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USMERNENIE PRE VEDECKÝ  VÝSKUM
A VÝVOJ

A TECHNOLOGICKY ORIENTOVANÝ
VÝSKUM A VÝVOJ

(PPORD)

Výskumné a vývojové činnosti v
rámci REACH

• Vedecký výskum a vývoj značí akýkoľvek vedecký
experiment, analýzu alebo chemický výskum, ktoré sa
uskutočňujú za kontrolovaných podmienok v množstvách
menších ako 1 tona ročne (článok 3(23)).

• Technologicky orientovaný výskum a vývoj (PPORD) je
definovaný ako akýkoľvek vedecký vývoj týkajúci sa
vývoja výrobku alebo ďalšieho vývoja látky ako takej,
látky v prípravkoch alebo vo výrobkoch, počas ktorého
sa používajú poloprevádzky alebo pokusné výroby na
vývoj výrobného procesu a/alebo na overenie oblastí
použitia látky (článok 3(22)).
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Vedecký vývoj

• Vedecký vývoj týkajúci sa látky, ktorý pozostáva
napríklad z kampane (kampaní) zameraných na
rozšírenie alebo zdokonalenie výrobného
procesu v poloprevádzke alebo v plnej výrobnej
prevádzke, alebo zo skúmania oblastí použitia
tejto látky, spadá pod definíciu PPORD
bezohľadu na príslušné množstvo

Príklady činností PPORD zahŕňajú:

• Vývoj a testovanie nového procesu výroby látky
napríklad pri testovaní novéhokatalyzátora, keď sa
prechádza na iné suroviny alebo keď sa optimalizujú
kontrolné či výrobné parametre za účelom zvýšenia
kvality

• Testovanie nového medziproduktu za účelom syntézy
látky, napríklad pri výrobe aktívnej farmaceutickej zložky
(active pharmaceutical ingredient – API)

• Vývoj a testovanie nového použitia látky; napríklad
možnosť jej použitia v novom prípravku.
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Vedecký výskum a vývoj

• V definícii vedeckého výskumu a vývoja podľa REACH
sa hovorí, že takýto výskum sa vykonáva s látkami v
množstvách menších ako jedna tona ročne.

• Podľa REACH látka, ktorá sa vyrába alebo dováža v
množstve menšom ako 1 tona ročne, nemusí byť
registrovaná.

• Ustanovenia pre autorizácie a obmedzenia látok sa
nevzťahujú na vedecký výskum a vývoj (pozri článok
56(3), resp. článok 67(1)).

Vedecký výskum a vývoj

• Výrobca alebo dovozca látky na účely vedeckého
výskumu a vývoja, ktorý uvádza takúto látku na trh a
ktorý ešte nepredložil žiadosť o registráciu, musí
agentúre oznámiť informácie vzťahujúce sa na jej
klasifikáciu a označovanie, ak látka spĺňa kritériá na
klasifikáciu ako nebezpečná (článok 113).

• Toto sa musí vykonať do 30. novembra 2010,alebo v
prípade látok, ktoré k tomuto dňu ešte nie sú na trhu, len
čo takúto látku uvedie na trh (článok 116).

• Okrem toho, dodávatelia takýchto látok poskytnú v
prípade potreby užívateľom látky kartu bezpečnostných
údajov alebo iné relevantné informácie (články 31 a 32).
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PPORD v množstvách menších
ako 1 tona ročne

• Vždy keď sa výskum a vývoj týka vývoja výrobkov alebo
ďalšieho vývoja látky, počas ktorého sa používajú
poloprevádzky alebo pokusné výroby, takáto činnosť
spadá pod definíciu technologicky orientovaného
výskumu a vývoja – PPORD.

• V praxi sú povinnostiv súvislosti s PPORD v množstvách
menších ako 1 tona ročne a s vedeckým výskumom a
vývojom tie isté (pozri oddiel 1.2.1), s tým rozdielom, že
na PPORD sa môžu vzťahovať požiadavky na
autorizáciu a obmedzenie.

PPORD v množstvách menších
ako 1 tona ročne

• V prípade látok, ktoré podliehajú autorizácii, v prílohe
XIV (zoznam látok podliehajúcichautorizácii) sa uvedie,
či sa na PPORD vzťahuje požiadavka autorizácie, ako aj
maximálne množstvo, na ktoré sa vzťahuje výnimka
(článok 56(3).

• Podobne v prílohe XVII (obmedzenia výroby, uvádzania
na trh a používania určitých nebezpečných látok,
prípravkov a výrobkov) sa uvedie, či sa obmedzenie
týkajúce sa látky uvedenej v prílohe nevzťahuje na
PPORD, jako aj maximálne množstvo, na ktoré sa
vzťahuje výnimka (článok 67(1)).
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PPORD v množstvách menších
ako 1 tona ročne

• Je dôležité upozorniť na to, že keď sa vykonáva výskum
látky, je dôležité preveriť nielen to,či je zahrnutá
– v prílohe XVII (zoznam látok podliehajúcich obmedzeniu) alebo
– v prílohe XIV(zoznam látok podliehajúcich autorizácii)
– ale aj zistiť, či táto látka prípadne nemá vlastnosti,ktoré

vzbudzujú veľmi veľké obavy (napr. či nie je perzistentná,
bioakumulatívna a toxická),keďže takéto látky by v budúcnosti
mohli podliehať autorizácii.

• Ďalšie usmernenie ohľadne látok vzbudzujúcich veľmi
veľké obavy (substances of very high concern – SVHC)
možnonájsť v Usmernení pre identifikáciu SVHC.

PPORD v množstvách 1 tona ročne
alebo viac

• Za účelom podpory inovácie sa v článku 9 REACH
špecifikuje, že látky, ktoré sa vyrábajúalebo dovážajú
samotné alebo v prípravkoch, ako aj látky, ktoré sú
zakomponované vo výrobkoch alebo sa dovážajú vo
výrobkoch na účel PPORD, možno oslobodiť od
povinnosti registrácie na obdobie 5 rokov.

• Na účel takejto výnimky spoločnosť musí agentúre
predložiť oznámenie PPORD.

• Agentúra môže na požiadanie platnosť takejto výnimky
predĺžiť až nadobu ďalších 5 rokov alebo 10 rokov,
pokiaľ ide o vývoj medicínskych výrobkov (na použitie v
humánnej alebo veterinárnej medicíne), ako aj pokiaľ ide
o látky, ktoré sa neuvádzajú na trh.
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PPORD v množstvách 1 tona ročne
alebo viac

• Vyňatie z povinnosti registrácie na účel PPORD sa
uplatňuje za predpokladu, že výrobca,dovozca alebo
výrobca výrobkov vykonáva PPORD sám alebo v
spolupráci s evidovanými odberateľmi.

• Nariadenie neustanovuje limit na množstvá látky, ktoré
sa majú vyrobiť,doviezť, zakomponovať do výrobkov
alebo doviezť vo výrobkoch za predpokladu, že tieto
množstvá sú obmedzené na účel PPORD.

PPORD v množstvách 1 tona ročne
alebo viac

• Najmä v prípade, keď je dostupných málo informácií o
vnútorných vlastnostiach látky, hoci je látka vyňatá z
povinnosti registrácie je dôležité zvážiť, či sa s ňou
zaobchádza za primerane kontrolovaných podmienok v
súlade s legislatívnymi požiadavkami na ochranu
pracovníkova životného prostredia a či k nej majú prístup
len vybraní odberatelia.

• Agentúra môže uložiť podmienky, aby sa zabezpečilo
dodržiavanie zásad opísaných v oddieli 2.3.
Oznamujúcemu subjektu a evidovaným odberateľom sa
preto odporúča, aby zvážili primeranosť takýchto
opatrení a podľa toho ich implementovali.
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PPORD v množstvách 1 tona ročne
alebo viac

• V prípade látok, ktoré podliehajú autorizácii, v prílohe
XIV (zoznam látok podliehajúcich autorizácii) sa uvedie,
či sa na PPORD vzťahuje požiadavka autorizácie, ako aj
maximálne množstvo, na ktoré sa vzťahuje výnimka
(článok 56(3).

• Podobne v prílohe XVII (obmedzenia výroby, uvádzania
na trh a používania určitých nebezpečných látok,
prípravkov a výrobkov)sa uvedie, či sa obmedzenie
týkajúce sa látky uvedenej v prílohe nevzťahuje na
PPORD, ako aj maximálne množstvo, na ktoré sa
vzťahuje výnimka (článok 67(1)).

PPORD v množstvách 1 tona ročne
alebo viac

• Pri vykonávaní výskumu látky je dôležité preveriť nielen
to, či je zahrnutá
– v prílohe XVII(zoznam látok podliehajúcich obmedzeniu) alebo
– v prílohe XIV (zoznam látok podliehajúcich autorizácii)
– ale aj zistiť, či táto látka prípadne nemá vlastnosti, ktoré

vzbudzujú veľmi veľkéobavy (napr. či nie je perzistentná,
bioakumulatívna a toxická), keďže takéto látky by v budúcnosti
mohli podliehať autorizácii.

• Ďalšie usmernenie ohľadne látok vzbudzujúcichveľmi
veľké obavy (SVHC) možno nájsť v Usmernení pre
identifikáciu SVHC.
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Výroba/dovoz látky na účel PPORD

• Výrobca alebo dovozca alebo výrobca výrobkov,
ktorý predložil oznámenie PPORD,je vyňatý z
povinnosti registrovať množstvá látky vyrobené
alebo dovezené na účel PPORD.

• Oznámenie sa môže vzťahovať na vlastnú
činnosť PPORD oznamujúceho subjektu alebo
na PPORD, ktoré sa vykonáva v spolupráci s
evidovanými odberateľmi.

Výroba/dovoz látky na účel PPORD

• Ak sa látka vyrába alebo dováža aj na iný účel ako
PPORD v množstve rovnom alebo väčšom ako 1 tona za
rok, musí sa táto látka registrovať ako akákoľvek iná
látka (viď Usmernenie pre registráciu),

• ale pri určovaní množstiev, na ktoré sa vzťahuje
prípadná povinnosť registrácie

• (napr. ak výrobca vyrobí ročne 11 ton látky, z čoho 2
tony ročne sú vyčlenené na účel PPORD, informácie na
účel registrácie sa požadujú v rozsahu pre zvyšných 9
ton ročne)

• sa nemusí vziať do úvahy množstvo látky, na ktoré sa
vzťahuje oznámenie PPORD.
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 AKO PRIPRAVIŤ PODANIE PPORD
(IUCLID 5)

OZNAMOVANIE PPORD

 (a) identifikáciu výrobcu alebo 
dovozcu

 (b) identifikáciu látky
 (c) klasifikáciu látky
 (d) odhadované množstvo
 (e) zoznam odberateľov, s ktorými sa

spolupráca v rámci PPORD 
vykonáva, vrátane ich mien 
(názvov) a adries.
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1. Legal entity
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2. Referenčná látka

3. Vytvorenie súboru dát pre
látku
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4. Vloženie informácií o látke
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5. Vytvorenie PPORD dosiera
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6. Exportovanie PPORD dosiera
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7. Aktualizácia dosiera
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8. Podanie PPORD dosiera ECHA

• PPORD@echa.europa.eu

• http://echa.europa.eu/reachit/ppord_en.asp


