Nafta (ropná), krakovaná parou 
střední aromatický; nízkovroucí 
nafta - nespecifikovaná
(Složitá směs uhlovodíků 
získaná destilací produktů 
z krakování parou. Je složena 
převážně z aromatických 
uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů převážně 
v rozmezí C7 až C12 s rozmezím 
teplot varu přibližně 130 °C až 
220 °C.)

649-367-00-4 271-138-9 68516-20-1 P

Nafta (ropná), široký řez 
primární rafinovaná hlinkou; 
nízkovroucí nafta -
nespecifikovaná

(Složitá směs uhlovodíků 
z rafinace širokého řezu 
primární nafty přírodní nebo 
aktivovanou hlinkou, obvykle 
perkolačním procesem, za 
účelem odstranění stopových 
množství přítomných polárních 
sloučenin a nečistot. Je složena 
z uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů převážně 
v rozmezí C4 až C11 s rozmezím 
teplot varu přibližně -20 °C až 
220 °C.)

649-368-00-X 271-262-3 68527-21-9 P

Nafta (ropná), lehká primární 
rafinovaná hlinkou; nízkovroucí 
nafta - nespecifikovaná

649-369-00-5 271-263-9 68527-22-0 P
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(Složitá směs uhlovodíků 
z rafinace lehké primární nafty 
přírodní nebo aktivovanou 
hlinkou, obvykle perkolačním 
procesem, za účelem odstranění 
stopových množství přítomných 
polárních sloučenin a nečistot. 
Je složena z uhlovodíků 
s počtem uhlíkových atomů 
převážně v rozmezí C7 až C10
s rozmezím teplot varu 
přibližně 93 °C až 180 °C.)

Nafta (ropná), lehká krakovaná 
parou aromatický; nízkovroucí 
nafta - nespecifikovaná
(Složitá směs uhlovodíků 
z destilace produktů 
z krakování parou. Je složena 
převážně z uhlovodíků 
s počtem uhlíkových atomů 
převážně v rozmezí C7 až C9
s rozmezím teplot varu 
přibližně 110 °C až 165 °C.)

649-370-00-0 271-264-4 68527-23-1 P

Nafta (ropná), lehká krakovaná 
parou, zbavená benzenu; 
nízkovroucí nafta -
nespecifikovaná
(Složitá směs uhlovodíků 
z destilace produktů 
z krakování parou. Je složena 
převážně z uhlovodíků 
s počtem uhlíkových atomů 
převážně v rozmezí C4 až C12
s rozmezím teplot varu 
přibližně 80 °C až 218 °C.)

649-371-00-6 271-266-5 68527-26-4 P
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Nafta (ropná), s obsahem 
aromátů; nízkovroucí nafta -
nespecifikovaná

649-372-00-1 271-635-0 68603-08-7 P

Benzín (ropný), pyrolyzní, 
spodní frakce z debutanizeru; 
nízkovroucí nafta -
nespecifikovaná

(Složitá směs uhlovodíků 
z frakcionace spodní frakce 
z depropanizeru. Je složena 
z uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů převážně 
větším než C5.)

649-373-00-7 271-726-5 68606-10-0 P

Nafta (ropná), lehká, odsířená; 
nízkovroucí nafta -
nespecifikovaná
(Složitá směs uhlovodíků 
získaná podrobením ropného 
destilátu čistícímu procesu za 
účelem přeměny merkaptanů 
nebo odstranění kyselých 
nečistot. Je složena převážně 
z uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů převážně 
v rozmezí C3 až C6, s rozmezím 
teplot varu přibližně -20 °C až 
100 °C.)

649-374-00-2 272-206-0 68783-66-4 P
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Kondenzáty zemního plynu; 
nízkovroucí nafta -
nespecifikovaná
(Složitá směs uhlovodíků 
oddělená a/nebo kondenzovaná 
ze zemního plynu v průběhu 
transportu a nashromážděná 
v hlavě vrtu a/nebo z výroby, 
shromažďování, přepravy, 
distribučním potrubí 
v prohlubních, pračkách plynu, 
atd. Je složena převážně 
z uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů převážně 
v rozmezí C2 až C8.)

649-375-00-8 272-896-3 68919-39-1 J

Destiláty (ropné), striper ze 
zpracování nafty procesem 
Unifining; nízkovroucí nafta -
nespecifikovaná
(Složitá směs uhlovodíků 
získaná stripováním produktů 
ze zpracování nafty procesem 
Unifining. Je složena 
z nasycených alifatických 
uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů převážně 
v rozmezí C2 až C6.)

649-376-00-3 272-932-8 68921-09-5 P
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Nafta (ropná), katalyticky 
reformovaná lehká, frakce bez 
aromátů; nízkovroucí nafta -
nespecifikovaná

(Složitá směs uhlovodíků 
zbývající po odstranění 
aromatických sloučenin 
z katalyticky reformované 
lehké nafty selektivní absorpcí. 
Je složena především 
z parafinických a cyklických 
sloučenin s počtem uhlíkových 
atomů převážně v rozmezí C5
až C8 s rozmezím bodu varu 
přibližně 66 °C až 121 °C.)

649-377-00-9 285-510-3 85116-59-2 P

Benzín; nízkovroucí nafta -
nespecifikovaná
(Složitá směs uhlovodíků 
složená především z parafinů, 
cykloparafinů, aromatických 
a olefinických uhlovodíků 
s počtem uhlíkových atomů 
převážně větším než C3
s rozmezím teplot varu 30 °C až 
260 °C.)

649-378-00-4 289-220-8 86290-81-5 P
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Aromatické uhlovodíky, C7-8, 
produkty dealkylace, destilační 
zbytky; nízkovroucí nafta -
nespecifikovaná

649-379-00-X 292-698-0 90989-42-7 P

Uhlovodíky, C4-6, lehké podíly 
z depentanizeru hydrogenace 
aromátů; nízkovroucí nafta -
nespecifikovaná

(Složitá směs uhlovodíků 
získaná jako předkap z kolony 
depentanizeru před hydrogenací 
aromátů. Je složena převážně 
z uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů převážně 
v rozmezí C4 až C6, převážně 
pentanů a pentenů, s rozmezím 
teplot varu 25 °C až 40 °C.)

649-380-00-5 295-298-4 91995-38-9 P

Destiláty (ropné), nafta 
krakovaná parou z tepelného 
reaktoru; nízkovroucí nafta -
nespecifikovaná

649-381-00-0 295-302-4 91995-41-4 P
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(Složitá směs uhlovodíků 
získaná destilací nafty 
krakované parou z tepelného 
reaktoru. Je složena převážně 
z uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů v rozmezí C4
až C6, převážně C5.)

Extrakty (ropné), 
rozpouštědlové, z katalyticky 
reformované lehké nafty; 
nízkovroucí nafta -
nespecifikovaná
(Složitá směs uhlovodíků 
získaná jako extrakt 
z rozpouštědlové extrakce 
katalyticky reformované ropné 
frakce. Je složena převážně 
z aromatických uhlovodíků 
s počtem uhlíkových atomů 
převážně v rozmezí C7 až C8
s rozmezím teplot varu 100 °C 
až 200 °C.)

649-382-00-6 295-331-2 91995-68-5 P

Nafta (ropná), hydrogenačně 
odsířená, lehká, zbavená 
aromátů; nízkovroucí nafta -
nespecifikovaná
(Složitá směs uhlovodíků 
získaná destilací hydrogenačně 
odsířených 
a dearomatizovaných lehkých 
ropných frakcí. Je složena 
převážně z parafinů 
a cykloparafinů C7 s rozmezím 
teplot varu přibližně 90 °C až 
100 °C.)

649-383-00-1 295-434-2 92045-53-9 P
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Nafta (ropná), lehká, bohatý na 
C5, odsířená; nízkovroucí nafta 
- nespecifikovaná
(Složitá směs uhlovodíků 
získaná podrobením ropného 
nafty čistícímu procesu za 
účelem přeměny merkaptanů 
nebo odstranění kyselých 
nečistot. Je složena 
z uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů převážně 
v rozmezí C4 až C5, převážně 
C5, s rozmezím teplot varu 
přibližně -10 °C až 35 °C.)

649-384-00-7 295-442-6 92045-60-8 P

Uhlovodíky, C8-11, krakování 
nafty, toluenová frakce; 
nízkovroucí nafta -
nespecifikovaná

(Složitá směs uhlovodíků 
získaná destilací 
z předhydrogenované 
krakované nafty. Je složena 
převážně z uhlovodíků 
s počtem uhlíkových atomů 
převážně v rozmezí C8 až C11
s rozmezím teplot varu 
přibližně 130 °C až 205 °C.)

649-385-00-2 295-444-7 92045-62-0 P

Uhlovodíky, C4-11, krakování 
nafty, bez aromátů; nízkovroucí 
nafta - nespecifikovaná

649-386-00-8 295-445-2 92045-63-1 P
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(Složitá směs uhlovodíků 
získaná z předhydrogenované 
krakované nafty po destilační 
separaci uhlovodíkových frakcí 
s obsahem benzenu a toluenu 
a výševroucích frakcí. Je 
složena převážně z uhlovodíků 
s počtem uhlíkových atomů 
převážně v rozmezí C4 až C11
s rozmezím teplot varu 
přibližně 30 °C až 205 °C.)

Nafta (ropná), lehká 
z tepelného reaktoru, krakovaná 
parou; nízkovroucí nafta -
nespecifikovaná

(Složitá směs uhlovodíků 
získaná frakční destilací nafty 
krakované parou po regeneraci 
z tepelného reaktoru. Je složena 
převážně z uhlovodíků 
s počtem uhlíkových atomů 
převážně v rozmezí C4 až C6
s rozmezím teplot varu 
přibližně 0 °C až 80 °C.)

649-387-00-3 296-028-8 92201-97-3 P

Destiláty (ropné), bohaté na C6; 
nízkovroucí nafta -
nespecifikovaná

(Složitá směs uhlovodíků 
získaná destilací ropné 
suroviny. Je složena převážně 
z uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů C5 až C7, 
bohatá na C6, s rozmezím teplot 
varu přibližně 60 °C až 70 °C.)

649-388-00-9 296-903-4 93165-19-6 P
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Benzín, pyrolyzní, 
hydrogenovaná; nízkovroucí 
nafta - nespecifikovaná
(Destilační frakce 
z hydrogenace pyrolyzního 
benzínu s rozmezím teplot varu 
přibližně 20 °C až 200 °C.)

649-389-00-4 302-639-3 94114-03-1 P

Destiláty (ropné), krakované 
parou, frakce C8-12, 
polymerované, destilační lehké; 
nízkovroucí nafta -
nespecifikovaná

(Složitá směs uhlovodíků 
získaná destilací 
z polymerované frakce C8 až 
C12 z ropných destilátů 
krakovaných parou. Je složena 
převážně z aromatických 
uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů převážně 
v rozmezí C8 až C12.)

649-390-00-X 305-750-5 95009-23-7 P

Extrakty (ropné); 
rozpouštědlové z nafty, 
rafinované hlinkou; nízkovroucí 
nafta - nespecifikovaná
(Složitá směs uhlovodíků 
získaná rafinací 
rozpouštědlového ropného 
extraktu z nafty bělicí hlinkou. 
Je složena převážně 
z uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů převážně 
v rozmezí C6 až C10 s rozmezím 
teplot varu přibližně 80 °C až 
180 °C.)

649-391-00-5 308-261-5 97926-43-7 P
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Nafta (ropná), lehká krakovaná 
parou, zbavená benzenu, 
tepelně zpracovaná; 
nízkovroucí nafta -
nespecifikovaná
(Složitá směs uhlovodíků 
získaná zpracováním a destilací 
lehké nafty krakované parou 
zbaveného benzenu. Je složena 
převážně z uhlovodíků 
s počtem uhlíkových atomů 
převážně v rozmezí C7 až C12
s rozmezím teplot varu 
přibližně 95 °C až 200 °C.)

649-392-00-0 308-713-1 98219-46-6 P

Nafta (ropná), lehká krakovaná 
parou, tepelně zpracovaná; 
nízkovroucí nafta -
nespecifikovaná

(Složitá směs uhlovodíků 
získaná zpracováním a destilací 
lehké ropné nafty krakované 
parou. Je složena převážně 
z uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů převážně 
v rozmezí C5 až C6 s rozmezím 
teplot varu přibližně 35 °C až 
80 °C.)

649-393-00-6 308-714-7 98219-47-7 P

Destiláty (ropné), C7-9, bohaté 
na C8, hydrogenačně odsířené, 
zbavené aromátů; nízkovroucí 
nafta - nespecifikovaná

649-394-00-1 309-862-5 101316-56-7 P
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(Složitá směs uhlovodíků 
získaná destilací lehké ropné 
frakce, hydrogenačně 
odsířených a zbavených 
aromátů. Je složena převážně 
z uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů v rozmezí C7
až C9, převážně parafinů 
a cykloparafinů C8, s rozmezím 
teplot varu přibližně 120 °C až 
130 °C.)

Uhlovodíky, C6-8, 
hydrogenované, sorpčně 
zbavené aromátů, rafinace 
toluenu; nízkovroucí nafta -
nespecifikovaná

(Složitá směs uhlovodíků 
získaná při sorpci toluenu 
z uhlovodíkové frakce 
z krakovaného benzínu 
katalyticky hydrogenovaného. 
Je složena převážně 
z uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů v rozmezí C6
až C8 s rozmezím teplot varu 
přibližně 80 °C až 135 °C.)

649-395-00-7 309-870-9 101316-66-9 P

Nafta (ropná), hydrogenačně 
odsířená, široká frakce 
z koksování; nízkovroucí nafta 
- nespecifikovaná

649-396-00-2 309-879-8 101316-76-1 P
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(Složitá směs uhlovodíků 
získaná frakční destilací 
hydrogenačně odsířeného 
destilátu z koksovací jednotky. 
Je složena převážně 
z uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů převážně 
v rozmezí C5 až C11 s rozmezím 
teplot varu přibližně 23 °C až 
196 °C.)

Nafta (ropná), odsířená lehká; 
nízkovroucí nafta -
nespecifikovaná

(Složitá směs uhlovodíků 
získaná podrobením ropné 
nafty čistícímu procesu za 
účelem přeměny merkaptanů 
nebo odstranění kyselých 
nečistot. Je složena převážně 
z uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů převážně 
v rozmezí C5 až C8 s rozmezím 
teplot varu přibližně 20 °C až 
130 °C.)

649-397-00-8 309-976-5 101795-01-1 P

Uhlovodíky, C3-6, bohaté na C5, 
nafta krakovaná parou; 
nízkovroucí nafta -
nespecifikovaná
(Složitá směs uhlovodíků 
získaná destilací nafty 
krakované parou. Je složena 
převážně z uhlovodíků 
s počtem uhlíkových atomů 
v rozmezí C3 až C6, převážné 
C5.)

649-398-00-3 310-012-0 102110-14-5 P



7524/8/06 REV 8 ij 241
PŘÍLOHA XVII DG C I CS

Uhlovodíky, bohaté na C5, 
s obsahem dicyklopentadienu; 
nízkovroucí nafta -
nespecifikovaná

649-399-00-9 310-013-6 102110-15-6 P

(Složitá směs uhlovodíků 
získaná destilací produktů 
krakování parou. Je složena 
převážně z uhlovodíků 
s rozmezím teplot varu 
přibližně 30 °C až 170 °C.)

Zbytky (ropné), lehké 
krakované parou, aromatické; 
nízkovroucí nafta -
nespecifikovaná

(Složitá směs uhlovodíků 
získaná destilací produktů 
krakování parou nebo 
obdobných procesů, po 
odstranění velmi lehkých 
produktů poskytujících zbytek 
obsahující uhlovodíky s počtem 
uhlíkových atomů nejméně C5. 
Je složena převážně 
z aromatických uhlovodíků 
s počtem uhlíkových atomů C5
s rozmezím teplot varu nad asi 
40 °C.)

649-400-00-2 310-057-6 102110-55-4 P

Uhlovodíky, C ≥ 5, bohaté na 
C5-6; nízkovroucí nafta -
nespecifikovaná

649-401-00-8 270-690-8 68476-50-6 P

Uhlovodíky, bohaté na C5; 
nízkovroucí nafta -
nespecifikovaná

649-402-00-3 270-695-5 68476-55-1 P

Aromatické uhlovodíky, C8-10; 
vysokovroucí redestilát lehkého 
oleje

649-403-00-9 292-695-4 90989-39-2 P
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Destiláty (ropné), lehké 
katalyticky krakované; 
krakovaný plynový olej
(Složitá směs uhlovodíků 
získaná destilací produktů 
z katalytického krakování. Je 
složena z uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů převážně 
v rozmezí C9 až C25 s rozmezím 
teplot varu přibližně 150 °C až 
400 °C. Obsahuje relativně 
velký podíl bicyklických 
aromátů.)

649-435-00-3 265-060-4 64741-59-9

Destiláty (ropné), střední 
katalyticky krakované; 
krakovaný plynový olej

(Složitá směs uhlovodíků 
získaná destilací produktů 
z katalytického krakování. Je 
složena z uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů převážně 
v rozmezí C11 až C30
s rozmezím teplot varu 
přibližně 205 °C až 450 °C. 
Obsahuje relativně velký podíl 
tricyklických aromatických 
uhlovodíků.)

649-436-00-9 265-062-5 64741-60-2
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Destiláty (ropné), lehké tepelně 
krakované; krakovaný plynový 
olej
(Složitá směs uhlovodíků 
z destilace produktů tepelného 
krakování. Je složena převážně 
z nenasycených uhlovodíků 
s počtem uhlíkových atomů 
převážně v rozmezí C10 až C22
s rozmezím teplot varu 
přibližně 160 °C až 370 °C.)

649-438-00-X 265-084-5 64741-82-8

Destiláty (ropné), 
hydrogenačně odsířené lehké 
katalyticky krakované; 
krakovaný plynový olej
(Složitá směs uhlovodíků 
získaná hydrogenací lehkých 
katalyticky krakovaných 
destilátů za účelem přeměny 
organické síry na sirovodík, 
který je odstraňován. Je složena 
z uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů převážně 
v rozmezí C9 až C25 s rozmezím 
teplot varu přibližně 150 °C až 
400 °C. Obsahuje relativně 
velký podíl bicyklických 
aromatických uhlovodíků.)

649-439-00-5 269-781-5 68333-25-5
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Destiláty (ropné), lehká nafta 
krakovaná parou; krakovaný 
plynový olej
(Složitá směs uhlovodíků 
z několikanásobné destilace 
produktů z krakování parou. Je 
složena z uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů převážně 
v rozmezí C10 až C18.)

649-440-00-0 270-662-5 68475-80-9

Destiláty (ropné), krakované 
ropné destiláty krakované 
parou; krakovaný plynový olej

(Složitá směs uhlovodíků 
získaná destilací krakovaného 
destilátu krakovaného parou 
nebo jeho frakcionačních 
produktů. Je složena 
z uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů převážně 
v rozmezí C10 až po 
nízkomolekulární polymery.)

649-441-00-6 270-727-8 68477-38-3

Plynové oleje (ropné), 
krakované parou; krakovaný 
plynový olej

(Složitá směs uhlovodíků 
získaná destilací produktů 
krakování parou. Je složena 
z uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů převážně 
větším než C9 s rozmezím 
teplot varu přibližně 205 °C až 
400 °C.)

649-442-00-1 271-260-2 68527-18-4
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Destiláty (ropné), 
hydrogenačně odsířené tepelně 
krakované, střední; krakovaný 
plynový olej

(Složitá směs uhlovodíků 
získaná frakcionací 
hydrogenačně odsířeného 
destilátu tepelného kraku. Je 
složena převážně z uhlovodíků 
s počtem uhlíkových atomů 
převážně v rozmezí C11 až C25
s rozmezím teplot varu 
přibližně 205 °C až 400 °C.)

649-443-00-7 285-505-6 85116-53-6

Plynové oleje (ropné), tepelně 
krakované, hydrogenačně 
odsířené; krakovaný plynový 
olej

649-444-00-2 295-411-7 92045-29-9

Zbytky (ropné), hydrogenovaná 
nafta krakovaná parou; 
krakovaný plynový olej

649-445-00-8 295-514-7 92062-00-5

(Složitá směs uhlovodíků 
získaná jako zbytková frakce 
z destilace hydrogenované 
nafty krakované parou. Je 
složena převážně z uhlovodíků 
s rozmezím teplot varu 
přibližně 200 °C až 350 °C.)
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Zbytky (ropné), destilace nafty 
krakované parou; krakovaný 
plynový olej
(Složitá směs uhlovodíků 
získaná jako destilační zbytek 
ze dna kolony při separaci látek 
z krakování nafty parou při 
vysoké teplotě. Má rozmezí 
teplot varu přibližně 147 °C až 
300 °C a dává finální olej 
s viskozitou 18 10-6 m2.s-1 při 
50 °C.)

649-446-00-3 295-517-3 92062-04-9

Destiláty (ropné), lehké 
katalyticky krakované, tepelně 
degradované; krakovaný 
plynový olej

(Složitá směs uhlovodíků 
získaná destilací produktů 
z katalytického krakování, které 
byly použity jako kapalina pro 
přenos tepla. Je složena 
převážně z uhlovodíků 
s rozmezím teplot varu 
přibližně 190 °C až 340 °C. 
Tento podíl pravděpodobně 
obsahuje organické sirné 
sloučeniny.)

649-447-00-9 295-991-1 92201-60-0

Zbytky (ropné), nafta 
z tepelného reaktoru krakovaná 
parou; krakovaný plynový olej

(Složitá směs uhlovodíků 
získaná jako zbytek z destilace 
nafty z tepelného reaktoru 
krakovaný parou, s rozmezím 
teplot varu přibližně 150 °C až 
350 °C.)

649-448-00-4 297-905-8 93763-85-0
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Plynové oleje (ropné), lehké 
vakuové, tepelně krakované 
hydrogenačně odsířené; 
krakovaný plynový olej

(Složitá směs uhlovodíků 
získaná katalytickým 
hydrogenačním odsířením 
tepelně krakované lehké 
vakuové frakce. Je složena 
převážně z uhlovodíků s 
počtem uhlíkových atomů 
převážně v rozmezí C14 až C20
s rozmezím teplot varu 
přibližně 270 °C až 370 °C.)

649-450-00-5 308-278-8 97926-59-5

Destiláty (ropné), 
hydrogenačně odsířené, střední, 
koksovací jednotka; krakovaný 
plynový olej

(Složitá směs uhlovodíků 
získaná frakční destilací 
hydrogenačně odsířeného 
destilátu z koksovací jednotky. 
Je složena z uhlovodíků s 
počtem uhlíkových atomů 
převážně v rozmezí C12 až C21
s rozmezím teplot varu 
přibližně 200 °C až 360 °C.)

649-451-00-0 309-865-1 101316-59-0

Destiláty (ropné), těžké 
z krakované parou; krakovaný 
plynový olej

649-452-00-6 309-939-3 101631-14-5
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(Složitá směs uhlovodíků 
získaná destilací těžkých 
zbytků z krakování parou. Je 
složena převážně z vysoce 
alkylovaných těžkých 
aromatických uhlovodíků 
s rozmezím teplot varu 
přibližně 250 °C až 400 °C.)

Destiláty (ropné), těžké 
hydrokrakované; základový olej 
-nespecifikovaný
(Složitá směs uhlovodíků 
z destilace produktů 
z hydrokrakování. Je složena 
převážně z nasycených 
uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů v rozmezí 
C15 až C39 s rozmezím teplot 
varu přibližně 260 °C až 600 
°C.)

649-453-00-1 265-077-7 64741-76-0 L

Destiláty (ropné), těžké 
parafinické rafinované 
rozpouštědlem; základový olej -
nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků 
získaná jako rafinát 
z rozpouštědlového extrakčního 
procesu. Je složena převážně 
z nasycených uhlovodíků 
s počtem uhlíkových atomů 
převážně rozmezí C20 až C50
a dává finální olej s viskozitou 
minimálně 19 10-6 m2.s-1 při 40 
°C.)

649-454-00-7 265-090-8 64741-88-4 L

Destiláty (ropné), lehké 
parafinické rafinované 
rozpouštědlem; základový olej -
nespecifikovaný

649-455-00-2 265-091-3 64741-89-5 L



7524/8/06 REV 8 ij 249
PŘÍLOHA XVII DG C I CS

(Složitá směs uhlovodíků 
získaná jako rafinát 
z rozpouštědlového extrakčního 
procesu. Je složena převážně 
z nasycených uhlovodíků 
s počtem uhlíkových atomů 
převážně v rozmezí C15 až C30
a dává finální olej s viskozitou 
nižší než 19 10-6 m2.s-1 při 40 
°C.)

Zbytkové oleje (ropné), 
zbavené asfaltu rozpouštědlem; 
základový olej -
nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků 
získaná jako v rozpouštědle 
rozpustná frakce z C3-4 zbytku 
zbaveného asfaltu 
rozpouštědlem. Je složena 
převážně z uhlovodíků 
s počtem uhlíkových atomů 
převážně vyšších než C25
a s teplotou varu přibližně vyšší 
než 400 °C.)

649-456-00-8 265-096-0 64741-95-3 L

Destiláty (ropné), těžké 
naftenické rafinované 
rozpouštědlem; základový olej -
nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků 
získaná jako rafinát 
z rozpouštědlového extrakčního 
procesu. Je složena 
z uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů převážně 
v rozmezí C20 až C50 a dává 
finální olej s viskozitou 
nejméně 19 10-6 m2.s-1 při 40 
°C. Obsahuje poměrně málo 
normálních parafinů.)

649-457-00-3 265-097-6 64741-96-4 L
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Destiláty (ropné), lehké 
naftenické rafinované 
rozpouštědlem; základový olej -
nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků 
získaná jako rafinát 
z rozpouštědlového extrakčního 
procesu. Je složena 
z uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů převážně 
v rozmezí C15 až C30 a dává 
finální olej s viskozitou nižší 
než 19 10-6 m2.s-1 při 40 °C. 
Obsahuje poměrně málo 
normálních parafinů.)

649-458-00-9 265-098-1 64741-97-5 L

Destiláty (ropné), rafinované 
rozpouštědlem; základový olej -
nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků 
získaná jako v rozpouštědle 
nerozpustná frakce 
z rozpouštědlové rafinace 
zbytku při použití polárního 
organického rozpouštědla, jako 
je fenol nebo furfural. Je 
složena z uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů převážně 
větším než C25, s teplotou varu 
nad přibližně 400 °C.)

649-459-00-4 265-101-6 64742-01-4 L

Destiláty (ropné), těžké 
parafinické rafinované hlinkou; 
základový olej -
nespecifikovaný

649-460-00-X 265-137-2 64742-36-5 L
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(Složitá směs uhlovodíků 
vznikající při rafinaci ropné 
frakce přírodní nebo 
modifikovanou hlinkou 
kontaktním nebo perkolačním 
procesem za účelem odstranění 
stopových množství přítomných 
polárních sloučenin a nečistot. 
Je složena z uhlovodíků 
s počtem uhlíkových atomů 
převážně v rozmezí C20 až C50
a dává finální olej s viskozitou 
nejméně 19 10-6 m2.s-1 při 40 
°C. Obsahuje relativně velký 
podíl nasycených uhlovodíků.)

Destiláty (ropné), lehké 
parafinické rafinované hlinkou; 
základový olej -
nespecifikovaný
(Složitá směs uhlovodíků 
vznikající při rafinaci ropné 
frakce přírodní nebo 
modifikovanou hlinkou 
kontaktním nebo perkolačním 
procesem za účelem odstranění 
stopových množství přítomných 
polárních sloučenin a nečistot. 
Je složena z uhlovodíků 
s počtem uhlíkových atomů 
převážně v rozmezí C15 až C30
a dává finální olej s viskozitou 
nižší než 19 10-6 m2.s-1 při 40 
°C. Obsahuje relativně velký 
podíl nasycených uhlovodíků.)

649-461-00-5 265-138-8 64742-37-6 L
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Zbytkové oleje (ropné), 
rafinované hlinkou; základový 
olej - nespecifikovaný
(Složitá směs uhlovodíků 
vznikající při rafinaci 
zbytkového oleje přírodní nebo 
modifikovanou hlinkou 
kontaktním nebo perkolačním 
procesem za účelem odstranění 
stopových množství přítomných 
polárních sloučenin a nečistot. 
Je složena z uhlovodíků s 
počtem uhlíkových atomů 
převážně větším než C25, 
s teplotou varu nad přibližně 
400 °C.)

649-462-00-0 265-143-5 64742-41-2 L

Destiláty (ropné), těžké 
naftenické rafinované hlinkou; 
základový olej -
nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků 
vznikající při rafinaci ropné 
frakce přírodní nebo 
modifikovanou hlinkou 
kontaktním nebo perkolačním 
procesem za účelem odstranění 
stopových množství přítomných 
polárních sloučenin a nečistot. 
Je složena z uhlovodíků 
s počtem uhlíkových atomů 
převážně v rozmezí C20 až C50
a dává finální olej s viskozitou 
minimálně 19 10-6 m2.s-1 při 40 
°C. Obsahuje relativně malý 
podíl normálních parafinů.)

649-463-00-6 265-146-1 64742-44-5 L

Destiláty (ropné), lehké 
naftenické rafinované hlinkou; 
základový olej -
nespecifikovaný

649-464-00-1 265-147-7 64742-45-6 L
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(Složitá směs uhlovodíků 
vznikající při rafinaci ropné 
frakce přírodní nebo 
modifikovanou hlinkou 
kontaktním nebo perkolačním 
procesem za účelem odstranění 
stopových množství přítomných 
polárních sloučenin a nečistot. 
Je složena z uhlovodíků 
s počtem uhlíkových atomů 
převážně v rozmezí C15 až C30
a dává finální olej s viskozitou 
nižší než 19 10-6 m2.s-1 při 40 
°C. Obsahuje relativně malý 
podíl normálních parafinů.)

Destiláty (ropné), 
hydrogenované těžké 
naftenické; základový olej -
nespecifikovaný
(Složitá směs uhlovodíků 
získaná katalytickou 
hydrogenací ropné frakce. Je 
složena z uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů převážně 
v rozmezí C20 až C50 a dává 
finální olej s viskozitou 
minimálně 19 10-6 m2.s-1 při 40 
°C. Obsahuje relativně malý 
podíl normálních parafinů.)

649-465-00-7 265-155-0 64742-52-5 L

Destiláty (ropné), 
hydrogenované lehké 
naftenické; základový olej -
nespecifikovaný

649-466-00-2 265-156-6 64742-53-6 L
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(Složitá směs uhlovodíků 
vznikající katalytickou 
hydrogenací ropné frakce. Je 
složena z uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů převážně 
v rozmezí C15 až C30 a dává 
finální olej s viskozitou nižší 
než 19 10-6 m2.s-1 při 40 °C. 
Obsahuje relativně malý podíl 
normálních parafinů.)

Destiláty (ropné), 
hydrogenované těžké 
parafinické; základový olej -
nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků 
vznikající katalytickou 
hydrogenací ropné frakce. Je 
složena z uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů převážně 
v rozmezí C20 až C50 a dává 
finální olej s viskozitou 
minimálně 19 10-6 m2.s-1 při 40 
°C. Obsahuje relativně velký 
podíl nasycených uhlovodíků.)

649-467-00-8 265-157-1 64742-54-7 L

Destiláty (ropné), 
hydrogenované lehké 
parafinické; základový olej -
nespecifikovaný

649-468-00-3 265-158-7 64742-55-8 L
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(Složitá směs uhlovodíků 
vznikající katalytickou 
hydrogenací ropné frakce. Je 
složena z uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů převážně 
v rozmezí C15 až C30 a dává 
finální olej s viskozitou nižší 
než 19 10-6 m2.s-1 při 40 °C. 
Obsahuje relativně velký podíl 
nasycených uhlovodíků.)

Destiláty (ropné), lehké 
parafinické odparafinované 
rozpouštědlem; základový olej -
nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků 
vznikající odstraněním 
normálních parafinů z ropné 
frakce rozpouštědlovou 
krystalizaci. Je složena 
z uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů převážně 
v rozmezí C15 až C30 a dává 
finální olej s viskozitou nižší 
než 19 10-6 m2.s-1 při 40 °C.)

649-469-00-9 265-159-2 64742-56-9 L

Zbytkové oleje (ropné), 
hydrogenované; základový olej 
- nespecifikovaný
(Složitá směs uhlovodíků 
vznikající katalytickou 
hydrogenací ropné frakce. Je 
složena z uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů převážně 
vyšším než C25, s teplotou varu 
přibližně nad 400 °C.)

649-470-00-4 265-160-8 64742-57-0 L
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Zbytkové oleje (ropné), 
odparafinované rozpouštědlem; 
základový olej -
nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků 
vznikající odstraněním 
uhlovodíků s dlouhým 
rozvětveným řetězcem ze 
zbytkového oleje 
rozpouštědlovou krystalizací. Je 
složena z uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů převážně 
vyšším než C25, s teplotou varu 
přibližně nad 400 °C.)

649-471-00-X 265-166-0 64742-62-7 L

Destiláty (ropné), těžké 
naftenické odparafinované 
rozpouštědlem; základový olej -
nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků 
vznikající odstraněním 
normálních parafinů z ropné 
frakce rozpouštědlovou 
krystalizací. Je složena 
z uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů převážně 
v rozmezí C20 až C50 a dává 
finální olej s viskozitou 
minimálně 19 10-6 m2.s-1 při 40 
°C. Obsahuje relativně malý 
podíl normálních parafinů.)

649-472-00-5 265-167-6 64742-63-8 L

Destiláty (ropné), lehké
naftenické odparafinované 
rozpouštědlem; základový olej -
nespecifikovaný

649-473-00-0 265-168-1 64742-64-9 L
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(Složitá směs uhlovodíků 
vznikající odstraněním 
normálních parafinů z ropné 
frakce rozpouštědlovou 
krystalizací. Je složena 
z uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů převážně 
v rozmezí C15 až C30 a dává 
finální olej s viskozitou nižší 
než 19 10-6 m2.s-1 při 40 °C. 
Obsahuje relativně malý podíl 
normálních parafinů.)

Destiláty (ropné), těžké 
naftenické odparafinované 
rozpouštědlem; základový olej -
nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků 
vznikající odstraněním 
normálních parafinů z ropné 
frakce rozpouštědlovou 
krystalizací. Je složena 
převážně z uhlovodíků 
s počtem uhlíkových atomů 
převážně v rozmezí C20 až C50
a dává finální olej s viskozitou 
minimálně 19 10-6 m2.s-1 při 40 
°C.)

649-474-00-6 265-169-7 64742-65-0 L

Naftenické oleje (ropné), 
katalyticky odparafinované 
těžké; základový olej -
nespecifikovaný

649-475-00-1 265-172-3 64742-68-3 L
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(Složitá směs uhlovodíků 
získaná katalytickým 
odparafinováním. Je složena 
převážně z uhlovodíků 
s počtem uhlíkových atomů 
převážně v rozmezí C20 až C50
a dává finální olej s viskozitou 
minimálně 19 10-6  m2.s-1 při 40 
°C. Obsahuje relativně malý 
podíl normálních parafinů.)

Naftenické oleje (ropné), 
katalyticky odparafinované 
lehké; základový olej -
nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků 
získaná katalytickým 
odparafinováním. Je složena 
z uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů převážně 
v rozmezí C15 až C30 a dává 
finální olej s viskozitou menší 
než 19 10-6  m2.s-1 při 40 °C. 
Obsahuje relativně malé 
množství normálních parafinů.)

649-476-00-7 265-173-9 64742-69-4 L

Parafinické oleje (ropné), 
katalyticky odparafinované 
těžké; základový olej -
nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků 
získaná katalytickým 
odparafinováním. Je složena 
převážně z uhlovodíků 
s počtem uhlíkových atomů 
převážně v rozmezí C20 až C50
a dává finální olej s viskozitou 
minimálně 19 10-6  m2.s-1 při 40 
°C.)

649-477-00-2 265-174-4 64742-70-7 L
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Parafinické oleje (ropné), 
katalyticky odparafinované 
lehké; základový olej -
nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků 
získaná katalytickým 
odparafinováním. Je složena 
převážně z uhlovodíků 
s počtem uhlíkových atomů 
převážně v rozmezí C15 až C30
a dává finální olej s viskozitou 
nižší než 19 10-6  m2.s-1 při 40 
°C.)

649-478-00-8 265-176-5 64742-71-8 L

Naftenické oleje (ropné), 
hluboce odparafinované těžké; 
základový olej -
nespecifikovaný
(Složitá směs uhlovodíků 
získaná odstraněním 
parafinických uhlovodíků 
s přímým řetězcem ve formě 
pevné látky pomocí činidel, 
jako je močovina. Je složena 
z uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů převážně 
v rozmezí C20 až C50 a dává 
finální olej s viskozitou 
minimálně 19 10-6  m2.s-1 při 40 
°C. Obsahuje relativně malý 
podíl normálních parafinů.)

649-479-00-3 265-179-1 64742-75-2 L

Naftenické oleje (ropné), 
hluboce odparafinované lehké; 
základový olej -
nespecifikovaný

649-480-00-9 265-180-7 64742-76-3 L



7524/8/06 REV 8 ij 260
PŘÍLOHA XVII DG C I CS

(Složitá směs uhlovodíků 
získaná katalytickým 
odparafinováním. Je složena 
z uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů převážně 
v rozmezí C15 až C30 a dává 
finální olej s viskozitou nižší 
než 19 10-6  m2.s-1 při 40 °C. 
Obsahuje relativně malý podíl 
normálních parafinů.)

Mazací oleje (ropné), C20-50, 
hydrogenované neutrální ropné, 
vysokoviskozní; základový olej 
- nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků 
získaná dvoustupňovou 
katalytickou hydrogenací 
lehkého vakuového oleje, 
těžkého vakuového oleje 
a zbytkového oleje zbaveného 
asfaltu rozpouštědlem 
s odparafinováním provedeným 
mezi těmito dvěma stupni. Je 
složena převážně z uhlovodíků 
s počtem uhlíkových atomů 
převážně v rozmezí C20 až C50
a dává finální olej s viskozitou 
přibližně 112 10-6  m2.s-1 při 40 
°C. Obsahuje relativně velký 
podíl nasycených uhlovodíků.)

649-481-00-4 276-736-3 72623-85-9 L

Mazací oleje (ropné), C15-30, 
hydrogenovaný neutrální olej; 
základový olej -
nespecifikovaný

649-482-00-X 276-737-9 72623-86-0 L
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(Složitá směs uhlovodíků 
získaná dvoustupňovou 
katalytickou hydrogenací 
lehkého vakuového oleje 
a těžkého vakuového oleje 
s odparafinováním, 
provedeným mezi těmito 
dvěma stupni. Je složena 
převážně z uhlovodíků s 
počtem uhlíkových atomů 
převážně v rozmezí C15 až C30
a dává finální olej s viskozitou 
přibližně 15 10-6  m2.s-1 při 40 
°C. Obsahuje relativně velký 
podíl nasycených uhlovodíků.)

Mazací oleje (ropné), C15-30, 
hydrogenovaná neutrální olej; 
základový olej -
nespecifikovaný
(Složitá směs uhlovodíků 
získaná dvoustupňovou 
katalytickou hydrogenací 
lehkého vakuového oleje, 
těžkého vakuového oleje 
a zbytkového oleje zbaveného 
asfaltu rozpouštědlem 
s odparafinováním provedeným 
mezi těmito dvěma stupni. Je 
složena převážně z uhlovodíků 
s počtem uhlíkových atomů 
převážně v rozmezí C20 až C50
a dává finální olej s viskozitou 
přibližně 32 10-6  m2.s-1 při 40 
°C. Obsahuje relativně velký 
podíl nasycených uhlovodíků.)

649-483-00-5 276-738-4 72623-87-1 L



7524/8/06 REV 8 ij 262
PŘÍLOHA XVII DG C I CS

Mazací oleje; základový olej -
nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků 
získaná selekční rafinací 
a odparafinováním. Je složena 
převážně z nasycených 
uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů v rozmezí 
C15 až C50.)

649-484-00-0 278-012-2 74869-22-0 L

Destiláty (ropné), hluboce 
odparafinované těžké 
parafinické; základový olej -
nespecifikovaný
(Složitá směs uhlovodíků 
získaná odparafinováním 
těžkého parafinického destilátu. 
Je složena převážně 
z uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů převážně 
v rozmezí C20 až C50 a dává 
finální olej viskozitou rovnou 
nebo větší než 19 10-6  m2.s-1 při 
40 °C. Obsahuje relativně málo 
normálních parafinů.)

649-485-00-6 292-613-7 90640-91-8 L
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Destiláty (ropné), hluboce 
odparafinované lehké 
parafinické; základový olej -
nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků 
získaná odparafinováním 
lehkého parafinického destilátu. 
Je složena převážně 
z uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů převážně 
v rozmezí C12 až C30 a dává 
finální olej s viskozitou menši 
než 19 10-6  m2.s-1 při 40 °C. 
Obsahuje relativně málo 
normálních parafinů.)

649-486-00-1 292-614-2 90640-92-9 L

Destiláty (ropné), těžké 
parafinické odparafinované 
rozpouštědlem, rafinované 
hlinkou; základový olej -
nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků 
získaná rafinováním 
kontaktním nebo perkolačním 
procesem odparafinovaného 
těžkého parafinického destilátu 
neutrální nebo modifikovanou 
hlinkou. Je složena převážně 
z uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů převážně 
v rozmezí C20 až C50.)

649-487-00-7 292-616-3 90640-94-1 L
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Uhlovodíky (ropné), těžké 
parafinické odparafinované 
rozpouštědlem, hydrogenované; 
základový olej -
nespecifikovaný
(Složitá směs uhlovodíků 
získaná katalytickou 
hydrogenací odparafinovaného 
těžkého parafinického destilátu. 
Je složena převážně 
z uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů převážně 
v rozmezí C20 až C50.)

649-488-00-2 292-617-9 90640-95-2 L

Destiláty (ropné), lehké 
parafinické odparafinované 
rozpouštědlem, rafinované 
hlinkou; základový olej -
nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků 
získaná rafinováním přírodní 
nebo modifikovanou hlinkou 
v kontaktním nebo perkolačním 
procesu odparafinovaného 
lehkého parafinického destilátu. 
Je složena převážně 
z uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů převážně 
v rozmezí C15 až C30.)

649-489-00-8 292-618-4 90640-96-3 L
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Destiláty (ropné), lehké 
parafinické odparafinované 
rozpouštědlem, hydrogenované; 
základový olej -
nespecifikovaný
(Složitá směs uhlovodíků 
získaná katalytickou 
hydrogenací odparafinovaného 
lehkého parafinického destilátu. 
Je složena převážně 
z uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů převážně 
v rozmezí C15 až C30.)

649-490-00-3 292-620-5 90640-97-4 L

Zbytkové oleje (ropné), 
odparafinované rozpouštědlem, 
hydrogenované; základový olej 
- nespecifikovaný

649-491-00-9 292-656-1 90669-74-2 L

Zbytkové oleje (ropné), 
katalyticky odparafinované; 
základový olej -
nespecifikovaný

649-492-00-4 294-843-3 91770-57-9 L

Destiláty (ropné), 
odparafinované těžké 
parafinické, hydrogenované; 
základový olej -
nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků 
získaná intenzivní katalytickou 
hydrogenací odparafinovaného 
destilátu. Je složena převážně 
z nasycených uhlovodíků 
s počtem uhlíkových atomů 
převážně v rozmezí C25 až C39
a dává finální olej o viskozitě 
přibližně 44 10-6  m2.s-1 při 50 
°C.)

649-493-00-X 295-300-3 91995-39-0 L



7524/8/06 REV 8 ij 266
PŘÍLOHA XVII DG C I CS

Destiláty (ropné), 
odparafinované lehké 
parafinické, hydrogenované; 
základový olej -
nespecifikovaný
(Složitá směs uhlovodíků 
získaná intenzivní katalytickou 
hydrogenací odparafinovaného 
destilátu. Je složena převážně 
z nasycených uhlovodíků 
s počtem uhlíkových atomů 
převážně v rozmezí C21 až C29
a dává finální olej o viskozitě 
přibližně 13 10-6  m2.s-1 při 50 
°C.)

649-494-00-5 295-301-9 91995-40-3 L

Destiláty (ropné), 
hydrokrakované, rafinované 
rozpouštědlem, odparafinované; 
základový olej -
nespecifikovaný

(Složitá směs kapalných 
uhlovodíků získaná 
rekrystalizací odparafinovaných 
hydrokrakovaných ropných 
destilátů rafinovaných 
rozpouštědlem. Je složena 
převážně z naftenických 
uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů převážně 
v rozmezí C15 až C30 a dává 
finální olej o viskozitě mezi 13 
až 15 10-6  m2.s-1 při 40 °C.)

649-495-00-0 295-306-6 91995-45-8 L
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Destiláty (ropné), lehké 
naftenické rafinované 
rozpouštědlem, hydrogenované; 
základový olej -
nespecifikovaný
(Složitá směs kapalných 
uhlovodíků získaná 
katalytickou hydrogenací ropné 
frakce a odstraněním 
aromatických uhlovodíků 
rozpouštědlovou extrakcí.)

649-496-00-6 295-316-0 91995-54-9 L

Mazací oleje (ropné), C17-35, 
extrahované rozpouštědlem, 
odparafinované, 
hydrogenované; základový olej 
-nespecifikovaný

649-497-00-1 295-423-2 92045-42-6 L

Mazací oleje (ropné), 
hydrokrakované, 
odparafinované 
nearomatickými rozpouštědly; 
základový olej -
nespecifikovaný

649-498-00-7 295-424-8 92045-43-7 L

Zbytkové oleje (ropné), 
hydrokrakované, rafinované 
kyselinou, rozpouštědlově 
odparafinované; základový olej 
- nespecifikovaný
(Složitá směs uhlovodíků 
získaná odstraněním parafinů 
rozpouštědlem z destilačních 
zbytků z hydrokrakovaných 
těžkých parafinů rafinovaných 
kyselinou. Má teplotu varu
přibližně nad 380 °C.)

649-499-00-2 295-499-7 92061-86-4 L
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Parafinové oleje (ropné), 
rafinované rozpouštědlem, 
odparafinované, těžké; 
základový olej -
nespecifikovaný
(Složitá směs kapalných 
uhlovodíků získaná ze sirné 
parafinické ropy. Je složena 
převážně z odparafinovaného 
mazacího oleje rafinovaného 
rozpouštědlem o viskozitě 
65 10-6  m2.s-1 při 50 °C.)

649-500-00-6 295-810-6 92129-09-4 L

Mazací oleje (ropné), základové 
oleje, parafinické; základový 
olej - nespecifikovaný
(Složitá směs uhlovodíků 
získaná rafinací ropy. Je 
složena převážně z aromátů, 
naftenů a parafinů a dává 
finální olej s viskozitou 23 10-6  

m2.s-1 při 40 °C.)

649-501-00-1 297-474-6 93572-43-1 L

Uhlovodíky, hydrokrakované 
parafinické destilační zbytky, 
odparafinované rozpouštědlem; 
základový olej -
nespecifikovaný

649-502-00-7 297-857-8 93763-38-3 L

Uhlovodíky, C20-50, vakuový 
destilát z hydrogenace 
zbytkového oleje; základový 
olej - nespecifikovaný

649-503-00-2 300-257-1 93924-61-9 L

Destiláty (ropné), 
hydrogenované, rafinované 
rozpouštědlem, těžké; 
hydrorafinované; základový 
olej - nespecifikovaný

649-504-00-8 305-588-5 94733-08-1 L
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Destiláty (ropné), rafinované 
rozpouštědlem, 
hydrokrakované, lehké; 
základový olej -
nespecifikovaný
(Složitá směs uhlovodíků 
získaná jako rafinát,zbytku 
hydrokrakované ropy zbavené 
aromátů rozpouštědlem. Je 
složena převážně z uhlovodíků 
s počtem uhlíkových atomů 
převážně v rozmezí C18 až C27
s rozmezím teplot varu 370 °C 
až 450 °C.)

649-505-00-3 305-589-0 94733-09-2 L

Mazací oleje (ropné), C18-40, 
hydrokrakovaný destilát 
zbavený parafinu 
rozpouštědlem; základový olej -
nespecifikovaný
(Složitá směs uhlovodíků 
získaná rozpouštědlovým 
odparafinováním destilačních 
zbytků z hydrokrakování ropy. 
Je složena převážně 
z uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů převážně 
v rozmezí C18 až C40
s rozmezím teplot varu 
přibližně 370 °C až 550 °C.)

649-506-00-9 305-594-8 94733-15-0 L
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Mazací oleje (ropné), C18-40, 
hydrogenovaný rafinát zbavený 
parafinu rozpouštědlem; 
základový olej - nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků získaná 
rozpouštědlovým 
odparafinováním 
hydrogenovaného rafinátu 
získaného rozpouštědlovou 
extrakcí hydrogenovaného 
ropného destilátu. Je složena 
převážně z uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů převážně 
v rozmezí C18 až C40 s rozmezím 
teplot varu přibližně 370 °C až 
550 °C.)

649-507-00-4 305-595-3 94733-16-1 L

Uhlovodíky, C13-30, bohaté na 
aromáty, rozpouštědlově 
extrahovaný naftenický destilát; 
základový olej - nespecifikovaný

649-508-00-X 305-971-7 95371-04-3 L

Uhlovodíky, C16-32, bohaté na 
aromáty, rozpouštědlově 
extrahovaný naftenický destilát; 
základový olej - nespecifikovaný

649-509-00-5 305-972-2 95371-05-4 L

Uhlovodíky, C37-68, 
hydrogenované zbytky 
odparafinovaných 
a odasfaltovaných vakuových 
destilátů; základový olej -
nespecifikovaný

649-510-00-0 305-974-3 95371-07-6 L

Uhlovodíky, C37-65, 
hydrogenované zbytky 
odparafinovaných 
a odasfaltovaných vakuových 
destilátů; základový olej -
nespecifikovaný

649-511-00-6 305-975-9 95371-08-7 L

Destiláty (ropné), 
hydrokrakované rozpouštědlově 
rafinované lehké; základový olej 
- nespecifikovaný

649-512-00-1 307-010-7 97488-73-8 L
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(Složitá směs uhlovodíků 
vznikající při rozpouštědlové 
rafinaci destilátu 
z hydrokrakovaných ropných 
destilátů. Je složena převážně 
z uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů převážně 
v rozmezí C18 až C27
s rozmezím teplot varu 
přibližně 370 °C až 450 °C.)

Destiláty (ropné), 
hydrogenované těžké 
rafinované rozpouštědlem; 
základový olej -
nespecifikovaný
(Složitá směs uhlovodíků 
vznikající při rozpouštědlové 
rafinaci hydrogenovaného 
ropného destilátu. Je složena 
převážně z uhlovodíků 
s počtem uhlíkových atomů 
převážně v rozmezí C19 až C40
s rozmezím teplot varu 
přibližně 390 °C až 550 °C.)

649-513-00-7 307-011-2 97488-74-9 L

Mazací oleje (ropné), C18-27, 
hydrokrakované, 
odparafinované rozpouštědlem; 
základový olej -
nespecifikovaný

649-514-00-2 307-034-8 97488-95-4 L

Uhlovodíky,C17-30, 
hydrogenované zbytky 
z atmosférické destilace 
zbavené asfaltu rozpouštědlem, 
lehké destilační podíly; 
základový olej -
nespecifikovaný

649-515-00-8 307-661-7 97675-87-1 L
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(Složitá směs uhlovodíků 
získaná jako předkap z vakuové 
destilace podílů z katalytické 
hydrogenace zbytků zbavených 
asfaltu rozpouštědlem. Je 
složena převážně z uhlovodíků 
s počtem uhlíkových atomů 
převážně v rozmezí C17 až C30
s rozmezím teplot varu 
přibližně 300 °C až 400 °C. 
Dává finální olej s viskozitou 
4 10-6  m2.s-1 při přibližně 100 
°C.)

Uhlovodíky, C17-40, 
hydrogenované destilační 
zbytky zbavené asfaltu 
rozpouštědlem, lehké podíly 
vakuové destilace; základový 
olej - nespecifikovaný
(Složitá směs uhlovodíků 
získaná jako předkap z vakuové 
destilace podílů z katalytické 
hydrogenace zbytků zbavených 
asfaltu rozpouštědlem 
s viskozitou 8 10-6  m2.s-1 při 
přibližně 100 °C. Je složena 
převážně z uhlovodíků 
s počtem uhlíkových atomů 
převážně v rozmezí C17 až C40
s rozmezím teplot varu 
přibližně 300 °C až 500 °C.)

649-516-00-3 307-755-8 97722-06-0 L

Uhlovodíky,C13-27, lehké 
naftenické podíly extrahované 
rozpouštědlem; základový olej -
nespecifikovaný

649-517-00-9 307-758-4 97722-09-3 L



7524/8/06 REV 8 ij 273
PŘÍLOHA XVII DG C I CS

(Složitá směs uhlovodíků 
získaná extrakcí aromátů 
z lehkého naftenického 
destilátu s viskozitou 9,5 10-6  

m2.s-1 při 40 °C. Je složena 
převážně z uhlovodíků 
s počtem uhlíkových atomů 
převážně v rozmezí C13 až C27
s rozmezím teplot varu 
přibližně 240 °C až 400 °C.)

Uhlovodíky,C14-29, lehké 
naftenické podíly extrahované 
rozpouštědlem; základový olej -
nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků 
získaná extrakcí aromátů 
z lehkého naftenického 
destilátu s viskozitou 16 10-6  

m2.s-1 při 40 °C. Je složena 
převážně z uhlovodíků 
s počtem uhlíkových atomů 
převážně v rozmezí C14 až C29
s rozmezím teplot varu 
přibližně 250 °C až 425 °C.)

649-518-00-4 307-760-5 97722-10-6 L

Uhlovodíky, C27-42, 
dearomatizované; základový 
olej -nespecifikovaný

649-519-00-X 308-131-8 97862-81-2 L

Uhlovodíky, C17-30, 
hydrogenované destiláty, lehké 
destilační podíly; základový 
olej - nespecifikovaný

649-520-00-5 308-132-3 97862-82-3 L

Uhlovodíky, C27-45, naftenické 
vakuové destiláty; základový 
olej - nespecifikovaný

649-521-00-0 308-133-9 97862-83-4 L
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Uhlovodíky, C27-45, 
dearomatizované; základový 
olej -nespecifikovaný

649-522-00-6 308-287-7 97926-68-6 L

Uhlovodíky, C20-58, 
hydrogenované; základový olej 
-nespecifikovaný

649-523-00-1 308-289-8 97926-70-0 L

Uhlovodíky, C27-42, naftenické; 
základový olej -
nespecifikovaný

649-524-00-7 308-290-3 97926-71-1 L

Zbytkové oleje (ropné), 
odparafinované rozpouštědlem, 
rafinované aktivním uhlím; 
základový olej -
nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků 
získaná rafinací rozpouštědlově 
odparafinovaných ropných 
zbytkových olejů aktivním 
uhlím za účelem odstranění 
stopových množství polárních 
složek a nečistot.)

649-525-00-2 309-710-8 100684-37-5 L

Zbytkové oleje (ropné), 
odparafinované rozpouštědlem, 
rafinované hlinkou; základový 
olej - nespecifikovaný
(Složitá směs uhlovodíků 
získaná rafinací rozpouštědlově 
odparafinovaných ropných 
zbytkových olejů hlinkou za 
účelem odstranění stopových 
množství polárních složek 
a nečistot.)

649-526-00-8 309-711-3 100684-38-6 L
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Mazací oleje (ropné), C25, 
extrahované rozpouštědlem, 
odasfaltované, odparafinované, 
hydrogenované; základový olej 
- nespecifikovaný
(Složitá směs uhlovodíků 
získaná rozpouštědlovou 
extrakci a hydrogenací zbytků 
z vakuové destilace. Je složena 
převážně z uhlovodíků 
s počtem uhlíkových atomů 
převážně větším než C25 a dává 
finální olej o viskozitě 
v rozmezí 32 10-6  m2.s-1 až 
37 10-6  m2.s-1 při 100 °C.)

649-527-00-3 309-874-0 101316-69-2 L

Mazací oleje (ropné), C17-32, 
extrahované rozpouštědlem, 
odparafinované, 
hydrogenované; základový olej 
- nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků 
získaná rozpouštědlovou 
extrakcí a hydrogenací zbytků 
z atmosférické destilace. Je 
složena převážně z uhlovodíků 
s počtem uhlíkových atomů 
převážně v rozmezí C17 až C32
a dává finální olej o viskozitě 
v rozmezí 17 10-6  m2.s-1 až 
23 10-6  m2.s-1 při 40 °C.

649-528-00-9 309-875-6 101316-70-5 L
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Mazací oleje (ropné), C20-35, 
extrahované rozpouštědlem, 
odparafinované, 
hydrogenované; základový olej 
- nespecifikovaný
(Složitá směs uhlovodíků 
získaná rozpouštědlovou 
extrakcí a hydrogenací zbytků 
z atmosférické destilace. Je 
složena převážně z uhlovodíků 
s počtem uhlíkových atomů 
převážně v rozmezí C20 až C35
a dává finální olej o viskozitě 
v rozmezí 37 10-6  m2.s-1 až 
44 10-6  m2.s-1 při 40 °C.)

649-529-00-4 309-876-1 101316-71-6 L

Mazací oleje (ropné), C24-50, 
extrahované rozpouštědlem, 
odparafinované, 
hydrogenované; základový olej 
- nespecifikovaný

(Složitá směs uhlovodíků 
získaná rozpouštědlovou 
extrakcí a hydrogenací zbytků 
z atmosférické destilace. Je 
složena převážně z uhlovodíků 
s počtem uhlíkových atomů 
převážně v rozmezí C24 až C50
a dává finální olej o viskozitě 
v rozmezí 16 10-6  m2.s-1 až 
75 10-6  m2.s-1 při 40 °C.)

649-530-00-X 309-877-7 101316-72-7 L
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Extrakty (ropné), 
rozpouštědlové z těžkého 
naftenického destilátu, 
aromatický koncentrát; 
aromatický extrakt destilátu 
(rafinovaný)

(Aromatický koncentrát získaný 
přidáním vody 
k rozpouštědlovému extraktu 
těžkého naftenického destilátu 
a extrakčnímu rozpouštědlu.)

649-531-00-5 272-175-3 68783-00-6 L

Extrakty (ropné), 
rozpouštědlové z těžkého 
parafinického destilátu 
rafinovaného rozpouštědlem; 
aromatický extrakt destilátu 
(rafinovaný)
(Složitá směs uhlovodíků 
získaná jako extrakt 
z reextrakce rozpouštědlově 
rafinovaného těžkého 
parafinického destilátu. Je 
složena z aromatických 
uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů převážně 
v rozmezí C20 až C50.)

649-532-00-0 272-180-0 68783-04-0 L

Extrakty (ropné), těžké 
parafinické destiláty, 
rozpouštědlově odasfaltované; 
aromatický extrakt destilátu 
(rafinovaný)
(Složitá směs uhlovodíků 
získaná jako extrakt 
z rozpouštědlové extrakce 
těžkého parafinického 
destilátu.)

649-533-00-6 272-342-0 68814-89-1 L
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Extrakty (ropné), 
rozpouštědlové z těžkého 
naftenického destilátu, 
hydrogenované; aromatický 
extrakt destilátu (rafinovaný)
(Složitá směs uhlovodíků 
získaná katalytickou 
hydrogenací rozpouštědlového 
extraktu těžkého naftenického 
destilátu. Je složena převážně 
z aromatických uhlovodíků s 
počtem uhlíkových atomů 
převážně v rozmezí C20 až C50
a dává finální olej s viskozitou 
minimálně 19 10-6  m2.s-1 při 40 
°C.)

649-534-00-1 292-631-5 90641-07-9 L

Extrakty (ropné), 
rozpouštědlové z těžkého 
naftenického destilátu, 
hydrogenované; aromatický 
extrakt destilátu (rafinovaný)
(Složitá směs uhlovodíků 
získaná katalytickou 
hydrogenací rozpouštědlového 
extraktu těžkého naftenického 
destilátu. Je složena převážně 
z uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů převážně 
v rozmezí C21 až C33, s teplotou 
varu v rozmezí přibližně 350 °C 
až 480 °C.)

649-535-00-7 292-632-0 90641-08-0 L
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Extrakty (ropné), 
rozpouštědlové z lehkého 
parafinického destilátu, 
hydrogenované; aromatický 
extrakt destilátu (rafinovaný)

(Složitá směs uhlovodíků 
získaná katalytickou 
hydrogenací rozpouštědlového 
extraktu lehkého parafinického 
destilátu. Je složena převážně 
z uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů převážně 
v rozmezí C17 až C26, s teplotou 
varu v rozmezí přibližně 280 °C 
až 400 °C.)

649-536-00-2 292-633-6 90641-09-1 L

Extrakty (ropné), 
rozpouštědlové z lehkého 
parafinického destilátu, 
hydrogenované; aromatický 
extrakt destilátu (rafinovaný)
(Složitá směs uhlovodíků 
získaná katalytickou 
hydrogenací extraktu 
z rozpouštědlové extrakce 
mezifrakce parafinického 
rozpouštědlového hlavového 
destilátu. Je složena převážně 
z aromatických uhlovodíků 
s počtem uhlíkových atomů 
převážně v rozmezí C16 až C36.)

649-537-00-8 295-335-4 91995-73-2 L

Extrakty (ropné), 
rozpouštědlové z lehkého 
naftenického destilátu, 
hydrogenačně odsířené; 
aromatický extrakt destilátu 
(rafinovaný)

649-538-00-3 295-338-0 91995-75-4 L
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(Složitá směs uhlovodíků 
získaná katalytickou 
hydrogenací extraktu 
z rozpouštědlové extrakce, za 
podmínek vedoucích především 
k odstranění sloučenin síry. Je 
složena převážně 
z aromatických uhlovodíků 
s počtem uhlíkových atomů 
převážně v rozmezí C15 až C30. 
Tento proud pravděpodobná 
obsahuje 5 % hmot. a více 
aromatických uhlovodíků se 4 
až 6 kondenzovanými 
aromatickými kruhy.)

Extrakty (ropné), 
rozpouštědlové z lehkého 
parafinického destilátu, 
rafinované kyselinou; 
aromatický extrakt destilátu 
(rafinovaný)
(Složitá směs uhlovodíků 
získaná jako frakce při destilaci 
extraktu z rozpouštědlové 
extrakce lehkých parafinických 
hlavových ropných destilátů, 
která byla dorafinována 
kyselinou sírovou Je složena 
převážně z aromatických 
uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů převážně 
v rozmezí C16 až C32. )

649-539-00-9 295-339-6 91995-76-5 L

Extrakty (ropné), 
rozpouštědlové z lehkého 
parafinického destilátu, 
hydrogenačně odsířené; 
aromatický extrakt destilátu 
(rafinovaný)

649-540-00-4 295-340-1 91995-77-6 L
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(Složitá směs uhlovodíků 
získaná rozpouštědlovou 
extrakcí lehkého parafinického 
destilátu a hydrogenací za 
účelem převedení organické 
síry na sirovodík, který je 
odstraněn. Je složena převážně 
z uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů převážně 
v rozmezí C15 až C40 a dává 
finální olej s viskozitou větší 
než 10-5 m2.s-1 při 40 °C.)

Extrakty (ropné), 
rozpouštědlové z lehkého 
vakuového plynového oleje, 
hydrogenované; aromatický 
extrakt destilátu (rafinovaný)
(Složitá směs uhlovodíků 
získaná rozpouštědlovou 
extrakcí lehkého vakuového 
ropného plynového oleje 
a katalytickou hydrogenací. Je 
složena převážně z uhlovodíků 
s počtem uhlíkových atomů 
převážně v rozmezí C13 až C30.)

649-541-00-X 295-342-2 91995-79-8 L

Extrakty (ropné), 
rozpouštědlové z těžkého 
parafinického destilátu, 
rafinované hlinkou; aromatický 
extrakt destilátu (rafinovaný)

649-542-00-5 296-437-1 92704-08-0 L
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(Složitá směs uhlovodíků 
získaná rafinováním ropné 
frakce přírodní nebo 
modifikovanou hlinkou 
kontaktním nebo perkolačním 
způsobem za účelem odstranění 
stopových množství polárních 
sloučenin a nečistot. Je složena 
převážně z aromatických 
uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů převážně 
v rozmezí C20 až C50. Tento 
proud pravděpodobně obsahuje 
5 % hmot. nebo více 
aromatických uhlovodíků se 4 -
6 kruhy.)

Extrakty (ropné), 
rozpouštědlové z těžkého 
naftenického destilátu, 
hydrogenačně odsířené; 
aromatický extrakt destilátu 
(rafinovaný)

(Složitá směs uhlovodíků 
získaná hydrogenací ropné 
suroviny za účelem přeměny 
organické síry na sirovodík, 
který je odstraňován.Je složena 
převážně z uhlovodíků 
s počtem uhlíkových atomů 
převážně v rozmezí C15 až C50
a dává finální olej o viskozitě 
větší než 19 10-6  m2.s-1 při 40 
°C.)

649-543-00-0 297-827-4 93763-10-1 L

Extrakty (ropné), 
rozpouštědlové 
z rozpouštědlově 
odparafinovaného těžkého 
parafinického destilátu, 
hydrogenačně odsířené; 
aromatický extrakt destilátu 
(rafinovaný)

649-544-00-6 297-829-5 93763-11-2 L
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(Složitá směs uhlovodíků 
získaná hydrogenací 
rozpouštědlově odparafinované 
ropné suroviny za účelem 
přeměny organické síry na 
sirovodík, který je odstraňován. 
Je složena převážně 
z uhlovodíků s počtem 
uhlíkových atomů převážně 
v rozmezí C15 až C50 a dává 
finální olej o viskozitě větší než 
19 10-6  m2.s-1 při 40 °C.)

Extrakty (ropné), 
rozpouštědlové z lehkého
parafinického destilátu, 
rafinované aktivním uhlím; 
aromatický extrakt destilátu 
(rafinovaný)

(Složitá směs uhlovodíků 
získaná jako frakce destilací 
extraktu připraveného 
rozpouštědlovou extrakcí 
lehkého parafinického 
hlavového ropného destilátu 
rafinovaného aktivním uhlím za 
účelem odstranění stopových 
množství polárních složek 
a nečistot. Je složena převážně 
z aromatických uhlovodíků 
s počtem uhlíkových atomů 
převážně v rozmezí C16 až C32.)

649-545-00-1 309-672-2 100684-02-4 L

Extrakty (ropné), 
rozpouštědlové z lehkého 
parafinického destilátu, 
rafinované hlinkou; aromatický 
extrakt destilátu (rafinovaný)

649-546-00-7 309-673-8 100684-03-5 L
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(Složitá směs uhlovodíků 
získaná jako frakce destilací 
extraktu připraveného 
rozpouštědlovou extrakcí 
lehkých parafinických 
hlavových ropných destilátů 
dorafinovaných bělicí hlinkou 
za účelem odstranění stopových 
množství polárních složek 
a nečistot. Je složena převážně 
z aromatických uhlovodíků 
s počtem uhlíkových atomů 
převážně v rozmezí C16 až C32.)

Extrakty (ropné), lehké 
vakuové, rozpouštědlové 
z plynového oleje, rafinované 
aktivním uhlím; aromatický 
extrakt destilátu (rafinovaný)

(Složitá směs uhlovodíků 
získaná rozpouštědlovou 
extrakcí lehkého vakuového 
ropného plynového oleje, 
rafinovaného aktivním uhlím za 
účelem odstranění stopových 
množství polárních složek 
a nečistot. Je složena převážně 
z aromatických uhlovodíků 
s počtem uhlíkových atomů 
převážně v rozmezí C13 až C30.)

649-547-00-2 309-674-3 100684-04-6 L

Extrakty (ropné), 
rozpouštědlový extrakt lehkého 
vakuového plynového oleje, 
rafinovaný hlinkou; aromatický 
extrakt destilátu (rafinovaný)

649-548-00-8 309-675-9 100684-05-7 L
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(Složitá směs uhlovodíků 
získaná rozpouštědlovou 
extrakcí lehkého vakuového 
ropného plynového oleje 
a rafinovaného bělicí hlinkou za 
účelem odstranění stopových 
množství polárních složek 
a nečistot. Je složena převážně 
z aromatických uhlovodíků 
s počtem uhlíkových atomů 
převážně v rozmezí C13 až C30.)

Měkký parafin (ropný); měkký 
parafin
(Složitá směs uhlovodíků 
získaná jako olejová frakce 
z rozpouštědlového odolejování 
nebo z pocení parafinu. Je 
složena převážně z uhlovodíků 
s rozvětveným řetězcem 
a počtem uhlíkových atomů 
převážně v rozmezí C20 až C50.)

649-549-00-3 265-171-8 64742-67-2 L

Měkký parafin (ropný), 
hydrogenovaný; měkký parafin

649-550-00-9 295-394-6 92045-12-0 L

Keramická žáruvzdorná vlákna; 
vlákna pro speciální 
použití, s výjimkou vláken 
uvedených 
jinde v příloze I směrnice 
67/548/EHS [Umělá skelná 
(křemičitá) vlákna s náhodnou 
orientací s obsahem oxidů 
alkalických kovů a oxidů kovů 
alkalických zemin 
(Na2O + K2O + CaO + MgO +
BaO) nejméně 18 % hmot.]

650–017–00–8 R
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Dodatek 3

Bod 29 - Mutageny: kategorie 1
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Dodatek 4

Bod 29 - Mutageny: kategorie 2

Látky Indexové číslo Číslo ES Číslo CAS Poznámky

Hexamethylfosforamid
; 
hexamethylfosfortriami
d

015-106-00-2 211-653-8 680-31-9

Diethyl-sulfát 016-027-00-6 200-589-6 64-67-5

Dichroman draselný 024–002–00–6 231–906–6 7778–50–9

Dichroman amonný 024–003–00–1 232–143–1 7789–09–5

Dichroman sodný 024–004–00–7 234–190–3 10588–01–9

Dichroman sodný, 
dihydrát

024–004–01–4 234–190–3 7789–12–0

Chromyl dichlorid; 
chlorid-oxid chromový

024–005–00–2 239–056–8 14977–61–8

Chroman draselný 024–006–00–8 232–140–5 7789–00–6

Chroman sodný 024-018-00-3 231-889-5 7775-11-3 E

Fluorid kademnatý 048-006-00-2 232-222-0 7790-79-6

Chlorid kademnatý 048-008-00-3 233-296-7 10108-64-2

Butan (obsahující 
≥ 0,1 % butadienu 
(203-450-8)) [1]

203-448-7 [1] 106-97-8 [1]

Isobutan (obsahující 
≥ 0,1 % butadienu(203-
450-8)) [2]

601-004-01-8

200-857-2 [2] 75-28-5 [2]

C, S
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Buta-1,3-dien;butadien 601-013-00-X 203-450-8 106-99-0 D

Benzo[a]pyren 601-032-00-3 200-028-5 50-32-8

1,2-dibrom-3-
chlorpropan

602-021-00-6 202-479-3 96-12-8

Ethylenoxid; oxiran 603-023-00-X 200-849-9 75-21-8

1,2-
epoxypropan;propylen
oxid; methyloxiran

603-055-00-4 200-879-2 75-56-9 E

2,2'-bioxiran; 1,2:3,4-
diepoxybutan

603-060-00-1 215-979-1 1464-53-5

Methyl-(2-akrylamido-
2-methoxyacetát) 
(obsah akrylamidu 
≥ 0,1 %)

607-190-00-X 401-890-7 77402-03-0

Methyl-(2-akrylamido-
2-hydroxyacetát) 
(obsah akrylamidu 
≥ 0,1 %)

607-210-00-7 403-230-3 77402-05-2

Ethylenimin; aziridin 613-001-00-1 205-793-9 151-56-4

1,3,5-tris(2,3-
epoxypropyl)-1,3,5-
triazin-
2,4,6(1H,3H,5H)-trion; 
TGIC

615–021–00–6 219–514–3 2451–62–9

Akrylamid 616-003-00-0 201-173-7 79-06-1

1,3,5-tris-((S)- a (R)-
2,3-epoxypropyl)-
1,3,5-triazin-
2,4,6(1H,3H,5H)-trion

616-091-00-0 423-400-0 59653-74-6 E
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Dodatek 5

Bod 30 - Toxické pro reprodukci: kategorie 1

Látky Indexové číslo Číslo ES Číslo CAS Poznámky

Oxid uhelnatý 006-001-00-2 211-128-3 630-08-0

Hexafluorokřemičitan olovnatý 009-014-00-1 247-278-1 25808-74-6

Olovo, sloučeniny s výjimkou 
sloučenin olova uvedených na 
jiném místě této přílohy

082-001-00-6

Olovo, alkyly 082-002-00-1

Azid olovnatý 082-003-00-7 236-542-1 13424-46-9

Chroman olovnatý 082-004-00-2 231-846-0 7758-97-6

Octan olovnatý 082-005-00-8 206-104-4 301-04-2

Bis(fosforečnan) triolovnatý 082-006-00-3 231-205-5 7446-27-7

Octan olovnatý zásaditý; octan-
hydroxid olovnatý

082-007-00-9 215-630-3 1335-32-6

Methansulfonan olovnatý 082-008-00-4 401-750-5 17570-76-2

C.I. Pigment Yellow 34;

(Tato látka je v Colour Indexu 
identifikována označením C.I.
77603)

082-009-00-X 215-693-7 1344-37-2

C.I. Pigment Red 104;

(Tato látka je v Colour Indexu 
identifikována označením C.I. 
77605)

082-010-00-5 235-759-9 12656-85-8
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Hydrogenarseničnan olovnatý 082-011-00-0 232-064-2 7784-40-9

1,2-dibrom-3-chlorpropan 602–021–00–
6

202–479–3 96–12–8

2-brompropan 602-085-00-5 200-855-1 75-26-3 E

Warfarin; 4-hydroxy-3-(1-fenyl-
3-oxobutyl)chromen-2-on

607-056-00-0 201-377-6 81-81-2

2,4,6-Trinitroresorcin olovnatá 
sůl; 2,4,6-trinitrobenzen-1,3-
diolát olovnatý

609-019-00-4 239-290-0 15245-44-0
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Dodatek 6

Bod 30 - Toxické pro reprodukci: kategorie 2

Látky Indexové číslo Číslo ES Číslo CAS Poznámky

6-(2-chlorethyl)-6-(2-
methoxyethoxy)-
2,5,7,10-tetraoxa-6-

silaundekan; etacelasil

014–014–00-X 253–704–7 37894–46–5

Flusilazol (ISO); bis(4-
fluorfenyl)methyl[(1H-
1,2,4-triazol-1-
yl)methyl]silan

014-017-00-6 – 85509-19-9 E

Směs: bis(4-
fluorfenyl)methyl[(1H-
1,2,4-triazol-1-
yl)methyl]silan a bis(4-
fluorfenyl)methyl[(4H-
1,2,4-triazol-4-
yl)methyl]silan

014-019-00-7 403-250-2 – E

Tetrakarbonyl niklu 028-001-00-1 236-669-2 13463-39-3

Fluorid kademnatý 048-006-00-2 232-222-0 7790-79-6

Chlorid kademnatý 048-008-00-3 233-296-7 10108-64-2

Benzo[a]pyren 601-032-00-3 200-028-5 50-32-8

2-methoxyethanol; 
methylglykol

603-011-00-4 203-713-7 109-86-4

2-ethoxyethanol; 
ethylglykol

603-012-00-X 203-804-1 110-80-5
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2,3-epoxypropan-1-ol; 
glycidol

603-063-00-8 209-128-3 556-52-5

2-methoxypropan-1-ol 603-106-00-0 216-455-5 1589-47-5

Bis(2-
methoxyethyl)ether

603-139-00-0 203-924-4 111-96-6

(R)-2,3-epoxypropan-
1-ol

603-143-00-2 404-660-4 57044-25-4 E

4,4'-(4-methylpentan-
2,2-diyl)difenol; 2,2-
bis(4-hydroxyfenyl)-4-
methylpentan

604-024-00-8 401-720-1 6807-17-6

2-methoxyethyl-acetát; 
ethylenglykolmono-
etheracetát

607-036-00-1 203-772-9 110-49-6

2-ethoxyethyl-acetát; 
ethylenglykolmonoethy
l-etheracetát

607-037-00-7 203-839-2 111-15-9

2-ethylhexyl-[(3,5-di-
terc-butyl-4-
hydroxybenzyl)sulfany
l]acetát

607-203-00-9 279-452-8 80387-97-9

bis(2-methoxyethyl)-
ftalát

607–228–00–5 204–212–6 117–82–8

(2-methoxypropyl)-
acetát

607-251-00-0 274-724-2 70657-70-4

Fluazifop-butyl 
(ISO);butyl-(RS)-2-(4-
{}{[5-(trifluormethyl)-
2-
pyridyl]oxy}}fenoxy)p
ropanoát

607-304-00-8 274-125-6 69806-50-4



7524/8/06 REV 8 ij 293
PŘÍLOHA XVII DG C I CS

Vinklozolin (ISO);3-
(3,5-dichlorfenyl)-5-
methyl-5-
vinyloxazolidin-2,4-
dion

607-307-00-4 256-599-6 50471-44-8

Methoxyoctová 
kyselina

607-312-00-1 210-894-6 625-45-6 E

Bis(2-ethylhexyl)-
ftalátDEHP

607-317-00-9 204-211-0 117-81-7

Dibutyl-ftalátDBP 607-318-00-4 201-557-4 84-74-2

(±)-
Tetrahydrofurfuryl-
(R)-2-{}{4-[(6-
chlorchinoxalin-2-
yl)oxy]fenoxy}}propan
oát

607-373-00-4 414-200-4 119738-06-6 E

Binapakryl; 2-sek-
butyl-4,6-dinitrofenyl-
3,3-dimethylakrylát

609-024-00-1 207-612-9 485-31-4

Dinoseb; 6-sek-butyl-
2,4-dinitrofenol

609-025-00-7 201-861-7 88-85-7

Dinoseb, soli a estery 
s výjimkou těch, které 
jsou uvedeny jinde 
v této příloze

609-026-00-2

Dinoterb; 2-terc-butyl-
4,6-dinitrofenol

609-030-00-4 215-813-8 1420-07-1

Dinoterb, soli a estery 609-031-00-X

Nitrofen; (2,4-
dichlorfenyl)(4-
nitrofenyl)ether

609-040-00-9 217-406-0 1836-75-5

(Methyl-O,N,N-
azoxy)methyl-acetát

611-004-00-2 209-765-7 592-62-1
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Tridemorf (ISO); 2,6-
dimethyl-4-
tridecylmorfolin

613-020-00-5 246-347-3 24602-86-6

Ethylenthiomočovina; 
imidazolidin-2thion

613-039-00-9 202-506-9 96-45-7

Cykloheximid 613-140-00-8 200-636-0 66-81-9

Flumioxazin (ISO);N-
[7-fluor-3-oxo-4-(prop-
2-yn-1-yl)-3,4-dihydro-
2H-1,4-benzoxazin-6-

613-166-00-X – 103361-09-7

1-[(2RS,3RS)-3-(2-
chlorfenyl)-2,3-epoxy-
2-(4-
fluorfenyl)propyl]-1H-
1,2,4-triazol

613-175-00-9 406-850-2 106325-08-0

N,N-
dimethylformamid; 
dimethylformamid

616-001-00-X 200-679-5 68-12-2

N,N-dimethylacetamid 616-011-00-4 204-826-4 127-19-5 E

Formamid 616-052-00-8 200-842-0 75-12-7

N-methylacetamid 616-053-00-3 201-182-6 79-16-3

N-methylformamid 616-056-00-X 204-624-6 123-39-7 E
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Dodatek 7

Zvláštní ustanovení o označování předmětů obsahujících azbest

1. Všechny předměty obsahující azbest nebo jejich obal musí být opatřeny označením 

definovaným takto:

a) označení odpovídající níže uvedenému vzoru musí být přinejmenším 5 cm vysoké 

(H) a 2,5 cm široké;

b) označení se skládá ze dvou částí:

– horní část (h1 = 40 % H) obsahuje bílé písmeno „a“ na černém pozadí,

– dolní část (h2 = 60 % H) obsahuje standardní bílý nebo černý nápis na 

červeném pozadí, který musí být jasně čitelný;

c) pokud předmět obsahuje krocidolit, nahradí se slova „obsahuje azbest“ použitá ve 

standardním textu slovy „obsahuje krocidolit/modrý azbest“.

Členské státy mohou vyjmout z prvního pododstavce předměty určené k uvedení na 

trh na jejich území. Označení těchto předmětů však musí obsahovat slova „obsahuje 

azbest“;

d) pokud je označení natištěno přímo na předmětech, postačí jedna barva kontrastující 

s barvou pozadí.
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*

2. Označení uvedené v této příloze musí být umístěno v souladu s těmito pravidly:

a) na každém i nejmenším dodávaném dílu;

b) pokud předmět obsahuje součásti na bázi azbestu, postačí, aby označení bylo pouze 

na těchto součástech. Od označení může být upuštěno v případě, že malá velikost 

součásti nebo nevhodnost obalu neumožňuje umístění označení.

  

* Legenda: WARNING CONTAINS ASBESTOS - UPOZORNĚNÍ: OBSAHUJE AZBEST, 
Breathing asbestos dust is dangerous for health - Vdechování azbestového prachu je zdraví 
nebezpečné, Follow safety instructions - Dodržujte bezpečnostní pokyny, White 'a' on a 
black background - Bílé „a“ na černém pozadí, Standard wording in white and/or black on a 
red background - Standardní bílý nebo černý nápis na červeném pozadí
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3. Označování balených předmětů obsahujících azbest

3.1. Na obalu balených předmětů obsahujících azbest musí být čitelné a neodstranitelné 

označení těmito údaji:

a) symbol a příslušné označení nebezpečnosti v souladu s touto přílohou;

b) bezpečnostní pokyny, které musí být zvoleny v souladu s údaji uvedenými v této 

příloze a v náležitém rozsahu pro určitý předmět.

Pokud jsou na obalu uvedeny doplňující informace o bezpečnosti, nesmějí odporovat 

údajům stanoveným v písmenech a) a b) nebo je zlehčovat.

3.2 Označování stanovené v bodu 3.1 se provádí pomocí:

– označení pevně připojeného k obalu nebo

– visačky bezpečně připojené k obalu nebo

– přímého natištění na obal.

3.3 Předměty obsahující azbest, které jsou zabalené pouze ve volném plastovém obalu nebo 

podobným způsobem, se považují za balené předměty a musí být označeny v souladu 

s bodem 3.2. Pokud jsou předměty odděleny od obalů a uvedeny na trh nezabalené, musí 

být každý, i nejmenší takto nabízený díl opatřen označením v souladu s bodem 3.1.
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4. Označování nebalených předmětů obsahujících azbest

U nebalených předmětů obsahujících azbest se označení v souladu s bodem 3.1 provádí

pomocí:

– označení pevně připojeného k předmětu obsahujícímu azbest,

– visačky pevně připojené k tomuto předmětu,

– přímého natištění na předmět,

nebo pokud výše uvedené možnosti nejsou z praktických důvodů možné, např. u předmětů

omezených rozměrů, u předmětů s nevhodnými vlastnostmi nebo při určitých technických 

obtížích, provede se označení pomocí příbalového letáku v souladu s bodem 3.1.

5. Aniž jsou dotčeny předpisy Společenství o bezpečnosti a hygieně na pracovišti, je třeba 

označení připojené k předmětu, který může být v závislosti na použití dále zpracováván 

nebo dokončován, opatřit všemi náležitými bezpečnostními pokyny pro daný předmět, 

zejména následujícími:

– pokud je to možné, používejte venku nebo na dobře větratelném místě,

– přednostně používejte ruční nebo nízkorychlostní nástroje vybavené v případě 

potřeby zařízením na odsávání prachu. Při použití vysokorychlostních nástrojů by 

tyto nástroje měly být vždy vybaveny odsávacím zařízením,
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– pokud je to možné, před řezáním nebo vrtáním navlhčete,

– prach navlhčete, uložte jej do dobře uzavřené nádoby a bezpečně zneškodněte.

6. Označení všech předmětů určených k použití v domácnosti, na které se nevztahuje bod 5 

a z nichž se pravděpodobně budou během používání uvolňovat azbestová vlákna, musí 

v případě potřeby obsahovat následující bezpečnostní pokyn: „po opotřebení vyměnit“.

7. Označení předmětů obsahujících azbest musí být uvedeno v úředním jazyce nebo jazycích 

členského státu nebo států, na jejichž území jsou předměty uváděny na trh.
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Dodatek 8

Bod 43 - Azobarviva

Seznam aromatických aminů

Číslo CAS Indexové číslo Číslo ES Sloučeniny

1 92-67-1 612-072-00-6 202-177-1 bifenyl-4-ylamin
4-aminobifenyl

xenylamin

2 92-87-5 612-042-00-2 202-199-1 benzidin

3 95-69-2 202-441-6 4-chlor-o-toluidin

4 91-59-8 612-022-00-3 202-080-4 2-naftylamin

5 97-56-3 611-006-00-3 202-591-2 2-methyl-4-(2-
methylfenylazo) anilin o-
aminoazotoluen
4-amino-3,2'-
dimethylazobenzen
4-o-tolylazo-o-toluidin

6 99-55-8 202-765-8 5-nitro-o-toluidin

7 106-47-8 612-137-00-9 203-401-0 4-chloranilin

8 615-05-4 210-406-1 4-methoxy-m-
fenylendiamin

9 101-77-9 612-051-00-1 202-974-4 4,4'-methylendianilin
4,4'-diaminodifenylmethan
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10 91-94-1 612-068-00-4 202-109-0 3,3'-dichlorbenzidin

3,3'-dichlorbifenyl-4,4'-
ylendiamin

11 119-90-4 612-036-00-X 204-355-4 3,3'-dimethoxybenzidin
o-dianisidin

12 119-93-7 612-041-00-7 204-358-0 3,3'-dimethylbenzidin
4,4'-bi-o-toluidin

13 838-88-0 612-085-00-7 212-658-8 4,4'-methylendi-o-toluidin

14 120-71-8 204-419-1 6-methoxy-m-toluidin

p-kresidin

15 101-14-4 612-078-00-9 202-918-9 4,4'-methylen-bis-(2-
chloranilin)

2,2'-dichlor-4,4'-
methylendianilin

16 101-80-4 202-977-0 4,4'-oxydianilin

17 139-65-1 205-370-9 4,4'-thiodianilin

18 95-53-4 612-091-00-X 202-429-0 o-toluidin
2-methylanilin

19 95-80-7 612-099-00-3 202-453-1 4-methylbenzen-m-
fenylendiamin

20 137-17-7 205-282-0 2,4,5-trimethylanilin

21 90-04-0 612-035-00-4 201-963-1 o-anisidin

2-methoxyanilin

22 60-09-3 611-008-00-4 200-453-6 4-amino azobenzen



7524/8/06 REV 8 ij 302
PŘÍLOHA XVII DG C I CS

Dodatek 9

Bod 43 - Azobarviva

Seznam azobarviv

Číslo CAS Indexové 
číslo

Číslo ES Sloučeniny

1 Není přiřazeno

Složka 1:
Č. CAS: 118685-
33-9
C39H23ClCrN7O12
S.2Na
Složka 2:

C46H30CrN10O20S
2.3Na

611-070-00-
2

405-665-4 Směs dinatrium (6-(4-anisidi no)-3-
sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-
oxidofenylazo)-1-naftolato) (1-(5-chlor-
2-oxidofenylazo)-2-
naftolato)chromanu(1-)s

trinatrium bis(6-(4-anisidino)-3-
sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-
oxidofenylazo)-1-naftolato) 
chromanem(1-)
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I. ÚVOD 

 

1. Dne 5. listopadu 2003 předložila Komise návrh nařízení o registraci, vyhodnocování, 

schvalování a omezování chemických látek (REACH) a návrh směrnice Evropského 

parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 67/548/EHS za účelem jejího 

přizpůsobení nařízení REACH. Návrh vychází z článku 95 Smlouvy o ES. 

 

2. Hospodářský a sociální výbor zaujal stanovisko dne 31. března 2004.1 

 

3. Evropský parlament zaujal stanovisko v prvním čtení dne 17. listopadu 2005. 

 

4. Dne 13. prosince 2005 dosáhla Rada jednomyslně politické dohody o kompromisním 

znění k přijetí svého společného postoje. 

 

5. Rada přijala svůj společný postoj v souladu s článkem 251 Smlouvy o ES dne  

27. června 2006  

 

II. CÍLE 

 

Na pozadí značné mezery ve znalostech chemických látek, což je vnímáno jako hlavní slabost 

současné chemické politiky EU, usiluje návrh „REACH“ o rovnováhu mezi ochranou 

lidského zdraví a životního prostředí a dopadem na konkurenceschopnost, zejména na 

konkurenceschopnost malých a středních podniků, jakož i o zjednodušení správních procesů a 

účinné využívání omezených zdrojů. 

                                                 
1 Úř. věst. C 112, 30.4.2004, s. 92. 
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Některými z hlavních cílů nového systému jsou konkrétně: 
 

• zavedení koherentního systému registrace, který poskytne základní informace 

o nebezpečí a riziku nových a existujících látek vyráběných v EU nebo do EU 

dovážených; 

• přesunutí důkazního břemene z orgánů členských států na výrobní nebo dovozní 

společnosti, které budou odpovědné za prokázání toho, že látku lze bezpečně používat; 

• zavedení povinnosti následných uživatelů poskytovat informace o použitích látek 

a s nimi souvisejících opatřeních k řízení rizik; 

• zachování stávajícího systému omezení a zavedení postupu schvalování pro 

nejnebezpečnější látky jako nového nástroje; 

• zajištění lepší transparentnosti a otevřenosti vůči veřejnosti, a to poskytnutím snazšího 

přístupu k příslušným informacím o chemických látkách; 

• zřízení ústředního subjektu pro zjednodušení správy REACH a zajištění toho, že 

systém je používán harmonizovaným způsobem v celé EU. 

 

III. SPOLEČNÝ POSTOJ 

 

Rada se s ohledem na výše uvedené cíle a složitou strukturu chemického průmyslu a jeho 

zásobovacího řetězce dohodla na znění, které usiluje o zajištění vysoké úrovně ochrany 

lidského zdraví a životního prostředí a současně omezuje administrativní zatížení a náklady 

evropského průmyslu, aby tak byla zachována jeho konkurenceschopnost a schopnost 

inovace. 

 

Znění návrhu bylo během jednání, která Rada v průběhu posledních dvou let vedla, rozsáhle 

revidováno. Během tohoto procesu udržovala předsednictví Rady časté kontakty s Evropským 

parlamentem, což vedlo k výraznému sblížení názorů mezi oběma orgány. Přibližně 200 změn 

uvedených ve stanovisku Evropského parlamentu v prvním čtení bylo tedy ve společném 

postoji zohledněno zcela, zčásti nebo v zásadě. 
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Všechny změny původního návrhu, které Rada provedla, byly Komisí přijaty. 

 

Body odůvodnění 

 

Společný postoj je obecně v souladu s přibližně 20 změnami Evropského parlamentu 

odpovídajícími přístupu, který byl zaujat v normativní části (články a přílohy). 

 

Společný postoj dále přijímá podstatu některých změn: 

 

Pokud jde o změnu 11 (částečně související se změnami 59 a 364, které se týkají čl. 1 odst. 2), 

která zavádí „povinnost péče“ pro výrobce, dovozce a následné uživatele, aby látky používali 

nebo uváděli na trh takovým způsobem, který nepoškodí lidské zdraví nebo životní prostředí, 

Rada se domnívá, že ustanovení článku 1 ve znění uvádějícím, že chemické látky nesmí 

nepříznivě ovlivňovat lidské zdraví nebo životní prostředí, jsou dostačující. 

 

Pokud jde o změny 3, 416 a 419, které se týkají konkurenceschopnosti a schopnosti inovace 

evropského chemického průmyslu, jakož i slučitelnosti nařízení REACH s požadavky WTO, 

je Rada toho názoru, že REACH je v souladu se všemi povinnostmi WTO a samo o sobě by 

mělo podporovat inovace a tím zachovat nebo zvýšit konkurenceschopnost. Rada se i nadále 

domnívá, že ustanovení článku 1 ve znění uvádějícím, že jedním z účelů nařízení je zajistit 

volný pohyb zboží za současného zvýšení konkurenceschopnosti a inovace, je dostačující.  

 

Několik změn obsažených ve společném postoji se obecně týká podstaty změn 22 a 363, které 

zdůrazňují nutnost věnovat zvláštní pozornost malým a středním podnikům. Rada se dále 

domnívá, že je nutné zařadit nový bod odůvodnění 8, který zdůrazní nutnost zvláště zohlednit 

možný dopad nařízení REACH na malé a střední podniky a nutnost zabránit tomu, aby byly 

jakkoli diskriminovány. 
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Další změny bodů odůvodnění nebyly zohledněny, neboť by nebyly slučitelné s přístupem, 

který Rada zaujala ve svém společném postoji (změny 2, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 15, 17, 23, 24, 25, 

27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 90, 361 a 

424). 

 

 Hlava 1 – Oblast působnosti a definice 

 

Rada ve svém společném postoji sjednotila a vysvětlila oblast působnosti nařízení, jakož i 

objasnila určité výjimky (např. pro odpad, látky používané v potravinách a krmivech 

a v určitých případech v zájmu obrany). Dále nedošlo ke změně výjimek z registrace pro 

jednotlivé látky uvedené v příloze IV (s jedinou výjimkou doplnění celulózové buničiny), 

avšak společně s přílohami I a V je Komise 12 měsíců po vstupu nařízení REACH v platnost 

přezkoumá. Byly změněny kategorie výjimky z registrace uvedené v příloze V, zejména 

v souvislosti s přírodními látkami jako jsou například rudy, koncentráty rud, minerální látky 

a cementový slínek. Definice v článku 3 byly upraveny, aby zohledňovaly přístup, který Rada 

zaujala ve svém společném postoji. 

 

Společný postoj na tomto základě zohlednil buď zcela, v zásadě nebo zčásti změny 

Evropského parlamentu 65, 68, 69, 74, 79, 372, 376, 377, 462rev, 463rev, 464rev, 465rev, 

466rev, 469rev a 983. 

Pokud jde o změnu 67 týkající se slitin a jejich definice jako zvláštních přípravků, Rada vítá 

záměr Komise, který je vyjádřen v novém bodě odůvodnění, aby byly v úzké spolupráci s 

členskými státy a dotčenými subjekty vypracovány pokyny pro posouzení zvláštních 

přípravků. 

 

Změny, které nejsou v souladu s přístupem Rady, nejsou zohledněny ve společném postoji 

(změny 59 a 364 (viz výše v části „Body odůvodnění“), 60, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 

673 a 676). 
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Hlava II – Registrace 

 

S ohledem na zahrnutí hlavních prvků návrhu „jedna látka - jedna registrace“, předloženého v 

průběhu přezkumu Rady, byla změněna ustanovení týkající se skupiny žadatelů o registraci 

stejné látky. Společný postoj stanoví, že všichni výrobci nebo dovozci stejné látky předloží 

určité části dokumentace k registraci společně. Byly však zavedeny konkrétní možnosti pro 

výjimky z této povinnosti v případech, kdy mají žadatelé o registraci odlišné názory, pokud 

jde o volbu údajů, pokud by společné předkládání představovalo neúměrné náklady a pokud 

by vedlo k výměně obchodně citlivých informací. 

 

S látkami, které jsou záměrně uvolňovány z výrobků, se bude v zásadě zacházet stejně jako se 

všemi ostatními látkami a registrují se v souladu s obdobími zavedení v délce 3, 6 a 11 let. 

Výrobci a dovozci výrobků navíc oznámí látky splňující kritéria pro schválení, pokud jsou 

v těchto výrobcích obsaženy v množství převyšujícím určitou úroveň a pokud expozici lidí 

nebo životního prostředí nelze v průběhu celého životního cyklu vyloučit. 

 

Pokud podle názoru agentury existují důvody pro podezření, že látka je uvolňována z výrobků 

a že toto uvolňování představuje riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí, může 

rozhodnout, že výrobci nebo dovozci látek musejí předložit registraci. 

 

Pokud jde o informace, které musí být při registraci předloženy, žadatelé o registraci by měli 

mít možnost používat kategorie použití a expozice dobrovolně. Možností na dobrovolném 

základě by bylo zajištění kvality dokumentace k registraci prostřednictvím hodnotitele, 

kterého si zvolí žadatel o registraci s ohledem na jeho odpovídající zkušenosti. 

 

Informace, které je třeba předložit v závislosti na tonáži: 
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• Zavedené látky v malém objemu (ty, které jsou vyráběny nebo dováženy v množství 

mezi 1 a 10 tunami na výrobce nebo dovozce za rok): pokud zavedená látka v tomto 

množstevním rozsahu splní jednoduchá kritéria, na základě kterých bude považována 

za potenciálně vzbuzující obavy, musí žadatel o registraci poskytnout všechny 

informace podle přílohy VII. V ostatních případech bude nutné předložit pouze 

fyzikálně-chemické informace uvedené v oddíle 5 přílohy VII spolu s informacemi, 

které má žadatel o registraci k dispozici. 

Výše uvedená kritéria jsou stanovena v příloze III. Mají být jasná, jejich používání má 

být pro průmysl jednoduché a mají se vztahovat k informacím o vlastnostech látky, 

jejích použitích a pravděpodobné expozici, které jsou k dispozici. 

Protože příloha VII se použije pouze na omezený počet látek v tomto množstevním 

rozsahu, obsahuje společný postoj dodatečné požadavky na informace o akutní 

toxicitě, biologickém rozkladu a toxicitě pro řasy. 

Žadatelé o registraci všech nezavedených látek by museli poskytnout všechny 

informace podle přílohy VII. 

• Pro přílohu VIII je navržena pouze jedna zkouška reprodukční toxicity (doplňkové 

požadavky na informace pro látky vyráběné nebo dovážené v množství 10 tun nebo 

větším na výrobce nebo dovozce za rok). 

• V přílohách IX a X (doplňkové požadavky na informace pro látky vyráběné nebo 

dovážené v množství 100 tun nebo větším a 1000 tun nebo větším na výrobce nebo 

dovozce za rok) nebyly provedeny žádné významné změny. Komise do 18 měsíců po 

vstupu v platnost přijme kritéria určující, co představuje přiměřené odůvodnění pro 

upuštění od určitých zkoušek v přílohách VIII až X na základě scénářů expozice 

vypracovaných ve zprávě o chemické bezpečnosti. 

 

Pokud jde o zavedené látky, společný postoj stanoví, že do první fáze registrace budou 

začleněny látky, které jsou na základě stávajících klasifikačních kritérií potenciálně 

perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT) a jsou vyráběné nebo dovážené v množství 

větším než 100 tun na výrobce nebo dovozce za rok. 
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Celkově Rada usilovala o navržení proveditelného a méně obtížného systému registrace při 

současném zajištění toho, že průmysl bude vytvářet dostatek informací, aby bylo umožněno 

bezpečné používání látky a aby byly informace zpřístupněny orgánům a následným 

uživatelům. 

 

V souladu s výše uvedenými úvahami společný postoj zohledňuje zcela, v zásadě nebo zčásti 

tyto změny: 88, 89, 97, 99, 104, 108, 109, 112, 116, 117, 118, 119, 373, 380, 381, 382, 386, 

387 a 436. 

 

Společný postoj nezohledňuje některé změny, které by nebyly v souladu s přístupem 

popsaným výše (změny 90, 96, 105, 106, 110, 113, 114, 121, 374, 375, 422, 469rev, 433, 549, 

575rev, 584, 593, 594, 595, 596, 611 a 960). 

 

Konkrétně pokud jde o změny 96, 106, 108 a 549, které usilují o snížení počtu zkoušek na 

zvířatech, Rada plně sdílí cíl těchto změn, avšak domnívá se, že je tento cíl zohledněn v rámci 

čl. 13 odst. 2, který stanoví, že zkušební metody budou revidovány tak, aby provádění 

zkoušek na zvířatech bylo zlepšeno, omezeno nebo nahrazeno. Tato myšlenka je rovněž 

potvrzena v rámci návrhu konceptu jedna látka, jedna registrace a v souvisejících změnách 

provedených v hlavě III týkajících se sdílení údajů, což by mělo vést k nižšímu počtu zkoušek 

na obratlovcích. 

 

Další změny, například změny 593, 594, 595 a 596, nebyly převzaty jednoduše proto, že by 

nebylo vhodné zavádět do tohoto nařízení ustanovení o skupinách společností. 

 

A konečně nebyla zohledněna změna 110, která by zavedla požadavek na provádění 

posouzení chemické bezpečnosti pro všechny látky podléhající registraci, protože riziko v 

důsledku expozice je obecně považováno za poměrně nízké a protože pro malé a střední 

podniky by to představovalo přílišné zatížení. 
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Hlava III - Sdílení údajů a zamezení zbytečným zkouškám 

 

Společný postoj stanoví, že potenciální žadatelé o registraci jsou povinni sdílet informace 

získané ze zkoušek na obratlovcích. Informace ze zkoušek, které nejsou prováděny na 

zvířatech, musí být sdíleny v případě, že o to jiný potenciální žadatel o registraci požádá. 

Obecně platí, že na sdílení nákladů se dohodnou potenciální žadatelé o registraci sami, a to 

spravedlivým, přiměřeným a nediskriminačním způsobem, zejména v souvislosti s malými a 

středními podniky.  

 

V případech, kdy sdílení nákladů nelze vyřešit mezi potenciálními žadateli o registraci, 

začlení se jasné a jednoznačné ustanovení o stanovení nákladů rovným dílem. 

 

Aby bylo usnadněno sdílení údajů, byla zavedena jediná fáze předregistrace začínající 12 

měsíců po vstupu nařízení v platnost a končící 18 měsíců po vstupu nařízení v platnost. 

 

Skutečnost, že ve společném postoji bylo zohledněno 30 změn přijatých Evropským 

parlamentem v prvním čtení, a to buď zcela, v zásadě nebo zčásti (změny 27, 123, 125, 126, 

128, 130, 131, 132, 134, 136, 137, 138, 142, 143, 147, 148, 149, 151, 153, 154, 358, 367, 

369rev, 370, 371, 379 a 384), ukazuje, že Evropský parlament a Rada mají stejné cíle, 

zejména v oblasti omezení zkoušek na obratlovcích a usnadnění sdílení údajů. 

 

Společný postoj neobsahuje změnu 383, která by všechny souhrny nebo podrobné souhrny 

studií volně zpřístupnila pouze 15 let po předložení v rámci postupu registrace, neboť by to 

mohlo vést k nárůstu celkových nákladů spojených s REACH a protože to může zvýšit 

zatížení průmyslu, zejména malých a středních podniků. 

 

Společný postoj neobsahuje dvě změny, které stanoví, že sdílení nákladů by mělo být úměrné 

objemu výroby (změny 150 a 155).  

 

Další změny nebyly zohledněny, neboť by nebyly v souladu s přístupem, který Rada zaujala 

(změny 129, 135, 139, 140, 150, 152, 155, 156, 368, 383 a 385). 
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Hlava IV – Informace v zásobovacím řetězci 

 

Rada do svého společného postoje zapracovala doplňkové požadavky na bezpečnostní listy 

týkající se látek, které jsou perzistentní, bioakumulativní a toxické nebo velmi perzistentní 

a velmi bioakumulativní a pro některé přípravky obsahující tyto látky. Byla vyjasněna role 

distributorů při zajištění toho, že informace budou v zásobovacím řetězci předávány. Bylo 

provedeno několik změn přílohy I (Obecná ustanovení týkající se posouzení látek a přípravy 

zpráv o chemické bezpečnosti) a přílohy II (Pokyny pro sestavení bezpečnostních listů). 

 

Na základě tohoto přístupu je většina změn přijatých Evropským parlamentem v prvním čtení 

(změny 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 366 a 710) ve společném postoji 

zohledněna. 

 

Společný postoj neobsahuje změnu 365, která stanoví, že výrobci by měli umožnit 

zaměstnancům přístup k informacím v zásobovacím řetězci, neboť tuto odpovědnost nese 

zaměstnavatel. Změna 168 ohledně povinnosti dodavatele poskytnout přístup k informacím 

o látkách, které byly prodány, nebyla přijata, neboť toto ustanovení by mělo podléhat 

obecným pravidlům o sdělování informací v celém zásobovacím řetězci. 

 

Hlava V – Následní uživatelé 

 

Společný postoj objasňuje roli distributorů a následných uživatelů v zásobovacím řetězci, 

zejména pokud jde o to, jak by měli výrobci, dovozci nebo následní uživatelé reagovat na 

informace týkající se určených použití poskytnuté distributory nebo následnými uživateli. 

Podobně jako změna 719 společný postoj rovněž objasňuje, že následní uživatelé mohou být 

účastníky fóra pro výměnu informací o látce (SIEF). Společný postoj konečně také objasňuje 

případy, kdy by měli následní uživatelé provést posouzení chemické bezpečnosti a připravit 

zprávu o chemické bezpečnosti, a to zejména stanovením minimální prahové hodnoty 1 tuny, 

pod níž se zpráva o chemické bezpečnosti nevyžaduje. A nakonec, Rada se ve svém  
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společném postoji rozhodla vypustit přílohu Ib (Posouzení chemické bezpečnosti přípravků) 

s ohledem na to, že vědecká metodologie, o níž se tato příloha opírá, se stále vyvíjí. 

 

Společný postoj na tomto základě nepřijímá určité změny přijaté Evropským parlamentem v 

prvním čtení (změny 169, 726). Pokud jde o změnu 169, která by zavedla snazší postup pro 

malé a střední podniky, sdílí Rada názor, že zatížení této skupiny podniků by mělo být 

sníženo. To je jasně vyjádřeno v 8. bodě odůvodnění (zvláštní ohled by měl být brán na 

možný dopad nařízení REACH na malé a střední podniky), v 34. bodě odůvodnění (pokyny), 

v článku 73 (nižší poplatky pro malé a střední podniky) a článku 76 (pomoc agentury). 

 

Hlava VI – Vyhodnocování 

 

Rada se ve svém společném postoji dohodla na tomto přístupu: 

 

• Pokud jde o vyhodnocování dokumentace, odpovědnost (jak za kontrolu návrhů 

zkoušek, tak i za kontrolu souladu) byla převedena na agenturu. Agentura bude 

schopná rozhodnout, jak nejlépe plnit tyto povinnosti, včetně možnosti využít vnější 

zdroje. 

• Měl by být prováděn minimální počet kontrol souladu. V nařízení je toto stanoveno 

jako 5 % z předložených dokumentací. Tyto kontroly by měly být zaměřeny (avšak ne 

výlučně) na dokumentace, které se vyznačují neshodami mezi žadateli o registraci 

stejné látky, kdy se dokumentace týká látky, která je uvedena v průběžném plánu pro 

vyhodnocování pro celou EU, nebo na případy látek v množství 1-10 tun, v nichž 

nebyly předloženy veškeré informace uvedené v příloze VII. 

• Pokud jde o vyhodnocování látek, vypracuje agentura jediný průběžný plán pro 

vyhodnocování látek pro celou EU, do něhož budou přispívat členské státy.  
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• Agentura odpovídá za koordinaci procesu vyhodnocování látky, přičemž se spoléhá 

na příslušné orgány členských států, které vyhodnocování provádějí. Příslušné orgány 

členských států mohou pro provádění vyhodnocování případně využívat odborných 

ústavů. 

 

Na základě přijatého přístupu společný postoj zohledňuje zcela, v zásadě nebo zčásti změny 

171, 174, 175, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 

197, 199, 201, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 213, 470rev, 729, 730, 733, 739, 744, 745 a 746. 

 

Společný postoj nezohledňuje změny, které by plnou odpovědnost za vyhodnocování látky 

přesunuly na agenturu (změny 170, 202, 203, 742 a 743), ačkoli se společný postoj tímto 

směrem výrazně posunul. Jak je uvedeno výše, Rada se domnívá, že nejvhodnějším řešením 

je, aby agentura byla odpovědná za koordinaci procesu vyhodnocování látky, přičemž se bude 

spoléhat na příslušné orgány členských států, které vyhodnocování provádějí. V souladu s 

tímto přístupem Rada podporuje názor Evropského parlamentu, že agentuře by měla být 

přidělena významnější úloha v celém procesu vyhodnocování, například vypracováním 

kritérií pro stanovení priority látek a sestavováním průběžného akčního plánu Společenství 

týkajícího se látek, které mají být vyhodnoceny. 

 

Pokud jde o změnu 177, která se týká povinné konzultace Evropského střediska pro validaci 

alternativních metod (ECVAM) před rozhodnutím o zkouškách na zvířatech, nebyla ve 

společném postoji přímo uznána. Nicméně čl. 13 odst. 2 stanoví, že zkušební metody budou 

náležitě revidovány, aby bylo zlepšeno, omezeno nebo nahrazeno provádění zkoušek na 

zvířatech, což sleduje stejný cíl, neboť ECVAM bude do této práce zapojeno. 

 

Z důvodu nesouladu se zaujatým přístupem společný postoj neobsahuje změny 173, 176, 186, 

189, 194, 198, 200, 204 a 212. 
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Hlava VII – Schvalování 

 

Do společného postoje Rady byly zapracovány různé změny zaměřené na posílení 

schvalování, které současně zajišťují proveditelnost ustanovení. 

 

Rozsah schvalování uvedený v čl. 56 písm. a) až e) návrhu Komise nebyl změněn. Nicméně 

v souladu se změnou 217 bylo vyjasněno znění čl. 56 písm. f). 

 

Z důvodu zvýšené transparentnosti a pro jednodušší plánování v oblasti průmyslu agentura 

zveřejní seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV, které splňují kritéria pro 

schvalování podle článku 56. Zveřejněný seznam rovněž uvede, které látky jsou součástí 

pracovního plánu agentury pro zařazení do přílohy XIV. Látky budou stanoveny a umístěny 

na seznam po lhůtě pro konzultace s veřejností. To je blízké názoru, který Evropský 

parlament zaujal zavedením příloh XIIIa a XIIIb (změna 215). 

Schválení budou udělena, pokud jsou rizika plynoucí z používání látky náležitě kontrolována 

nebo pokud se prokáže, že socioekonomické přínosy převažují nad riziky pro lidské zdraví 

nebo životní prostředí plynoucími z použití látky a pokud nejsou k dispozici žádné vhodné 

alternativní látky nebo technologie. Bylo vyjasněno, že možnost udělení schválení 

prostřednictvím „náležité kontroly“ se nevztahuje na látky PBT, vPvB nebo látky splňující 

kritéria v čl. 54 písm. a) až c) a čl. 54 písm. f), u nichž nelze určit prahovou hodnotu podle 

oddílu 6.4 přílohy I. Bylo rovněž objasněno, že Komise do 12 měsíců po vstupu nařízení v 

platnost přílohu I přezkoumá. 
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Existence postupu schvalování by sama o sobě podpořila nahrazování látek, protože méně 

škodlivé látky by nevyžadovaly schvalování. Všechny žádosti o schválení navíc pro účely 

další podpory rozvoje bezpečnějších náhražek budou obsahovat analýzu dostupných alternativ 

s ohledem na jejich rizika a technickou a ekonomickou proveditelnost náhrady. Všechna 

schválení budou dále předmětem časově omezených období přezkumu a v obvyklých 

případech také sledování ze strany držitele schválení. Délka časově omezeného období 

přezkumu se stanoví na jednotlivém základě. 

 

Aby vyplnila možnou mezeru, agentura zváží potřebu omezení na úrovni EU pro používání 

látky ve výrobcích v době jejího zařazení do přílohy XIV. 

 

V souladu s tímto přístupem společný postoj zapracoval zcela, v zásadě nebo zčásti změny 

215, 216, 217, 219, 223, 226, 227, 229, 235, 236, 237, 241, 242, 243, 245, 470rev, 471 a 568. 

 

Společný postoj nepřijal změny 214 a 232, které by požadovaly povinné nahrazování v 

případě, že jsou k dispozici vhodné alternativy. Za účelem zajistit konkurenceschopnost 

evropského chemického průmyslu a současně chránit lidské zdraví a životní prostředí se Rada 

domnívá, že opatření zahrnutá do společného postoje umožňují vyváženější a schůdnější 

řešení. 

 

V souladu s touto filozofií společný postoj nezohledňuje změnu 221, která se týká pětiletého 

omezení období přezkumu pro látky zařazené do přílohy XIV, nebo část změny 235 týkající 

se pětiletého omezení pro udělená schválení.  

 

Řada změn (218, 220, 222, 224, 225, 228, 230, 231, 232, 233, 234, 238, 239, 240, 244 a 246) 

nebyla ve společném postoji zohledněna, neboť by to nebylo v souladu s přístupem zaujatým 

Radou. 
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Hlava VIII – Omezení 

 

Rada do svého společného postoje zapracovala přechodné období po vstupu nařízení REACH 

v platnost, které členským státům umožní aktualizovat stávající vnitrostátní předpisy týkající 

se současných omezení uvádění na trh a používání chemických látek. Dále byla provedena 

upřesnění k příloze XV (Dokumentace) a XVI (Socioekonomická analýza). 

 

V souladu s tímto přístupem zohledňuje společný postoj zcela, v zásadě nebo zčásti změny 

247, 569, 570, 571, 572, 789 a 985. 

 

Změny 248 a 251 nejsou ve společném postoji zohledněny. 

 

Hlava IX – Poplatky a platby 

 

Rada vložila novou hlavu vysvětlující, že poplatky a platby, které mají být podle tohoto 

nařízení vybírány, se zavedou v nařízení Komise. Nová hlava obsahuje zásady týkající se 

těchto poplatků a plateb, včetně myšlenky, že některé výdaje agentury budou převedeny 

na příslušné orgány členských států odpovědné za práci prováděnou v rámci nařízení 

REACH. Pro malé a střední podniky budou vždy stanoveny nižší poplatky.  

 

Hlava X – Agentura 

 

Společný postoj Rady vyjasňuje několik bodů této hlavy, např.: 

 

• Každý členský stát bude mít ve správní radě jednoho zástupce. 

• Bylo zařazeno objasnění postupů pro odvolání. 

• Bylo upřesněno, že pravidla řídící používání jazyků v agentuře by měla být v souladu 

s nařízením č. 1/58. 
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• Aby se zabránilo veškerým nejasnostem v souvislosti s rozhodnutím 2004/97/ES 

ze dne 13. prosince 2003, v němž bylo rozhodnuto, že agentura má sídlo v Helsinkách, 

Rada rozhodla vypustit odkaz na sídlo agentury v nařízení REACH (změna 291). 

• Agentura získá prostředky z příspěvků z rozpočtu Společenství, z poplatků od 

průmyslu a z dobrovolných příspěvků členských států. 

 

V souladu s tím, co bylo uvedeno výše, společný postoj zohledňuje zcela, v zásadě nebo 

zčásti změny 258, 259, 260, 261, 265, 266, 270, 285, 288, 291, 293, 294, 418, 796 a 801. 

 

Žádná ze změn stanovujících, že agentura má mít celkovou odpovědnost za řízení procesu 

REACH (zejména změny 253, 256 a 795), nebo ta část změn, která agenturu zdůrazňuje jako 

hlavní orgán v oblasti REACH (změny 260, 261, 262, 263 a 796), nebyla do společného 

postoje zapracována. 

 

Agentuře byla ve společném postoji přidělena významnější úloha v celém procesu 

vyhodnocování, přičemž bylo objasněno, že členské státy by měly provádět vyhodnocování 

látek. 

 

Dále nebyly zapracovány změny 267, 269, 360 a 1037, protože by nebylo vhodné, aby byl 

Evropský parlament přímo nebo nepřímo zapojen do jmenování členů správní rady. 

 

Společný postoj nepřijal tyto změny: 252, 253, 254, 256, 257, 264, 267, 269, 271, 272, 273, 

275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 286, 287, 288, 289, 290, 292, 295, 795 a 

1037. 
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