
II 

(Nelegislatívne akty) 

NARIADENIA 

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/1676 
z 31. augusta 2020, 

ktorým sa mení článok 25 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, 
označovaní a balení látok a zmesí, pokiaľ ide o farby namiešané podľa želania zákazníka 

(Text s významom pre EHP) 

EURÓPSKA KOMISIA, 

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, 

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, 
označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení 
nariadenia (ES) č. 1907/2006 (1), a najmä na jeho článok 53 ods. 1, 

keďže: 

(1) Nariadenie (ES) č. 1272/2008 bolo zmenené nariadením Komisie (EÚ) 2017/542 (2) s cieľom doplniť určité 
požiadavky na predkladanie informácií týkajúcich sa reakcie na ohrozenie zdravia a zahrnúť „jednoznačný 
identifikátor zloženia“ (ďalej len „UFI“) do doplňujúcich informácií uvedených na etikete nebezpečnej zmesi. Od 
dovozcov a následných užívateľov sa vyžaduje, aby požiadavky začali dodržiavať v etapách podľa série dátumov na 
dosiahnutie súladu v závislosti od použitia zmesi, ktorá sa uvádza na trh. 

(2) Odvetvie farieb upozornilo na konkrétnu obavu týkajúcu sa vykonateľnosti požiadaviek súvisiacich s reakciou na 
ohrozenie zdravia v prípade farieb vyrábaných v obmedzených množstvách na zákazku pre individuálneho 
spotrebiteľa alebo profesionálneho užívateľa v mieste predaja. V záujme uspokojenia dopytu zákazníkov po veľmi 
špecifických farebných odtieňoch sa od formulátorov môže požadovať, aby pripravovali a dodávali farby s takmer 
neobmedzeným množstvom rôznych zložení. Na účely dodržiavania súladu s požiadavkami súvisiacimi s reakciou 
na ohrozenie zdravia by sa preto od formulátorov požadovalo buď vopred predložiť informácie a vytvoriť UFI pre 
nesmierne veľké množstvo farieb všetkých možných farebných kombinácií, z ktorých by sa v skutočnosti mnohé 
nemuseli nikdy dodať, alebo pozdržať každé dodanie na mieste predaja až do predloženia informácií a vytvorenia 
UFI. Oba prístupy by pre odvetvie farieb namiešaných podľa želania zákazníka predstavovali neprimeranú záťaž. 

(3) V záujme zamedzenia neprimeranému administratívnemu zaťaženiu, predovšetkým pokiaľ ide o malé a stredné 
podniky, sa v prípade farieb namiešaných podľa želania zákazníka požiadavky musia zmeniť delegovaným 
nariadením Komisie (EÚ) 2020/1677 (3) s cieľom poskytnúť možnosť výnimky z povinnosti oznamovania 
v prípade farieb namiešaných podľa želania zákazníka stanovenej v prílohe VIII k nariadeniu (ES) č. 1272/2008, 

(1) Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1. 
(2) Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/542 z 22. marca 2017, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 

o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí doplnením prílohy o harmonizovaných informáciách súvisiacich s reakciou na 
ohrozenie zdravia (Ú. v. EÚ L 78, 23.3.2017, s. 1). 

(3) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1677 z 31. augusta 2020, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí s cieľom zlepšiť vykonateľnosť požiadaviek na informácie v súvislosti 
s reakciou na ohrozenie zdravia (pozri stranu 3 tohto úradného vestníka). 
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ako aj z požiadavky podľa uvedenej prílohy týkajúcej sa vytvorenia UFI. V takom prípade však jednotlivé zmesi 
obsiahnuté vo farbách namiešaných podľa želania zákazníka musia naďalej podliehať všetkým požiadavkám prílohy 
VIII, aby sa toxikologickým centrám umožnilo stanoviť vhodnú reakciu na ohrozenie zdravia. 

(4) Vzhľadom na to je primerané zmeniť článok 25 nariadenia (ES) č. 1272/2008 tak, že sa stanoví pravidlo pre farby 
namiešané podľa želania zákazníka, podľa ktorého sa nebudú oznamovať žiadne informácie a nebudú sa vytvárať 
žiadne príslušné UFI, ale bude sa vyžadovať uvádzanie UFI všetkých zmesí obsiahnutých vo farbe namiešanej podľa 
želania zákazníka na etikete farby namiešanej podľa želania zákazníka. Okrem toho, ak koncentrácia zmesi s UFI 
obsiahnutej vo farbe namiešanej podľa želania zákazníka presahuje 5 %, táto koncentrácia by sa mala zahrnúť do 
doplňujúcich informácií uvedených na etikete farby namiešanej podľa želania zákazníka, pretože je väčšia 
pravdepodobnosť, že zmesi s takouto koncentráciou vo farbách namiešaných podľa želania zákazníka budú 
relevantné z hľadiska reakcie na ohrozenie zdravia. 

(5) Vzhľadom na to, že sa termín 1. januára 2021 na dosiahnutie súladu v prípade zmesí na spotrebiteľské 
a profesionálne použitie stanovený v prílohe VIII k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 blíži a že toto nariadenie 
umožňuje všetkým odvetviam dodržiavať uvedenú prílohu, by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť čo 
najskôr. 

(6) Nariadenie (ES) č. 1272/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť, 

PRIJALA TOTO NARIADENIE: 

Článok 1 

V článku 25 nariadenia (ES) č. 1272/2008 sa dopĺňa tento odsek: 

„8. V prípade farby namiešanej podľa želania zákazníka, pre ktorú sa nevykonalo žiadne predloženie v súlade 
s prílohou VIII a nevytvoril sa ani príslušný jednoznačný identifikátor zloženia, sa jednoznačné identifikátory zloženia 
všetkých zmesí obsiahnutých vo farbe namiešanej podľa želania zákazníka v koncentrácii presahujúcej 0,1 %, ktoré 
samotné podliehajú oznámeniu podľa článku 45, musia zahrnúť do doplňujúcich informácií na etikete farby 
namiešanej podľa želania zákazníka, pričom sa musia uviesť všetky spolu, v zostupnom poradí podľa koncentrácie 
zmesí vo farbe namiešanej podľa želania zákazníka v súlade s ustanoveniami časti A oddielu 5 prílohy VIII. 

V prípade, na ktorý sa vzťahuje prvý pododsek, keď koncentrácia zmesi s jednoznačným identifikátorom zloženia vo 
farbe namiešanej podľa želania zákazníka presahuje 5 %, koncentrácia danej zmesi sa musí zahrnúť aj do doplňujúcich 
informácií na etikete farby namiešanej podľa želania zákazníka hneď vedľa jej jednoznačného identifikátora zloženia 
v súlade s časťou B oddielom 3.4 prílohy VIII. 

Na účely tohto odseku „farba namiešaná podľa želania zákazníka“ je farba vyrábaná v obmedzených množstvách na 
zákazku pre individuálneho spotrebiteľa alebo profesionálneho užívateľa v mieste predaja tónovaním alebo miešaním 
farieb.“ 

Článok 2 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. 

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch. 

V Bruseli 31. augusta 2020  

Za Komisiu 
predsedníčka 

Ursula VON DER LEYEN     
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