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NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 
rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje úlohu politiky životného prostredia, zdravia a bezpečnosti potravín EÚ pri 
dosahovaní celkového cieľa udržateľného rozvoja v rámci obnovenej Lisabonskej 
stratégie pre rast a zamestnanosť; zdôrazňuje význam udržiavania a ďalšieho 
zabezpečovania vysokej úrovne ochrany v týchto politických oblastiach vzhľadom na 
súčasné a budúce politické výzvy; žiada, aby sa uvoľnil dostatok zdrojov na ďalší rozvoj, 
implementáciu a presadzovanie politiky životného prostredia, zdravia a bezpečnosti 
potravín EÚ, najmä v oblastiach súvisiacich so zmenou klímy;

2. zdôrazňuje úlohu Európskej únie ako svetového partnera a jej vedúce postavenie pri 
mnohých medzinárodných dohodách o životnom prostredí, ako dohovory o zmene klímy, 
biodiverzite, chemikáliách a odpade; žiada, aby sa na medzinárodné aktivity v oblasti 
životného prostredia vyčlenilo viac zdrojov, aby si EÚ naďalej udržala vedúcu pozíciu 
v medzinárodnej politike životného prostredia a pri určovaní hlavných smerov 
medzinárodnej spolupráce;

3. zdôrazňuje, že výzvy súvisiace s trvalo udržateľnou energiou a bojom proti zmene klímy 
sa musia odraziť na prioritách rozpočtu EÚ; poznamenáva, že tieto priority si vyžiadajú 
dodatočné rozpočtové prostriedky, najmä na balík návrhov súvisiacich so zmenou klímy 
predložený Komisiou o spoločnom úsilí, obchodovaní s emisiami, zachytávaní a ukladaní 
oxidu uhličitého, ako aj o obnoviteľných zdrojoch energie; 

4. berie na vedomie význam pilotných projektov a prípravných akcií pri určovaní potreby 
a efektívnosti nových rozpočtových programov z hľadiska reagovania na vyvíjajúce sa 
potreby a požiadavky politiky životného prostredia a zdravia; rovnako ako v prípade 
všetkých rozpočtových výdavkov trvá na tom, aby projekty, ktoré sú v súčasnosti 
v pilotnej fáze, prinášali skutočnú pridanú hodnotu na úrovni EÚ, a naliehavo žiada 
Komisiu, aby venovala osobitnú pozornosť všetkým programom s dosahom na zmenu 
klímy; vyzýva Komisiu, aby „dotiahla do konca“ pilotné projekty a prípravné akcie 
týkajúce sa politiky životného prostredia, zdravia a bezpečnosti potravín; tieto pilotné 
projekty by mali pokračovať a mali by sa podporiť nové, ktoré sa zaoberajú zmenou 
klímy;

5. poukazuje na význam programu LIFE+, ktorý predstavuje súdržný finančný nástroj 
dynamického a zjednodušeného prístupu k podpore implementácie a rozvoja politiky 
životného prostredia; poznamenáva, že konečné rozdelenie spolufinancovaných projektov 
medzi oblasti politiky životného prostredia bude závisieť od výsledkov výzvy na 
predloženie návrhov, ktorá sa uskutoční v roku 2009;  očakáva, že väčšina rozpočtových 
prostriedkov sa vyčlení na projekty v oblasti prírody a biodiverzity, ale že i ostatné oblasti 
v rámci 6. akčného programu ES pre životné prostredie budú mať úžitok zo 
spolufinancovania v rámci LIFE+; vyzýva Komisiu, aby včas splnila všetky povinnosti čo 
sa týka záväzkov a platieb;

6. víta úspešné dokončenie programu verejného zdravia na roky 2003 – 2007 a sľubné 
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spustenie programu verejného zdravia na roky 2008 – 2013 so zvýšenými úrovňami 
záväzkov a platieb; vyzýva Komisiu, aby zaručila nákladovo účinné plnenie dostupných 
rozpočtových prostriedkov;

7. zdôrazňuje potrebu zvýšiť povedomie verejnosti o škodlivých vplyvoch požívania tabaku 
vrátane pasívneho fajčenia; víta skutočnosť, že Komisia predložila návrh na pokračovanie 
financovania Fondu Spoločenstva pre tabak s cieľom financovať osvetu o nebezpečenstve 
tabaku; zdôrazňuje však, že táto finančná podpora sa ukončí v roku 2009; vyzýva 
Komisiu, aby našla nové zdroje financovania; berie na vedomie verejnú konzultáciu 
o Zelenej knihe – K Európe bez tabakového dymu a správu o implementácii smernice 
o propagácii tabakových výrobkov, ktorá poukazuje na ťažkosti v jednotnej implementácii 
na úrovni členských štátov;

8. berie na vedomie plánované zvýšenie dotácií z rozpočtu na rok 2009 určených pre ECHA, 
EEA, ECDC a EFSA;

9. vyjadruje však poľutovanie nad tým, že Komisia navrhuje znížiť rozpočet EMEA 
o 2,66 % oproti rozpočtu na rok 2008 a že 8,2 milióna EUR pre ECDC sa má vložiť do 
rezervy, čím sa stratí predpokladaný nárast dotácií v porovnaní s rozpočtom na rok 2008;

10. opätovne zdôrazňuje, že je potrebné, aby agentúry mali primerané finančné prostriedky na 
výkon svojich úloh bez zníženia prostriedkov určených na iné činnosti Spoločenstva; 
požaduje starostlivé preskúmanie úloh agentúr a činností vykonávaných Komisiou 
s cieľom predchádzať prekrývaniu a zaručiť, aby sa potrebné úlohy vykonávali z hľadiska 
nákladov najefektívnejším a najracionálnejším spôsobom;

11. zdôrazňuje potrebu všeobecného politického prístupu s cieľom čo najskôr uskutočniť 
horizontálne zhodnotenie Európskych agentúr zamerané na vytvorenie spoločného 
základu na hodnotenie výkonnosti agentúr a vhodného prístupu k agentúram; víta 
oznámenie Komisie s názvom Európske agentúry – ďalší postup ako prvý krok smerom 
k horizontálnemu hodnoteniu regulačných agentúr do konca roka 2009; 

12. poukazuje na to, že nedávno prijaté a plánované právne predpisy, ako legislatívny balík 
o pesticídoch, liečivách pokrokových terapií, nových potravinách a o informáciách 
o potravinách pre spotrebiteľov, ako aj rozvoj vedy a technológie, ako napríklad 
nanotechnológie, zvýšia objem práce a úlohy príslušných agentúr; zdôrazňuje, že 
agentúram sa musia poskytnúť primerané finančné prostriedky, aby z administratívneho 
a prevádzkového hľadiska mohli riešiť nové úlohy.
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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Všeobecné východiská

Celkový predbežný návrh rozpočtu (PNR) na rok 2009 je vo výške 134,4 miliardy EUR vo 
viazaných rozpočtových prostriedkoch. Predstavuje to 1,04 % HND Spoločenstva a ide 
o zvýšenie o 3,1 % oproti rozpočtu z roku 2008. Pod stropom finančného rámca zostáva 
dostupná rezerva vo výške 2,63 miliardy EUR. Výdavkové rozpočtové prostriedky sa 
navrhujú vo výške 116,7 miliardy EUR (0,90 % HND). Predstavuje to oproti rozpočtu na rok
2008 pokles o 3,3 %.

Dlhodobý hospodársky rast a zamestnanosť ostávajú stabilne na vrchole výdavkov Európskej 
únie a zaberajú najväčší podiel navrhovaného rozpočtu na rok 2009 – takmer 45 %. Investície 
do životného prostredia však zrejme v roku 2009 porastú a v roku 2009 celkové finančné 
prostriedky na všetky environmentálne ciele zrejme presiahnu 10 % rozpočtu, t. j. 14 miliárd 
EUR. Naplánované sú snahy na zvýšenie prierezových investícií do životného prostredia, 
pričom nárast predstavuje 17,3 % mimo oblastí kohéznych programov a programov 
vidieckeho rozvoja. Celkové finančné prostriedky na energetické ciele vrátane energetickej 
bezpečnosti, energie z obnoviteľných zdrojov a výskumu sú stanovené na zhruba 2,3 miliardy 
EUR.

Jednotlivé rozpočty (PNR na rok 2009) v kompetencii tohto výboru

Skutočná politika životného prostredia spadá v rámci PNR na rok 2009 hlavne do okruhu 2 –
Ochrana a riadenie prírodných zdrojov. PNR na rok 2009 vykazuje na hlavu 07 „Životné 
prostredie“ celkovú sumu prevádzkových výdavkov vo výške 344,857 milióna EUR. 
Vzhľadom na rozpočtové prostriedky vyčlenené v rámci riadku 19 06 05 na intervencie 
civilnej ochrany v tretích krajinách dosahujú celkové prostriedky spravované v zodpovednosti 
GR ENV sumu 352,857 milióna EUR, t. j. nárast vo viazaných rozpočtových prostriedkoch 
o 3,9 % oproti roku 2008.

Program Life+

Program LIFE+, ktorý vznikol v júni 2007, bude v roku 2009 v treťom roku implementácie. 
Suma navrhovaných viazaných rozpočtových prostriedkov v PNR na rok 2009 v plnej miere 
pokrýva finančné plánovanie nástroja a celkový objem finančných prostriedkov stanovený 
v článku 10 nariadenia o programe LIFE+. Predstavuje to nárast o 9 % oproti úrovni 
rozpočtových prostriedkov schválených v rozpočte na rok 2008.

Viac ako 78 % (t. j. 225 miliónov EUR) z celkových rozpočtových prostriedkov (vrátane 
technickej pomoci) je určených na financovanie projektov s pridanou hodnotou pre Európu 
prostredníctvom výziev na predkladanie návrhov, ktoré bude organizovať Európska komisia. 
Z tejto sumy je najmenej 112,5 milióna EUR určených na projekty v oblasti prírody 
a biodiverzity.

Hoci konečný výsledok podporovaných projektov bude závisieť od výsledkov výzvy na 
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predkladanie návrhov, ktorá sa má uskutočniť v roku 2009, Komisia očakáva, že okrem 
prírody a biodiverzity budú mať z projektov v rámci LIFE+ úžitok všetky oblasti politiky 
v rámci 6. akčného programu ES pre životné prostredie. Komisia predovšetkým očakáva 
zvýšenie počtu projektov týkajúcich sa strategického prístupu k tvorbe a implementácii 
politiky v oblasti zmeny klímy (napr. inovatívne prístupy politiky, podpora rozvoja a aplikácií 
nových technológií, metódy a nástroje na znižovanie emisií skleníkových plynov a opatrenia 
prispôsobovania a zmierňovania), životného prostredia a zdravia (napr. kvalita ovzdušia, 
ochrana vôd, ochrana pred hlukom, riadenie rozvoja miest, chemické látky a pesticídy) 
a trvalo udržateľnej výroby a spotreby (napr. integrovaná produktová politika či riadenie 
odpadov a predchádzanie ich vzniku).

Ďalšia časť prevádzkového rozpočtového riadku 07 03 07 (zhruba 45 miliónov EUR) je 
zameraná na podporu opatrení na úrovni EÚ na implementáciu a rozvoj právnych predpisov 
v oblasti životného prostredia, ako aj na opatrenia na zvyšovanie povedomia a pridružovania 
zainteresovaných skupín do tohto procesu (prostredníctvom podpory mimovládnych 
organizácií, ktoré primárne pôsobia v oblasti ochrany a zachovávania životného prostredia na 
európskej úrovni). Tieto zdroje sú tiež určené na podporu štúdií, prieskumov a zabezpečenia 
služieb, ktoré umožňujú Komisii napomáhať lepšiu právnu úpravu. V súlade so záväzkom 
6. akčného programu pre životné prostredie vychádzať pri určovaní politiky životného 
prostredia EÚ z overených vedeckých poznatkov a najlepších dostupných údajov predstavujú 
štúdie, posúdenia vplyvu, politické hodnotenia a ostatné podporné služby obstarané 
prostredníctvom programu LIFE+ významný politický nástroj na podporu.

Civilná ochrana

Jedným z hlavných znakov finančného nástroja pre civilnú ochranu je skutočnosť, že 
Spoločenstvo získava možnosť efektívnejšie riešiť otázku prepravy pomoci poskytovanej 
členskými štátmi. Na základe finančného nástroja pre civilnú ochranu sa vytvoria a zrealizujú 
príslušné služby a zariadenia s cieľom zaručiť, aby sa pomoc požadovaná a poskytovaná 
mechanizmom Spoločenstva v prípade núdze efektívne a urýchlene presunula do postihnutej 
krajiny či už na území EÚ (zhruba 4 milióny EUR v rámci rozpočtového riadku 07 04 01) 
alebo mimo neho (v rámci rozpočtového riadku 19 06 05 je vyčlenených 8 miliónov EUR).

Úroveň požadovaných viazaných rozpočtových prostriedkov je plne v súlade s viacročným 
finančným plánom schváleným v rámci okruhu 3b finančného rámca. Treba poznamenať, že 
súčasné využitie časti rozpočtových prostriedkov vyčlenených na reakciu na významné 
núdzové stavy, ktoré sú vo svojej povahe nepredvídateľné, závisí od výskytu pohrôm 
a následných žiadostí zo strany členských štátov o pomoc pri preprave. V prípade, že suma 
rozpočtových prostriedkov sa bude musieť v priebehu rozpočtového roka 2009 upraviť, 
možno to vykonať prostredníctvom presunov vrátane súhrnného presunu v septembri 2009.

Globálne záležitosti v oblasti životného prostredia

Od roku 2007 sú vonkajšie činnosti v oblasti životného prostredia zahrnuté pod nástroje 
vonkajších činností v rámci oblasti politiky 21 (Rozvoj) a najmä v rámci ENRTP (Tematický 
program pre životné prostredie a trvalo udržateľné riadenie prírodných zdrojov vrátane 
energie, kapitola 21 04 PNR). Jediné rozpočtové prostriedky v rámci hlavy 07 sú tie, ktoré sú 
určené na platby povinných príspevkov v súvislosti s viacstrannými dohodami v oblasti 
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životného prostredia. V roku 2009 vykazujú mierny pokles (– 3,1 % oproti roku 2008). 
Mierny pokles je dôsledkom skutočnosti, že väčšina príspevkov sa platí v USD (výmenný 
kurz s EUR).

Pilotné projekty a prípravné akcie 

V súčasnosti prebieha rámec na implementáciu prípravných akcií a pilotných projektov 
prijatých v rámci rozpočtu na rok 2008, a po kontaktoch s Parlamentom v prípade tých 
pilotných projektov a prípravných akcií, ktoré sa prijali na základe jeho iniciatívy. 

Niet zmienky o problémoch v implementácii viazaných rozpočtových prostriedkov na rok 
2008. No vzhľadom na čas potrebný na uskutočnenie potrebných postupov (výzvy na 
predkladanie návrhov, výzvy na verejné súťaže) je pravdepodobné, že značná časť 
výdavkových rozpočtových prostriedkov sa nevyužije a bude sa musieť preniesť na rok 2009 
alebo spôsobí zvýšené potreby výdavkových rozpočtových prostriedkov v nasledujúcich 
rokoch (2009 – 2010). 

PNR na rok 2009 nepredpokladá predĺženie týchto pilotných projektov.

Zdravie a bezpečnosť potravín

Program verejného zdravia spadá do okruhu 3 – Občianstvo, sloboda, bezpečnosť 
a spravodlivosť. Hlavnými rozpočtovými riadkami sú program verejného zdravia, dve 
agentúry (Európske stredisko pre prevenciu a kontrolu chorôb a Európsky úrad pre 
bezpečnosť potravín) a Fond pre tabak.

Nový program verejného zdravia na roky 2008 – 2013 nahradil prvý program verejného 
zdravia na roky 2003 – 2008 od 1. januára 2008. Na nový program je určená suma 
321,5 milióna EUR, čo je výrazne menej, ako sa plánovalo pôvodne, keď Komisia predniesla 
návrh a Parlament schválil svoje stanovisko v prvom čítaní. Viazané rozpočtové prostriedky 
na program verejného zdravia II sa zrejme zvýšia zhruba o 4 % zo 45 miliónov EUR v roku 
2008 na 47 miliónov EUR v roku 2009. Nárast vyčlenených rozpočtových prostriedkov na 
akciu „Ochrana občanov pred ohrozeniami zdravia“ medzi rokmi 2007 a 2008 (4,43 milióna 
EUR, t. j. 48,5 %) a 2008 a 2009 (1,44 milióna EUR, t. j. 10,6 %) odráža potrebu zvýšiť 
činnosť v tejto oblasti, ktorá zahŕňa zmierňovanie následkov v oblastiach ako pandémie 
a bioterorizmus.
  
Predpokladá sa, že priame platby z fondu pre tabak na informačné kampane a zvyšovanie 
povedomia verejnosti o škodlivých účinkoch požívania tabaku sa zvýšia z 14,25 milióna EUR 
v roku 2008 na 16 miliónov EUR podľa PNR na rok 2009. Na základe žiadosti Európskeho 
parlamentu Komisia predložila nový návrh na predĺženie finančnej podpory z fondu pre tabak, 
hoci podpora sa zrejme ukončí v roku 2009. Situácia je preto stále znepokojujúca. Tabak je 
hlavnou príčinou úmrtia v Európskej únii, ktorému je možné sa vyhnúť, a každoročne 
spôsobuje viac než pol milióna úmrtí v EÚ a viac ako milión v celej Európe. Odhaduje sa, že 
25 % všetkých úmrtí na rakovinu a 15 % všetkých úmrtí v Únii možno pripísať fajčeniu.

Opatrenia na bezpečnosť potravín spadajú do okruhu 2 – Ochrana a riadenie prírodných 
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zdrojov. V roku 2009 predstavujú celkovú sumu 297 miliónov EUR, nárast o 12 % 
v porovnaní s 265 miliónmi EUR v roku 2008. Tento nárast zodpovedá hlavne nárastu 
v rozpočte na eradikačné opatrenia. Súvisí to so skutočnosťou, že členské štáty budú v roku 
2008 profitovať z núdzového očkovania proti katarálnej horúčke (130 miliónov EUR navyše 
k vyššie uvedeným 265 miliónom EUR) a budú musieť zaviesť eradikačný program proti 
katarálnej horúčke od roku 2009.

Agentúry: EMEA, EEA, EFSA, ECHA a ECDC

PNR na rok 2008 obsahuje pre 25 decentralizovaných agentúr rozpočtové prostriedky 
v celkovej výške 539,0 milióna EUR, čo je v porovnaní s dotáciami na rok 2008 
(530,18 milióna EUR) nárast o 1,8 %.

Pre väčšinu agentúr Komisia na rok 2009 predpokladá nižšie ročné dotácie ES než na rok 
2008. Komisia navrhuje zvýšiť dotácie len pre 8 agentúr v porovnaní s rokom 2008 vrátane 
EEA, EFSA, ECHA a ECDC, čo by viac než vykompenzovalo predpokladané zníženie 
a čo spôsobí celkový nárast o 1,8 %. Navrhované rozpočty EEA, ECDC a EFSA vzrastú 
v roku 2009 zhruba o 10 % alebo viac. Treba však zdôrazniť, že 8,2 milióna EUR pre 
ECDC sa má vložiť do rezervy, čím sa stratí predpokladaný nárast dotácií v porovnaní 
s rozpočtom na rok 2008. 

Rast agentúr sa tiež odráža v počte ich zamestnancov. V roku 1995 pracovalo v agentúrach 
menej ako 500 zamestnancov, zatiaľ čo v PNR na rok 2008 sa počíta s 3973,5 pracovných 
miest a PNR na rok 2009 požaduje celkovo 4255,5 pracovných miest pre agentúry.

Nárast vo výške 9,1 % (čo predstavuje 2,2 milióna EUR dodatočne k 2 % ročnému deflátoru) 
sa navrhuje pre Európsku environmentálnu agentúru (EEA) s cieľom podporiť nové 
a dodatočné úlohy, ktoré EEA uskutočňuje na viacročnom základe. Priority týchto nových 
úloh sa určili v spolupráci medzi EEA a Komisiou.

Na jeseň 2007 EEA uzavrela zmluvu o komplexnom zhodnotení svojej viacročnej stratégie na 
roky 2004 – 2008. Zhodnotenie pokračuje v súlade s plánom, ktorý schválila správna rada, 
pričom ako hlavné prieskumné metódy sa používajú dotazníky, interview a sekundárny 
výskum.  Výsledky tohto hodnotenia sa predložia správnej rade na jej júnovej schôdzi 
a prispejú k rozvoju nasledujúcej päťročnej stratégii na obdobie rokov 2009 – 2013. 

Rok 2009 je kľúčovým rokom pre EEA, pretože to bude prvý rok novej viacročnej stratégie 
na obdobie 2009 – 2013, ktorá sa vyžaduje v rámci nariadenia o EEA. Taktiež bude 
kľúčovým rokom pre prípravu ďalšej päťročnej správy o stave životného prostredia a 
o vyhliadkach, ktorá sa vyžaduje v súlade s nariadením o EEA (a ktorá sa má zverejniť v roku 
2010). EEA momentálne pripravuje svoju stratégiu (viacročného pracovného programu) na 
ďalšie päťročné obdobie 2009 – 2013, v ktorom sa prioritne zameria na problematiku 
„vznikajúcich globálnych výziev v súvislosti s prispôsobovaním sa zmene klímy, ochranou 
pred pohromami a riadením pri pohromách, posudzovaním ekosystémov a riadením zdrojov a 
s udržateľnou spotrebou a výrobou“, čo predstavuje štyri prioritné oblasti GR pre životné 
prostredie v súvislosti s dodatočnou prácou EEA v roku 2009. EEA okrem toho posilní svoje 
kapacity a podporí rozvoj spoločného systému informácií v oblasti životného prostredia 
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(SEIS), ktorý je predmetom oznámenia Komisie v roku 2008.

Pre Európsku agentúru pre lieky (EMEA) sa v PNR na rok 2009 uvažuje s európskym 
príspevkom vo výške 36,99 milióna EUR, čo v porovnaní s rozpočtom na rok 2008 prestavuje 
zníženie o 1,01 milióna EUR (– 2,66 %). Keďže je potrebné implementovať nedávno prijaté 
právne predpisy o pediatrii a pokrokových terapiách, takéto zníženie sa zdá byť neprimerané.
V návrhu programu na rok 2009 agentúra upozorňuje na svoje kľúčové úlohy s cieľom 
dosiahnuť svoje ciele, t. j. vedecké poradenstvo, schvaľovanie a dohľad nad liečivami.

V roku 2009 Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA), Európske stredisko pre 
prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), ako aj Európska chemická Agentúra (ECHA) nebudú 
môcť pracovať s maximálnym využitím kapacít. Preto PNR na rok 2009 predpokladá značný 
nárast dotácií pre EFSA (11,34 % – 70,7 milióna EUR) a pre ECDC (23,02 % – 48,1 milióna 
EUR, pred rezervou). 

No navrhovaná rezerva vo výške 8,2 milióna EUR a zníženie počtu zamestnancov 
o 40 pracovných miest, ako to navrhuje Komisia, sa zdá byť neopodstatnená v porovnaní 
s ostatnými agentúrami a bude mať vážny nepriaznivý vplyv na celkový rozvoj ECDC 
a najmä na úroveň činnosti predpokladanej na budúci rok. Nedostupnosť zdrojov od začiatku 
roka by mohlo mať dosah na implementáciu pracovného plánu a obmedziť kapacitu útvarov, 
čo by mohlo ohroziť schopnosť centra plniť si svoj mandát. 

Pre ECHA sa v PNR na rok 2009 uvažuje s európskym príspevkom vo výške 62,97 milióna 
EUR, čo v porovnaní s rozpočtom na rok 2008 prestavuje nárast o 0,56 %. ECHA sa 12 
mesiacov po svojom zriadení vyvinula z niekoľkých zamestnancov na plne fungujúcu 
organizáciu s 200 zamestnancami. Očakáva sa, že agentúra bude mať do roku 2010 plnú 
kapacitu zamestnancov v počte 450 členov. Od 1. júna do 1. decembra 2008 bude ECHA čeliť 
prvým výzvam v súvislosti so svojou prevádzkou. Bude mať na starosti predbežnú registráciu 
látok a medziproduktov. Očakáva sa zhruba 200 000 predbežných registrácií. Ďalšou veľkou 
výzvou je rok 2010. ECHA má prvý termín na registráciu látok s vysokým objemom a veľmi 
nebezpečných látok. Do tohto dátumu musia všetky spoločnosti predložiť úplnú inventárnu 
dokumentáciu na klasifikáciu a označovanie všetkých nebezpečných látok.
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