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B9-0202/2020

Uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, 
ktorým sa čiastočne udeľuje autorizácia na určité použitia oxidu chrómového podľa 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACHLaw Ltd)
(D066992/01 – 2020/2670(RSP))

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa čiastočne udeľuje 
autorizácia na určité používanie oxidu chrómového podľa nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACHLaw Ltd) (D066992/01),

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 
z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií 
(REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 
1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) 
č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 
93/105/ES a 2000/21/ES (ďalej len „nariadenie REACH“)1, a najmä na jeho článok 64 
ods. 8,

– so zreteľom na stanoviská výboru pre hodnotenie rizík (ďalej len „RAC“) a výboru pre 
sociálno-ekonomickú analýzu (ďalej len „SEAC“) Európskej chemickej agentúry 
(ECHA)2, podľa článku 64 ods. 5 druhého pododseku nariadenia REACH,

– so zreteľom na článok 11 a 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady 
mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích 
právomocí Komisie3,

– so zreteľom na rozsudok Všeobecného súdu zo 7. marca 2019 vo veci T-837/164,

1 Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.
2 Na použitie 1 (formulácia zmesí oxidu chrómového na funkčné chrómovanie, funkčné chrómovanie s 
dekoratívnym charakterom a úpravu povrchu (okrem ETP) na použitie v rôznych priemyselných odvetviach, 
najmä v architektúre, automobilovom priemysle, výrobe a úprave kovov a všeobecnom inžinierstve) sú 
stanoviská RAC a SEAC z 19. mája 2017 k dispozícii na adrese: 
https://echa.europa.eu/documents/10162/5dab062f-8e37-9dae-40bd-25fa2ca625be 

Na požitie 2 (funkčné chrómovanie) sú stanoviská RAC a SEAC z 19. mája 2017 k dispozícii na adrese: 
https://echa.europa.eu/documents/10162/c4fd2e61-4592-49e8-1e0b-34892be42ce7 
Na použitie 4 (úprava povrchu (okrem ETP) na použitie v rôznych priemyselných odvetviach, najmä v 
architektúre, automobilovom priemysle, výrobe a úprave kovov a všeobecnom inžinierstve) sú stanoviská RAC a 
SEAC z 19. mája 2017 k dispozícii na adrese: 
https://echa.europa.eu/documents/10162/d05d7ddc-67af-b7db-3c5c-e95b2d3f8165 
Na použitie 3 (funkčné chrómovanie s dekoratívnym charakterom), na ktoré žiadateľ predložil žiadosť a RAC a 
SEAC prijali stanoviská 19. mája 2017, (ktoré sú k dispozícii na adrese: 
https://echa.europa.eu/documents/10162/d198c14b-0eca-ef10-5444-33313c7742b0) sa nevzťahuje návrh 
vykonávacieho rozhodnutia Komisie.
3 Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13. 
4 Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. marca 2019, Švédsko/Komisia, T-837/16, ECLI:EÚ:T:2019:144.

https://echa.europa.eu/documents/10162/5dab062f-8e37-9dae-40bd-25fa2ca625be
https://echa.europa.eu/documents/10162/c4fd2e61-4592-49e8-1e0b-34892be42ce7
https://echa.europa.eu/documents/10162/d05d7ddc-67af-b7db-3c5c-e95b2d3f8165
https://echa.europa.eu/documents/10162/d198c14b-0eca-ef10-5444-33313c7742b0
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– so zreteľom na článok 112 ods. 2 a ods. 3 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie 
a bezpečnosť potravín,

A. keďže oxid chrómový bol pridaný do zoznamu navrhovaných látok vzbudzujúcich 
veľmi veľké obavy podľa nariadenia REACH v roku 20105 z dôvodu jeho klasifikácie 
ako karcinogénnej látky (kategória 1A) a mutagénnej látky (kategória 1B);

B. keďže oxid chrómový bol zaradený do prílohy XIV k nariadeniu REACH v roku 20136 
z dôvodu jeho klasifikácie ako karcinogénnej látky a mutagénnej látky, vysokých 
objemov, ktoré sa v súčasnosti používajú, vysokého počtu miest, v ktorých sa používa v 
Únii, a rizika významného vystavenia pracovníkov7, s dátumom zákazu 21. septembra 
2017;

C. keďže spoločnosti, ktoré chceli pokračovať v používaní oxidu chrómového, museli 
predložiť žiadosť o autorizáciu do 21. marca 2016;

D. keďže REACHLaw Ltd (ďalej len „žiadateľ“) pôsobí len ako zástupca akciovej 
spoločnosti Novotroitsk Plant of Chromium Compounds („NPCC“), ruského výrobcu 
oxidu chrómového;

E. keďže žiadateľ predložil žiadosť o autorizáciu na štyri použitia oxidu chrómového 
(ďalej len „žiadosť NPCC“); keďže kľúčové dokumenty poskytnuté v rámci žiadosti 
NPCC sú rovnaké ako „nezmenená konečná verzia“ predložená v rámci žiadosti8, ktorú 
v mene konzorcia viac ako 150 spoločností predložila spoločnosť LANXESS 
Deutschland GmbH a šesť ďalších spoločností (ďalej len „žiadosť LANXESS“), pričom 
však presné členstvo konzorcia nie je známe;

F. keďže jedinými informáciami, ktoré nie sú dôverné a ktoré poskytol žiadateľ, okrem 
informácií uvedených v žiadosti LANXESS, je polstranové vyhlásenie, v ktorom sa 
uvádza, že oslovil svojich zákazníkov v Únii, ktorí sú všetci len distribútori, s cieľom 
získať podrobnejšie a konkrétnejšie údaje o použití od nich, ich zákazníkov a 
nadväzujúceho dodávateľského reťazca v snahe zlepšiť databázu, ale že dostal len 
niekoľko vyplnených dotazníkov9; inými slovami, žiadateľ nedokázal získať 
podrobnejšie a konkrétnejšie údaje o použití od svojich zákazníkov, a preto sa plne 
spolieha na nezmenenú konečnú verziu žiadosti LANXESS;

G. keďže žiadosť LANXESS zjavne nespĺňala požiadavky nariadenia REACH, na čo už 

5 Rozhodnutie výkonného riaditeľa ECHA zo 14. decembra 2010 o zahrnutí látok vzbudzujúcich veľmi veľké 
obavy do zoznamu navrhovaných látok ED/95/2010, k dispozícii na adrese: 
https://echa.europa.eu/documents/10162/6b11ec66-9d90-400a-a61a-90de9a0fd8b1 
6 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 348/2013 zo 17. apríla 2013, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XIV k nariadeniu 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií 
(„REACH“), (Ú. v. EÚ L 108, 18.4.2013, s. 1).
7 odporúčanie Európskej chemickej agentúry (ECHA) z 20. decembra 2011 o zaradení látok do prílohy XIV, 
dostupné na adrese: 
https://echa.europa.eu/documents/10162/13640/3rd_a_xiv_recommendation_20dec2011_en.pdf
8 pozri napríklad použitie 2 „poznámka pre čitateľa“ v správe o chemickej bezpečnosti predloženej žiadateľom, 
ktorá je dostupná na adrese: https://echa.europa.eu/documents/10162/7dd2ade6-bb47-4080-8124-a97335f9d2b8
9 Tamtiež.

https://echa.europa.eu/documents/10162/6b11ec66-9d90-400a-a61a-90de9a0fd8b1
https://echa.europa.eu/documents/10162/13640/3rd_a_xiv_recommendation_20dec2011_en.pdf
https://echa.europa.eu/documents/10162/7dd2ade6-bb47-4080-8124-a97335f9d2b8


PE647.699v01-00 4/11 RE\1209041SK.docx

SK

Parlament podrobne upozornil Komisiu vo svojom uznesení z 27. marca 201910;

H. keďže je zrejmé, že žiadosť NPCC je ako kópia žiadosti LANXESS rovnako 
nevyhovujúca;

I. keďže je znepokojujúce, že návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie nerieši vážne 
obavy, ktoré Parlament vzniesol vo svojej námietke voči návrhu vykonávacieho 
rozhodnutia Komisie týkajúceho sa žiadosti LANXESS, a že napriek tomu navrhuje 
udeliť povolenie NPCC prostredníctvom žiadateľa;

J. keďže prvoradým cieľom nariadenia REACH v zmysle jeho odôvodnenia 16, ako ho 
vykladá Súdny dvor Európskej únie11, je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany ľudského 
zdravia a životného prostredia;

K. keďže okrem toho podľa článku 55 nariadenia REACH a so zreteľom na jeho 
odôvodnenie 12 je hlavným cieľom autorizácie nahradiť látky vzbudzujúce veľké obavy 
bezpečnejšími alternatívnymi látkami alebo technológiami;

L. keďže RAC potvrdil, že nie je možné stanoviť „odvodenú hladinu, pri ktorej 
nedochádza k žiadnym účinkom“, pokiaľ ide o karcinogénne vlastnosti oxidu 
chrómového12, ktorý sa preto na účely článku 60 ods. 3 písm. a) nariadenia REACH 
považuje za bezprahovú látku, t. j. látku, v prípade ktorej nie je možné stanoviť 
teoretickú „bezpečnú úroveň expozície“;

M. keďže v článku 60 ods. 4 nariadenia REACH sa stanovuje, že autorizácia na používanie 
látky, u ktorej nie je možné stanoviť bezpečnú úroveň expozície, sa môže udeliť 
len v prípade, že sa preukáže, že sociálno-ekonomický prínos prevažuje nad rizikom 
používania týchto látok pre ľudské zdravie alebo pre životné prostredie a ak neexistujú 
vhodné alternatívne látky alebo technológie;

N. keďže podľa článku 62 ods. 4 písm. d) nariadenia REACH sa vyžaduje, aby žiadatelia 
predložili správu o chemickej bezpečnosti v súlade s jeho prílohou I; keďže táto správa 
musí obsahovať odhad úrovní expozície, najmä s prihliadnutím na reprezentatívne údaje 
o expozícii, množstvo látky pre každé identifikované použitie, činnosti pracovníkov 
súvisiace s procesmi a trvanie a frekvenciu ich expozície účinkom látky13;

O. keďže žiadateľ plánuje v Únii ročne dodávať do 1 000 ton oxidu chrómového14, ale 
neposkytol základné informácie, ako sú informácie o rozčleneni tejto tonáže podľa 
požadovaných použití, ale len uvádza odhad, podľa ktorého je rozčlenenie je rovnaké 
ako v prípade žiadosti LANXESS15, v ktorej sa uvádza 6 000 ton na použitie 2 a 900 ton 

10 Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. marca 2019 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa 
udeľuje autorizácia na určité použitia oxidu chrómového podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 1907/2006 (Lanxess Deutschland GmbH a i.) (Prijaté texty, P8_TA(2019)0317).
11 Rozsudok Súdneho dvora (veľkej komory) zo 7. júla 2009, S.P.C.M. SA a i. v Secretary of State for the 
Environment, Food and Rural Affairs, C-558/07, ECLI:EU:C:2009:430, bod 45.
12 Stanoviská RAC a SEAC z 19. mája 2017, pozri stanoviská k použitiu 2, s. 4.
13 Oddiel 5 prílohy I k nariadeniu REACH, najmä oddiel 5.2.4.
14 Stanoviská RAC a SEAC z 19. mája 2017, pozri napr. stanoviská k použitiu 2, s. 6.
15 Stanoviská RAC a SEAC z 19. mája 2017, pozri napr. stanoviská k použitiu 2, s. 12.
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na použitie 416;

P. keďže žiadateľ uviedol, že jeho dodávateľský reťazec bude totožný s dodávateľským 
reťazcom, na ktorý sa vzťahuje žiadosť LANXESS, bez toho, aby uviedol údaje o počte 
príslušných následných užívateľov ani o počte pracovníkov vystavených v dôsledku 
dovozu NPCC, čo samo osebe dokazuje nesúlad žiadosti NPCC; napriek tomu, že RAC 
a SEAC uviedli, že nie je možné potvrdiť zhodnosť dodávateľských reťazcov, svoje 
stanoviská založili na tomto predpoklade17;

Q. keďže žiadosť NPCC vychádzajúca z údajov poskytnutých v rámci žiadosti LANXESS 
sa potenciálne týka veľmi veľkého počtu následných užívateľov (viac ako 2 100 miest) 
pôsobiacich v širokej škále priemyselných odvetví od automobilového priemyslu po 
hydrauliku, od všeobecného inžinierstva po tlač, od sanitárnych po vojenské zariadenia 
a od potravín až po oceliarsky priemysel, s vysokým počtom vystavených pracovníkov 
(viac ako 32 000) a veľmi vysokým počtom ľudí, ktorí podľa odhadov pracujú a žijú v 
blízkom susedstve (21 miliónov)18;

R. keďže RAC odhadol, že udelenie autorizácie na základe žiadosti LANXESS by viedlo 
každý rok k 30 štatistickým smrteľným prípadom rakoviny, pokiaľ ide o použitia 
zodpovedajúce tým, o ktoré sa žiada v žiadosti NPCC19;

S. keďže návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie sa formálne týka troch použití; keďže 
podľa SEAC majú opisy použitia 2 a 4 mimoriadne široký rozsah20; keďže je tým 
dotknuté hodnotenie rizika, sociálno-ekonomické posúdenie, ako aj posúdenie 
dostupnosti vhodných alternatív;

T. keďže RAC v prípade žiadosti LANXESS skonštatoval, že pokiaľ ide o každé 
požadované použitie, existuje nesúlad medzi celkovým počtom potenciálnych miest (do 
1 590), počtom členov konzorcia (150 +) a nameranými údajmi o expozícii (zo 6 až 23 
miest);

U. keďže inými slovami, údaje, ktoré mali byť reprezentatívne pre širokú škálu veľmi 
rôznych miest z celej Únie, v ktorých sa realizuje chrómovanie, pochádzajú z menej ako 
2 % dotknutých miest a len zo štvrtiny či dokonca z menej než jednej desatiny 
členských štátov21;

V. keďže RAC v dôsledku toho zistil v hodnotení rizika výrazné nezrovnalosti, čo 
vyvoláva vážne obavy, pokiaľ ide o reprezentatívnosť a spoľahlivosť informácií o 

16 Stanoviská RAC a SEAC z 19. mája 2017, pozri stanoviská k použitiu 2, príloha 1, s. 28 a stanoviská k 
použitiu 4, príloha 1, s. 42.
17 Stanoviská RAC a SEAC z 19. mája 2017, pozri napr. stanoviská k použitiu 2, s. 7.
18 Stanoviská RAC a SEAC z 19. mája 2017, pozri stanoviská k použitiu 2, príloha 1, s. 42 a stanoviská k 
použitiu 4, príloha 1, s. 55-56.
19 Tamtiež.
20 Stanoviská RAC a SEAC z 19. mája 2017, pozri stanoviská k použitiu 2, príloha 1, s. 36 a stanoviská k 
použitiu 4, príloha 1, s. 59.
21 Použitie 2: Spolu 1 590 miest s nameranými údajmi o expozícii z 23 miest v siedmich členských štátoch (pozri 
stanoviská RAC a SEAC z 19. mája 2017, príloha 1, s. 7 – 8); Použitie 4: Spolu 515 miest s nameranými údajmi 
o expozícii z 11 miest v dvoch členských štátoch (pozri stanoviská RAC a SEAC z 19. mája 2017, príloha 1, s. 8 
– 9);
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expozícii, okrem iného, pracovníkov22;

W. keďže v návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie sa uvádza, že neboli poskytnuté 
potrebné informácie o expozičných scenároch pre pracovníkov23;

X. keďže namiesto toho, aby sa žiadosť NPCC považovala za nesúladnú s článkom 60 ods. 
7 nariadenia REACH, návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie len vyžaduje, 
aby žiadateľ poskytol chýbajúce informácie24 v správe o preskúmaní, ktorá by sa mala 
vypracovať niekoľko rokov po prijatí tohto návrhu rozhodnutia25;

Y. keďže cieľom revíznej správy v súlade s článkom 61 nariadenia REACH nie je 
poskytnúť spoločnostiam dodatočný čas na vyplnenie medzier v informáciách, ktoré sa 
musia poskytnúť pred autorizáciou, keďže tieto informácie sú kľúčové pre 
rozhodovanie, ale cieľom je zabezpečiť, aby informácie pôvodne uvedené v žiadosti 
boli stále aktuálne;

Z. keďže všeobecný súd jasne uviedol, že cieľom podmienok uložených v súlade s 
článkom 60 ods. 8 a ods. 9 nariadenia REACH nemôže byť napraviť prípadné 
nedostatky žiadosti o autorizáciu alebo prípadné nedostatky posúdenia podmienok, 
ktoré je úlohou Komisie26;

AA. keďže udelenie autorizácie na základe žiadosti NPCC napriek zrejmej nedostatočnej 
reprezentatívnosti údajov v správe o chemickej bezpečnosti je v rozpore s účelom 
systému autorizácie ex ante, ktorým sa dôkazné bremeno prenáša na žiadateľa27;

AB. keďže SEAC vo svojom stanovisku okrem toho zdôraznil významné neistoty v analýze 
alternatív predložených žiadateľom, ktoré sa takisto odrážajú v návrhu vykonávacieho 
rozhodnutia Komisie28;

AC. keďže technická alternatíva je látka, ktorá môže dosiahnuť rovnakú funkciu ako látka 

22 Pozri stanoviská RAC a SEAC z 19. mája 2017 k použitiu 2, príloha 1, s. 24 a k použitiu 4, príloha 1, s. 36: 
„Najväčšia neistota vyplýva z toho, že neexistuje jasné prepojenie medzi prevádzkovými podmienkami, 
opatreniami na zníženie rizika a hodnotami expozície pre konkrétne úlohy a miesta, ktoré by mohli oprávnene 
reprezentovať žiadosť. RAC to považuje za veľký nedostatok žiadosti, keďže existuje široká variabilita medzi 
závodmi, v ktorých sa vykonáva chrómovanie, pokiaľ ide napr. o štruktúru budovy, rozsah a frekvenciu 
chrómovania, úroveň automatizácie procesu, používanie elektrolýzy, veľkosť pochrómovaných častí a 
dostupnosť LEV (lokálneho odsávania výfukových plynov), čo má vplyv na expozície a opatrenia na zníženie 
rizika potrebné na kontrolu expozície.“ (pridaný vlastný dôraz).
23 Odôvodnenie 6 návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie.
24 Ako sa podrobne uvádza v článku 2 návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie: „Držiteľ autorizácie 
vypracuje osobitné expozičné scenáre pre reprezentatívne procesy, operácie a jednotlivé úlohy (vrátane 
automatických vs. manuálnych systémov a otvorených vs. uzavretých systémov a ich kombinácií), v ktorých sú 
opísané opatrenia na zníženie rizika a prevádzkové podmienky reprezentatívne pre všetky miesta, v ktorých sa 
povolené použitia uplatňujú a ktoré sa používajú na kontrolu expozície pracovníkov voči šesťmocnému chrómu 
a jeho emisiám do životného prostredia, v každom jednotlivom prípade. Expozičné scenáre musia obsahovať 
informácie o úrovniach expozície vyplývajúcich z vykonávania uvedených opatrení na zníženie rizika a 
prevádzkových podmienok [...]“.
25 Odôvodnenie 20 a článok 7 návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie.
26 Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. marca 2019, Švédsko/Komisia, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144, body 82 a 
83.
27 pozri najmä článok 1 ods. 3 nariadenia REACH. 
28 Odôvodnenie 12 návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie.
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vzbudzujúca veľmi veľké obavy, s potenciálne nižšou, ale stále prijateľnou úrovňou 
úžitkových vlastností, alebo prípadne zmeny vo výrobe, spracovaní alebo výrobku, 
ktoré úplne odstraňujú potrebu látky29;

AD. keďže podľa analýzy alternatív v žiadosti spoločnosti LANXESS sú k dispozícii 
alternatívy pre jednotlivé aplikácie, ale bolo by potrebné nájsť jedinú náhradu, ktorá by 
bola vhodná na všetky účely a na všetky použitia30;

AE. keďže takýto „univerzálny prístup“, a to najmä v žiadosti o autorizáciu, ktorá sa 
vzťahuje na veľmi rozdielne odvetvia a použitia s veľmi odlišnými požiadavkami na 
funkciu, neprimerane diskriminuje alternatívy, ktoré sú k dispozícii buď v určitých 
odvetviach, alebo na určité účely, a v prípade, ak by sa uplatnil, by žiadateľovi poskytol 
neoprávnenú výnimku z povinnosti preukázať, že neexistuje alternatíva pre jednotlivé 
použitia, pre ktoré sa autorizácia žiada; keďže takýto prístup je v rozpore s cieľom 
náhrady zakotveným v článku 55 nariadenia REACH a nepodporuje inovácie;

AF. keďže dostupnosť vhodných alternatív k funkčnému chrómovaniu potvrdil nedávny 
prieskum Nemeckého spolkového inštitútu pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri 
rôznych aplikáciách31;

AG. keďže SEAC pre použitia 2 a 4 uviedol, „že široký rozsah použitia, o ktorý sa žiadalo 
[...], zahŕňa technické aplikácie, pre ktoré už môžu byť dostupné a realizované vhodné 
alternatívy, alebo sa budú môcť realizovať v krátkom čase“, ale potom dospel k záveru, 
že „súvisiace posúdenie vykonané žiadateľom je príliš všeobecné na to, aby sa tieto 
vylúčili z rozsahu pôsobnosti autorizácie“32;

AH. keďže v dôsledku toho nie sú žiadne aplikácie výslovne vylúčené z rozsahu pôsobnosti 
autorizácie;

AI. keďže Všeobecný súd zrušil autorizáciu z dôvodu, že Komisia neoverila dostatočné 
množstvo podstatných a overiteľných informácií a nedospela buď k záveru, že neboli k 
dispozícii vhodné alternatívy pre žiadne z použití uvedených v žiadosti, alebo že ku dňu 
autorizácie boli zostávajúce nejasnosti týkajúce sa nedostatku dostupných alternatív len 

29 Usmernenie k príprave žiadosti o autorizáciu (Ú. v. EÚ C 28, 28.1.2011, s. 1).
30 Analýza alternatív, s. 11 – 12: „Niekoľko alternatív sa testuje na nahradenie oxidu chrómového. Bolo by 
potrebné nájsť náhradu, ktorá bude spĺňať požiadavky pre všetky rôzne druhy výrobkov a pre rôzne použitia v 
rámci každej konkrétnej aplikácie a ktorá bude zároveň technicky a ekonomicky realizovateľná. Mnohé 
alternatívy sú v súčasnosti navrhnuté pre jednotlivé aplikácie a niektoré z požiadaviek na funkčné chrómovanie 
dostatočné, ale žiadna z nich nemá všetky kľúčové vlastnosti porovnateľné s funkčným chrómovaním vodným 
roztokom oxidu chrómového...“,
https://echa.europa.eu/documents/10162/70ae9192-4c86-4e68-9021-0a90f7b56444
31 Prieskum technickej a ekonomickej uskutočniteľnosti dostupných alternatív pre oxid chrómový na trhu s 
tvrdým/funkčným a dekoratívnym chrómovaním, Spolkový inštitút pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, 
Nemecko, 2020, posledný odsek abstraktu: „V tomto prieskume sa však zistilo, že dostupné alternatívy sú 
technicky a ekonomicky realizovateľné – niekedy len na jedno alebo niekoľko použití, niekedy dokonca aj pre 
viac oblastí použitia. Niektoré alternatívy sú už dlho zavedenými technológiami so známymi silnými a slabými 
stránkami. A prebieha vývoj, ktorý rozširuje oblasti uplatňovania a špecifikácie týchto procesov.“,  
https://www.baua.de/EN/Service/Publications/Report/Gd101.html
32 Stanoviská RAC a SEAC z 19. mája 2017 týkajúce sa použití 2 a 4, s. 15.

https://echa.europa.eu/documents/10162/70ae9192-4c86-4e68-9021-0a90f7b56444
https://www.baua.de/EN/Service/Publications/Report/Gd101.html
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zanedbateľné33;

AJ. keďže v tomto prípade neistota týkajúca sa analýzy alternatív nebola ani zďaleka 
zanedbateľná, keďže SEAC zastával názor, že prístup žiadateľa, pokiaľ ide o existujúce 
alternatívy, nebol „úplne primeraný“34;

AK. keďže Všeobecný súd potvrdil, že pokiaľ ide o neexistenciu existujúcich alternatív, 
dôkazné bremeno nesie žiadateľ a keď ho neunesie, „autorizácia mu nemôže byť 
udelená“; keďže v tej istej veci Všeobecný súd tiež konštatoval, že „žiadny subjekt 
zapojený do postupu autorizácie, ani ECHA alebo Komisia, nemá povinnosť preukázať 
opak podmienky spojenej s neexistenciou alternatívnych riešení, a to že alternatívne 
riešenia skutočne existujú“35;

AL. keďže vzhľadom na neistotu, na ktorú poukazuje SEAC, pokiaľ ide o dostupnosť 
alternatív, Komisia navrhuje udeliť autorizáciu na základe predpokladu, že neexistujú 
vhodné alternatívy pre všetky uvedené použitia, a nie na základe významných a 
spoľahlivých dôkazov, a v situácii, ktorá bola spôsobená tým, že žiadateľ neuniesol 
dôkazné bremeno, čo je v rozpore s požiadavkou, ako to konštatoval Všeobecný súd36;

AM. keďže „s cieľom zabezpečiť, aby sa autorizácia vzťahovala len na tie použitia, pre ktoré 
nie sú dostupné žiadne vhodné alternatívy, Komisia považuje za potrebné bližšie 
špecifikovať opis použití 2 a 4“ s „kľúčovými funkciami“, pričom sa domnieva, „že 
žiadateľ splnil len svoje dôkazné bremeno pri preukazovaní absencie vhodných 
alternatív, pokiaľ ide o použitia 2 a 4 len v súvislosti s takýmto obmedzeným rozsahom 
použitia“37;

AN. keďže po prvé, to, čo Komisia považuje za obmedzenie rozsahu de facto, predstavuje 
úplný zoznam všetkých kľúčových funkcií, pre ktoré sa oxid chrómový používa, a preto 
žiadnym spôsobom neobmedzuje rozsah autorizácie38;

AO. keďže Všeobecný súd výslovne zamietol podobný pokus Komisie o udelenie 
autorizácie, pri ktorej sa mal údajne obmedziť rozsah pôsobnosti39;

AP. keďže po druhé, návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie ponecháva žiadateľovi 

33 Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. marca 2019, Švédsko/Komisia, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144, bod 86.
34 Stanoviská RAC a SEAC z 19. mája 2017 týkajúce sa použitia 2, príloha 1, s. 37: „Podľa žiadateľa aplikácie, 
pri ktorých je už nahradenie možné, nie sú uvedené v žiadosti. Žiadateľ však nešpecifikuje takéto aplikácie ani 
súvisiace technické požiadavky. SEAC nepovažuje prístup žiadateľa k vyriešeniu tohto problému za úplne 
vhodný a zdôrazňuje, že je potrebné, aby žiadateľ konkrétnejšie preukázal, že nahradenie sa uskutočnilo tam, 
kde je to skutočne možné. Mohlo sa to dosiahnuť vykonaním presnejších a konkrétnejších posúdení alternatív.“
35 Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. marca 2019, Švédsko/Komisia, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144, bod 79.
36 Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. marca 2019, Švédsko/Komisia, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144, bod 86.
37 Odôvodnenia 13 a 14 návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie.
38 Porovnaj článok 1 ods. 1 návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie so stanoviskami RAC a SEAC z 19. 
mája 2017 pre použitie 2, príloha 1, s. 30, a pre použitie 4, príloha 1, s. 44.
39 Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. marca 2019, Švédsko/Komisia, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144, bod 97: 
„sa totiž konštatovanie, že používanie chrómanov olovnatých dotknutých vo veci samej sa obmedzuje len na 
prípady, keď je prítomnosť zloženia látok obsahujúceho tieto chrómany skutočne nevyhnutná, rovná 
konštatovaniu, že následný užívateľ sa zakaždým, keď identifikuje alternatívne riešenie, bude musieť zdržať 
používania chrómanov olovnatých dotknutých vo veci samej.  Takéto vyhlásenie je pritom silným indikátorom 
skutočnosti, že ku dňu prijatia napadnutého rozhodnutia sa sama Komisia nedomnievala, že preskúmanie 
podmienky týkajúcej sa nedostupnosti alternatívnych riešení bolo ukončené.“
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možnosť subjektívne rozhodnúť po udelení autorizácie, či je použitie látky 
„nevyhnutné“ pre tieto kľúčové funkcie, hoci takáto analýza sa má vykonať ako 
podmienka získania autorizácie;

AQ. keďže Komisia teda deleguje na žiadateľa svoju výhradnú právomoc dospieť k záveru 
týkajúcemu sa analýzy alternatív, a to v rozpore s ustanoveniami nariadenia REACH, 
ktoré od Komisie vyžadujú, aby prijala konečné rozhodnutie o tom, či žiadateľ úspešne 
preukázal, že neexistuje žiadna iná alternatíva pre dané použitie, ako to pripomenul 
Všeobecný súd40;

AR. keďže po tretie, v návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie sa požaduje, aby 
chýbajúce informácie týkajúce sa analýzy alternatív poskytli následní užívatelia 
prostredníctvom oznámení podľa článku 66 ods. 1 nariadenia REACH po udelení 
autorizácie41;

AS. keďže takéto informácie boli potrebné na to, aby Komisia mohla dospieť v prvom rade 
k záveru, či boli pre každú uvedenú žiadosť k dispozícii alternatívy; keďže tento prístup 
je tiež zjavne nezlučiteľný s rozsudkom Všeobecného súdu42;

AT. keďže návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie nielenže odmeňuje zaostávajúcich, 
ale odrádza aj od inovácií a odrádza priekopníkov, ktorí investovali do bezpečnejších 
alternatív;

AU. keďže Všeobecný súd rozhodol, že v prípade, ak sú vo všeobecnosti dostupné vhodné 
alternatívy, ale takéto riešenia nie sú pre žiadateľa technicky alebo ekonomicky 
uskutočniteľné, autorizáciu možno udeliť, ak sociálno-ekonomické prínosy prevyšujú 
riziko pre ľudské zdravie alebo životné prostredie a žiadateľ predloží substitučný plán v 
zmysle článku 60 ods. 4 písm. c) nariadenia REACH43;

AV. keďže Komisia však od žiadateľa nežiadala substitučný plán;

AW. keďže viacerí následní užívatelia, na ktorých sa vzťahuje návrh vykonávacieho 
rozhodnutia Komisie, už požiadali o autorizáciu oddelene; keďže RAC a SEAC už 
vydali svoje stanoviská k niektorým z týchto žiadostí; keďže niektoré autorizácie pre 
následných užívateľov už boli udelené;

AX. keďže však môžu existovať špecifické aplikácie spomedzi veľkej škály použití, na ktoré 

40 Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. marca 2019, Švédsko/Komisia, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144, bod 64: „ 
iba Komisii prislúcha overiť, či sú splnené podmienky stanovené v tomto ustanovení“ (článok 60 ods. 4) (vlastné 
podčiarknutie), pozri aj odsek 78.
41 Článok 5 návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa vyžaduje, aby následní užívatelia vo svojich 
oznámeniach podľa článku 66 ods. 1 nariadenia REACH uviedli: „vysvetlenie kľúčových funkcií oxidu 
chrómového uvedených v článku 1 ods. 1, ktoré sú potrebné na ich použitie, vrátane odôvodnenia, prečo sú 
takéto kľúčové funkcie potrebné pre toto použitie“.
42 Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. marca 2019, Švédsko/Komisia, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144, bod 82: 
„treba zdôrazniť, že v zásade bez ohľadu na ich obsah cieľom podmienok uložených v súlade s článkom 60 ods. 
8 a článkom 60 ods. 9 písm. d) a e) nariadenia č. 1907/2006 nemôže byť napraviť prípadné nedostatky žiadosti o 
autorizáciu alebo analýzy alternatívnych riešení predloženej žiadateľom o autorizáciu, alebo dokonca prípadné 
nedostatky posúdenia podmienok stanovených v článku 60 ods. 4 nariadenia č. 1907/2006“.
43 Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. marca 2019, Švédsko/Komisia, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144, bod 75 a 
76.
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sa vzťahuje žiadosť NPCC, pre ktoré následní užívatelia nepodali samostatnú žiadosť o 
autorizáciu, ale pre ktoré môžu byť splnené podmienky článku 60 ods. 4 nariadenia 
REACH;

AY. keďže Parlament vo svojom uznesení z 27. marca 2019 preto považoval za vhodné 
udeliť výnimočne takýmto následným užívateľom, ktorí nepodali samostatnú žiadosť a 
v prípade ktorých chýbajú potrebné údaje, možnosť predložiť chýbajúce údaje v krátkej 
lehote44;

AZ. keďže je nanajvýš poľutovaniahodné, že Komisia takto nepostupovala, ale pokračuje 
spôsobom, ktorý je v rozpore s rozsudkom Všeobecného súdu, a pripravuje autorizácie 
v súvislosti so žiadosťami, v prípade ktorých chýbajú dostatočné dôkazy na preukázanie 
toho, že podmienky autorizácie podľa nariadenia REACH sú splnené;

BA. keďže súhrnne možno povedať, že návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie je 
nezákonný, pretože:

a. je v rozpore s článkom 60 nariadenia REACH, keďže sa zakladá na žiadosti, ktorá 
nespĺňa požiadavky stanovené v uvedenom článku, pretože táto neobsahuje kľúčové 
informácie, pokiaľ ide o použitia, pre ktoré sa žiada, najmä pokiaľ ide o súvisiacu tonáž, 
prevádzkové podmienky, expozičné scenáre a opatrenia na riadenie rizík, a chýba mu 
riadne posúdenie bezpečnejších alternatív a substitučného plánu, a preto nie je možné 
overiť, či sú splnené podmienky na udelenie autorizácie;

b. sa snaží odstrániť nedostatky tým, že od následných užívateľov bude požadovať 
poskytnutie informácií, ktoré je potrebné uviesť v samotnej žiadosti, po udelení 
autorizácie v rámci budúceho preskúmania;

c. nezákonne deleguje na žiadateľa svoju výhradnú právomoc s cieľom dospieť k záveru o 
dostupnosti alternatív;

1. domnieva sa, že návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie prekračuje rámec 
vykonávacích právomocí, ktoré sú ustanovené v nariadení REACH;

2. žiada Komisiu, aby stiahla svoj návrh vykonávacieho rozhodnutia a aby predložila 
výboru nový návrh;

3. opätovne vyzýva Komisiu, aby výnimočne poskytla následným užívateľom, ktorých 
použitie je zahrnuté v žiadosti NPCC, ale v prípade ktorých ešte nebola podaná 
samostatná žiadosť o autorizáciu, možnosť predložiť chýbajúce údaje vo veľmi krátkej 
lehote vrátane substitučného plánu, ak žiadateľ tvrdí, že alternatívy, ktoré sú k 
dispozícii, nie sú preňho technicky alebo ekonomicky realizovateľné;

4. vyzýva RAC a SEAC, aby urýchlene posúdili z tohto vyplývajúce doplnené žiadosti 
vrátane riadnej kontroly, či tieto žiadosti obsahujú všetky potrebné informácie uvedené 
v článku 62 nariadenia REACH;

5. vyzýva Komisiu, aby urýchlene predložila nový návrh v plnom súlade s nariadením 

44 Pozri odsek 3 uznesenia z 27. marca 2019.
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REACH;

6. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a 
parlamentom členských štátov.


