
  

EURÓPSKY PARLAMENT 
2004 2009 

Dokument na zasadanie 

C6-0267/2006 
2003/0256(COD) 

SK 
06/09/2006 

 

Spoločná pozícia 
Spoločná pozícia prijatá Radou 27. júna 2006 na účely prijatia nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok 
(REACH), a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a 
nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 
91/155/EHS, 93/67/ES, 93/105/ES a 2000/21/ES 

 

 

 

 

 

   Dok. 07524/8/2006 
                   10411/2006 Vyhlásenia  
   COM(2006)0375 

 
SK           SK 

 





7524/8/06 REV 8 jb 182
PRÍLOHA XVII DG C I SK

Parafínový gáč (ropný), upravovaný 
aktívnym uhlím; parafínový gáč
(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná úpravou ropného 
parafínového gáču aktívnym uhlím s 
cieľom odstránenia stopových 
polárnych zložiek a prímesí.)

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

Petrolát; petrolát
(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná v podobe polotuhej látky 
odparafínovaním parafínového 
reziduálneho oleja. Pozostáva 
predovšetkým z nasýtených 
kryštalických a kvapalných 
uhľovodíkov s uhlíkovým číslom 
zvyčajne vyšším ako C25.)

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

Petrolát (ropný), okysličený; petrolát

(Komplexná zmes organických 
zlúčenín, prevažne karboxylových 
kyselín s vysokou relatívnou 
molekulovou hmotnosťou získavaná 
atmosférickou oxidáciou petrolátu.)

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

Petrolát (ropný), upravovaný oxidom 
hlinitým; petrolát

(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaných úpravou petrolátu Al2O3
s cieľom odstránenia polárnych 
zložiek a prímesí. Pozostáva 
predovšetkým z nasýtených 
kryštalických a kvapalných 
uhľovodíkov s uhlíkovým číslom 
zvyčajne vyšším ako C25.)

649-256-00-0 285-098-5 85029-74-9 N
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Petrolát (ropný), hydrogenizovaný; 
petrolát
(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná v podobe polotuhej látky 
hydrogenizáciou odparafínovaného 
parafínového reziduálneho oleja za 
prítomnosti katalyzátora. Pozostáva 
predovšetkým z nasýtených 
mikrokryštalických a kvapalných 
uhľovodíkov s uhlíkovým číslom 
zvyčajne vyšším ako C20.)

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

Petrolát (ropný), upravovaný 
aktívnym uhlím; petrolát

(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná úpravou ropného petrolátu 
aktívnym uhlím s cieľom odstránenia 
stopových polárnych zložiek a 
prímesí. Pozostáva predovšetkým z 
nasýtených uhľovodíkov s uhlíkovým 
číslom zvyčajne vyšším ako C20.)

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

Petrolát (ropný), upravovaný 
kyselinou kremičitou; petrolát
(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná úpravou ropného petrolátu 
kyselinou kremičitou s cieľom 
odstránenia stopových polárnych 
zložiek a prímesí. Pozostáva 
predovšetkým z nasýtených 
uhľovodíkov s uhlíkovým číslom 
zvyčajne vyšším ako C20.)

649-259-00-7 308-150-1 97862-98-1 N
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Petrolát (ropný), upravovaný hlinkou; 
petrolát
(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná úpravou petrolátu bieliacou 
hlinkou s cieľom odstránenia 
stopových polárnych zložiek a 
prímesí. Pozostáva predovšetkým z 
uhľovodíkov s uhlíkovým číslom 
zvyčajne vyšším ako C25.)

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

Benzín, prírodný; ťažký benzín s 
nízkou teplotou varu

(Komplexná zmes uhľovodíkov 
separovaná zo zemného plynu, 
napríklad ochladzovaním alebo 
absorpciou. Pozostáva predovšetkým 
z alifatických uhľovodíkov s 
uhlíkovým číslom prevažne v 
rozmedzí od C4 do C8 a s teplotou 
varu približne v rozmedzí od -20 °C 
do 120 °C.)

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

Ťažký benzín; ťažký benzín s nízkou 
teplotou varu

(Rafinované, čiastočne rafinované 
alebo nerafinované ropné produkty z 
destilácie zemného plynu. 
Pozostávajú z uhľovodíkov s 
uhlíkovým číslom prevažne v 
rozmedzí od C5 do C6 a s teplotou 
varu približne v rozmedzí od 100 °C 
do 200 °C.)

649-262-00-3 232-443-2 8030-30-6 P
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Ligroín; ťažký benzín s nízkou 
teplotou varu
(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná frakčnou destiláciou ropy. 
Jej teplota varu je približne v 
rozmedzí od 20 °C to 135 °C.)

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

Ťažký benzín (ropný), ťažký, 
primárny; ťažký benzín s nízkou 
teplotou varu
(Komplexná zmes uhľovodíkov 
vyrábaná destiláciou ropy. Pozostáva 
z uhľovodíkov s uhlíkovým číslom 
prevažne v rozmedzí od C6 do C12 a s 
teplotou varu približne v rozmedzí od 
65 °C do 230 °C.)

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

Ťažký benzín (ropný), v celom 
rozsahu, primárny; ťažký benzín s 
nízkou teplotou varu
(Komplexná zmes uhľovodíkov 
vyrábaná destiláciou ropy. Pozostáva 
z uhľovodíkov s uhlíkovým číslom 
prevažne v rozmedzí od C4 do C11 a s 
teplotou varu približne v rozmedzí od 
–20 °C do 220 °C.)

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

Ťažký benzín (ropný), ľahký, 
primárny; ťažký benzín s nízkou 
teplotou varu

649-266-00-5 265-046-8 64741-46-4 P
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(Komplexná zmes uhľovodíkov 
vyrábaná destiláciou ropy. Pozostáva 
predovšetkým z alifatických 
uhľovodíkov s uhlíkovým číslom 
prevažne v rozmedzí od C4 do C10 a s 
teplotou varu približne v rozmedzí od 
– 20 °C do 180 °C.)

Benzínové rozpúšťadlá (ropné), 
ľahké, alifatické; ťažký benzín s 
nízkou teplotou varu

(Komplexná zmes uhľovodíkov 
vyrábaná destiláciou ropy alebo 
zemného plynu. Pozostáva 
predovšetkým z nasýtených 
uhľovodíkov s uhlíkovým číslom 
prevažne v rozmedzí od C5 do C10 a s 
teplotou varu približne v rozmedzí od 
35 °C do 160 °C.)

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

Destiláty (ropné), primárne ľahké; 
ťažký benzín s nízkou teplotou varu
(Komplexná zmes uhľovodíkov 
vyrábaných destiláciou ropy. 
Pozostáva z uhľovodíkov s 
uhlíkovým číslom prevažne v 
rozmedzí od C2 do C7 a s teplotou 
varu približne v rozmedzí od – 88 °C 
do 99 °C.)

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

Benzín, rekuperácia pár; ťažký benzín 
s nízkou teplotou varu

649-269-00-1 271-025-4 68514-15-8 P
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(Komplexná zmes uhľovodíkov 
separovaná z plynov z rekuperátorov 
pary ochladzovaním. Pozostáva z 
uhľovodíkov s uhlíkovým číslom 
prevažne v rozmedzí od C4 do C11 a s 
teplotou varu približne v rozmedzí od 
– 20 °C do 196 °C.)

Benzín, primárny, s oddestilovanými 
ľahkými frakciami; ťažký benzín s 
nízkou teplotou varu

(Komplexná zmes uhľovodíkov 
vyrábaných oddestilovaním ľahkých 
frakcií z ropy. Jej teplota varu je 
približne v rozmedzí od 36,1 °C to 
193,3 °C.)

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

Ťažký benzín (ropný), nezbavený 
merkaptánov; ťažký benzín s nízkou 
teplotou varu
(Komplexná zmes uhľovodíkov 
vyrábaná destiláciou kolón ťažkého 
benzínu z rôznych rafinačných 
procesov. Pozostáva z uhľovodíkov s 
uhlíkovým číslom prevažne v 
rozmedzí od C5 do C12 a s teplotou 
varu približne v rozmedzí od 0 °C do 
230 °C.)

649-271-00-2 272-186-3 68783-12-0 P
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Destiláty (ropné), stabilizované 
hlavové produkty z frakcionovania 
ľahkého primárneho benzínu; ťažký 
benzín s nízkou teplotou varu
(Komplexná zmes uhľovodíkov s 
uhlíkovým číslom zvyčajne v 
rozmedzí od C3 do C6.)

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

Ťažký benzín (ropný), ťažký, 
primárny, obsahujúci aromatické 
uhľovodíky; ťažký benzín s nízkou 
teplotou varu

(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaných destiláciou ropy. 
Pozostáva z uhľovodíkov s 
uhlíkovým číslom prevažne v 
rozmedzí od C8 do C12 a s teplotou 
varu približne v rozmedzí od 130 °C 
do 210 °C.)

649-273-00-3 309-945-6 101631-20-3 P
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Ťažký benzín (ropný), v celom 
rozsahu alkylátový; upravený ťažký 
benzín s nízkou teplotou varu

(Komplexná zmes uhľovodíkov 
vyrábaná destiláciou produktov z 
reakcie izobutánu s monoolefínovými 
uhľovodíkmi s uhlíkovým číslom 
zvyčajne v rozmedzí od C3 do C5. 
Pozostáva predovšetkým z 
nasýtených uhľovodíkov s 
rozvetveným reťazcom a s uhlíkovým 
číslom zvyčajne v rozmedzí od C7 do 
C12 a s teplotou varu približne v 
rozmedzí od 90 °C do 220 °C.)

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

Ťažký benzín (ropný), ťažký 
alkylátový; upravený ťažký benzín s 
nízkou teplotou varu

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

(Komplexná zmes uhľovodíkov 
vyrábaná destiláciou produktov z 
reakcie izobutánu s monoolefínovými 
uhľovodíkmi s uhlíkovým číslom 
zvyčajne v rozmedzí od C3 do C5. 
Pozostáva predovšetkým z 
nasýtených uhľovodíkov s 
rozvetveným reťazcom a s uhlíkovým 
číslom zvyčajne v rozmedzí od C9 do 
C12 a s teplotou varu približne v 
rozmedzí od 150 °C do 220 °C.)
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Ťažký benzín (ropný), ľahká 
alkylátová frakcia; upravený ťažký 
benzín s nízkou teplotou varu

(Komplexná zmes uhľovodíkov 
vyrábaná destiláciou produktov z 
reakcie izobutánu s monoolefínovými 
uhľovodíkmi s uhlíkovým číslom 
zvyčajne v rozmedzí od C3 do C5. 
Pozostáva predovšetkým z 
nasýtených uhľovodíkov s 
rozvetveným reťazcom a s uhlíkovým 
číslom zvyčajne v rozmedzí od C7 do 
C10 a s teplotou varu približne v 
rozmedzí od 90 °C do 160 °C.)

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

Ťažký benzín (ropný), izomerácia; 
upravený ťažký benzín s nízkou 
teplotou varu
(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná katalytickou izomerizáciou 
lineárnych parafínových uhľovodíkov 
s uhlíkovým číslom zvyčajne v 
rozmedzí od C4 do C6. Pozostáva 
predovšetkým z nasýtených 
uhľovodíkov, napríklad z izobutánu, 
izopentánu,2,2- dimetylbutánu, 2-
metylpentánu a 3-metylpentánu.)

649-277-00-5 265-073-5 64741-70-4 P
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Ťažký benzín (ropný), rafinovaný 
rozpúšťadlom, ľahká frakcia; 
upravený ťažký benzín s nízkou 
teplotou varu
(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaných v podobe rafinátu z 
extrakcie rozpúšťadlom. Pozostáva 
predovšetkým z alifatických 
uhľovodíkov a s uhlíkovým číslom 
zvyčajne v rozmedzí od C5 do C11 a s 
teplotou varu približne v rozmedzí od 
35 °C do 190 °C.)

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

Ťažký benzín (ropný), rafinovaný 
rozpúšťadlom, ťažká frakcia; 
upravený ťažký benzín s nízkou 
teplotou varu

(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaných v podobe rafinátu z 
extrakcie rozpúšťadlom. Pozostáva 
predovšetkým z alifatických 
uhľovodíkov a s uhlíkovým číslom 
zvyčajne v rozmedzí od C7 do C12 v 
rozmedzí od 90 °C do 230 °C.)

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

Ťažký benzín (ropný), produkt 
etylénglykolovej protiprúdovej 
vodnej extrakcie v katalyticky 
zošľachtenej kolóne; upravený ťažký 
benzín s nízkou teplotou varu
(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaných v podobe rafinátu z 
extrakcie UDEX v katalyticky 
zošľachtenej kolóne. Pozostáva 
predovšetkým z nasýtených 
uhľovodíkov s uhlíkovým číslom 
zvyčajne v rozmedzí od C6 do C9.)

649-280-00-1 270-088-5 68410-71-9 P
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Rafináty (ropné), zošľachtené, 
separované v Lurgiho jednotke; 
upravený ťažký benzín s nízkou 
teplotou varu
(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná v podobe rafinátu z 
Lurgiho separačnej jednotky. 
Pozostáva predovšetkým z 
nearomatických uhľovodíkov a v 
menšom množstve z aromatických 
uhľovodíkov s uhlíkovým číslom 
zvyčajne v rozmedzí od C6 do C8.)

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

Ťažký benzín (ropný), v celom 
rozsahu alkylátový, obsahujúci bután; 
upravený ťažký benzín s nízkou 
teplotou varu
(Komplexná zmes uhľovodíkov 
vyrábaná destiláciou produktov z 
reakcie izobutánu s monoolefínovými 
uhľovodíkmi s uhlíkovým číslom 
zvyčajne v rozmedzí od C3 do C5. 
Pozostáva predovšetkým z 
nasýtených uhľovodíkov s 
rozvetveným reťazcom a s uhlíkovým 
číslom zvyčajne v rozmedzí od C7 do 
C12 a v menšom množstve z butánu, s 
teplotou varu približne v rozmedzí od 
35 °C do 200 °C.)

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

Destiláty (ropné), krakované parou z 
ťažkého benzínu, rafinované 
rozpúšťadlom, z hydrogenizovaného 
ľahkého destilátu; upravený ťažký 
benzín s nízkou teplotou varu

649-283-00-8 295-315-5 91995-53-8 P
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(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná v podobe rafinátu 
extrakciou hydrogenizovaného 
ľahkého destilátu parou krakovaného 
ťažkého benzínu rozpúšťadlom.)

Ťažký benzín (ropný), C4-C12, 
butánalkylátový, bohatý na izooktán; 
upravený ťažký benzín s nízkou 
teplotou varu

(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná alkyláciou butánu. 
Pozostáva predovšetkým z 
uhľovodíkov s uhlíkovým číslom 
zvyčajne v rozmedzí od C4 do C12, s 
vysokým obsahom izooktánu a s 
teplotou varu približne v rozmedzí od 
35 °C do 210 °C.)

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

Uhľovodíky, hydrogenizované ľahké 
destiláty ťažkého benzínu, rafinované 
rozpúšťadlom; upravený ťažký benzín 
s nízkou teplotou varu
(Zmes uhľovodíkov získavaná 
destiláciou hydrogenizovaného 
ťažkého benzínu a následnou 
extrakciou rozpúšťadlom a 
destiláciou. Pozostáva predovšetkým 
z nasýtených uhľovodíkov s teplotou 
varu v rozmedzí od 94 °C do 99 °C.)

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

Ťažký benzín (ropný), izomerizácia, 
frakcia C6; upravený ťažký benzín s 
nízkou teplotou varu

649-286-00-4 295-440-5 92045-58-4 P
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(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná destiláciou katalyticky 
izomerizovaného benzínu. Pozostáva 
predovšetkým z izomérov hexánu s 
teplotou varu približne v rozmedzí od 
60 °C do 66 °C.)

Uhľovodíky, C6-C7, z krakovaného 
ťažkého benzínu, rafinované 
rozpúšťadlom; upravený ťažký benzín 
s nízkou teplotou varu

(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná sorpciou benzénu z 
katalyticky úplne hydrogenizovanej 
uhľovodíkovej frakcie bohatej na 
benzén, vydestilovanej z 
predhydrogenizovaného krakovaného 
ťažkého benzínu. Pozostáva 
predovšetkým z parafínových a 
nafténových uhľovodíkov s 
uhlíkovým číslom prevažne v 
rozmedzí od C6 do C7 s teplotou varu 
približne v rozmedzí od 70 °C do 
100 °C.)

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

Uhľovodíky, bohaté na C6, 
hydrogenizované ľahké destiláty 
ťažkého benzínu, rafinované 
rozpúšťadlom; upravený ťažký benzín 
s nízkou teplotou varu
(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná destiláciou 
hydrogenizovaného ťažkého benzínu 
a následnou extrakciou rozpúšťadlom. 
Pozostáva predovšetkým z 
nasýtených uhľovodíkov s teplotou 
varu v rozmedzí od 65 °C do 70 °C.)

649-288-00-5 309-871-4 101316-67-0 P
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Ťažký benzín (ropný), ťažký 
katalyticky krakovaný; katalyticky 
krakovaný ťažký benzín s nízkou 
teplotou varu
(Komplexná zmes uhľovodíkov 
vyrábaná destiláciou produktov 
katalytického krakovania. Pozostáva z 
uhľovodíkov s uhlíkovým číslom 
prevažne v rozmedzí od C6 do C12 a s 
teplotou varu približne v rozmedzí od 
65 °C do 230 °C. Obsahuje relatívne 
veľký podiel nenasýtených 
uhľovodíkov.)

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

Ťažký benzín (ropný), ľahký 
katalyticky krakovaný; katalyticky 
krakovaný ťažký benzín s nízkou 
teplotou varu
(Komplexná zmes uhľovodíkov 
vyrábaných destiláciou produktov 
katalytického krakovania. Pozostáva z 
uhľovodíkov s uhlíkovým číslom 
prevažne v rozmedzí od C4 do C11 a s 
teplotou varu približne v rozmedzí od 
–20 °C do 190 °C. Obsahuje relatívne 
veľký podiel nenasýtených 
uhľovodíkov.)

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

Uhľovodíky, C3-C11, destiláty z 
produktov katalytického krakovania; 
katalyticky krakovaný ťažký benzín s 
nízkou teplotou varu

649-291-00-1 270-686-6 68476-46-0 P
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(Komplexná zmes uhľovodíkov 
vyrábaná destiláciou produktov 
katalytického krakovania. Pozostáva z 
uhľovodíkov s uhlíkovým číslom 
prevažne v rozmedzí od C3 do C11 a s 
teplotou varu približne v rozmedzí do 
204 °C.)

Ťažký benzín (ropný), ľahký 
katalyticky krakovaný destilát; 
katalyticky krakovaný ťažký benzín s 
nízkou teplotou varu
(Komplexná zmes uhľovodíkov 
vyrábaných destiláciou produktov 
katalytického krakovania. Pozostáva z 
uhľovodíkov s uhlíkovým číslom 
prevažne v rozmedzí od C1 do C5.)

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

Destiláty (ropné), krakované parou z 
ťažkého benzínu, hydrogenizované, 
ľahké aromatizované; katalyticky 
krakovaný ťažký benzín s nízkou 
teplotou varu

(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná úpravou ľahkého destilátu z 
parou krakovaného ťažkého benzínu. 
Pozostáva predovšetkým z 
aromatických uhľovodíkov.)

649-293-00-2 295-311-3 91995-50-5 P
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Ťažký benzín (ropný), ťažký, 
katalyticky krakovaný, bez 
merkaptánov; katalyticky krakovaný 
ťažký benzín s nízkou teplotou varu

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

(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná odstraňovaním 
merkaptanov alebo kyslých prímesí z 
katalyticky krakovaného ropného 
destilátu. Pozostáva predovšetkým z 
uhľovodíkov s uhlíkovým číslom 
prevažne v rozmedzí od C6 do C12 a s 
teplotou varu približne v rozmedzí od 
60 °C do 200 °C.)

Ťažký benzín (ropný), ľahký, 
katalyticky krakovaný, bez 
merkaptánov; katalyticky krakovaný 
ťažký benzín s nízkou teplotou varu

(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná odstraňovaním 
merkaptánov alebo kyslých prímesí z 
katalyticky krakovaného ropného 
destilátu. Pozostáva predovšetkým z 
uhľovodíkov s teplotou varu v 
rozmedzí od 35 °C do 210 °C.)

649-295-00-3 295-441-0 92045-59-5 P
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Uhľovodíky, C8-C12, katalyticky 
krakované, chemicky neutralizované; 
katalyticky krakovaný ťažký benzín s 
nízkou teplotou varu
(Komplexná zmes uhľovodíkov 
vyrábaná destiláciou frakcie z 
katalytického krakovania, alkalicky 
prepraná. Pozostáva predovšetkým z 
uhľovodíkov s uhlíkovým číslom v 
rozmedzí od C8 do C12 a s teplotou 
varu približne v rozmedzí od 130 °C 
do 210 °C.)

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

Uhľovodíky, C8-C12, destiláty z 
produktov katalytického krakovania; 
katalyticky krakovaný ťažký benzín s 
nízkou teplotou varu

(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná destiláciou produktov 
katalytického krakovania. Pozostáva 
predovšetkým z uhľovodíkov s 
uhlíkovým číslom prevažne v 
rozmedzí od C8 do C12 a s teplotou 
varu približne v rozmedzí od 140 °C 
do 210 °C.)

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

Uhľovodíky, C8-C12, katalyticky 
krakované, chemicky neutralizované, 
bez merkaptánov; katalyticky 
krakovaný ťažký benzín s nízkou 
teplotou varu

649-298-00-X 309-987-5 101896-28-0 P
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Ťažký benzín (ropný), ľahký 
katalyticky zošľachtený; katalyticky 
zošľachtený ťažký benzín s nízkou 
teplotou varu
(Komplexná zmes uhľovodíkov 
vyrábaná destiláciou produktov 
katalytického zošľachťovania. 
Pozostáva z uhľovodíkov s 
uhlíkovým číslom prevažne v 
rozmedzí od C5 do C11 a s teplotou 
varu približne v rozmedzí od 35 °C 
do 190 °C. Obsahuje relatívne vysoký 
podiel aromatických uhľovodíkov a 
uhľovodíkov s rozvetveným 
reťazcom. Táto kolóna môže 
obsahovať 10 alebo viac objemových 
percent benzénu.)

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

Ťažký benzín (ropný), ťažký 
katalyticky zošľachtený; katalyticky 
zošľachtený ťažký benzín s nízkou 
teplotou varu
(Komplexná zmes uhľovodíkov 
vyrábaná destiláciou produktov 
katalytického zošľachťovania. 
Pozostáva predovšetkým z 
aromatických uhľovodíkov s 
uhlíkovým číslom prevažne v 
rozmedzí od C7 do C12 a s teplotou 
varu približne v rozmedzí od 90 °C 
do 230 °C.)

649-300-00-9 265-070-9 64741-68-0 P



7524/8/06 REV 8 jb 200
PRÍLOHA XVII DG C I SK

Destiláty (ropné), katalyticky 
zošľachtené, zbavené pentánu; 
katalyticky zošľachtený ťažký benzín 
s nízkou teplotou varu
(Komplexná zmes uhľovodíkov 
vyrábaná destiláciou produktov 
katalytického zošľachťovania. 
Pozostáva predovšetkým z 
alifatických uhľovodíkov s 
uhlíkovým číslom prevažne v 
rozmedzí od C3 do C6, s teplotou varu 
v rozmedzí približne od – 49 °C do 63 
°C.)

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

Uhľovodíky, C2-6, C6-8, produkt 
katalytickej reformácie; katalyticky 
zošľachtený ťažký benzín s nízkou 
teplotou varu

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

Rezíduá (ropné), produkt katalytickej 
reformácie; katalyticky zošľachtený 
ťažký benzín s nízkou teplotou varu

(Komplexné rezíduum z katalytickej 
reformácie C6-8. Pozostáva z 
uhľovodíkov s uhlíkovým číslom 
prevažne v rozmedzí od C2 do C6.)

649-303-00-5 270-794-3 68478-15-9 P
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Ťažký benzín (ropný), ľahký, 
katalyticky zošľachtený, bez 
aromatických uhľovodíkov; 
katalyticky zošľachtený ťažký benzín 
s nízkou teplotou varu

(Komplexná zmes uhľovodíkov 
vyrábaná destiláciou produktov 
katalytického zošľachťovania. 
Pozostáva predovšetkým z 
uhľovodíkov s uhlíkovým číslom 
prevažne v rozmedzí od C5 do C8 a s 
teplotou varu približne v rozmedzí od 
35 °C do 120 °C. Obsahuje relatívne 
vysoký podiel uhľovodíkov s 
rozvetveným reťazcom. Boli z nej 
odstránené aromatické zložky.)

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

Destiláty (ropné), hlavové produkty 
katalyticky zošľachteného primárneho 
ťažkého benzínu; katalyticky 
zošľachtený ťažký benzín s nízkou 
teplotou varu
(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná katalytickou reformáciou 
primárneho ťažkého benzínu a 
následnou frakcionáciou celého 
tekutého odpadu. Pozostáva z 
nasýtených alifatických uhľovodíkov 
s uhlíkovým číslom prevažne v 
rozmedzí od C2 do C6.)

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

Ropné produkty, produkty 
hydrogenačnej rafinácie; katalyticky 
zošľachtený ťažký benzín s nízkou 
teplotou varu

649-306-00-1 271-058-4 68514-79-4 P
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(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná hydrogenačnou rafináciou s 
teplotou varu približne v rozmedzí od 
27 °C do 210 °C.)

Ťažký benzín (ropný), v celom 
rozsahu zošľachtený; katalyticky 
zošľachtený ťažký benzín s nízkou 
teplotou varu

(Komplexná zmes uhľovodíkov 
vyrábaná destiláciou produktov 
katalytického zošľachťovania. 
Pozostáva z uhľovodíkov s 
uhlíkovým číslom prevažne v 
rozmedzí od C5 do C12 a s teplotou 
varu približne v rozmedzí od 35 °C 
do 230 °C.)

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

Ťažký benzín (ropný); katalyticky 
zošľachtený ťažký benzín s nízkou 
teplotou varu

(Komplexná zmes uhľovodíkov 
vyrábaná destiláciou produktov 
katalytického zošľachťovania. 
Pozostáva z uhľovodíkov s 
uhlíkovým číslom prevažne v 
rozmedzí od C4 do C12 a s teplotou 
varu približne v rozmedzí od 30 °C 
do 220 °C. Obsahuje relatívne vysoký 
podiel aromatických uhľovodíkov a 
uhľovodíkov s rozvetveným 
reťazcom. Táto kolóna občas 
obsahuje 10 alebo viac objemových 
percent benzénu.)

649-308-00-2 273-271-8 68955-35-1 P
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Destiláty (ropné), katalyticky 
zošľachtené, hydrogenizované, ľahké, 
aromatická frakcia C8-12; katalyticky 
zošľachtený ťažký benzín s nízkou 
teplotou varu

(Komplexná zmes alkylbenzénov 
získavaná katalytickým zošľachtením 
ťažkého ropného benzínu. Pozostáva 
predovšetkým z alkylbenzénov s 
uhlíkovým číslom prevažne v 
rozmedzí od C8 do C10, s teplotou 
varu v rozmedzí približne od 160 °C 
do 180 °C.)

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

Aromatické uhľovodíky, C8, 
zošľachtené; katalyticky zošľachtený 
ťažký benzín s nízkou teplotou varu

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

Aromatické uhľovodíky, C7-C12, 
bohaté na C8; katalyticky zošľachtený 
ťažký benzín s nízkou teplotou varu
(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná separáciou z frakcie 
obsahujúcej produkt zošľachťovania 
benzínu na platinovom katalyzátore. 
Pozostáva predovšetkým z 
aromatických uhľovodíkov s 
uhlíkovým číslom prevažne v 
rozmedzí od C7 do C12 (najmä C8) a 
môže obsahovať aj nearomatické 
uhľovodíky, v oboch prípadoch s 
teplotou varu v rozmedzí približne od 
130 °C do 200 °C.)

649-311-00-9 297-401-8 93571-75-6 P



7524/8/06 REV 8 jb 204
PRÍLOHA XVII DG C I SK

Benzín, C5-C11, vysoko oktánový, 
stabilizovaný, zošľachtený; 
katalyticky zošľachtený ťažký benzín 
s nízkou teplotou varu

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

(Komplexná vysoko oktánová zmes 
uhľovodíkov získavaná katalytickou 
dehydrogenizáciou prevažne 
nafténového ťažkého benzínu. 
Pozostáva predovšetkým z 
aromatických a nearomatických 
uhľovodíkov s uhlíkovým číslom 
prevažne v rozmedzí od C5 do C11 a s 
teplotou varu približne v rozmedzí od 
45 °C do 185 °C.)

Uhľovodíky, C7-12, C>9 bohaté na 
aromatické uhľovodíky, reformovaná 
ťažká frakcia; katalyticky 
zošľachtený ťažký benzín s nízkou 
teplotou varu

(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná separáciou z frakcie 
obsahujúcej produkt zošľachťovania 
benzínu na platinovom katalyzátore. 
Pozostáva predovšetkým z 
nearomatických uhľovodíkov s 
uhlíkovým číslom prevažne v 
rozmedzí od C5 do C11 a s teplotou 
varu približne v rozmedzí od 120 do 
210 °C a z C9 a vyšších aromatických 
uhľovodíkov.)

649-313-00-X 297-465-7 93572-35-1 P
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Uhľovodíky C5-C11, bohaté na 
nearomatické uhľovodíky, 
reformovaná ľahká frakcia; 
katalyticky zošľachtený ťažký benzín 
s nízkou teplotou varu

(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná separáciou z frakcie 
obsahujúcej produkt zošľachťovania 
benzínu na platinovom katalyzátore. 
Pozostáva predovšetkým z 
nearomatických uhľovodíkov s 
uhlíkovým číslom prevažne v 
rozmedzí od C5 do C11 a s teplotou 
varu približne v rozmedzí od 35 °C 
do 125 °C, z benzénu a toluénu.)

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

Potný olej (ropný), rafinovaný 
kyselinou kremičitou; potný olej
(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná rafinovaním potného oleja 
kyselinou kremičitou s cieľom 
odstránenia stopových zložiek a 
prímesí. Pozostáva predovšetkým z 
lineárnych uhľovodíkov s uhlíkovým 
číslom zväčša vyšším ako C12.)

649-315-00-0 308-127-6 97862-77-6 L
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Ťažký benzín (ropný), ľahký, tepelne 
krakovaný; tepelne krakovaný ťažký 
benzín s nízkou teplotou varu

(Komplexná zmes uhľovodíkov z 
destilácie produktov tepelného 
krakovania. Pozostáva predovšetkým 
z nenasýtených uhľovodíkov s 
uhlíkovým číslom prevažne v 
rozmedzí od C4 do C8 a s teplotou 
varu približne v rozmedzí od – 10 °C 
do 130 °C.)

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

Ťažký benzín (ropný), ťažký, tepelne 
krakovaný; tepelne krakovaný ťažký 
benzín s nízkou teplotou varu

(Komplexná zmes uhľovodíkov z 
destilácie produktov tepelného 
krakovania. Pozostáva predovšetkým 
z nenasýtených uhľovodíkov s 
uhlíkovým číslom prevažne v 
rozmedzí od C6 do C12 a s teplotou 
varu približne v rozmedzí od 65 °C 
do 220 °C.)

649-317-00-1 265-085-0 64741-83-9 P
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Destiláty (ropné), ťažké, aromatické; 
tepelne krakovaný ťažký benzín s
nízkou teplotou varu

(Komplexná zmes uhľovodíkov z 
destilácie produktov tepelného 
krakovania etánu a propánu. Táto 
frakcia s vyššou teplotou varu 
Pozostáva predovšetkým z 
aromatických uhľovodíkov C5-C7 a 
čiastočne z nenasýtených alifatických 
uhľovodíkov s uhlíkovým číslom 
prevažne vyšším ako C5. Táto kolóna 
občas obsahuje benzén.)

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

Destiláty (ropné), ľahké, aromatické; 
tepelne krakovaný ťažký benzín s 
nízkou teplotou varu
(Komplexná zmes uhľovodíkov z 
destilácie produktov tepelného 
krakovania etánu a propánu. Táto 
frakcia s nižším teplotou varu 
Pozostáva predovšetkým z 
aromatických uhľovodíkov C5-C7 a 
čiastočne z nenasýtených alifatických 
uhľovodíkov s uhlíkovým číslom 
prevažne vyšším ako C5. Táto kolóna 
občas obsahuje benzén.)

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

Destiláty (ropné), pyrolyzované z 
ťažkého benzínu a rafinátu, z 
benzínovej zmesi; tepelne krakovaný 
ťažký benzín s nízkou teplotou varu

649-320-00-8 270-344-6 68425-29-6 P
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(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná pyrolýznou frakcionáciou 
ťažkého benzínu a rafinátu pri teplote 
816 °C. Pozostáva predovšetkým z 
uhľovodíkov s uhlíkovým číslom C9 a 
s teplotou varu približne 204 °C.)

Aromatické uhľovodíky, C6-C8, z 
pyrolýzy ťažkého benzínu a rafinátu; 
tepelne krakovaný ťažký benzín s 
nízkou teplotou varu

(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná pyrolýznou frakcionáciou 
ťažkého benzínu a rafinátu pri teplote 
816 °C. Pozostáva predovšetkým z 
aromatických uhľovodíkov s 
uhlíkovým číslom prevažne v 
rozmedzí od C6 do C8, vrátane 
benzénu.)

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

Destiláty (ropné), tepelne krakovaný 
ťažký benzín a plynový olej; tepelne 
krakovaný ťažký benzín s nízkou 
teplotou varu
(Komplexná zmes uhľovodíkov 
vyrábaná destiláciou tepelne 
krakovaného ťažkého benzínu a 
plynového oleja. Pozostáva 
predovšetkým z olefínových 
uhľovodíkov s uhlíkovým číslom C5 a 
s teplotou varu približne v rozmedzí 
od 33 °C do 60 °C.)

649-322-00-9 271-631-9 68603-00-9 P
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Destiláty (ropné), tepelne krakovaný 
ťažký benzín a plynový olej, 
obsahujúce diméry C5; tepelne 
krakovaný ťažký benzín s nízkou 
teplotou varu

(Komplexná zmes uhľovodíkov 
vyrábaná extrakčnou destiláciou 
tepelne krakovaného ťažkého benzínu 
a plynového oleja. Pozostáva 
predovšetkým z uhľovodíkov s 
uhlíkovým číslom C5 a čiastočne z 
dimerizovaných olefínov C5 a s 
teplotou varu približne v rozmedzí od 
33 °C do 184 °C.)

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

Destiláty (ropné), tepelne krakovaný 
ťažký benzín a plynový olej, 
extrakčné; tepelne krakovaný ťažký 
benzín s nízkou teplotou varu

(Komplexná zmes uhľovodíkov 
vyrábaná extrakčnou destiláciou 
tepelne krakovaného ťažkého benzínu 
a plynového oleja. Pozostáva 
predovšetkým z parafínových a 
olefínových uhľovodíkov, 
predovšetkým z izoamylónov, 
napríklad z 2-metyl-1-buténu a 2-
metyl-2-buténu, s teplotou varu 
približne v rozmedzí od 31 °C do 40 
°C.)

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

Destiláty (ropné), ľahké, tepelne 
krakované, aromatické, zbavené 
butánu; tepelne krakovaný ťažký 
benzín s nízkou teplotou varu

649-325-00-5 273-266-0 68955-29-3 P
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(Komplexná zmes uhľovodíkov 
vyrábaných destiláciou produktov 
tepelného krakovania. Pozostáva 
predovšetkým z aromatických 
uhľovodíkov, najmä benzénu.)

Ťažký benzín (ropný), ľahký, tepelne 
krakovaný, bez merkaptánov; tepelne 
krakovaný ťažký benzín s nízkou 
teplotou varu

(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná odstraňovaním 
merkaptánov z ropného destilátu z 
vysokotepelného krakovania ťažkých 
ropných frakcií. Pozostáva 
predovšetkým z aromatických 
uhľovodíkov, olefínov a nasýtených 
uhľovodíkov s teplotou varu približne 
v rozmedzí od 20 °C do 100 °C.)

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

Ťažký benzín (ropný), 
hydrogenizovaný, ťažký; 
hydrogenizovaný ťažký benzín s 
nízkou teplotou varu

(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná hydrogenizáciou ropnej 
frakcie za prítomnosti katalyzátora. 
Pozostáva z uhľovodíkov s 
uhlíkovým číslom prevažne v 
rozmedzí od C6 do C13 a s teplotou 
varu približne v rozmedzí od 65 °C 
do 230 °C.)

649-327-00-6 265-150-3 64742-48-9 P
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Ťažký benzín (ropný), 
hydrogenizovaný, ľahký; 
hydrogenizovaný ťažký benzín s 
nízkou teplotou varu
(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná hydrogenizáciou ropnej 
frakcie za prítomnosti katalyzátora. 
Pozostáva z uhľovodíkov s 
uhlíkovým číslom prevažne v 
rozmedzí od C4 do C11 a s teplotou 
varu približne v rozmedzí od –20 °C 
do 190 °C.)

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

Ťažký benzín (ropný), 
hydrodesulfurizovaný, ľahký; 
hydrogenizovaný ťažký benzín s 
nízkou teplotou varu

(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná katalytickou 
hydrodesulfurizáciou. Pozostáva z 
uhľovodíkov s uhlíkovým číslom 
prevažne v rozmedzí od C4 do C11 a s 
teplotou varu približne v rozmedzí od 
–20 °C do 190 °C.)

649-329-00-7 265-178-6 64742-73-0 P
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Ťažký benzín (ropný), 
hydrodesulfurizovaný, ťažký; 
hydrogenizovaný ťažký benzín s 
nízkou teplotou varu
(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná katalytickou 
hydrodesulfurizáciou. Pozostáva z 
uhľovodíkov s uhlíkovým číslom 
prevažne v rozmedzí od C7 do C12 a s 
teplotou varu približne v rozmedzí od 
90 °C do 230 °C.)

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

Destiláty (ropné), hydrogenizované, 
stredné, so stredne vysokou teplotou 
varu; hydrogenizovaný ťažký benzín 
s nízkou teplotou varu
(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná destiláciou produktov 
hydrogenizácie stredného destilátu. 
Pozostáva z uhľovodíkov s 
uhlíkovým číslom prevažne v 
rozmedzí od C5 do C10 a s teplotou 
varu približne v rozmedzí od 127 °C 
do 188 °C.)

649-331-00-8 270-092-7 68410-96-8 P
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Destiláty (ropné), hydrogenizácia 
ľahkého destilátu, s nízkou teplotou 
varu; hydrogenizovaný ťažký benzín 
s nízkou teplotou varu
(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná destiláciou produktov 
hydrogenizácie ľahkého destilátu. 
Pozostáva z uhľovodíkov s 
uhlíkovým číslom prevažne v 
rozmedzí od C6 do C9 a s teplotou 
varu približne v rozmedzí od 3 °C do 
194 °C.)

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

Destiláty (ropné), hydrogenizovaná 
ťažká frakcia ťažkého benzínu, 
hlavové produkty z odstraňovania 
izohexánu; hydrogenizovaný ťažký 
benzín s nízkou teplotou varu

649-333-00-9 270-094-8 68410-98-0 P

(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná destiláciou produktov 
hydrogenizácie ťažkej frakcie 
ťažkého benzínu. Pozostáva z 
uhľovodíkov s uhlíkovým číslom 
prevažne v rozmedzí od C3 do C6 a s 
teplotou varu približne v rozmedzí od 
– 49 °C do 68 °C.)
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Benzínové rozpúšťadlá (ropné), 
ľahké, aromatické, hydrogenizované; 
hydrogenizovaný ťažký benzín s 
nízkou teplotou varu
(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná hydrogenizáciou ropnej 
frakcie za prítomnosti katalyzátora. 
Pozostáva predovšetkým z 
aromatických uhľovodíkov s 
uhlíkovým číslom prevažne v 
rozmedzí od C8 do C10 a s teplotou 
varu približne v rozmedzí od 135 °C 
do 210 °C.)

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

Ťažký benzín (ropný), 
hydrodesulfurizovaný, tepelne 
krakovaný, ľahký; hydrogenizovaný 
ťažký benzín s nízkou teplotou varu
(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná frakcionáciou 
hydrodesulfurizovaného destilátu 
produktu tepelného krakovania. 
Pozostáva predovšetkým z 
uhľovodíkov s uhlíkovým číslom 
prevažne v rozmedzí od C5 do C11 a s 
teplotou varu približne v rozmedzí od 
23 °C do 195 °C.)

649-335-00-X 285-511-9 85116-60-5 P
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Ťažký benzín (ropný), 
hydrogenizovaný, ľahký, s obsahom 
cykloalkánov; hydrogenizovaný 
ťažký benzín s nízkou teplotou varu
(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná destiláciou ropnej frakcie. 
Pozostáva predovšetkým z alkánov a 
cykloalkánov s teplotou varu v 
rozmedzí od –20 °C do 190 °C.)

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

Ťažký benzín (ropný), ťažký, 
krakovaný parou, hydrogenizovaný; 
hydrogenizovaný ťažký benzín s 
nízkou teplotou varu

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

Ťažký benzín (ropný), 
hydrodesulfurizovaný v celom 
rozsahu; hydrogenizovaný ťažký 
benzín s nízkou teplotou varu
(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná katalytickou 
hydrodesulfurizáciou. Pozostáva 
predovšetkým z uhľovodíkov s 
uhlíkovým číslom prevažne v 
rozmedzí od C4 do C11 a s teplotou 
varu približne v rozmedzí od 30 °C 
do 250 °C.)

649-338-00-6 295-433-7 92045-52-8 P
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Ťažký benzín (ropný), 
hydrogenizovaný, ľahký, krakovaný 
parou; hydrogenizovaný ťažký benzín 
s nízkou teplotou varu

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

(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná hydrogenizáciou ropnej 
frakcie získanej pyrolýzou za 
prítomnosti katalyzátora. Pozostáva 
predovšetkým z nenasýtených 
uhľovodíkov s uhlíkovým číslom v 
rozmedzí od C5 do C11 a s teplotou 
varu približne v rozmedzí od 35 °C 
do 190 °C.)

Uhľovodíky, C4-C12, krakovanie 
ťažkého benzínu, hydrogenizované; 
hydrogenizovaný ťažký benzín s 
nízkou teplotou varu

(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná destiláciou produktu 
krakovania ťažkého benzínu parou a 
následnou katalytickou selektívnou 
hydrogenizáciou vzniknutých 
živicových zložiek. Pozostáva z 
uhľovodíkov s uhlíkovým číslom 
prevažne v rozmedzí od C4 do C12 a s 
teplotou varu približne v rozmedzí od 
30 °C do 230 °C.)

649-340-00-7 295-443-1 92045-61-9 P



7524/8/06 REV 8 jb 217
PRÍLOHA XVII DG C I SK

Benzínové rozpúšťadlá, 
hydrogenizované, ľahké, nafténové; 
hydrogenizovaný ťažký benzín s 
nízkou teplotou varu
(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná hydrogenizáciou ropnej 
frakcie za prítomnosti katalyzátora. 
Pozostáva predovšetkým z 
cykloparafínových uhľovodíkov s
uhlíkovým číslom v rozmedzí od C6
do C7 a s teplotou varu približne v 
rozmedzí od 73 °C do 85 °C.)

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

Ťažký benzín (ropný), ľahký, 
krakovaný parou, hydrogenizovaný; 
hydrogenizovaný ťažký benzín s 
nízkou teplotou varu

(Komplexná zmes uhľovodíkov 
vyrábaná separáciou a následnou 
hydrogenizáciou produktov 
krakovania parou pri výrobe etylénu. 
Pozostáva predovšetkým z 
nasýtených a nenasýtených parafínov, 
cyklických parafínov a cyklických 
aromatických uhľovodíkov s 
uhlíkovým číslom prevažne v 
rozmedzí od C4 do C10 a s teplotou 
varu približne v rozmedzí od 50 °C 
do 200 °C. Podiel uhľovodíkov s 
obsahom benzénu sa líši až do výšky 
30 hmotnostných percent a kolóna 
občas v malom množstve obsahuje 
síru a oxidované zlúčeniny.)

649-342-00-8 296-942-7 93165-55-0 P
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Uhľovodíky, C6-C11, 
hydrogenizované, zbavené 
aromatických uhľovodíkov; 
hydrogenizovaný ťažký benzín s 
nízkou teplotou varu

(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná v podobe rozpúšťadla 
hydrogenizovaného s cieľom 
premeny aromatických uhľovodíkov 
na naftény katalytickou 
hydrogenizáciou.)

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

Uhľovodíky, C9-C12, 
hydrogenizované, zbavené 
aromatických uhľovodíkov; 
hydrogenizovaný ťažký benzín s 
nízkou teplotou varu

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

(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná v podobe rozpúšťadla 
hydrogenizovaného s cieľom 
premeny aromatických uhľovodíkov 
na naftény katalytickou 
hydrogenizáciou.)

Ťažký technický benzín; ťažký benzín 
s nízkou teplotou varu –
nešpecifikovaný
(Bezfarebný, rafinovaný ropný 
destilát, ktorý je zbavený 
potuchnutých a nežiaducich zápachov 
a s teplotou varu približne v rozmedzí 
od 149 °C to 205 °C.)

649-345-00-4 232-489-3 8052-41-3 P
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Kondenzáty zemného plynu (ropné); 
ťažký benzín s nízkou teplotou varu –
nešpecifikovaný

(Komplexná zmes uhľovodíkov 
separovaná v podobe kvapaliny zo 
zemného plynu v povrchovom 
separátore retrográdnou (spätnou) 
kondenzáciou. Pozostáva 
predovšetkým z uhľovodíkov s 
uhlíkovým číslom v rozmedzí od C2
do C20. Pri bežnej atmosferickej 
teplote a tlaku je to kvapalina.)

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

Zemný plyn (ropný), surová kvapalná 
zmes; ťažký benzín s nízkou teplotou 
varu – nešpecifikovaný

(Komplexná zmes uhľovodíkov 
separovaná v podobe kvapaliny zo 
zemného plynu v plynovom 
recyklátore, napríklad ochladzovaním 
a absorpciou. Pozostáva 
predovšetkým z nasýtených 
alifatických uhľovodíkov s 
uhlíkovým číslom v rozmedzí od C2
do C8.)

649-347-00-5 265-048-9 64741-48-6 P
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Ťažký benzín (ropný), ľahký, 
hydrokrakovaný; ťažký benzín s 
nízkou teplotou varu –
nešpecifikovaný
(Komplexná zmes uhľovodíkov z 
destilácie produktov 
hydrokrakovania. Pozostáva 
predovšetkým z nasýtených 
uhľovodíkov s uhlíkovým číslom 
prevažne v rozmedzí od C4 do C10 a s 
teplotou varu približne v rozmedzí od 
– 20 °C do 180 °C.)

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

Ťažký benzín (ropný), ťažký, 
hydrokrakovaný; ťažký benzín s 
nízkou teplotou varu –
nešpecifikovaný

(Komplexná zmes uhľovodíkov z 
destilácie produktov 
hydrokrakovania. Pozostáva 
predovšetkým z nasýtených 
uhľovodíkov s uhlíkovým číslom 
prevažne v rozmedzí od C6 do C12 a s 
teplotou varu približne v rozmedzí od 
65 °C do 230 °C.)

649-349-00-6 265-079-8 64741-78-2 P
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Ťažký benzín (ropný), zbavený 
merkaptánov; ťažký benzín s nízkou 
teplotou varu – nešpecifikovaný

(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná odstraňovaním 
merkaptánov a kyslých prímesí z 
ropného ťažkého benzínu. Pozostáva 
z uhľovodíkov s uhlíkovým číslom 
prevažne v rozmedzí od C4 do C12 a s 
teplotou varu približne v rozmedzí od 
–10 °C do 230 °C.)

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

Ťažký benzín (ropný), rafinovaný 
kyselinou; ťažký benzín s nízkou 
teplotou varu – nešpecifikovaný

(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaných v podobe rafinátu z 
rafinácie kyselinou sírovou. 
Pozostáva z uhľovodíkov s 
uhlíkovým číslom prevažne v 
rozmedzí od C7 do C12 a s teplotou 
varu približne v rozmedzí od 90 °C 
do 230 °C.)

649-351-00-7 265-115-2 64742-15-0 P
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Ťažký benzín (ropný), chemicky 
neutralizovaný, ťažký; ťažký benzín s 
nízkou teplotou varu –
nešpecifikovaný
(Komplexná zmes uhľovodíkov 
vyrábaných rafináciou, pri ktorej sa 
odbúravajú kyslé materiály. 
Pozostáva z uhľovodíkov s 
uhlíkovým číslom prevažne v 
rozmedzí od C6 do C12 a s teplotou 
varu približne v rozmedzí od 65 °C 
do 230 °C.)

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

Ťažký benzín (ropný), chemicky 
neutralizovaný, ľahký; ťažký benzín s 
nízkou teplotou varu –
nešpecifikovaný

(Komplexná zmes uhľovodíkov 
vyrábaná odstraňovaním kyslých 
materiálov. Pozostáva z uhľovodíkov 
s uhlíkovým číslom prevažne v 
rozmedzí od C4 do C11 a s teplotou 
varu približne v rozmedzí od –20 °C 
do 190 °C.)

649-353-00-8 265-123-6 64742-23-0 P
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Ťažký benzín (ropný), katalyticky 
odparafínovaný; ťažký benzín s 
nízkou teplotou varu –
nešpecifikovaný
(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná katalytickým 
odparafínovaním ropnej frakcie. 
Pozostáva predovšetkým z 
uhľovodíkov s uhlíkovým číslom 
prevažne v rozmedzí od C5 do C12 a s 
teplotou varu približne v rozmedzí od 
35 °C do 230 °C.)

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

Ťažký benzín (ropný), ľahký, 
krakovaný parou; ťažký benzín s 
nízkou teplotou varu –
nešpecifikovaný

(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná destiláciou produktov z 
krakovania parou. Pozostáva 
predovšetkým z nenasýtených 
uhľovodíkov s uhlíkovým číslom 
prevažne v rozmedzí od C4 do C11 a s 
teplotou varu približne v rozmedzí od 
– 20 °C do 190 °C.) Táto kolóna 
zväčša obsahuje 10 alebo viac 
objemových percent benzénu.)

649-355-00-9 265-187-5 64742-83-2 P
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Benzínové rozpúšťadlá (ropné), 
ľahké, aromatické; ťažký benzín s 
nízkou teplotou varu –
nešpecifikovaný
(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná destiláciou aromatických 
kolón. Pozostáva predovšetkým z 
aromatických uhľovodíkov s 
uhlíkovým číslom prevažne v 
rozmedzí od C8 do C10 a s teplotou 
varu približne v rozmedzí od 135 °C 
do 210 °C.)

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

Aromatické uhľovodíky, C6-C10, 
rafinované kyselinou, neutralizované; 
ťažký benzín s nízkou teplotou varu –
nešpecifikovaný

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

Destiláty (ropné), C3-C5, bohaté na 2-
metyl-2-butén; ťažký benzín s nízkou 
teplotou varu – nešpecifikovaný
(Komplexná zmes uhľovodíkov z 
destilácie uhľovodíkov s uhlíkovým 
číslom v rozmedzí od C3 do C5, najmä 
izopentánu a 3-metyl-1-buténu. 
Pozostáva predovšetkým z 
nasýtených a nenasýtených 
uhľovodíkov s uhlíkovým číslom v 
rozmedzí od C3 do C5, predovšetkým 
z 2-metyl-2-buténu.)

649-358-00-5 270-725-7 68477-34-9 P
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Destiláty (ropné), polymerizované, 
parou krakované ropné destiláty, 
frakcia C5-C12; ťažký benzín s nízkou 
teplotou varu – nešpecifikovaný
(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná destiláciou 
polymerizovaného parou 
krakovaného destilátu. Pozostáva 
predovšetkým z uhľovodíkov s 
uhlíkovým číslom prevažne v 
rozmedzí od C5 do C12.)

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

Destiláty (ropné), parou krakované, 
frakcia C5-C12; ťažký benzín s nízkou 
teplotou varu – nešpecifikovaný

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

(Komplexná zmes organických 
zlúčenín získavaná destiláciou 
produktov z krakovania parou. 
Pozostáva predovšetkým z 
nenasýtených uhľovodíkov s 
uhlíkovým číslom v rozmedzí od C5
do C12.)

Destilláty (ropné), parou krakované, 
frakcia C5-C10, zmiešané s ľahkou 
frakciou C5 parou krakovaného 
ropného ťažkého benzínu; ťažký 
benzín s nízkou teplotou varu –
nešpecifikovaný

649-361-00-1 270-738-8 68477-55-4 P
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Extrakty (ropné), extrakcia kyselinou 
za studena, C4-C6; ťažký benzín s 
nízkou teplotou varu –
nešpecifikovaný
(Komplexná zmes organických 
zlúčenín vyrábaná extrakciou za 
studena nasýtených a nenasýtených 
alifatických uhľovodíkov s 
uhlíkovým číslom v rozmedzí od C3
do C6, najmä pentánov a amylénov, 
kyselinovou jednotkou. Pozostáva 
predovšetkým z nenasýtených a 
nenasýtených uhľovodíkov s 
uhlíkovým číslom v rozmedzí od C4
do C6, ale najmä C5.)

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

Destiláty (ropné), hlavové produkty z 
odstraňovania pentánu; ťažký benzín 
s nízkou teplotou varu –
nešpecifikovaný

(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná z katalyticky krakovanej 
plynovej kolóny. Pozostáva z 
alifatických uhľovodíkov s 
uhlíkovým číslom prevažne v 
rozmedzí od C4 do C6.)

649-363-00-2 270-771-8 68477-894-4 P
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Rezíduá (ropné), zvyškové produkty 
zo štiepnej destilácie butánu; ťažký 
benzín s nízkou teplotou varu –
nešpecifikovaný
(Komplexné rezíduum z destilácie 
butánovej kolóny. Pozostáva z 
alifatických uhľovodíkov s 
uhlíkovým číslom prevažne v 
rozmedzí od C4 do C6.)

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

Reziduálne oleje (ropné), veža s 
odstránením izobutánu; ťažký benzín 
s nízkou teplotou varu –
nešpecifikovaný

(Komplexné rezíduum z 
atmosferickej destilácie butánovo-
butylénovej kolóny. Pozostáva z 
alifatických uhľovodíkov s 
uhlíkovým číslom prevažne v 
rozmedzí od C4 do C6.)

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

Ťažký benzín (ropný), v celom 
rozsahu koksárenský; ťažký benzín s 
nízkou teplotou varu –
nešpecifikovaný

(Komplexná zmes uhľovodíkov 
vyrábaná destiláciou produktov 
kvapalného koksovania. Pozostáva 
predovšetkým z nenasýtených 
uhľovodíkov s uhlíkovým číslom 
prevažne v rozmedzí od C4 do C15 a s 
teplotou varu približne v rozmedzí od 
43 °C do 250 °C.)

649-366-00-9 270-991-4 68513-02-0 P



7524/8/06 REV 8 jb 228
PRÍLOHA XVII DG C I SK

Ťažký benzín (ropný), parou 
krakovaný, stredný, aromatický; 
ťažký benzín s nízkou teplotou varu –
nešpecifikovaný
(Komplexná zmes uhľovodíkov 
vyrábaných destiláciou produktov z 
krakovania parou. Pozostáva 
predovšetkým z aromatických 
uhľovodíkov s uhlíkovým číslom 
prevažne v rozmedzí od C7 do C12 a s 
teplotou varu približne v rozmedzí od 
130 °C do 220 °C.)

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

Ťažký benzín (ropný), hlinkou 
upravovaný, v celom rozsahu 
primárny; ťažký benzín s nízkou 
teplotou varu – nešpecifikovaný

(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná upravovaním v celom 
rozsahu primárneho ťažkého benzínu 
prírodnou alebo upravenou hlinkou, 
zvyčajne v rámci perkolácie s cieľom 
odstránenia stopových množstiev 
polárnych zlúčenín a prímesí. 
Pozostáva z uhľovodíkov s 
uhlíkovým číslom prevažne v 
rozmedzí od C4 do C11 a s teplotou 
varu približne v rozmedzí od –20 °C 
do 220 °C.)

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

Ťažký benzín (ropný), hlinkou 
upravovaný, ľahký primárny; ťažký 
benzín s nízkou teplotou varu –
nešpecifikovaný

649-369-00-5 271-263-9 68527-22-0 P
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(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná upravovaním ľahkej frakcie 
primárneho ťažkého benzínu 
prírodnou alebo upravenou hlinkou, 
zvyčajne v rámci perkolácie s cieľom 
odstránenia stopových množstiev 
polárnych zlúčenín a prímesí. 
Pozostáva z uhľovodíkov s 
uhlíkovým číslom prevažne v 
rozmedzí od C7 do C10 a s teplotou 
varu približne v rozmedzí od 93 °C 
do 180 °C.)

Ťažký benzín (ropný), ľahký, parou 
krakovaný, aromatický; ťažký benzín 
s nízkou teplotou varu –
nešpecifikovaný

(Komplexná zmes aromatických 
uhľovodíkov vyrábaná destiláciou 
produktov z krakovania parou. 
Pozostáva predovšetkým z 
aromatických uhľovodíkov s 
uhlíkovým číslom v rozmedzí od C7
do C9 a s teplotou varu približne v 
rozmedzí od 110 °C do 165 °C.)

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

Ťažký benzín (ropný), ľahký, parou 
krakovaný, zbavený benzénu; ťažký 
benzín s nízkou teplotou varu –
nešpecifikovaný
(Komplexná zmes aromatických 
uhľovodíkov vyrábaná destiláciou 
produktov z krakovania parou. 
Pozostáva predovšetkým z 
uhľovodíkov s uhlíkovým číslom 
prevažne v rozmedzí od C4 do C12 a s 
teplotou varu približne v rozmedzí od 
80 °C do 218 °C.)

649-371-00-6 271-266-5 68527-26-4 P
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Ťažký benzín (ropný), s obsahom 
aromatických uhľovodíkov; ťažký 
benzín s nízkou teplotou varu –
nešpecifikovaný

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

Benzín, pyrolýza, zvyškové 
destilačné produkty zbavené butánu; 
ťažký benzín s nízkou teplotou varu –
nešpecifikovaný
(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaných frakcionáciou 
destilačných zvyškov zbavených 
propánu. Pozostáva z uhľovodíkov s 
uhlíkovým číslom prevažne vyšším 
ako C5.)

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

Ťažký benzín (ropný), ľahký, zbavený 
merkaptánov; ťažký benzín s nízkou 
teplotou varu – nešpecifikovaný

(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaných odbúravaním 
merkaptánov z ropného destilátu ich 
premenou alebo odbúravaním kyslých 
prímesí. Pozostáva predovšetkým z 
nasýtených a nenasýtených 
uhľovodíkov s uhlíkovým číslom 
prevažne v rozmedzí od C3 do C6 a s 
teplotou varu približne v rozmedzí od 
– 20 °C do 100 °C.)

649-374-00-2 272-206-0 68783-66-4 P
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Kondenzáty zemného plynu; ťažký 
benzín s nízkou teplotou varu –
nešpecifikovaný

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

(Komplexná zmes uhľovodíkov 
separovaná a kondenzovaná počas 
prepravy zo zemného plynu a 
zhromažďovaná v zbernej nádrži 
alebo z výrobných, zberných, 
prepravných a rozvodných 
plynovodov v čističoch plynu atď. 
Pozostáva predovšetkým z 
uhľovodíkov s uhlíkovým číslom v 
rozmedzí od C2 do C8.)

Destiláty (ropné), oddestilované z 
vyčíreného ťažkého benzínu; ťažký 
benzín s nízkou teplotou varu –
nešpecifikovaný
(Komplexná zmes uhľovodíkov 
oddestilovaná z produktov čírenia 
ťažkého benzínu. Pozostáva z 
nasýtených alifatických uhľovodíkov 
s uhlíkovým číslom prevažne v 
rozmedzí od C2 do C6.)

649-376-00-3 272-932-8 68921-09-5 P
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Ťažký benzín (ropný), katalyticky 
zošľachtený, ľahký, frakcia zbavená 
aromatických zlúčenín; ťažký benzín 
s nízkou teplotou varu –
nešpecifikovaný

(Komplexná zmes zvyškových 
uhľovodíkov po odstránení 
aromatických zlúčenín z katalyticky
zošľachtenej ľahkej frakcie ťažkého 
benzínu selektívnou absorpciou. 
Pozostáva predovšetkým z 
parafínových a cyklických zlúčenín s 
uhlíkovým číslom prevažne v 
rozmedzí od C5 do C8 a s teplotou 
varu približne v rozmedzí od 66 °C 
do 121 °C.)

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

Benzín; ťažký benzín s nízkou 
teplotou varu – nešpecifikovaný

(Komplexná zmes uhľovodíkov 
pozostávajúca predovšetkým z 
parafínov, cykloparafínov, 
aromatických a olefínových 
uhľovodíkov s uhlíkovým číslom 
prevažne vyšším ako C3 a s teplotou 
varu približne v rozmedzí od 30 °C 
do 260 °C.)

649-378-00-4 289-220-8 86290-81-5 P
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Aromatické uhľovodíky, C7-C8, 
produkty dealkylácie, zvyškové 
destiláty; ťažký benzín s nízkou 
teplotou varu – nešpecifikovaný

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

Uhľovodíky, C4-C6, ľahké destiláty 
zbavené pentánu, aromatické 
produkty hydrogenizácie; ťažký 
benzín s nízkou teplotou varu –
nešpecifikovaný

(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná v podobe prvodestilátov z 
kolóny zbavenej pentánu pred 
hydrogenizáciou aromatických šarží. 
Pozostáva predovšetkým z 
uhľovodíkov s uhlíkovým číslom 
prevažne v rozmedzí od C4 do C6, 
predovšetkým z pentánov a penténov, 
s teplotou varu približne v rozmedzí 
od 25 °C do 40 °C.)

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

Destiláty (ropné), tepelne parou 
krakovaný ťažký benzín, bohatý na 
C5; ťažký benzín s nízkou teplotou 
varu – nešpecifikovaný

649-381-00-0 295-302-4 91995-41-4 P
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(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná destiláciou tepelne parou 
krakovaného ťažkého benzínu. 
Pozostáva predovšetkým z 
uhľovodíkov s uhlíkovým číslom 
prevažne v rozmedzí od C4 do C6, 
najmä C5.)

Extrakty (ropné), katalyticky 
zošľachtené, extrahované 
rozpúšťadlom z ľahkej frakcie 
ťažkého benzínu; ťažký benzín s 
nízkou teplotou varu –
nešpecifikovaný

(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná v podobe extraktu 
extrakciou katalyticky zošľachtenej 
ropnej frakcie rozpúšťadlom. 
Pozostáva predovšetkým z 
aromatických uhľovodíkov s 
uhlíkovým číslom prevažne v 
rozmedzí od C7 do C8, s teplotou varu 
približne v rozmedzí od 100 °C do 
200 °C.)

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

Ťažký benzín (ropný), 
hydrodesulfurizovaný, ľahký, 
dearomatizovaný; ťažký benzín s 
nízkou teplotou varu –
nešpecifikovaný

(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná destiláciou 
hydrodesulfurizovaných a 
dearomatizovaných ľahkých ropných 
frakcií. Pozostáva predovšetkým z 
parafínov a cykloparafínov C7 s 
teplotou varu približne v rozmedzí od 
90 °C do 100 °C.)

649-383-00-1 295-434-2 92045-53-9 P
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Ťažký benzín (ropný), ľahký, bohatý 
na C5, zbavený merkaptánov; ťažký 
benzín s nízkou teplotou varu –
nešpecifikovaný
(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná odstraňovaní merkaptánov 
a kyslých prímesí z ropného ťažkého 
benzínu. Pozostáva z uhľovodíkov s 
uhlíkovým číslom prevažne v 
rozmedzí od C4 do C5, predovšetkým 
C5, s teplotou varu približne v 
rozmedzí od – 10 °C do 35 °C.)

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

Uhľovodíky, C8-C11, produkty 
krakovania ťažkého benzínu, 
toluénová frakcia; ťažký benzín s 
nízkou teplotou varu –
nešpecifikovaný
(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná destiláciou z 
predhydrogenizovaného ťažkého 
benzínu. Pozostáva predovšetkým z 
uhľovodíkov s uhlíkovým číslom 
prevažne v rozmedzí od C8 do C11 a s 
teplotou varu približne v rozmedzí od 
130 °C do 205 °C.)

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

Uhľovodíky, C4-C11, produkty 
krakovania ťažkého benzínu; zbavené 
arom. uhľovodíkov; ťažký benzín s 
nízkou teplotou varu –
nešpecifikovaný

649-386-00-8 295-445-2 92045-63-1 P
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(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná z predhydrogenizovaného 
krakovaného ťažkého benzínu po 
separácii uhľovodíkových frakcií s 
obsahom benzénu a toluénu a frakcie 
s vyššou teplotou varu destiláciou. 
Pozostáva predovšetkým z 
uhľovodíkov s uhlíkovým číslom 
prevažne v rozmedzí od C4 do C11 a s 
teplotou varu približne v rozmedzí od 
30 °C do 205 °C.)

Ťažký benzín (ropný), ľahký, tepelne 
parou krakovaný; ťažký benzín s 
nízkou teplotou varu –
nešpecifikovaný
(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná frakcionáciou parou 
krakovaného ťažkého benzínu po 
rekuperácii z tepelnej reakcie. 
Pozostáva predovšetkým z 
uhľovodíkov s uhlíkovým číslom 
prevažne v rozmedzí od C4 do C6 a s 
teplotou varu približne v rozmedzí od 
0 °C do 80 °C.)

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

Destiláty (ropné), bohaté na C6; ťažký 
benzín s nízkou teplotou varu –
nešpecifikovaný

(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná destiláciou ropnej suroviny. 
Pozostáva predovšetkým z 
uhľovodíkov s uhlíkovým číslom 
prevažne v rozmedzí od C5 do C7, 
bohatá na C6, a s teplotou varu 
približne v rozmedzí od 60 °C do 
70 °C.)

649-388-00-9 296-903-4 93165-19-6 P
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Benzín, pyrolyzovaný, 
hydrogenizovaný; ťažký benzín s 
nízkou teplotou varu –
nešpecifikovaný
(Destilačná frakcia z hydrogenizácie 
pyrolyzovaného benzínu, s teplotou 
varu približne v rozmedzí od 20 °C 
do 200 °C.)

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

Destiláty (ropné), parou krakované, 
frakcia C8-C12, polymerizované, 
ľahké; ťažký benzín s nízkou teplotou 
varu – nešpecifikovaný

(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná destiláciou 
polymerizovanej frakcie C8-C12, z 
parou krakovaných ropných 
destilátov. Pozostáva predovšetkým z 
aromatických uhľovodíkov s 
uhlíkovým číslom prevažne v 
rozmedzí od C8 do C12.)

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

Extrakty (ropné); ťažké benzínové 
rozpúšťadlá upravované hlinkou; 
ťažký benzín s nízkou teplotou varu –
nešpecifikovaný

(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná úpravou ropného extraktu 
ťažkého benzínového rozpúšťadla 
bieliacou hlinkou. Pozostáva 
predovšetkým z uhľovodíkov s 
uhlíkovým číslom prevažne v 
rozmedzí od C6 do C10 a s teplotou 
varu približne v rozmedzí od 80 °C 
do 180 °C.)

649-391-00-5 308-261-5 97926-43-7 P
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Ťažký benzín (ropný), ľahký, parou 
krakovaný, zbavený benzénu, tepelne 
upravovaný; ťažký benzín s nízkou 
teplotou varu – nešpecifikovaný
(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná úpravou a destiláciou 
ľahkej frakcie parou krakovaného 
ropného ťažkého benzínu zbaveného 
benzénu. Pozostáva predovšetkým z 
uhľovodíkov s uhlíkovým číslom 
prevažne v rozmedzí od C7 do C12 a s 
teplotou varu približne v rozmedzí od 
95 °C do 200 °C.)

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

Ťažký benzín (ropný), ľahký, parou 
krakovaný; ťažký benzín s nízkou 
teplotou varu – nešpecifikovaný

(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná úpravou a destiláciou 
ľahkej frakcie parou krakovaného 
ropného ťažkého benzínu. Pozostáva 
predovšetkým z uhľovodíkov s 
uhlíkovým číslom prevažne v 
rozmedzí od C5 do C6 a s teplotou 
varu približne v rozmedzí od 35 °C 
do 80 °C.)

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

Destiláty (ropné), C7-C9, bohaté na 
C8, hydrodesulfurizované, 
dearomatizované; ťažký benzín s 
nízkou teplotou varu –
nešpecifikovaný

649-394-00-1 309-862-5 101316-56-7 P
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(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná destiláciou ľahkej ropnej 
frakcie, hydrodesulfurizovaná a 
dearomatizovaná. Pozostáva 
predovšetkým z uhľovodíkov s 
uhlíkovým číslom prevažne v 
rozmedzí od C7 do C9, predovšetkým 
z parafínov a cykloparafínov C8, s 
teplotou varu približne v rozmedzí od 
120 °C do 130 °C.)

Uhľovodíky, C6-C8, hydrogenizované 
sorpčne, dearomatizované, rafinácia 
toluénu; ťažký benzín s nízkou 
teplotou varu – nešpecifikovaný

(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná pri sorpcii toluénu z 
uhľovodíkovej frakcie krakovaného 
benzínu, hydrogenizovaného za 
prítomnosti katalyzátora. Pozostáva 
predovšetkým z uhľovodíkov s 
uhlíkovým číslom prevažne v 
rozmedzí od C6 do C8 a s teplotou 
varu približne v rozmedzí od 80 °C 
do 135 °C.)

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

Ťažký benzín (ropný), 
hydrodesulfurizovaný, v celom 
rozsahu koksárenský; ťažký benzín s 
nízkou teplotou varu –
nešpecifikovaný

649-396-00-2 309-879-8 101316-76-1 P
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(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná frakcionáciou z 
hydrodesulfurizovaného 
koksárenského destilátu. Pozostáva 
predovšetkým z uhľovodíkov s 
uhlíkovým číslom prevažne v 
rozmedzí od C5 do C11 a s teplotou 
varu približne v rozmedzí od 23 °C 
do 196 °C.)

Ťažký benzín (ropný), zbavený 
merkapránov, ľahký; ťažký benzín s 
nízkou teplotou varu –
nešpecifikovaný
(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná odstraňovaní merkaptánov 
a kyslých prímesí z ropného ťažkého 
benzínu. Pozostáva predovšetkým z 
uhľovodíkov s uhlíkovým číslom 
prevažne v rozmedzí od C5 do C8 a s 
teplotou varu približne v rozmedzí od 
20 °C do 130 °C.)

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

Uhľovodíky, C3-C6, bohaté na C5, 
parou krakovaný ťažký benzín; ťažký 
benzín s nízkou teplotou varu –
nešpecifikovaný

(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná destiláciou parou 
krakovaného ťažkého benzínu. 
Pozostáva predovšetkým z 
uhľovodíkov s uhlíkovým číslom 
prevažne v rozmedzí od C3 do C6, 
najmä C5.)

649-398-00-3 310-012-0 102110-14-5 P
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Uhľovodíky, bohaté na C5, s obsahom 
dicyklopentadiénu; ťažký benzín s 
nízkou teplotou varu –
nešpecifikovaný

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

(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná destiláciou produktov z 
krakovania parou. Pozostáva 
predovšetkým z uhľovodíkov s 
uhlíkovým číslom C5 a z 
dicyklopentadiénu, s teplotou varu 
približne v rozmedzí od 30 °C do 
170 °C.)

Rezíduá (ropné), parou krakované, 
ľahké, aromatické; ťažký benzín s 
nízkou teplotou varu –
nešpecifikovaný
(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaných destiláciou produktov 
krakovania parou alebo podobného 
procesu, po odstránení veľmi ľahkých 
produktov, pričom vzniká rezíduum 
zložené z uhľovodíkov s uhlíkovým 
číslom vyšším ako C5. Pozostáva 
predovšetkým z aromatických 
uhľovodíkov s uhlíkovým číslom 
vyšším ako C5 a s teplotou varu 
približne 40 °C.)

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

Uhľovodíky, C≥5, bohaté na C5-C6; 
ťažký benzín s nízkou teplotou varu –
nešpecifikovaný

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

Uhľovodíky, bohaté na C5; ťažký 
benzín s nízkou teplotou varu –
nešpecifikovaný

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

Aromatické uhľovodíky, C8-C10; 
redestilát ľahkého oleja s vysokou 
teplotou varu

649-403-00-9 292-695-4 90989-39-2 P



7524/8/06 REV 8 jb 242
PRÍLOHA XVII DG C I SK

Destiláty (ropné), ľahké, katalyticky 
krakované; krakovaný plynový olej
(Komplexná zmes uhľovodíkov 
vyrábaných destiláciou produktov 
katalytického krakovania. Pozostáva z 
uhľovodíkov s uhlíkovým číslom 
prevažne v rozmedzí od C9 do C25 a s 
teplotou varu približne v rozmedzí od 
150 °C do 400 °C. Obsahuje relatívne 
vysoký podiel bicyklických 
aromatických uhľovodíkov.)

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

Destiláty (ropné), stredné, katalyticky 
krakované; krakovaný plynový olej
(Komplexná zmes uhľovodíkov 
vyrábaných destiláciou produktov 
katalytického krakovania. Pozostáva z 
uhľovodíkov s uhlíkovým číslom 
prevažne v rozmedzí od C11 do C30 a s 
teplotou varu približne v rozmedzí od 
205 °C do 450 °C. Obsahuje relatívne 
vysoký podiel tricyklických 
aromatických uhľovodíkov.)

649-436-00-9 265-062-5 64741-60-2
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Destiláty (ropné), ľahké, tepelne 
krakované; krakovaný plynový olej
(Komplexná zmes uhľovodíkov z 
destilácie produktov tepelného 
krakovania. Pozostáva predovšetkým 
z nenasýtených uhľovodíkov s 
uhlíkovým číslom prevažne v 
rozmedzí od C10 do C22, s teplotou 
varu približne v rozmedzí od 160 °C 
do 370 °C.)

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

Destiláty (ropné), 
hydrodesulfurizované, ľahké, 
katalyticky krakované; krakovaný 
plynový olej

(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná hydrogenizáciou ľahkých 
katalyticky krakovaných destilátov s 
cieľom premeny organickej síry na 
sírovodík, ktorý sa odstraňuje. 
Pozostáva z uhľovodíkov s 
uhlíkovým číslom prevažne v 
rozmedzí od C9 do C25 a s teplotou 
varu približne v rozmedzí od 150 °C 
do 400 °C. Obsahuje relatívne vysoký 
podiel bicyklických aromatických 
uhľovodíkov.)

649-439-00-5 269-781-5 68333-25-5
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Destiláty (ropné), ľahká frakcia parou 
krakovaného ťažkého benzínu; 
krakovaný plynový olej

(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná viacnásobnou destiláciou 
produktov z krakovania parou. 
Pozostáva z uhľovodíkov s 
uhlíkovým číslom prevažne v 
rozmedzí od C10 do C18.)

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

Destiláty (ropné), krakované, parou 
krakované ropné destiláty; krakovaný 
plynový olej
(Komplexná zmes uhľovodíkov 
vyrábaná destiláciou krakovaných 
parou krakovaných destilátov a jej 
frakcionačných produktov. Pozostáva 
z uhľovodíkov s uhlíkovým číslom 
prevažne v rozmedzí od C10
polymérov s nízkou relatívnou 
molekulovou hmotnosťou.)

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

Plynové oleje (ropné), parou 
krakované; krakovaný plynový olej
(Komplexná zmes uhľovodíkov 
vyrábaná destiláciou produktov 
krakovania parou. Pozostáva z 
uhľovodíkov s uhlíkovým číslom 
prevažne vyšším ako C9 a s teplotou 
varu približne v rozmedzí od 205 °C 
do 400 °C.)

649-442-00-1 271-260-2 68527-18-4
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Destiláty (ropné), 
hydrodesulfurizované, tepelne 
krakované, stredné; krakovaný 
plynový olej
(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná frakcionáciou z 
destilačných frakcií produktov 
tepelného krakovania. Pozostáva 
predovšetkým z uhľovodíkov s 
uhlíkovým číslom prevažne v 
rozmedzí od C11 do C25 a s teplotou 
varu približne v rozmedzí od 205 °C 
do 400 °C.)

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

Plynové oleje (ropné), tepelne 
krakované, hydrodesulfurizované; 
krakovaný plynový olej

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

Rezíduá (ropné), hydrogenizovaný 
parou krakovaný ťažký benzín; 
krakovaný plynový olej

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

(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná v podobe reziduálnej 
frakcie z destilácie 
hydrogenizovaného parou 
krakovaného ťažkého benzínu. 
Pozostáva predovšetkým z 
uhľovodíkov s teplotou varu v 
rozmedzí od 200 °C do 350 °C.)
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Rezíduá (ropné), destilácia parou 
krakovaného ťažkého benzínu; 
krakovaný plynový olej

(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná v podobe spodku kolóny zo 
separácie tekutého odpadu parou 
krakovaného ťažkého benzínu pri 
vysokej teplote. Jej teplota varu je v 
rozmedzí približne od 147 °C do 300 
°C a vzniká z nej čistý olej s 
viskozitou 18 10-6 m².s-1 pri teplote 50 
°C.)

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

Destiláty (ropné), ľahké katalyticky 
krakované, tepelne odbúravané; 
krakovaný plynový olej
(Komplexná zmes uhľovodíkov 
vyrábaných destiláciou produktov z 
katalytického krakovania, ktorá sa 
používa ako kvapalina prenášajúca 
teplo. Pozostáva predovšetkým z 
uhľovodíkov s teplotou varu v 
rozmedzí približne od 190 °C do 
340 °C.) Táto kolóna zvyčajne 
obsahuje organické zlúčeniny síry.)

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

Rezíduá (ropné), tepelne parou 
krakovaný ťažký benzín; krakovaný 
plynový olej

(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná v podobe rezídua z 
destilácie tepelne parou krakovaného 
ťažkého benzínu s teplotou varu 
približne v rozmedzí od 150 °C do 
350 °C.)

649-448-00-4 297-905-8 93763-85-0
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Plynové oleje (ropné), ľahké vákuové, 
tepelne krakované, 
hydrodesulfurizované; krakovaný 
plynový olej
(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná katalytickou 
dehydrosulfurizáciou tepelne 
krakovanej ľahkej vákuovej ropy. 
Pozostáva predovšetkým z 
uhľovodíkov s uhlíkovým číslom 
prevažne v rozmedzí od C14 do C20 a s 
teplotou varu približne v rozmedzí od 
270 °C do 370 °C.)

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

Destiláty (ropné), 
hydrodesulfurizované, stredné, 
koksárenské; krakovaný plynový olej

(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná frakcionáciou z 
hydrodesulfurizovaných 
koksárenských destilačných frakcií. 
Pozostáva z uhľovodíkov s 
uhlíkovým číslom prevažne v 
rozmedzí od C12 do C21 a s teplotou 
varu približne v rozmedzí od 200 °C 
do 360 °C.)

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

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

649-452-00-6 309-939-3 101631-14-5
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(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná destiláciou parou 
krakovaných ťažkých rezíduí. 
Pozostáva predovšetkým z 
vysokoalkylátových ťažkých 
aromatických uhľovodíkov s teplotou 
varu približne v rozmedzí od 250 °C 
do 400 °C.)

Destiláty (ropné), ťažké 
hydrokrakované; ropa –
nešpecifikovaná
(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná destiláciou produktov 
hydrokrakovania. Pozostáva 
predovšetkým z nasýtených 
uhľovodíkov s uhlíkovým číslom 
prevažne v rozmedzí od C15 do C39 a s 
teplotou varu približne v rozmedzí od 
260 °C do 600 °C.)

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

Destiláty (ropné), rafinované 
rozpúšťadlom, ťažké parafínové; ropa 
– nešpecifikovaná
(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaných v podobe rafinátu z 
extrakcie rozpúšťadlom. Pozostáva 
predovšetkým z nasýtených 
uhľovodíkov s uhlíkovým číslom 
prevažne v rozmedzí C20 až C50 a 
vytvára čistý olej s viskozitou od 19 
10-6 m2.s-1 pri teplote 40 °C.)

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

Destiláty (ropné), rafinované 
rozpúšťadlom, ľahké parafínové; ropa 
– nešpecifikovaná

649-455-00-2 265-091-3 64741-89-5 L
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(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaných v podobe rafinátu z 
extrakcie rozpúšťadlom. Pozostáva 
predovšetkým z nasýtených 
uhľovodíkov s uhlíkovým číslom 
prevažne v rozmedzí C15 až C30 a 
vytvára čistý olej s viskozitou do 19
10-6 m2.s-1 pri teplote 40 °C.)

Reziduálne oleje (ropné), 
odbitúmenované rozpúšťadlom; ropa 
– nešpecifikovaná
(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná v podobe rozpúšťadlom 
rozpustnej frakcie z odbitúmenovania 
rezídua rozpúšťadlom C3-C4. 
Pozostáva z uhľovodíkov s 
uhlíkovým číslom prevažne vyšším 
ako C25 a s teplotou varu približne 
nad 400 °C.)

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

Destiláty (ropné), rafinované 
rozpúšťadlom, ťažké nafténové; ropa 
– nešpecifikovaná
(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaných v podobe rafinátu z 
extrakcie rozpúšťadlom. Pozostáva z 
uhľovodíkov s uhlíkovým číslom 
prevažne v rozmedzí C20 až C50 a 
vytvára čistý olej s viskozitou od 19 
10-6 m2.s-1 pri teplote 40 °C. Obsahuje 
relatívne málo normálnych 
parafínov.)

649-457-00-3 265-097-6 64741-96-4 L
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Destiláty (ropné), rafinované 
rozpúšťadlom, ľahké nafténové; ropa 
– nešpecifikovaná

(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaných v podobe rafinátu z 
extrakcie rozpúšťadlom. Pozostáva z 
uhľovodíkov s uhlíkovým číslom 
prevažne v rozmedzí C15 až C30 a 
vytvára čistý olej s viskozitou do 19 
10-6 m2.s-1 pri teplote 40 °C. Obsahuje 
relatívne málo normálnych 
parafínov.)

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

Reziduálne oleje (ropné), rafinované 
rozpúšťadlom; ropa –
nešpecifikovaná
(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná v podobe rozpúšťadlom 
rozpustnej frakcie z rafinácie rezídua 
rozpúšťadlom, napríklad polárnym 
organickým rozpúšťadlom, akým je 
fenol alebo furfural. Pozostáva z 
uhľovodíkov s uhlíkovým číslom 
prevažne vyšším ako C25 a s teplotou 
varu približne nad 400 °C.)

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

Destiláty (ropné), upravované 
hlinkou, parafínové; ropa –
nešpecifikovaná

649-460-00-X 265-137-2 64742-36-5 L
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(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná úpravou ropnej frakcie 
prírodnou alebo upravenou hlinkou v 
rámci kontaktného procesu alebo 
perkolácie s cieľom odstránenia 
stopových množstiev polárnych 
zlúčenín a prímesí. Pozostáva z 
uhľovodíkov s uhlíkovým číslom 
prevažne v rozmedzí C20 až C50 a 
vytvára čistý olej s viskozitou od 19 
10-6 m2.s-1 pri teplote 40 °C. Obsahuje 
relatívne vysoký podiel nasýtených 
uhľovodíkov.)

Destiláty (ropné), upravované 
hlinkou, ľahké parafínové; ropa –
nešpecifikovaná

(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná úpravou ropnej frakcie 
prírodnou alebo upravenou hlinkou v 
rámci kontaktného procesu alebo 
perkolácie s cieľom odstránenia 
stopových množstiev polárnych 
zlúčenín a prímesí. Pozostáva z 
uhľovodíkov s uhlíkovým číslom 
prevažne v rozmedzí C15 až C30 a 
vytvára čistý olej s viskozitou do 19 
10-6 m2.s-1 pri teplote 40 °C. Obsahuje 
relatívne vysoký podiel nasýtených 
uhľovodíkov.)

649-461-00-5 265-138-8 64742-37-6 L
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Reziduálne oleje (ropné), upravované 
hlinkou; ropa – nešpecifikovaná
(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná úpravou ropnej frakcie 
prírodnou alebo upravenou hlinkou v 
rámci kontaktného procesu alebo 
perkolácie s cieľom odstránenia 
stopových množstiev polárnych 
zlúčenín a prímesí. Pozostáva z 
uhľovodíkov s uhlíkovým číslom 
prevažne vyšším ako C25 a s teplotou 
varu približne nad 400 °C.)

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

Destiláty (ropné), upravované 
hlinkou, ťažké nafténové; ropa –
nešpecifikovaná
(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná úpravou ropnej frakcie 
prírodnou alebo upravenou hlinkou v 
rámci kontaktného procesu alebo 
perkolácie s cieľom odstránenia 
stopových množstiev polárnych 
zlúčenín a prímesí. Pozostáva z 
uhľovodíkov s uhlíkovým číslom 
prevažne v rozmedzí C20 až C50 a 
vytvára čistý olej s viskozitou od 19 
10-6 m2.s-1 pri teplote 40 °C. Obsahuje 
relatívne málo normálnych 
parafínov.)

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

Destiláty (ropné), upravované 
hlinkou, ľahké nafténové; ropa –
nešpecifikovaná

649-464-00-1 265-147-7 64742-45-6 L
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(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná úpravou ropnej frakcie 
prírodnou alebo upravenou hlinkou v 
rámci kontaktného procesu alebo 
perkolácie s cieľom odstránenia 
stopových množstiev polárnych 
zlúčenín a prímesí. Pozostáva z 
uhľovodíkov s uhlíkovým číslom 
prevažne v rozmedzí C15 až C30 a 
vytvára čistý olej s viskozitou do 19 
10-6 m2.s-1 pri teplote 40 °C. Obsahuje 
relatívne málo normálnych 
parafínov.)

Destiláty (ropné), hydrogenizované, 
ťažké nafténové; ropa –
nešpecifikovaná

(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná hydrogenizáciou ropnej 
frakcie za prítomnosti katalyzátora. 
Pozostáva z uhľovodíkov s 
uhlíkovým číslom prevažne v 
rozmedzí C20 až C50 a vytvára čistý 
olej s viskozitou od 19 10-6 m2.s-1 pri 
teplote 40 °C. Obsahuje relatívne 
málo normálnych parafínov.)

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

Destiláty (ropné), hydrogenizované, 
ľahké nafténové; ropa –
nešpecifikovaná

649-466-00-2 265-156-6 64742-53-6 L
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(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná hydrogenizáciou ropnej 
frakcie za prítomnosti katalyzátora. 
Pozostáva z uhľovodíkov s 
uhlíkovým číslom prevažne v 
rozmedzí C15 až C30 a vytvára čistý 
olej s viskozitou do 19 10-6 m2.s-1 pri 
teplote 40 °C. Obsahuje relatívne 
málo normálnych parafínov.)

Destiláty (ropné), hydrogenizované, 
ťažké parafínové; ropa –
nešpecifikovaná

(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná hydrogenizáciou ropnej 
frakcie za prítomnosti katalyzátora. 
Pozostáva z uhľovodíkov s 
uhlíkovým číslom prevažne v 
rozmedzí C20 až C50 a vytvára čistý 
olej s viskozitou od 19 10-6 m2.s-1 pri 
teplote 40 °C. Obsahuje relatívne 
vysoký podiel nasýtených 
uhľovodíkov.)

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

Destiláty (ropné), hydrogenizované, 
ľahké parafínové; ropa –
nešpecifikovaná

649-468-00-3 265-158-7 64742-55-8 L



7524/8/06 REV 8 jb 255
PRÍLOHA XVII DG C I SK

(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná hydrogenizáciou ropnej 
frakcie za prítomnosti katalyzátora. 
Pozostáva z uhľovodíkov s 
uhlíkovým číslom prevažne v 
rozmedzí C15 až C30 a vytvára čistý 
olej s viskozitou do 19 10-6 m2.s-1 pri 
teplote 40 °C. Obsahuje relatívne 
vysoký podiel nasýtených 
uhľovodíkov.)

Destiláty (ropné), odparafínované 
rozpúšťadlom, ľahké parafínové; ropa 
– nešpecifikovaná
(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná odstraňovaním normálnych 
parafínov z ropnej frakcie 
kryštalizáciou rozpúšťadlom. 
Pozostáva z uhľovodíkov s 
uhlíkovým číslom prevažne v 
rozmedzí C15 až C30 a vytvára čistý 
olej s viskozitou do 19 10-6 m2.s-1 pri 
teplote 40 °C.

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

Reziduálne oleje (ropné), 
hydrogenizované; ropa –
nešpecifikovaná

(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná hydrogenizáciou ropnej 
frakcie za prítomnosti katalyzátora. 
Pozostáva z uhľovodíkov s 
uhlíkovým číslom prevažne vyšším 
ako C25 a s teplotou varu približne 
nad 400 °C.)

649-470-00-4 265-160-8 64742-57-0 L
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Reziduálne oleje (ropné), 
odparafínované rozpúšťadlom; ropa –
nešpecifikovaná

(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná odstraňovaním 
uhľovodíkov s dlhým rozvetveným 
reťazcom z reziduálneho oleja 
kryštalizáciou rozpúšťadlom. 
Pozostáva z uhľovodíkov s 
uhlíkovým číslom prevažne vyšším 
ako C25 a s teplotou varu približne 
nad 400 °C.)

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

Destiláty (ropné), odparafínované 
rozpúšťadlom, ťažké nafténové; ropa 
– nešpecifikovaná
(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná odstraňovaním normálnych 
parafínov z ropnej frakcie 
kryštalizáciou rozpúšťadlom. 
Pozostáva z uhľovodíkov s 
uhlíkovým číslom prevažne v 
rozmedzí C20 až C50 a vytvára čistý 
olej s viskozitou od 19 10-6 m2.s-1 pri 
teplote 40 °C. Obsahuje relatívne 
málo normálnych parafínov.)

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

Destiláty (ropné), odparafínované 
rozpúšťadlom, ľahké nafténové; ropa 
– nešpecifikovaná

649-473-00-0 265-168-1 64742-64-9 L
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(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná odstraňovaním normálnych 
parafínov z ropnej frakcie 
kryštalizáciou rozpúšťadlom. 
Pozostáva z uhľovodíkov s 
uhlíkovým číslom prevažne v 
rozmedzí C15 až C30 a vytvára čistý 
olej s viskozitou do 19 10-6 m2.s-1 pri 
teplote 40 °C. Obsahuje relatívne 
málo normálnych parafínov.)

Destiláty (ropné), odparafínované 
rozpúšťadlom, ťažké parafínové; ropa 
– nešpecifikovaná
(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná odstraňovaním normálnych 
parafínov z ropnej frakcie 
kryštalizáciou rozpúšťadlom. 
Pozostáva z uhľovodíkov s 
uhlíkovým číslom prevažne v 
rozmedzí C20 až C50 a vytvára čistý 
olej s viskozitou od 19 10-6 m2.s-1 pri 
teplote 40 °C.

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

Nafténové oleje (ropné), katalyticky 
odparafínované, ťažké; ropa –
nešpecifikovaná

649-475-00-1 265-172-3 64742-68-3 L
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(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná katalytickým 
odparafínovaním. Pozostáva 
predovšetkým z uhľovodíkov s 
uhlíkovým číslom prevažne v 
rozmedzí C20 až C50 a vytvára čistý 
olej s viskozitou od 19 10-6 m2.s-1 pri 
teplote 40 °C. Obsahuje relatívne 
málo normálnych parafínov.)

Nafténové oleje (ropné), katalyticky 
odparafínované, ľahké; ropa –
nešpecifikovaná

(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná katalytickým 
odparafínovaním. Pozostáva z 
uhľovodíkov s uhlíkovým číslom 
prevažne v rozmedzí C15 až C30 a 
vytvára čistý olej s viskozitou do 19 
10-6 m2.s-1 pri teplote 40 °C. Obsahuje 
relatívne málo normálnych 
parafínov.)

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

Parafínové oleje (ropné), katalyticky 
odparafínované, ťažké; ropa –
nešpecifikovaná
(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná katalytickým 
odparafínovaním. Pozostáva 
predovšetkým z uhľovodíkov s 
uhlíkovým číslom prevažne v 
rozmedzí C20 až C50 a vytvára čistý 
olej s viskozitou od 19 10-6 m2.s-1 pri 
teplote 40 °C.)

649-477-00-2 265-174-4 64742-70-7 L
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Parafínové oleje (ropné), katalyticky 
odparafínované, ľahké; ropa –
nešpecifikovaná

(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná katalytickým 
odparafínovaním. Pozostáva 
predovšetkým z uhľovodíkov s 
uhlíkovým číslom prevažne v 
rozmedzí C15 až C30 a vytvára čistý 
olej s viskozitou do 19 10-6 m2.s-1 pri 
teplote 40 °C.)

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

Nafténové oleje (ropné), komplexné 
odparafínované ťažké; ropa –
nešpecifikovaná

(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná odstraňovaním lineárnych 
parafínových uhľovodíkov v podobe 
tuhej látky úpravou napríklad 
močovinou. Pozostáva z uhľovodíkov 
s uhlíkovým číslom prevažne v 
rozmedzí C20 až C50 a vytvára čistý 
olej s viskozitou od 19 10-6 m2.s-1 pri 
teplote 40 °C. Obsahuje relatívne 
málo normálnych parafínov.)

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

Nafténové oleje (ropné), komplexné 
odparafínované, ľahké; ropa –
nešpecifikovaná

649-480-00-9 265-180-7 64742-76-3 L
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(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná katalytickým 
odparafínovaním. Pozostáva z 
uhľovodíkov s uhlíkovým číslom 
prevažne v rozmedzí C15 až C30 a 
vytvára čistý olej s viskozitou do 19 
10-6 m2.s-1 pri teplote 40 °C. Obsahuje 
relatívne málo normálnych 
parafínov.)

Mastiace oleje (ropné), C20-C50, 
hydrogenizované, neutrálne, na báze 
ropy, vysokoviskózne; ropa –
nešpecifikovaná
(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná hydrogenizáciou ľahkého 
vákuového plynového oleja, ťažkého 
vákuového plynového oleja a 
reziduálneho oleja odbitúmenovaného 
rozpúšťadlom za prítomnosti 
katalyzátora v dvoch fázach, pričom 
odparafínovanie prebieha medzi 
oboma fázami. Pozostáva 
predovšetkým z uhľovodíkov s 
uhlíkovým číslom prevažne v 
rozmedzí C20 až C50 a vytvára čistý 
olej s viskozitou približne 112 10-6

m2.s-1 pri teplote 40 °C. Obsahuje 
relatívne vysoký podiel nasýtených 
uhľovodíkov.)

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

Mastiace oleje (ropné), C15-C30, 
hydrogenizované, neutrálne, na báze 
ropy, vysokoviskózne; ropa –
nešpecifikovaná

649-482-00-X 276-737-9 72623-86-0 L
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(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná hydrogenizáciou ľahkého 
vákuového plynového oleja, ťažkého 
vákuového plynového oleja za 
prítomnosti katalyzátora v dvoch 
fázach, pričom odparafínovanie 
prebieha medzi oboma fázami. 
Pozostáva predovšetkým z 
uhľovodíkov s uhlíkovým číslom 
prevažne v rozmedzí C15 až C30 a 
vytvára čistý olej s viskozitou 
približne 15 10-6 m2.s-1 pri teplote 40 
°C. Obsahuje relatívne vysoký podiel 
nasýtených uhľovodíkov.)

Mastiace oleje (ropné), C20-C50, 
hydrogenizované, neutrálne, na báze 
ropy, vysokoviskózne; ropa –
nešpecifikovaná

(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná hydrogenizáciou ľahkého 
vákuového plynového oleja, ťažkého 
vákuového plynového oleja a 
reziduálneho oleja odbitúmenovaného 
rozpúšťadlom za prítomnosti 
katalyzátora v dvoch fázach, pričom 
odparafínovanie prebieha medzi 
oboma fázami. Pozostáva 
predovšetkým z uhľovodíkov s 
uhlíkovým číslom prevažne v 
rozmedzí C20 až C50 a vytvára čistý 
olej s viskozitou približne 32 10-6

m2.s-1 pri teplote 40 °C. Obsahuje 
relatívne vysoký podiel nasýtených 
uhľovodíkov.)

649-483-00-5 276-738-4 72623-87-1 L
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Mastiace oleje; ropa –
nešpecifikovaná
(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná extrakciou rozpúšťadlom a 
odparafínovaním. Pozostáva 
predovšetkým z nasýtených 
uhľovodíkov s uhlíkovým číslom 
prevažne v rozmedzí od C15 do C50.)

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

Destiláty (ropné), komplexné 
odparafínované, z ťažkého 
parafínového destilátu; ropa –
nešpecifikovaná
(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná odparafínovaním ťažkého 
parafínového destilátu. Pozostáva z 
uhľovodíkov s uhlíkovým číslom 
prevažne v rozmedzí C20 až C50 a 
vytvára čistý olej s viskozitou od 19 
10-6 m2.s-1 pri teplote 40 °C. Obsahuje 
relatívne málo normálnych 
parafínov.)

649-485-00-6 292-613-7 90640-91-8 L
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Destiláty (ropné), komplexné 
odparafínované, z ľahkého 
parafínového destilátu; ropa –
nešpecifikovaná
(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná odparafínovaním ľahkého 
parafínového destilátu. Pozostáva 
predovšetkým z uhľovodíkov s 
uhlíkovým číslom prevažne v 
rozmedzí C12 až C30 a vytvára čistý 
olej s viskozitou do 19 10-6 m2.s-1 pri 
teplote 40 °C. Obsahuje relatívne 
málo normálnych parafínov.)

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

Destiláty (ropné), odparafínované 
rozpúšťadlom z ťažkého parafínového 
destilátu, upravované hlinkou; ropa –
nešpecifikovaná
(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná úpravou odparafínovaného 
ťažkého parafínového destilátu 
neutrálnou alebo upravenou hlinkou v 
rámci kontaktného procesu alebo 
perkolácie. Pozostáva predovšetkým z 
uhľovodíkov s uhlíkovým číslom 
prevažne v rozmedzí od C20 do C50.)

649-487-00-7 292-616-3 90640-94-1 L
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Uhľovodíky, C20-C50, odparafínované 
rozpúšťadlom z ťažkého parafínového 
destilátu, hydrogenizované; ropa –
nešpecifikovaná
(Komplexná zmes uhľovodíkov 
vyrábaná hydrogenizáciou 
odparafínovaného ťažkého 
parafínového destilátu za prítomnosti 
katalyzátora. Pozostáva 
predovšetkým z uhľovodíkov s 
uhlíkovým číslom prevažne v 
rozmedzí od C20 do C50.)

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

Destiláty (ropné), odparafínované 
rozpúšťadlom z ľahkého 
parafínového destilátu, upravované 
hlinkou; ropa – nešpecifikovaná
(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná úpravou odparafínovaného 
ľahkého parafínového destilátu 
neutrálnou alebo upravenou hlinkou v 
rámci kontaktného procesu alebo 
perkolácie. Pozostáva predovšetkým z 
uhľovodíkov s uhlíkovým číslom 
prevažne v rozmedzí od C15 do C30.)

649-489-00-8 292-618-4 90640-96-3 L
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Destiláty (ropné), odparafínované 
rozpúšťadlom z ľahkého 
parafínového destilátu, 
hydrogenizované; ropa –
nešpecifikovaná

(Komplexná zmes uhľovodíkov 
vyrábaná hydrogenizáciou 
odparafínovaného ľahkého 
parafínového destilátu za prítomnosti 
katalyzátora. Pozostáva z 
uhľovodíkov s uhlíkovým číslom 
prevažne v rozmedzí od C15 do C30.)

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

Reziduálne oleje (ropné), 
hydrogenizované, odparafínované 
rozpúšťadlom; ropa –
nešpecifikovaná

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

Reziduálne oleje (ropné), katalyticky 
odparafínované; ropa –
nešpecifikovaná

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

Destiláty (ropné), odparafínovaný 
ťažký parafínovaný destilát, 
hydrogenizované; ropa –
nešpecifikovaná
(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná intenzívnou 
hydrogenizáciou odparafínovaného 
destilátu za prítomnosti katalyzátora. 
Pozostáva predovšetkým z 
nasýtených uhľovodíkov s uhlíkovým 
číslom v rozmedzí C25 až C39 a 
vytvára čistý olej s viskozitou 
približne 44 10-6 m2.s-1 pri teplote 50 
°C.)

649-493-00-X 295-300-3 91995-39-0 L
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Destiláty (ropné), odparafínovaný 
ľahký parafínovaný destilát, 
hydrogenizované; ropa –
nešpecifikovaná
(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná intenzívnou 
hydrogenizáciou odparafínovaného 
destilátu za prítomnosti katalyzátora. 
Pozostáva predovšetkým z 
nasýtených uhľovodíkov s uhlíkovým 
číslom v rozmedzí C21 až C29 a 
vytvára čistý olej s viskozitou 
približne 13 10-6 m2.s-1 pri teplote 
50 °C.)

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

Destiláty (ropné), hydrokrakované, 
rafinované rozpúšťadlom, 
odparafínované; ropa –
nešpecifikovaná

(Komplexná zmes kvapalných 
uhľovodíkov získavaná 
rekryštalizáciou odparafínovaných 
hydrokrakovaných rozpúšťadlom 
rafinovaných ropných destilátov.)

649-495-00-0 295-306-6 91995-45-8 L
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Destiláty (ropné), rafinované 
rozpúšťadlom, ľahké nafténové, 
hydrogenizované; ropa –
nešpecifikovaná
(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná hydrogenizáciou ropnej 
frakcie katalyzátora a odstraňovaním 
aromatických uhľovodíkov extrakciou 
rozpúšťadlom. Pozostáva 
predovšetkým z uhľovodíkov s 
uhlíkovým číslom prevažne v 
rozmedzí C15 až C30 a vytvára čistý 
olej s viskozitou od 13 do 15 10-6

m2.s-1 pri teplote 40 °C.)

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

Mastiace oleje (ropné), C17-C35, 
extrahované rozpúšťadlom, 
odparafínované, hydrogenizované; 
ropa – nešpecifikovaná

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

Mastiace oleje (ropné), 
hydrokrakované, nearomatické, 
odparafínované rozpúšťadlom; ropa –
nešpecifikovaná

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

Reziduálne oleje (ropné), 
hydrokrakované, rafinované 
kyselinou, odparafínované 
rozpúšťadlom; ropa –
nešpecifikovaná
(Komplexná zmes uhľovodíkov 
vyrábaná odstraňovaním parafínov z 
destilačného zvyšku kyselinou 
rafinovaných hydrokrakovaných 
ťažkých parafínov rozpúšťadlom, s 
teplotou varu približne nad 380 °C.)

649-499-00-2 295-499-7 92061-86-4 L
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Parafínové oleje (ropné), rafinované 
rozpúšťadlom, odparafínované ťažké; 
ropa – nešpecifikovaná

(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná z parafínovej ropy s 
obsahom síry. Pozostáva 
predovšetkým z mastiaceho 
odparafínovaného oleja rafinovaného 
rozpúšťadlom, s viskozitou 65 10-6

m².s-1 pri teplote 50 °C.)

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

Mastiace oleje (ropné), ropné oleje 
parafínové; ropa – nešpecifikovaná

(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná rafináciou ropy. Pozostáva 
predovšetkým z aromatických, 
nafténových a parafínových 
uhľovodíkov a vzniká čistý olej s 
viskozitou 23 10-6 m².s-1 pri teplote 40 
°C.)

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

Uhľovodíky, hydrokrakované, z 
parafínového destilačného rezídua, 
odparafínované rozpúšťadlom; ropa –
nešpecifikovaná

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

Uhľovodíky, C20-C50, vákuový 
destilát z hydrogenizácie zvyškového 
ropného oleja; ropa – nešpecifikovaná

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

Destiláty (ropné), rafinované 
rozpúšťadlom, hydrogenizované 
ťažké; hydrogenizované; ropa –
nešpecifikovaná

649-504-00-8 305-588-5 94733-08-1 L
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Destiláty (ropné), rafinované 
rozpúšťadlom, hydrokrakované, 
ľahké; ropa – nešpecifikovaná

(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná dearomatizáciou zvyškovej 
hydrokrakovanej ropy rozpúšťadlom. 
Pozostáva predovšetkým z 
uhľovodíkov s uhlíkovým číslom 
prevažne v rozmedzí od C18 do C27 a s 
teplotou varu približne v rozmedzí od 
370 °C do 450 °C.)

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

Mastiace oleje (ropné), C18-C40, 
odparafínované rozpúšťadlom, 
hydrokrakované na báze destilátu; 
ropa – nešpecifikovaná
(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná odparafínovaním 
zvyškového destilátu z 
hydrokrakovanej ropy rozpúšťadlom. 
Pozostáva predovšetkým z 
uhľovodíkov s uhlíkovým číslom 
prevažne v rozmedzí od C18 do C40 a s 
teplotou varu približne v rozmedzí od 
370 °C do 550 °C.)

649-506-00-9 305-594-8 94733-15-0 L
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Mastiace oleje (ropné), C18-C40, 
odparafínované rozpúšťadlom, 
hydrogenizované na báze rafinátu; 
ropa – nešpecifikovaná
(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná odparafínovaním 
hydrogenizovaného rafinátu 
získavaného extrakciou 
hydrogenizovaného ropného destilátu 
rozpúšťadlom. Pozostáva 
predovšetkým z uhľovodíkov s 
uhlíkovým číslom prevažne v 
rozmedzí od C18 do C40 a s teplotou 
varu približne v rozmedzí od 370 °C 
do 550 °C.)

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

Uhľovodíky, C13-C30, bohaté na 
aromatické uhľovodíky, nafténový 
destilát extrahovaný rozpúšťadlom; 
ropa – nešpecifikovaná

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

Uhľovodíky, C16-C32, bohaté na 
aromatické uhľovodíky, nafténový 
destilát extrahovaný rozpúšťadlom; 
ropa – nešpecifikovaná

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

Uhľovodíky, C37-C68, 
odparafínované, odbitúmenované, 
hydrogenizované, vákuové destilačné 
zvyšky; ropa – nešpecifikovaná

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

Uhľovodíky, C37-C65, 
odbitúmenované, hydrogenizované, 
vákuové destilačné zvyšky; ropa –
nešpecifikovaná

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

Destiláty (ropné), hydrokrakované, 
rafinované rozpúšťadlom, ľahké; ropa 
– nešpecifikovaná

649-512-00-1 307-010-7 97488-73-8 L
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(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná úpravou destilátu z 
hydrokrakovaných ropných destilátov 
rozpúšťadlom. Pozostáva 
predovšetkým z uhľovodíkov s 
uhlíkovým číslom prevažne v 
rozmedzí od C18 do C27 a s teplotou 
varu približne v rozmedzí od 370 °C 
do 450 °C.)

Destiláty (ropné), rafinované 
rozpúšťadlom, hydrogenizované, 
ťažké; ropa – nešpecifikovaná

(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná úpravou 
hydrogenizovaného ropného destilátu 
rozpúšťadlom. Pozostáva 
predovšetkým z uhľovodíkov s 
uhlíkovým číslom prevažne v 
rozmedzí od C19 do C40 a s teplotou 
varu približne v rozmedzí od 390 °C 
do 550 °C.)

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

Mastiace oleje (ropné), C18-C27, 
hydrokrakované, odparafínované 
rozpúšťadlom; ropa –
nešpecifikovaná

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

Uhľovodíky, C17-C30, 
hydrogenizované rozpúšťadlom, 
odbitúmenované, atmosféricky 
destilované rezíduum, ľahké destiláty; 
ropa – nešpecifikovaná

649-515-00-8 307-661-7 97675-87-1 L
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(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná v podobe prvodestilátov z 
vákuovej destilácie tekutého odpadu z 
hydrogenizácie rozpúšťadlom 
odbitúmenovaného zvyšku 
molekulovej destilácie za prítomnosti 
katalyzátora. Pozostáva 
predovšetkým z uhľovodíkov s 
uhlíkovým číslom prevažne v 
rozmedzí od C17 do C30 a s teplotou 
varu približne v rozmedzí od 300 °C 
do 400 °C. Vzniká z nej čistý olej s 
viskozitou 4 10-6 m².s-1 pri teplote 
približne 100 °C.)

Uhľovodíky, C17-C40, 
hydrogenizované rozpúšťadlom, 
odbitúmenované, destilačné 
rezíduum, vákuové ľahké destiláty; 
ropa – nešpecifikovaná
(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná v podobe prvodestilátov z 
vákuovej destilácie tekutého odpadu z 
katalytickej hydrogenizácie 
rozpúšťadlom odbitúmenovaného 
zvyšku molekulovej destilácie s 
viskozitou 8 10-6 m².s-1 pri teplote 
približne 100 °C. Pozostáva 
predovšetkým z uhľovodíkov s 
uhlíkovým číslom prevažne v 
rozmedzí od C17 do C40 a s teplotou 
varu približne v rozmedzí od 300 °C 
do 500 °C.)

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

Uhľovodíky, C13-C27, extrahované 
rozpúšťadlom, ľahké nafténové; ropa 
– nešpecifikovaná

649-517-00-9 307-758-4 97722-09-3 L
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(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná extrakciou aromatických 
uhľovodíkov z ľahkého nafténového 
destilátu, s viskozitou 9,5 10-6 m².s-1

pri teplote 40 °C. Pozostáva 
predovšetkým z uhľovodíkov s 
uhlíkovým číslom prevažne v 
rozmedzí od C13 do C27 a s teplotou 
varu približne v rozmedzí od 240 °C 
do 400 °C.)

Uhľovodíky, C14-C29, extrahované 
rozpúšťadlom, ľahké nafténové; ropa 
– nešpecifikovaná
(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaných extrakciou aromatických 
uhľovodíkov z ľahkého nafténového 
destilátu, s viskozitou 16 10-6 m².s-1

pri teplote 40 °C. Pozostáva 
predovšetkým z uhľovodíkov s 
uhlíkovým číslom prevažne v 
rozmedzí od C14 do C29 a s teplotou 
varu približne v rozmedzí od 250 °C 
do 425 °C.)

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

Uhľovodíky, C27-C42, 
dearomatizované; ropa –
nešpecifikovaná

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

Uhľovodíky, C17-C30, 
hydrogenizované destiláty; ľahké 
destiláty; ropa – nešpecifikovaná

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

Uhľovodíky, C27-C45, nafténové 
vákuové destiláty; ropa –
nešpecifikovaná

649-521-00-0 308-133-9 97862-83-4 L
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Uhľovodíky, C27-C45, 
dearomatizované; ropa –
nešpecifikovaná

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

Uhľovodíky, C20-C58, 
hydrogenizované; ropa –
nešpecifikovaná

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

Uhľovodíky, C27-C42, nafténové; ropa 
– nešpecifikovaná

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

Reziduálne oleje (ropné), filtrované 
cez aktívne uhlie, odparafínované 
rozpúšťadlom; ropa –
nešpecifikovaná

(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná filtráciou zvyškových 
olejov z rozpúšťadlom 
odparafínovanej ropy cez aktívne 
uhlie s cieľom odstránenia stopových 
polárnych zložiek a prímesí.)

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

Reziduálne oleje (ropné), upravované 
hlinkou, odparafínované 
rozpúšťadlom; ropa –
nešpecifikovaná

(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná úpravou reziduálnych 
olejov z rozpúšťadlom 
odbitúmenovanej ropy bieliacou 
hlinkou s cieľom odstránenia 
stopových polárnych zložiek a 
prímesí.)

649-526-00-8 309-711-3 100684-38-6 L
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Mastiace oleje (ropné), C25, extra-
hované rozpúšťadlom, 
odbitúmenované, odparafínované, 
hydrogenizované; ropa –
nešpecifikovaná

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

(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná extrakciou rozpúšťadlom a 
hydrogenizáciou vákuových 
destilačných rezíduí. Pozostáva 
predovšetkým z uhľovodíkov s 
uhlíkovým číslom prevažne vyšším 
než C25 a vytvára čistý olej s 
viskozitou od 32 10-6 m2.s-1 do 37 10-6

m2.s-1 pri teplote 100 °C.)

Mastiace oleje (ropné), C17-C32, 
extrahované rozpúšťadlom, 
odparafínované, hydrogenizované; 
ropa – nešpecifikovaná
(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná extrakciou rozpúšťadlom a 
hydrogenizáciou atmosfericky 
destilovaných rezíduí. Pozostáva 
predovšetkým z uhľovodíkov s 
uhlíkovým číslom prevažne v 
rozmedzí od C17 do C32 a vytvára 
čistý olej s viskozitou od 17 10-6 m2.s-

1 do 23 10-6 m2.s-1 pri teplote 40 °C.)

649-528-00-9 309-875-6 101316-70-5 L
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Mastiace oleje (ropné), C20-C35, 
extrahované rozpúšťadlom, 
odparafínované, hydrogenizované; 
ropa – nešpecifikovaná
(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná extrakciou rozpúšťadlom a 
hydrogenizáciou atmosfericky 
destilovaných rezíduí. Pozostáva 
predovšetkým z uhľovodíkov s 
uhlíkovým číslom prevažne v 
rozmedzí od C20 do C35 a vytvára 
čistý olej s viskozitou od 37 10-6 m2.s-

1 do 44 10-6 m2.s-1 pri teplote 40 °C.)

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

Mastiace oleje (ropné), C24-C50, 
extrahované rozpúšťadlom, 
odparafínované, hydrogenizované; 
ropa – nešpecifikovaná
(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná extrakciou rozpúšťadlom a 
hydrogenizáciou atmosfericky 
destilovaných rezíduí. Pozostáva 
predovšetkým z uhľovodíkov s 
uhlíkovým číslom prevažne v 
rozmedzí od C24 do C50 a vytvára 
čistý olej s viskozitou od 16 10-6 m2.s-

1 do 75 10-6 m2.s-1 pri teplote 40 °C.)

649-530-00-X 309-877-7 101316-72-7 L
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Extrakty (ropné), ťažký nafténový 
destilát extrahovaný rozpúšťadlom, 
koncentrát aromatických
uhľovodíkov; destilačný aromatický 
extrakt (upravovaný)

(Koncentrát aromatických 
uhľovodíkov vyrábaný pridávaním 
vody do extraktu ťažkého 
nafténového destilátu extrahovaného 
rozpúšťadlom a do extrakčného 
rozpúšťadla.)

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

Extrakty (ropné), rozpúšťadlom 
rafinované ťažké parafínové destiláty 
reextrahované rozpúšťadlom; 
destilačný aromatický extrakt 
(upravovaný)
(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná v podobe extraktu z 
reextrakcie rozpúšťadlom 
rafinovaného ťažkého parafínového
destilátu. Pozostáva predovšetkým z 
nasýtených a aromatických 
uhľovodíkov s uhlíkovým číslom 
prevažne v rozmedzí od C20 do C50.)

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

Extrakty (ropné), ťažké parafínové 
destiláty, odbitúmenované 
rozpúšťadlom; destilačný aromatický 
extrakt (upravovaný)
(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná v podobe extraktu z 
extrakcie ťažkého parafínového 
destilátu rozpúšťadlom.)

649-533-00-6 272-342-0 68814-89-1 L
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Extrakty (ropné), extrahované 
rozpúšťadlom z ťažkého nafténového 
destilátu, hydrogenizované; 
destilačný aromatický extrakt 
(upravovaný)

(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná hydrogenizáciou extraktu 
extrahovaného rozpúšťadlom z 
ťažkého nafténového destilátu za 
prítomnosti katalyzátora. Pozostáva 
predovšetkým z aromatických 
uhľovodíkov s uhlíkovým číslom 
prevažne v rozmedzí C20 až C50 a 
vytvára čistý olej s viskozitou od 19 
10-6 m2.s-1 pri teplote 40 °C.

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

Extrakty (ropné), extrahované 
rozpúšťadlom z ťažkého parafínového 
destilátu, hydrogenizované; 
destilačný aromatický extrakt 
(upravovaný)

(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná hydrogenizáciou extraktu 
vyextrahovaného rozpúšťadlom z 
ťažkého parafínového destilátu za 
prítomnosti katalyzátora. Pozostáva 
predovšetkým z uhľovodíkov s 
uhlíkovým číslom prevažne v 
rozmedzí od C21 do C33 a s teplotou 
varu približne v rozmedzí od 350 °C 
do 480 °C.)

649-535-00-7 292-632-0 90641-08-0 L
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Extrakty (ropné), extrahované 
rozpúšťadlom z ľahkého 
parafínového destilátu, 
hydrogenizované; destilačný 
aromatický extrakt (upravovaný)

(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná hydrogenizáciou extraktu 
extrahovaného rozpúšťadlom z 
ľahkého parafínového destilátu za 
prítomnosti katalyzátora. Pozostáva 
predovšetkým z uhľovodíkov s 
uhlíkovým číslom prevažne v 
rozmedzí od C17 do C26 a s teplotou 
varu približne v rozmedzí od 280 °C 
do 400 °C.)

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

Extrakty (ropné), extrahované 
rozpúšťadlom z hydrogenizovaného 
ľahkého parafínového destilátu; 
destilačný aromatický extrakt 
(upravovaný)

(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná v podobe extraktu z 
extrakcie stredného parafínového 
vrchného destilátu rozpúšťadlom, 
hydrogenizovaného za prítomnosti 
katalyzátora. Pozostáva 
predovšetkým z aromatických 
uhľovodíkov s uhlíkovým číslom 
prevažne v rozmedzí od C16 do C36.)

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

Extrakty (ropné), extrahované 
rozpúšťadlom z ľahkého nafténového 
destilátu, hydrodesulfurizované; 
destilačný aromatický extrakt 
(upravovaný)

649-538-00-3 295-338-0 91995-75-4 L
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(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná hydrogenizáciou extraktu, 
ktorý sa získava extrakciou 
rozpúšťadlom za prítomnosti 
katalyzátora, predovšetkým s cieľom 
odstránenia zlúčenín síry. Pozostáva 
predovšetkým z aromatických 
uhľovodíkov s uhlíkovým číslom 
prevažne v rozmedzí od C15 do C30. 
Táto kolóna zvyčajne obsahuje 5 
alebo viac hmotnostných percent 
štvor- až šesťčlenných 
kondenzovaných cyklických 
aromatických uhľovodíkov.)

Extrakty (ropné), extrahované 
rozpúšťadlom z ľahkého 
parafínového destilátu, rafinované 
kyselinou; destilačný aromatický
extrakt (upravovaný)

(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná v podobe frakcie z 
destilácie extraktu z extrakcie 
ľahkých parafínových vrchných 
ropných destilátov, ktoré sú 
rafinované kyselinou sírovou, 
rozpúšťadlom. Pozostáva 
predovšetkým z aromatických 
uhľovodíkov s uhlíkovým číslom 
prevažne v rozmedzí od C16 do C32.)

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

Extrakty (ropné), extrahované 
rozpúšťadlom z ľahkého 
parafínového destilátu, 
hydrodesulfurizované; destilačný 
aromatický extrakt (upravovaný)

649-540-00-4 295-340-1 91995-77-6 L
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(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná extrakciou ľahkého 
parafínového destilátu rozpúšťadlom 
a hydrogenizovaná s cieľom premeny 
organickej síry na sírovodík, ktorý sa 
odstraňuje. Pozostáva predovšetkým z 
uhľovodíkov s uhlíkovým číslom 
prevažne v rozmedzí C15 až C40 a 
vytvára čistý olej s viskozitou vyššou 
ako 10-5 m2.s-1 pri teplote 40 °C.)

Extrakty (ropné), extrahované 
rozpúšťadlom z ľahkých vákuových 
plynových olejov, hydrogenizované; 
destilačný aromatický extrakt 
(upravovaný)
(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná extrakciou rozpúšťadlom z 
ľahkých vákuových ropných 
plynových olejov a hydrogenizovaná 
za prítomnosti katalyzátora. 
Pozostáva predovšetkým z 
aromatických uhľovodíkov s 
uhlíkovým číslom prevažne v 
rozmedzí od C13 do C30.)

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

Extrakty (ropné), extrahované 
rozpúšťadlom z ťažkého parafínového 
destilátu, upravované hlinkou; 
destilačný aromatický extrakt 
(upravovaný)

649-542-00-5 296-437-1 92704-08-0 L
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(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná úpravou ropnej frakcie 
prírodnou alebo upravenou hlinkou v 
rámci kontaktného procesu alebo 
perkolácie s cieľom odstránenia 
stopových množstiev polárnych 
zlúčenín a prímesí. Pozostáva 
predovšetkým z aromatických 
uhľovodíkov s uhlíkovým číslom 
prevažne v rozmedzí od C20 do C50. 
Táto kolóna zvyčajne obsahuje päť 
alebo viac hmotnostných percent štyri 
- až šesťčlenných cyklických 
aromatických uhľovodíkov.)

Extrakty (ropné), extrahované 
rozpúšťadlom z ťažkého nafténového 
destilátu, hydrodesulfurizované; 
destilačný aromatický extrakt 
(upravovaný)

(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaných hydrogenizáciou ropnej 
frakcie s cieľom premeny organickej 
síry na sírovodík, ktorý sa odstraňuje. 
Pozostáva predovšetkým z 
aromatických uhľovodíkov s 
uhlíkovým číslom prevažne v 
rozmedzí C15 až C50 a vytvára čistý 
olej s viskozitou vyššou ako 19 10-6

m2.s-1 pri teplote 40 °C.)

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

Extrakty (ropné), extrahované 
rozpúšťadlom z rozpúšťadlom 
odbitúmenovaného ťažkého 
parafínového destilátu, 
hydrodesulfurizované; destilačný 
aromatický extrakt (upravovaný)

649-544-00-6 297-829-5 93763-11-2 L
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(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná z rozpúšťadlom 
odbitúmenovanej ropnej suroviny 
hydrogenizáciou s cieľom premeny 
organickej síry na sírovodík, ktorý sa 
odstraňuje. Pozostáva predovšetkým z 
uhľovodíkov s uhlíkovým číslom 
prevažne v rozmedzí C15 až C50 a 
vytvára čistý olej s viskozitou vyššou 
ako 19 10-6 m2.s-1 pri teplote 40 °C.)

Extrakty (ropné), extrahované 
rozpúšťadlom z ľahkého 
parafínového destilátu, filtrované cez 
aktívne uhlie; destilačný aromatický 
extrakt (upravovaný)

(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná v podobe frakcie z 
destilácie extraktu rekuperovaného 
extrakciou ľahkého parafínového 
vrchného ropného destilátu 
rozpúšťadlom, filtrovaného cez 
aktívne uhlie s cieľom odstránenia 
stopových množstiev polárnych 
zložiek a prímesí. Pozostáva 
predovšetkým z aromatických 
uhľovodíkov s uhlíkovým číslom 
prevažne v rozmedzí od C16 do C32.)

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

Extrakty (ropné), extrahované 
rozpúšťadlom z ľahkého 
parafínového destilátu, upravované 
hlinkou; destilačný aromatický 
extrakt (upravovaný)

649-546-00-7 309-673-8 100684-03-5 L
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(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná v podobe frakcie z 
destilácie extraktu rekuperovaného 
extrakciou ľahkých parafínových 
vrchných ropných destilátov 
rozpúšťadlom, filtrovaných cez 
bieliacu hlinku s cieľom odstránenia 
stopových množstiev polárnych 
zložiek a prímesí. Pozostáva 
predovšetkým z aromatických 
uhľovodíkov s uhlíkovým číslom 
prevažne v rozmedzí od C16 do C32.)

Extrakty (ropné), extrahované 
rozpúšťadlom z ľahkého vákuového 
plynového oleja, filtrované cez 
aktívne uhlie; destilačný aromatický 
extrakt (upravovaný)
(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná extrakciou ľahkého 
vákuového ropného plynového oleja 
rozpúšťadlom, filtrovaného cez 
aktívne uhlie s cieľom odstránenia 
stopových polárnych zložiek a 
prímesí. Pozostáva predovšetkým z 
aromatických uhľovodíkov s 
uhlíkovým číslom prevažne v 
rozmedzí od C13 do C30.)

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

Extrakty (ropné), extrahované 
rozpúšťadlom z ľahkého vákuového 
plynového ropného oleja, upravované 
hlinkou; destilačný aromatický 
extrakt (upravovaný)

649-548-00-8 309-675-9 100684-05-7 L
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(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná extrakciou ľahkých 
vákuových ropných plynových 
olejov, upravovaná bieliacou hlinkou 
s cieľom odstránenia stopových 
polárnych zložiek a prímesí. 
Pozostáva predovšetkým z 
aromatických uhľovodíkov s 
uhlíkovým číslom prevažne v 
rozmedzí od C13 do C30.)

Potný olej (ropný); potný olej

(Komplexná zmes uhľovodíkov 
získavaná v podobe ropnej olejovej 
frakcie z odolejovania rozpúšťadlom 
alebo vypocovania parafínov.
Pozostáva predovšetkým z 
uhľovodíkov s rozvetveným 
reťazcom s uhlíkovým číslom 
prevažne v rozmedzí od C20 do C50.)

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

Potný olej (ropný), hydrogenizovaný; 
potný olej

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

Refrakčné keramické vlákna; SP 
vlákna s výnimkou tých, ktoré sú 
uvedené na inom mieste prílohy 1 
k smernici 67/548/EHS; [umelé 
sklené (živicové) vlákna s náhodnou 
orientáciou s alkalický oxid alebo 
alkalický zemný oxid 
(Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) 
obsah nižší alebo rovnajúci sa 18 
hmotnostným percentám]

650-017-00-8 R
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Dodatok 3

Bod 29 – Mutagény: kategória 1
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Dodatok 4

Bod 29 – Mutagény: kategória 2

Látky Indexové číslo ES číslo CAS číslo Pozn.

Triamid 
hexametylfosforečný; 
hexametylfosfortriamid

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

Dietylsulfát 016-027-00-6 200-589-6 64-67-5

Dichróman draselný 024-002-00-6 231-906-6 7778-50-9

Dichróman amónny 024-003-00-1 232-143-1 7789-09-5

Dichróman sodný 024-004-00-7 234-190-3 10588-01-9

Dichróman sodný, dihydrát 024-004-01-4 234-190-3 7789-12-0

Chromyl dichlorid; 
oxychlorid chromitý

024-005-00-2 239-056-8 14977-61-8

Chróman draselný 024-006-00-8 232-140-5 7789-00-6

Chróman 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

bután [obsahujúci ≥ 0,1 % 
butadiénu (203-450-8)] [1]

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

izobután 
[obsahujúci ≥ 0,1 % 
butadiénu (203-450-8)] [2]

601-004-01-8

20-857-2 [2] 75-28-5 [2]

C, S
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1,3 butadién; buta-1,3-dién 601-013-00-X 203-450-8 106-99-0 D

Benzo[a]pyrén;
benzo[d,e,f]kryzén

601-032-00-3 200-028-5 50-32-8

1,2-Dibróm-3-chlórpropán 602-021-00-6 202-479-3 96-12-8

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

Propylénoxid; 1,2-
epoxypropán; metyloxiran

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

2,2'-bioxirán; 1,2:3,4-
diepoxybután

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

Metylakrylamidometoxyace
tát (obsahujúci ≥ 0,1 % 
akrylamidu)

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

Metylakrylamidglykolát 
(obsahujúci ≥ 0,1 % 
akrylamidu)

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

Etylénimín; aziridín 613-001-00-1 205-793-9 151-56-4

1,3,5-tris(oxiranylmetyl)--
1,3,5-triazín-2,4,6-
(1H,3H,5H)-trión 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-[(2S a 2R)-2,3-
epoxypropyl]- 1,3,5-triazín-
2,4,6-(1H, 3H, 5H)-trión;

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

Bod 30 – Látky poškodzujúce reprodukciu: kategória 1

Látky Indexové číslo ES číslo CAS číslo Pozn.

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

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

Zlúčeniny olova s výnimkou tých, 
ktoré sú v tejto prílohe uvedené na 
inom mieste

082-001-00-6

Alkyly olova 082-002-00-1

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

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

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

Bis(ortofosfát) trojolovnatý 082-006-00-3 231-205-5 7446-27-7

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

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

C.I. pigment žltý 34;

(táto látka je identifikovaná v Indexe 
farieb pod identifikačným číslom C.I.
77603.)

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

C.I. pigment červený 104;

(táto látka je identifikovaná v Indexe 
farieb pod identifikačným číslom C.I. 
77605)

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

1,2-Dibróm-3-chlórpropán 602-021-00-6 202-479-3 96-12-8

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

warfarin; 4-hydroxy-3-(3-oxo-1-
fenylbutyl)kumarín;

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

2,4,6-trinitrorezorcinoxid olovnatý, 
tricinát

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



7524/8/06 REV 8 jb 291
PRÍLOHA XVII DG C I SK

Dodatok 6

Bod 30 – Látky poškodzujúce reprodukciu: kategória 2

Látky Indexové číslo ES číslo CAS číslo Pozn.

6-(2-chlóroetyl)-6(2-
metoxyetoxy)-2,5,7,10-
tetraoxa-6-silaundekán; 
etacelasil

014-014-00-X 253-704-7 37894-46-5

flusilazol (ISO); bis(4-
fluórfenyl)-(metyl)-(1H-
1,2,4-triazol-1-ylmetyl)-
silán

014-017-00-6 — 85509-19-9 E

Zmes z: 4-[[bis-(4-
fluórfenyl)-
metylsilyl]metyl]-4H-1,2,4-
triazol 1-[[bis-(4-
fluórfenyl)-
metylsilyl]metyl]-1H-1,2,4-
triazol

014-019-00-7 403-250-2 — E

Tetrakarbonyl nikelnatý 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]pyrén;
benzo[d,e,f]kryzén

601-032-00-3 200-028-5 50-32-8

2-metoxyetanol; 
etylénglykolmonometyléter 
metylglykol

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

2-etoxyetanol; 
etylénglykolmonoetyléter 
etylglykol

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

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

2-metoxypropanol 603-106-00-0 216-455-5 1589-47-5

bis(2-metoxyetyl)éter 603-139-00-0 203-924-4 111-96-6

R-2,3-epoxy-1-propanol 603-143-002 404-660-4 57044-25-4 E

4,4'-izobutyletylidéndifenol 
2,2-bis(4'-hydroxyfenyl)-4-
metylpentán

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

2-metoxyetylacetát; 
etylénglykolmonometyléter
acetát; metylglykolacetát

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

2-etoxyetylacetát; 
etylénglykolmonoetyléterac
etát; etylglykolacetát

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

2-etylhexyl-3,5-bis(1,1-
dimetyletyl) -
hydroxyfenylmetyltioacetát

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

Bis(2-metoxyetyl)ftalát 607-228-00-5 204-212-6 117-82-8

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

Fluazifop-butyl (ISO); butyl 
(RS)-2-[4-(5-trifluórmetyl-
2-
pyridyloxy)fenoxy]propioná
t

607-304-00-8 274-125-6 69806-50-4
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Vinklozolín (ISO); N-3,5-
dichlórfenyl-5-metyl-5-
vinyl-1,3-oxazolidín-2,4-
dión

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

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

Bis(2-etylhexyl)ftalát di-(2-
etylhexyl)ftalát; DEHP

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

dibutylftalát; DBP 607-318-00-4 201-557-4 84-74-2

(+/-) tetrahydrofurfuryl (R)-
2-[4-6-chlórokvinoxalín-2-
yloxy)fenyloxy]propionát

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

Binapakryl (ISO); 2-sek-
butyl-4,6- dinitrofenyl-3-
metylkrotónan

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

Dinoseb; 6-sek-butyl-2,4-
dinitro- fenol

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

Soli a estery dinosebu s 
výnimkou tých, ktoré sú v 
tejto prílohe uvedené na 
inom mieste

609-026-00-2

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

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

Soli a estery dinoterbu 609-031-00-X

Nitrofen (ISO); 2,4-
dichlórfenyl-4-
nitrofenyléter

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

Metyl-ONN-
azoxymetylacetát; 
metylazoxymetylacetát

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

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

Etyléntiomočovina; 
imidazolidín-2-tion; 2-
imidazolín-2-tiol

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

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

Flumioxazín (ISO); N-(7-
fluór-3,4-dihydro-3-oxo-4-
prop-2-ynyl-2H-1,4-
benzoxazín-6-yl)cyklohex-
1-én-1,2-dikarboxamid

613-166-00-X — 103361-09-7

(2RS, 3RS)-3-(2-
chlórfenyl)-2-(4-fluór-
fenyl)-[(1H-1,2,4-triazol-1-
yl)-metyl]oxirán

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

N,N-dimetylformamid; 
dimetylformamid

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

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

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

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

N-metylformamid 616-056-00-X 204-624-6 123-39-7 E
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Dodatok 7

Osobitné ustanovenia o označovaní výrobkov obsahujúcich azbest

1. Všetky výrobky obsahujúce azbest alebo ich obal musia byť označené etiketou, ktorá je 

definovaná takto:

a) etiketa zodpovedajúca vzoru uvedenému nižšie musí byť vysoká (H) najmenej 5 cm 

a široká najmenej 2,5 cm;

b) musí pozostávať z dvoch častí:

– hornej časti (h1 = 40 % H), ktorá musí obsahovať biele písmeno „a“ na 

čiernom pozadí,

– dolnej časti (h2 = 60 % H), ktorá musí obsahovať štandardný text napísaný 

bielou a/alebo čiernou farbou na červenom pozadí, a musí byť jasne čitateľné;

c) ak výrobok obsahuje krokidolit, slová „obsahuje azbest“ použité v štandardnom texte 

sa musia nahradiť slovami „obsahuje krokidolit/modrý azbest“.

Členské štáty môžu z ustanovenia prvého pododseku vylúčiť výrobky určené na 

uvedenie na trh na ich vlastnom území. Označenie týchto výrobkov však musí 

obsahovať text „obsahuje azbest“.

d) ak má označenie formu priamej tlače na výrobky, postačuje jedna farba kontrastujúca 

s farbou pozadia.
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2. Etiketa uvedená v tomto dodatku sa pripojí v súlade s týmito pravidlami:

a) na každú najmenšiu dodanú jednotku;

b) ak výrobok obsahuje zložky na báze azbestu, stačí, ak nesú etiketu iba tieto zložky.

Od označenia možno upustiť v takých prípadoch, ak malé rozmery alebo nevhodnosť 

obalu znemožňujú k príslušnej zložke pripojiť etiketu.
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3. Označovanie balených výrobkov obsahujúcich azbest

3.1. Na označení obalov balených výrobkov obsahujúcich azbest sa uvedú jasne čitateľným 

a nezmazateľným spôsobom tieto údaje:

a) značka a príslušné označenie nebezpečenstva v súlade s touto prílohou;

b) bezpečnostné pokyny, ktoré sa musia zvoliť v súlade s údajmi uvedenými v tejto 

prílohe, pokiaľ sú relevantné pre príslušný výrobok.

Ak sú na obale uvedené dodatočné bezpečnostné informácie, nesmú protirečiť údajom 

uvedeným v súlade s písmenami a) a b) a ani uberať na ich význame.

3.2. Označovanie v súlade s odsekom 3.1 sa uskutoční formou:

– etikety pevne prichytenej k obalu, alebo

– visačky bezpečne pripevnenej k obalu, alebo

– priamej tlače na obal.

3.3. Výrobky obsahujúce azbest a ktoré sú balené iba vo voľných plastových obaloch alebo 

v podobných obaloch, sa považujú za balené výrobky a označia sa v súlade s odsekom 3.2. 

Ak sú výrobky z takýchto obalov vyberané a uvádzané na trh nebalené, každá najmenšia 

dodaná jednotka sa vybaví označením s príslušnými údajmi, a to v súlade s odsekom 3.1.
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4. Označovanie nebalených výrobkov obsahujúcich azbest

Nebalené výrobky obsahujúce azbest sa označia v súlade s odsekom 3.1 formou:

– etikety pevne prichytenej k výrobku obsahujúcemu azbest,

– visačky bezpečne pripevnenej k takémuto výrobku,

– priamej tlače na výrobky,

alebo, ak horeuvedené formy nie sú prakticky realizovateľné, ako napríklad v prípade 

malých rozmerov výrobku, nevhodnosti vlastností výrobku alebo určitých technických 

problémov, formou letáku uvádzajúceho údaje v súlade s odsekom 3.1.

5. Bez toho, aby boli dotknuté predpisy Spoločenstva o bezpečnosti a hygiene pri práci sa 

etiketa pripevnená k výrobku, ktorý môže byť v rámci svojho použitia spracovaný alebo 

dokončený, doplní akýmikoľvek bezpečnostnými pokynmi, ktoré môžu byť pre príslušný 

výrobok vhodné, a to najmä:

– ak je to možné, používajte mimo uzavretých priestorov alebo na dobre vetranom 

mieste,

– prednostne používajte ručné náradie alebo nízkootáčkové náradie vybavené v prípade 

potreby vhodným zariadením na odsávanie prachu. Ak sa používa vysokootáčkové 

náradie, malo by byť vždy vybavené takýmto zariadením,
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– ak je to možné, navlhčite pred rezaním alebo vŕtaním,

– prach navlhčite a umiestnite do dôkladne uzavretej nádoby a bezpečne zneškodnite.

6. Označenie všetkých výrobkov určených na použitie v domácnosti, na ktoré sa nevzťahuje 

oddiel 5 a u ktorých je pravdepodobné, že počas používania uvoľňujú azbestové vlákna, 

v prípade potreby obsahuje tento bezpečnostný pokyn: „po opotrebovaní vymeňte“.

7. Výrobky obsahujúce azbest sa označia v úradnom jazyku alebo jazykoch členských štátov, 

v ktorých sa uvádzajú na trh.
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Dodatok 8

Bod 43 –– Azofarbivá

Zoznam aromatických amínov

CAS číslo Indexové číslo ES číslo Látky

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

4-aminobifenyl
xenylamín

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

3 95-69-2 202-441-6 4-chlór-o-toluidín

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

5 97-56-3 611-006-00-3 202-591-2 o-aminoazotoluén
4-amino-2′,3-
dimetylazobenzén
4-o-tolylazo-o-toluidín

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

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

8 615-05-4 210-406-1 4-metoxy-m-
fenyléndiamín

9 101-77-9 612-051-00-1 202-974-4 4,4′-metyléndianilín
4,4′-
diaminodifenylmetán
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10 91-94-1 612-068-00-4 202-109-0 3,3′-dichlórbenzidín

3,3′-dichlórbifenyl-4,4-
yléndiamín

11 119-90-4 612-036-00-X 204-355-4 3,3′-dimetoxybenzidín
o-dianizidín

12 119-93-7 612-041-00-7 204-358-0 3,3′-dimetylbenzidín
4,4′-bi-o-toluidín

13 838-88-0 612-085-00-7 212-658-8 4,4′-metyléndi-o-toluidín

14 120-71-8 204-419-1 6-metoxy-m-toluidín

p-krezidín

15 101-14-4 612-078-00-9 202-918-9 4,4′-metylén-bis-(2-
chlór-anilín)

2,2′-dichlór-
4,4′metyléndianilín

16 101-80-4 202-977-0 4,4′-oxydianilín

17 139-65-1 205-370-9 4,4′-tiodianilín

18 95-53-4 612-091-00-X 202-429-0 o-toluidín
2-aminotoluén

19 95-80-7 612-099-00-3 202-453-1 4-metyl-m-
fenyléndiamín

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

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

2-metoxyanilín

22 60-09-3 611-008-00-4 200-453-6 4-aminoazobenzén
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Dodatok 9

Bod 43 –– Azofarbivá

Zoznam azofarbív

CAS číslo Indexové číslo ES číslo Látky

1 Nepridelené

Zložka č. 1:
CAS č.: 118685-
33-9
C39H23ClCrN7O12S.
2Na
Zložka č. 2:

C46H30CrN10O20S2.
3Na

611-070-00-2 405-665-4 Zmes z: disódium (6-(4-
anizidino)-3-sulfonato-2-
(3,5-dinitro-2-
oxidifenylazo)-1-
naftolato)(1-(5-chlór-2-
oxidofenylazo)-2-
naftolazo)chromát( 1-);

trisódiumbis(6-(4-
anizidino)-3-sulfonato-2-
(3,5-dinitro-2-
oxidofenylazo)-1-
naftolato)chromát(1- )
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I. ÚVOD 

 

1. Komisia predložila 5. novembra 2003 návrh nariadenia o registrácii, hodnotení, 

autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a návrh smernice Európskeho 

parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 67/548/EHS s cieľom 

prispôsobiť ju nariadeniu REACH. Návrh sa zakladá na článku 95 Zmluvy o založení 

ES. 

 

2. Hospodársky a sociálny výbor zaujal stanovisko 31. marca 20041. 

 

3. Európsky parlament zaujal stanovisko v prvom čítaní 17. novembra 2005. 

 

4. Rada 13. decembra 2005 jednomyseľne dosiahla politickú dohodu o kompromisnom 

znení s cieľom prijať spoločnú pozíciu. 

 

5. Rada prijala spoločnú pozíciu v súlade s článkom 251 Zmluvy o založení ES 27. júna 

2006. 

 

II. CIELE 

 

S ohľadom na významnú medzeru vo vedomostiach o chemických látkach, čo sa vnímalo ako 

hlavný nedostatok súčasnej chemickej politiky EÚ, sa návrh nariadenia REACH snaží o 

dosiahnutie rovnováhy medzi ochranou ľudského zdravia a životného prostredia a vplyvom 

na konkurencieschopnosť, najmä MSP, ako aj o zjednodušenie administratívnych postupov a 

účinné využívanie obmedzených zdrojov. 

                                                 
1 Ú. v. EÚ C 112, 30.4.2004, s. 92. 
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Medzi niektoré hlavné ciele nového systému konkrétnejšie patrí: 
 

• zriadiť jednotný systém registrácie určený na poskytovanie základných informácií o 

nebezpečenstvách a rizikách súvisiacich s novými a existujúcimi látkami, ktoré sa 

vyrobili v EÚ, alebo sa do nej doviezli, 

• preniesť dôkazné bremeno z orgánov členských štátov na výrobné a dovážajúce 

spoločnosti, ktoré budú zodpovedné za preukázanie možnosti bezpečného používania 

látok, 

• zaviesť zodpovednosť nasledujúcich používateľov za poskytovanie informácií o 

používaní látok a súvisiacich opatreniach na riadenie rizík týkajúcich sa látok, 

• zachovať existujúci systém obmedzení a zaviesť ako nový nástroj postup autorizácie 

najnebezpečnejších látok, 

• zabezpečiť väčšiu transparentnosť a otvorenosť pre verejnosť tým, že sa poskytne 

ľahší prístup k relevantným informáciám o chemických látkach, 

• zriadiť centrálny subjekt s cieľom uľahčiť správu REACH-u a zabezpečiť, aby sa 

systém harmonizovaným spôsobom uplatňoval v rámci celej EÚ. 

 

III. SPOLOČNÁ POZÍCIA 

 

Vzhľadom na uvedené ciele a komplexnú štruktúru chemického priemyslu a jeho 

dodávateľského reťazca sa Rada dohodla na znení, ktoré sa snaží zabezpečiť vysokú úroveň 

ochrany ľudského zdravia a životného prostredia a zároveň obmedziť administratívne 

zaťaženie a náklady európskeho priemyslu, aby sa zachovala jeho konkurencieschopnosť a 

inovačná kapacita. 

 

Znenie návrhu sa počas rokovaní, ktoré Rada viedla posledné dva roky, podstatne 

zrevidovalo. Počas tohto procesu udržiavalo predsedníctvo časté kontakty s Európskym 

parlamentom, čo vyústilo do podstatného zblíženia názorov medzi týmito dvoma inštitúciami. 

Takto sa okolo 200 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov zo stanoviska Európskeho 

parlamentu v prvom čítaní zohľadnilo úplne, sčasti alebo v zásade v spoločnej pozícii. 
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Komisia odsúhlasila všetky zmeny pôvodného návrhu, ktoré predložila Rada. 

 

Odôvodnenia 

 

Spoločná pozícia je vo všeobecnosti v súlade s približne 20 pozmeňujúcimi a doplňujúcimi 

návrhmi Európskeho parlamentu, ktoré zodpovedajú prístupu zvolenému v právnych 

ustanoveniach (články a prílohy). 

 

Spoločná pozícia okrem toho zohľadňuje aj podstatu niektorých pozmeňujúcich a 

doplňujúcich návrhov: 

 

Pokiaľ ide o pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11 (čiastočne súvisiaci s pozmeňujúcimi a 

doplňujúcimi návrhmi 59 a 364 k článku 1 ods. 2), ktorý zavádza pre výrobcov, dovozcov a 

nasledujúcich používateľov „povinnosť postarať sa“ o to, aby sa látky používali a uvádzali na 

trh takým spôsobom, aby neškodili ľudskému zdraviu, ani životnému prostrediu, Rada sa 

domnieva, že ustanovenia článku 1, ktoré po zmene a doplnení stanovujú, že chemické látky 

nesmú mať nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a životné prostredie, sú postačujúce. 

 

Pokiaľ ide o pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 3, 416 a 419, ktoré sa týkajú 

konkurencieschopnosti a inovačnej kapacity európskeho chemického priemyslu, ako aj súladu 

nariadenia REACH s požiadavkami WTO, Rada sa domnieva, že nariadenie REACH je v 

súlade so všetkými povinnosťami WTO a samo osebe by malo stimulovať inováciu, a tým 

udržať alebo posilniť konkurencieschopnosť. Rada sa opätovne domnieva, že ustanovenia 

článku 1 v znení zmenenom a doplnenom, ktoré ustanovujú, že jeden z cieľov nariadenia je 

zabezpečiť voľný obeh tovaru a zároveň zlepšovať konkurencieschopnosť a inováciu, sú 

postačujúce. 

 

Vo všeobecnosti sa niekoľko zmien a doplnení zahrnutých v spoločnej pozícii vzťahuje na 

podstatu pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 22 a 363, ktoré kladú dôraz na potrebu 

venovať osobitnú pozornosť malým a stredným podnikom (MSP). Rada okrem toho považuje 

za potrebné zaradiť nové odôvodnenie 8, ktoré zdôrazní potrebu toho, aby sa osobitne 

zohľadnil možný dosah nariadenia REACH na MSP a potreba vyhnúť sa akejkoľvek ich 

diskriminácii. 
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Ostatné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k odôvodneniam neboli zohľadnené, pretože by 

neboli v súlade s prístupom, ktorý Rada zvolila v spoločnej pozícii (pozmeňujúce a 

doplňujúce návrhy 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 I - Rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov 

 

Rada v spoločnej pozícii konsolidovala a objasnila rozsah pôsobnosti nariadenia, pričom 

objasnila aj niektoré výnimky (napr. pre odpad, látky používané v potravinách alebo krmivách 

a v určitých prípadoch v záujme obrany). Okrem toho sa výnimky z registrácie pre jednotlivé 

látky uvedené v prílohe IV nezmenili a nedoplnili (s jedinou výnimkou pridania buničiny), ale 

Komisia ich preskúma spolu s prílohami I a V 12 mesiacov po nadobudnutí účinnosti 

nariadenia REACH. Kategórie výnimiek z registrácie uvedené v prílohe V sa zmenili z 

doplnili, najmä vo vzťahu k prírodným látkam, ako sú rudy, koncentráty rúd, nerasty a 

cementový slinok. Vymedzenie pojmov v článku 3 sa upravilo tak, aby zohľadňovalo prístup, 

ktorý Rada zvolila v spoločnej pozícii. 

 

Na základe uvedeného boli pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 65, 68, 69, 74, 79, 372, 376, 

377, 462rev, 463rev, 464rev, 465rev, 466rev, 469rev a 983 zohľadnené úplne, v zásade alebo 

sčasti v spoločnej pozícii. 

Pokiaľ ide o pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67 o zliatinách a ich vymedzení ako špeciálnych 

prípravkov, Rada víta úmysel Komisie, vyjadrený v novom odôvodnení, vytvoriť v úzkej 

spolupráci s členskými štátmi a zainteresovanými stranami usmernenie k posudzovaniu 

špeciálnych prípravkov. 

 

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré nie sú v súlade s prístupom Rady, neboli v spoločnej 

pozície zohľadnené (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 59 a 364 (pozri vyššie v časti 

Odôvodnenia), 60, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 673 a 676). 
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Hlava II – Registrácia 

 
Ustanovenia o viacerých registrujúcich rovnakej látky sa zmenili a doplnili s cieľom zaviesť 

hlavné prvky návrhu jedna látka – jedna registrácia (OSOR) predstaveného počas 

preskúmania zo strany Rady. Spoločná pozícia ustanovuje, že všetci výrobcovia alebo 

dovozcovia rovnakej látky by mali predkladať určité časti registračnej dokumentácie 

spoločne. Zaviedli sa však osobitné možnosti vyhnúť sa tejto povinnosti, ak majú registrujúci 

rôzne názory na výber údajov, ak by v dôsledku spoločného predloženia vznikli neprimerané 

náklady a ak by to viedlo k výmene komerčne citlivých informácií. 

 
S látkami, ktoré sa úmyselne uvoľňujú z výrobkov, sa bude v zásade postupovať ako so 

všetkými ostatnými látkami a budú sa registrovať v súlade s obdobiami zavedenia po 3, 6 a 11 

rokoch. Výrobcovia a dovozcovia výrobkov budú naviac oznamovať látky, ktoré spĺňajú 

kritériá na autorizáciu, ak ich množstvo v týchto výrobkoch presiahne určitú hodnotu a ak sa 

nedá vylúčiť, že počas ich životného cyklu nedôjde k expozícii ľudí alebo životného 

prostredia. 

 
Ak sa agentúra domnieva, že existuje dôvodné podozrenie uvoľnenia látky z výrobkov a že 

toto uvoľnenie predstavuje riziko pre ľudské zdravie alebo životné prostredie, môže prijať 

rozhodnutie požadujúce od výrobcov alebo dovozcov výrobkov, aby predložili žiadosť o 

registráciu. 

 
Registrujúcim by sa malo umožniť dobrovoľne uplatňovať kategórie použitia a expozície, 

pokiaľ ide o informácie, ktoré sa majú predložiť pri registrácii. Na báze dobrovoľnosti by 

mala byť založená možnosť zaručenia sa posudzovateľa, ktorého si registrujúci zvolil na 

základe jeho príslušných skúseností, za kvalitu registračnej dokumentácie. 

 
Informácie predkladané v závislosti od množstva musia zahŕňať: 
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• Zavedené látky v malých objemoch (tie, ktoré sa vyrábajú alebo dovážajú v 

množstvách medzi 1 a 10 tonami na výrobcu alebo dovozcu za rok): ak zavedená látka 

v rozsahu tejto hmotnosti spĺňa jednoduché kritériá, na základe ktorých sa považuje za 

látku potenciálne spôsobujúcu obavy, registrujúci poskytne úplné informácie podľa 

prílohy VII. V ostatných prípadoch by bolo potrebné poskytnúť len fyzikálno-

chemické informácie uvedené v prílohe VII oddiele 5 spolu s informáciami, ktoré sú 

registrujúcemu dostupné. 

Kritériá uvedené vyššie sú ustanovené v prílohe III. Ich cieľom je, aby boli jasné, 

jednoduché pre uplatňovanie v priemysle a aby sa týkali známych informácií o 

vlastnostiach látky, jej použití a pravdepodobnej expozícii. 

Keďže sa príloha VII bude vzťahovať len na obmedzený počet látok v tomto 

hmotnostnom rozsahu, spoločná pozícia zahŕňa dodatočné informačné požiadavky vo 

vzťahu k akútnej toxicite, biodegradácii a toxicite pre riasy. 

Registrujúci akejkoľvek nezavedenej látky by mal poskytnúť úplné informácie podľa 

prílohy VII. 

• Do prílohy VIII sa navrhuje len jedna skúška na reprodukčnú toxicitu (doplňujúce 

štandardné informačné požiadavky pre látky vyrábané alebo dovážané v množstvách 

od 10 ton alebo viac na výrobcu alebo dovozcu za rok). 

• Do príloh IX a X sa nezaviedli žiadne významné zmeny (doplňujúce štandardné 

informačné požiadavky pre látky vyrábané v množstvách od 100 ton alebo viac na 

výrobcu za rok alebo dovážané v množstvách od 1000 ton alebo viac na dovozcu za 

rok). Komisia do 18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti prijme kritériá na 

vymedzenie toho, aké je primerané odôvodnenie vynechania určitých skúšok z príloh 

VIII – X, založené na expozičných scenároch vypracovaných v správach o chemickej 

bezpečnosti. 

 

Vo vzťahu k zavedeným látkam spoločná pozícia ustanovuje zahrnutie látok, ktoré sú 

potenciálne perzistentné, bioakumulatívne a jedovaté (PBT) podľa súčasných klasifikačných 

kritérií a vyrábané alebo dovážané v množstvách nad 100 ton na výrobcu alebo dodávateľa za 

rok, do prvej etapy registrácie. 
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Rada sa celkovo snažila navrhnúť funkčný a menej zaťažujúci systém registrácie a 

zabezpečiť, aby priemysel poskytoval dostatok informácií, ktoré by umožnili bezpečné 

používanie látok, a aby sa informácie sprístupňovali orgánom a nasledujúcim používateľom. 

 

V súlade s uvedenými ohľadmi sú v spoločnej pozícii úplne, v zásade alebo sčasti zohľadnené 

tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy: 88, 89, 97, 99, 104, 108, 109, 112, 116, 117, 118, 

119, 373, 380, 381, 382, 386, 387 a 436. 

 

Niektoré pozmeňujúce a doplňujúce návrhy nie sú v spoločnej pozícii zohľadnené, pretože by 

neboli v súlade s naznačeným prístupom (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 90, 96, 105, 106, 

110, 113, 114, 121, 374, 375, 422, 469rev, 433, 549, 575rev, 584, 593, 594, 595, 596, 611 a 

960.) 

 

Presnejšie, pokiaľ ide o pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 96, 106, 108 a 549, ktorých cieľom 

je znížiť počet skúšok na zvieratách, Rada plne súhlasí s cieľom vyjadreným v týchto 

pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ale myslí si, že tento cieľ sa zohľadňuje v rámci 

článku 13 ods. 2, ktorý ustanovuje, že skúšobné metódy budú podľa potreby zrevidované, aby 

sa skúšky na zvieratách zdokonalili, nahradili alebo aby sa znížil ich počet.  Myšlienka sa tiež 

vzala do úvahy v rámci návrhu OSOR a súvisiacich zmien a doplnení v hlave III, ktoré sa 

týkajú spoločného využívania údajov, ktoré by mali viesť k menšiemu počtu skúšok na 

stavovcoch. 

 

Iné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ako napríklad pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 593, 

594, 595 a 596, sa nezohľadnili jednoducho preto, lebo by nebolo vhodné zaviesť do tohto 

nariadenia ustanovenia o skupinách spoločností. 

 

Napokon, keďže riziko expozície sa vo všeobecnosti považuje za relatívne nízke a keďže by 

to spôsobilo príliš veľké zaťaženie pre malé a stredné podniky (MSP), nebol zohľadnený 

pozmeňujúci a doplňujúci návrh 110, ktorý by zaviedol pre všetky látky podliehajúce 

registrácii požiadavku vykonať posudzovanie chemickej bezpečnosti. 
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Hlava III – Spoločné využívanie údajov a zabránenie zbytočným skúškam 

 

Spoločná pozícia ustanovuje, že potenciálni registrujúci sú povinní spoločne využívať 

informácie o skúškach na stavovcoch. Informácie, ktoré sa netýkajú skúšok na zvieratách, sa 

musia využívať spoločne, ak o to požiada iný potenciálny registrujúci. Potenciálni registrujúci 

si budú vo všeobecnosti sami spravodlivým, primeraným a nediskriminačným spôsobom deliť 

náklady, najmä vo vzťahu k MSP. 

 

Pre prípady, keď sa delenie nákladov nedá vyriešiť medzi potenciálnymi registrujúcimi, sa 

uvádza jasné a jednoznačné ustanovenie na rovnomerné rozdelenie nákladov. 

 

Na uľahčenie spoločného využívania údajov sa zaviedla jedna predregistračná etapa so 

začiatkom 12 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia a koncom 18 mesiacov po 

nadobudnutí účinnosti nariadenia. 

 

Skutočnosť, že v spoločnej pozícii bolo úplne, v zásade alebo sčasti zohľadnených 30 

pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré Európsky parlament prijal v prvom čítaní 

(pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 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), poukazuje na 

to, že Európsky parlament a Rada majú rovnaké ciele, najmä vo vzťahu k obmedzovaniu 

skúšok na stavovcoch a uľahčovaniu spoločného využívania údajov. 

 

Do spoločnej pozície nebol zapracovaný pozmeňujúci a doplňujúci návrh 383, na základe 

ktorého by boli zhrnutia alebo podrobné zhrnutia štúdií voľne prístupné len 15 rokov po ich 

predložení v rámci registračného postupu, pretože by to mohlo zvýšiť celkové náklady na 

REACH a pretože to predstavuje možný nárast zaťaženia pre priemysel, najmä pre MSP. 

 

Spoločná pozícia nezohľadnila dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, podľa ktorých by sa 

náklady mali deliť úmerne k objemu výroby (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 150 a 155). 

 

Ostatné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy neboli zohľadnené, pretože by neboli v súlade s 

prístupom, ktorý Rada zvolila (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 129, 135 139, 140, 150, 

152, 155, 156, 368, 383 a 385). 
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Hlava IV - Informácie v dodávateľskom reťazci 

 

Rada zahrnula do spoločnej pozície dodatočnú požiadavku poskytnúť kartu bezpečnostných 

údajov v prípade perzistentných, bioakumulatívnych a jedovatých látok alebo veľmi 

perzistentných a veľmi bioakumulatívnych látok a v prípade niektorých prípravkov, ktoré 

obsahujú tieto látky. Vyjasnila sa úloha distributérov pri zabezpečení, aby informácie prúdili 

v dodávateľskom reťazci. Do prílohy I (Všeobecné ustanovenia o posudzovaní látok a 

príprave správ o chemickej bezpečnosti (CSR) a do prílohy II (Pokyny na zostavenie kariet 

bezpečnostných údajov (SDS)) sa zaviedli niektoré zmeny. 

 

Na základe tohto prístupu bola v spoločnej pozícii zohľadnená väčšina pozmeňujúcich a 

doplňujúcich návrhov, ktoré Európsky parlament prijal v prvom čítaní (pozmeňujúce a 

doplňujúce návrhy 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 366 a 710). 

 

Spoločná pozícia neobsahuje pozmeňujúci a doplňujúci návrh 365, ktorý ustanovuje, že 

výrobcovia by mali pracovníkom poskytnúť prístup k informáciám uvedeným do 

dodávateľského reťazca, pretože takáto zodpovednosť prislúcha zamestnávateľovi. Nebol 

zohľadnený pozmeňujúci a doplňujúci návrh 168, ktorý sa týka povinnosti dodávateľa 

poskytnúť prístup k informáciám o predaných látkach, pretože takéto ustanovenie by malo 

byť predmetom všeobecných pravidiel podávania informácií v rámci dodávateľského reťazca. 

 

Hlava V – Nasledujúci používatelia 

 

Spoločná pozícia objasňuje úlohu distributérov a nasledujúcich používateľov v 

dodávateľskom reťazci, najmä pokiaľ ide o to, ako by mali výrobcovia, dovozcovia a 

nasledujúci používatelia reagovať na informácie o určených použitiach poskytnuté 

distributérmi a/alebo nasledujúcimi používateľmi. Podobne ako pozmeňujúci a doplňujúci 

návrh 719 aj spoločná pozícia objasňuje, že nasledujúci používatelia sa môžu zúčastňovať na 

fóre na výmenu informácií o látkach (SIEF).  Na záver spoločná pozícia objasňuje prípady, v 

ktorých by mali nasledujúci používatelia vykonať posudzovanie chemickej bezpečnosti 

(CSA) a 
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vypracovať správu o chemickej bezpečnosti (CSR), najmä tým, že stanovia minimálny prah 

vo výške 1 tony, pod ktorým sa CSR nevyžaduje. Rada sa nakoniec rozhodla zrušiť v 

spoločnej pozícii prílohu Ib (Posudzovanie chemickej bezpečnosti prípravkov) vzhľadom na 

to, že vedecká metodika, ktorá je základom tejto prílohy, sa ešte stále vyvíja. 

 

V spoločnej pozícii sa na základe tohto nezohľadnili niektoré pozmeňujúce a doplňujúce 

návrhy, ktoré Európsky parlament prijal v prvom čítaní (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 

169, 726). Pokiaľ ide o pozmeňujúci a doplňujúci návrh 169, ktorý by zaviedol ľahší postup 

pre MSP, Rada má rovnaký názor, a to, že zaťaženie uložené na túto skupinu spoločností by 

sa malo zmenšiť. Toto je jasne vyjadrené v odôvodnení 8 (osobitne by sa mal zohľadniť 

možný dosah nariadenia REACH na MSP), odôvodnení 34 (usmernenie), v článku 73 

(znížené poplatky pre MSP) článku 76 (pomoc agentúry). 

 

Hlava VI – Hodnotenie 

 

Rada sa v spoločnej pozícii rozhodla pre postup, ktorý je opísaný nižšie: 

 

• Pokiaľ ide o dokumentáciu, zodpovednosť za jej hodnotenie (za kontrolu návrhov na 

skúšky, ako aj kontroly súladu) sa prenáša na agentúru. Agentúra bude môcť 

rozhodnúť, ako najlepšie splniť tieto povinnosti vrátane možnosti využiť externé 

zdroje. 

• Mal by sa uskutočniť minimálny počet kontrol súladu. V právnych predpisoch sa 

uvádza 5 % z prijatých dokumentácií. Tieto kontroly by sa mali zamerať (nie však 

výlučne) na dokumentáciu, v ktorej sa objavili rozpory medzi registrujúcimi rovnakej 

látky, ktorá sa týka látky uvedenej v priebežnom pláne na hodnotenie látok pre celú 

EÚ, alebo v ktorej sa v prípade látok v množstve 1 – 10 ton nepredložili úplné 

informácie uvedené v prílohe VII. 

• Pokiaľ ide o hodnotenie látok, ustanoví sa jeden priebežný plán na hodnotenie látok 

pre celú EÚ pripravený agentúrou na základe podkladov od členských štátov. 
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• Agentúra je zodpovedná za koordináciu procesu hodnotenia látok, pričom sa spolieha 

na to, že tieto hodnotenia vykonajú príslušné orgány členských štátov. Príslušné 

orgány členských štátov môžu pri hodnotení prípadne využiť odborné inštitúcie. 

 

Na základe prijatého prístupu boli v spoločnej pozícii úplne, v zásade alebo sčasti zohľadnené 

pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 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. 

 

V spoločnej pozícii neboli zohľadnené tie pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré by 

preniesli plnú zodpovednosť za hodnotenie látok na agentúru (pozmeňujúce a doplňujúce 

návrhy 170, 202, 203, 742 a 743), avšak spoločná pozícia sa výrazne posunula týmto smerom. 

Rada sa domnieva, ako je uvedené vyššie, že najlepšie fungujúcim riešením je, aby agentúra 

zodpovedala za koordináciu procesu hodnotenia látok a aby sa spoľahla na príslušné orgány 

členských štátov, že hodnotenia vykonajú. Rada v súlade s týmto prístupom podporuje názor 

Európskeho parlamentu, že agentúra by mala v celom procese hodnotenia zohrávať 

významnejšiu úlohu, napr. prostredníctvom vypracovania kritérií na uprednostňovanie látok a 

prostredníctvom ustanovenia priebežného akčného plánu Spoločenstva pre látky, ktoré sa 

majú hodnotiť. 

 

Pokiaľ ide o pozmeňujúci a doplňujúci návrh 177 o povinnej porade s Európskym strediskom 

pre overovanie alternatívnych metód (ECVAM) pred prijatím rozhodnutia o skúškach na 

zvieratách a ktorý nebol priamo vzatý do úvahy v spoločnej pozícii. Článok 13 od. 2 však 

ustanovuje, že skúšobné metódy budú podľa potreby zrevidované, aby sa skúšky na 

zvieratách zdokonalili, nahradili alebo aby sa znížil ich počet, čím sa sleduje rovnaký cieľ, 

pretože EVCAM bude do tejto práce zapojené. 

 

Do spoločnej pozície neboli zapracované pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 173, 176, 186, 

189, 194, 198, 200, 204 a 212, pretože by to nebolo v súlade s prístupom v spoločnej pozícii. 
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Hlava VII – Autorizácia 

 

Do spoločnej pozície Rady sa zahrnuli rôzne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy navrhnuté na 

posilnenie autorizácie a zabezpečenie toho, aby boli ustanovenia uskutočniteľné. 

 

Rozsah pôsobnosti autorizácie, ako je stanovený v článku 56 písm. a) až e) návrhu Komisie, 

sa nezmenil a nedoplnil. V súlade s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 217 sa však 

objasnilo znenie článku 56 písm. f). 

 

Z dôvodu zvyšovania transparentnosti a uľahčenia plánovania v rámci priemyslu agentúra 

uverejní zoznam navrhnutých látok, ktoré spĺňajú kritériá na autorizáciu uvedené v článku 56. 

Na uverejnenom zozname sa uvedie aj to, ktoré látky má agentúra v pláne zahrnúť do prílohy 

XIV. Po období, počas ktorého bude verejnosť môcť nahliadnuť do zoznamu, sa látky 

identifikujú a zaradia do zoznamu. Podobný názor má aj Európsky parlament, ktorý zaviedol 

prílohy XIIIa a XIIIb (pozmeňujúci a doplňujúci návrh 215). 

Autorizácia sa udelí, ak je riziko používania látky primerane pod kontrolou alebo ak sa 

preukáže, že sociálno-ekonomické prínosy plynúce z používania látky prevyšujú riziko pre 

ľudské zdravie alebo životné prostredie, a ak neexistujú vhodné alternatívne látky alebo 

technológie. Vysvetlilo sa, že spôsob primeranej kontroly pri autorizáciách sa nevzťahuje na 

PBT, vPvB a na látky, ktoré spĺňajú kritériá článku 54 písm. a) – c) a f), pre ktoré nie je 

možné stanoviť prah v súlade s oddielom 6.4 prílohy I. Taktiež bolo objasnené, že Komisia 

preskúma prílohu I do 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti nariadenia. 
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Existencia autorizačného postupu by sama osebe podporovala nahrádzanie, lebo pre menej 

škodlivé látky by sa nevyžadovala autorizácia. Žiadosti o autorizáciu budú navyše obsahovať 

analýzu dostupných alternatív zvažujúcu ich riziko a technickú a hospodársku 

uskutočniteľnosť náhrady, aby sa ďalej podporoval vývoj bezpečnejších náhrad. Autorizácie 

okrem toho budú podliehať časovo obmedzeným obdobiam preskúmania a za bežných 

okolností by mali podliehať monitorovaniu zo strany držiteľa autorizácie. Dĺžka časovo 

obmedzeného obdobia preskúmania sa stanoví na základe individuálneho prístupu. 

 

S cieľom vyplniť potenciálne medzery agentúra zváži potrebu obmedzení používania látky vo 

výrobkoch v celej EÚ v čase začlenenia tejto látky do prílohy XIV. 

 

V súlade s týmto prístupom sú do spoločnej pozície úplne, v zásade alebo sčasti zapracované 

pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 215, 216, 217, 219, 223, 226, 227, 229, 235, 236, 237, 241, 

242, 243, 245, 470rev, 471 a 568. 

 

Spoločná pozícia nezohľadňuje pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 214 a 232, ktoré by 

vyžadovali povinnú náhradu v prípade, že existujú vhodné alternatívy. S cieľom zachovať 

konkurencieschopnosť európskeho chemického priemyslu a zároveň ochraňovať ľudské 

zdravie a životné prostredie si Rada myslí, že opatrenia zahrnuté v spoločnej pozícii 

poskytujú vyváženejšie a uskutočniteľnejšie riešenie. 

 

V súlade s touto filozofiou nie je v spoločnej pozície zohľadnený pozmeňujúci a doplňujúci 

návrh 221 o päťročnom obmedzení obdobia preskúmania látok začlenených do prílohy XIV, 

ani časť pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 235 o päťročnom časovom obmedzení pre 

udelené autorizácie. 

 

Vo všeobecnosti viacero pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov (218, 220, 222, 224, 225, 

228, 230, 231, 232, 233, 234, 238, 239, 240, 244 a 246) nebolo zohľadnených v spoločnej 

pozícií, pretože by neboli v súlade s prístupom, ktorý Rada zvolila. 
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Hlava VIII – Obmedzenia 

 

Rada zahrnula do spoločnej pozície prechodné obdobie po nadobudnutí účinnosti nariadenia 

REACH, aby členské štáty mohli zaktualizovať existujúce vnútroštátne právne predpisy, ktoré 

sa týkajú obmedzenia uvádzania na trh a používania chemických látok. Okrem toho sa 

objasnili prílohy XV (Dokumentácie) a XVI (Sociálno-ekonomická analýza). 

 

V súlade s týmto prístupom sú v spoločnej pozícií zohľadnené úplne, v zásade alebo sčasti 

pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 247, 569, 570, 571, 572, 789 a 985. 

 

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 248 a 251 nie sú v spoločnej pozícií zohľadnené. 

 

Hlava IX – Poplatky 

 

Rada zaviedla novú hlavu, ktorá objasňuje, že poplatky, ktoré sa vyžadujú podľa nariadenia, 

sa určia v nariadení Komisie. Nová hlava zahŕňa zásady pre tieto poplatky vrátane myšlienky, 

podľa ktorej sa časť príjmov agentúry prevedie príslušným orgánom členských štátov, ktoré 

sú zodpovedné za vykonanie práce v súlade s nariadením REACH. Pre MSP sa vždy stanovia 

nižšie poplatky. 

 

Hlava X – Agentúra 

 

Spoločná pozícia Rady objasňuje túto hlavu v niekoľkých bodoch vrátane týchto: 

 

• Každý členský štát bude mať v správnej rade jedného zástupcu. 

• Zahrnulo sa objasnenie postupu pri odvolávaní. 

• Upresnilo sa, že pravidlá upravujúce používanie jazykov v agentúre by mali byť v 

súlade s nariadením č. 1/58. 
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• S cieľom vyhnúť sa akejkoľvek nejednoznačnosti vo vzťahu k rozhodnutiu 

2004/97/ES z 13. decembra 2003, v ktorom sa rozhodlo, že sídlo agentúry bude v 

Helsinkách, sa Rada rozhodla vypustiť odkaz na sídlo agentúry v nariadení REACH 

(pozmeňujúci a doplňujúci návrh 291). 

• Agentúra bude získavať svoje financie z príspevkov z rozpočtu Spoločenstva, 

poplatkov uhrádzaných priemyslom a dobrovoľných príspevkov od členských štátov. 

 

V súlade s uvedeným spoločná pozícia úplne, v zásade alebo sčasti zohľadňuje pozmeňujúce 

a doplňujúce návrhy 258, 259, 260, 261, 265, 266, 270, 285, 288, 291, 293, 294, 418, 796 a 

801. 

 

Do spoločnej pozície neboli zapracované všetky pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, podľa 

ktorých by agentúra mala niesť celkovú zodpovednosť za riadenie nariadenia REACH (najmä 

pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 253, 256 a 795) a tie pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, 

ktoré kladú dôraz na agentúru ako na hlavnú autoritu v oblasti nariadenia REACH 

(pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 260, 261, 262, 263 a 796). 

 

V spoločnej pozícii sa agentúre pridelila významnejšia úloha v celom procese hodnotenia, 

pričom sa v nej objasňuje, že členské štáty by mali vykonávať hodnotenie látok. 

 

Okrem toho sa nezahrnuli pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 267, 269, 360 a 1037, pretože by 

nebolo vhodné priamo alebo nepriamo zapojiť Európsky parlament do vymenovania členov 

správnej rady. 

 

Vo všeobecnosti sa v spoločnej pozícii nezohľadnili tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy: 

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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