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Z Á K O N

z 23. júna 2005,

ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 163/2001 Z. z. o chemických látkach
a chemických prípravkoch v znení neskor�ích predpisov

a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Èl. I

Zákon è. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a che-
mických prípravkoch v znení zákona è. 128/2002 Z. z.,
zákona è. 217/2003 Z. z. a zákona è. 434/2004 Z. z. sa
mení a dopåòa takto:

1. V § 1 ods. 1 sa za slovo �podmienky� vkladajú slová
�uvádzania chemických látok, chemických prípravkov
a detergentov na trh, podmienky�.

2. Poznámka pod èiarou k odkazu 1 znie:
�1) § 2 ods. 2 písm. a) a� c) Obchodného zákonníka.

Èl. 2 ods. 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 648/2004 z 31. marca 2004 o detergentoch (Ú. v. EÚ L 104,
8. 4. 2004).�.

3. V § 1 ods. 2 písm. a), e) a g) sa na konci pripájajú
tieto slová: �okrem testovania chemických látok, ktoré
sú v nich obsiahnuté,�.

4. V § 1 ods. 2 písm. b) sa vypú��ajú slová �a príprav-
ky na ochranu rastlín� a na konci sa pripájajú tieto slo-
vá: �okrem testovania chemických látok, ktoré sú
v nich obsiahnuté,�.

5. Poznámka pod èiarou k odkazu 3 znie:
�3) Zákon è. 271/2005 Z. z. o výrobe, uvádzaní na trh a pou�ívaní

krmív (krmivársky zákon).�.

6. V § 1 sa odsek 2 dopåòa písmenom i), ktoré znie:
�i) prípravky na ochranu rastlín14a) okrem ustanovení

týkajúcich sa klasifikácie, oznaèovania, balenia, zá-
sad správnej laboratórnej praxe, karty bezpeènost-
ných údajov a ustanovení týkajúcich sa kontroly,
dovozu a vývozu.�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 14a znie:
�14a) Zákon è. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti.�.

7. V § 2 písmená f) a g) znejú:
�f) prioritnou chemickou látkou chemická látka, ktorej

úèinok na ¾udí alebo �ivotné prostredie si vy�aduje
osobitnú pozornos� z dôvodu jej nepriaznivých úèin-
kov na �ivot a zdravie ¾udí alebo na �ivotné prostre-
die a bola zaradená do európskeho zoznamu priorit-
ných chemických látok,14b)

g) obmedzenou chemickou látkou alebo obmedzeným
chemickým prípravkom chemická látka alebo che-
mický prípravok, ktorý je zaradený do kategórie vy-
braných nebezpeèných chemických látok alebo vy-
braných nebezpeèných chemických prípravkov,

ktorých pou�itie a uvádzanie na trh je z h¾adiska
ochrany �ivota a zdravia ¾udí a �ivotného prostredia
obmedzené,�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 14b znie:
�14b) Nariadenie Komisie (ES) è. 1179/94 z 25. mája 1994 týkajú-

ce sa prvého zoznamu prioritných látok, ako ich predpokladá
nariadenie Komisie (EHS) è. 793/93 (Ú. v. ES L 131, 26. 5.
1994).
Nariadenie Komisie (ES) è. 2268/95 z 27. septembra 1995 tý-
kajúce sa druhého zoznamu prioritných látok, ako ich pred-
pokladá nariadenie Komisie (EHS) è. 793/93 (Ú. v. ES L 231,
28. 9. 1995).
Nariadenie Komisie (ES) è. 143/97 z 27. januára 1997 týka-
júce sa tretieho zoznamu prioritných látok, ako ich predpo-
kladá nariadenie Komisie (EHS) è. 793/93 (Ú. v. ES L 025,
28. 1. 1997).
Nariadenie Komisie (ES) è. 2364/2000 z 25. októbra 2000 tý-
kajúce sa �tvrtého zoznamu prioritných látok, ako ich pred-
pokladá nariadenie Komisie (EHS) è. 793/93 (Ú. v. ES L 273,
26. 10. 2000).�.

8. V § 4 sa vypú��a odsek 4.

Doteraj�ie odseky 5 a� 8 sa oznaèujú ako odseky 4 a� 7.

9. V § 5 sa odsek 2 dopåòa písmenom d), ktoré znie:
�d) údaje o oznaèovaní.�.

10. V § 14 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:

�(3) Výrobca je povinný ohlási� centru údaje pod¾a
odseku 1 elektronickou formou na formulári, ktorý po-
skytne centrum.�.

Doteraj�ie odseky 3 a 4 sa oznaèujú ako odseky 4 a 5.

11. V § 15 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:

�(2) Výrobca je povinný ohlási� centru údaje
o fyzikálno-chemických vlastnostiach, toxicite a ekoto-
xicite chemických látok, expozícii a ostatných aspek-
toch týkajúcich sa vyhodnocovania rizika elektronic-
kou formou na formulári, ktorý poskytne centrum.�.

Doteraj�ie odseky 2 a 3 sa oznaèujú ako odseky 3 a 4.

12. § 19 znie:

�§ 19

Centrum, ministerstvo zdravotníctva a ministerstvo
�ivotného prostredia navrhujú zaradi� do európskeho
zoznamu prioritných chemických látok14b) také priorit-
né chemické látky, ktoré majú alebo mô�u ma� nepriaz-
nivý úèinok na �ivot a zdravie ¾udí alebo �ivotné pro-
stredie, prièom prihliadajú na
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a) expozíciu chemickej látky, ktorej sú vystavení ¾udia
alebo �ivotné prostredie,

b) nedostatok údajov o úèinkoch chemickej látky na �i-
vot a zdravie ¾udí a na �ivotné prostredie,

c) informácie publikované v tretích krajinách,
d) mno�stvo vyrobené, dovezené a uvedené na trh.�.

13. V § 21 odsek 4 znie:
�(4) Centrum na základe doplòujúcich údajov získa-

ných pod¾a odsekov 2 a 3 v spolupráci s ministerstvom
zdravotníctva a ministerstvom �ivotného prostredia
posúdi riziko prioritnej chemickej látky.�.

14. § 21 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
�(5) Ak výsledkom hodnotenia rizika je prijatie záve-

ru pod¾a § 13 ods. 3 písm. c), centrum v spolupráci
s ministerstvom zdravotníctva a ministerstvom �ivot-
ného prostredia navrhne stratégiu obmedzenia rizík
vrátane kontrolných opatrení, ktorú oznámi minister-
stvu hospodárstva.�.

15. V § 25 odsek 7 znie:
�(7) Podrobnosti o po�iadavkách na oznaèenie �peci-

fického rizika a oznaèenie pre bezpeèné pou�ívanie
chemických látok a chemických prípravkov, ktorých
objem obalu neprevy�uje 125 ml, ustanoví v�eobecne
záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo hos-
podárstva.�.

16. V § 26 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: �Toto
opatrenie sa netýka aerosólov, ktoré sú klasifikované
a oznaèené len ako mimoriadne hor¾avé alebo ve¾mi
hor¾avé.�.

17. V § 28 sa vypú��ajú odseky 2, 3 a 7.

Doteraj�ie odseky 4 a� 6 sa oznaèujú ako odseky 2 a� 4
a odsek 8 sa oznaèuje ako odsek 5.

18. V § 28 ods. 3 sa èíslo �4� nahrádza èíslom �2�.

19. § 29 vrátane nadpisu znie:

�§ 29

Uvádzanie detergentov
a povrchovo aktívnych látok pre detergenty na trh

(1) Informácie a dokumentáciu pod¾a osobitného
predpisu Európskej únie23a) poskytujú výrobcovia23b)
centru.

(2) �iados� o udelenie výnimky pod¾a osobitného
predpisu Európskej únie23c) sa spolu s dokumentáciou
odôvodòujúcou �iados� o výnimku zasiela centru.

(3) Dodr�anie povinností ulo�ených pod¾a odseku 1
a osobitným predpisom Európskej únie23d) kontroluje
Slovenská obchodná in�pekcia.

(4) Kartu údajov o zlo�kách detergentov23e) poskytujú
výrobcovia Toxikologickému informaènému centru.

(5) Na klasifikáciu, oznaèovanie a balenie detergen-
tov vrátane detergentov obsahujúcich nebezpeènú lát-
ku sa vz�ahujú ustanovenia § 23 a� 26.

(6) Pri oznaèovaní detergentov sa informácie pod¾a

osobitného predpisu Európskych spoloèenstiev23f) uvá-
dzajú v �tátnom jazyku.16)

(7) Na obaloch tekutých detergentov, ktoré sú urèené
na predaj malospotrebite¾ovi, sa nemô�e pou�i� grafic-
ké zobrazenie ovocia pod¾a osobitného predpisu,6) kto-
ré mô�e uvies� malospotrebite¾a do omylu.�.

Poznámky pod èiarou k odkazom 23a a� 23f znejú:
�23a) Èl. 9 nariadenia (ES) è. 648/2004.
23b) Èl. 2 ods. 10 nariadenia (ES) è. 648/2004.
23c) Èl. 4 ods. 2 a èl. 5 nariadenia (ES) è. 648/2004.
23d) Nariadenie (ES) è. 648/2004.
23e) Èl. 9 ods. 3 nariadenia (ES) è. 648/2004.
23f) Èl. 11 nariadenia (ES) è. 648/2004.�.

20. V § 30 odsek 6 znie:
�(6) Podrobnosti o zásadách správnej laboratórnej

praxe a podrobnosti o in�pekcii a overovaní správnej
laboratórnej praxe upraví vláda Slovenskej republiky
nariadením.�.

21. V § 31 ods. 1 sa doteraj�í odkaz 23a oznaèuje ako
odkaz 23g.

Poznámka pod èiarou k odkazu 23g znie:
�23g) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)

è. 304/2003 z 28. januára 2003 o vývoze a dovoze nebezpeè-
ných chemikálií.
Rozhodnutie Rady 2003/106/ES z 19. decembra 2002
o schválení, v mene Európskeho spoloèenstva, Rotterdam-
ského dohovoru o ude¾ovaní predbe�ného súhlasu po pred-
chádzajúcom oznámení pre urèité nebezpeèné chemikálie
a prípravky na ochranu rastlín v medzinárodnom obchode
(Ú. v. EÚ L 063, 6. 3. 2003).�.

22. V § 33 písm. h) sa slová �vo vestníku� nahrádzajú
slovami �vo Vestníku Ministerstva hospodárstva Slo-
venskej republiky�.

23. § 33 sa dopåòa písmenami j) a� m), ktoré znejú:
�j) zabezpeèuje plnenie úloh uvedených v osobitnom

predpise Európskej únie23h) prostredníctvom akredi-
tujúcej osoby,15)

k) postupuje pod¾a osobitného predpisu Európskej
únie,23i)

l) podáva ka�dé tri roky v spolupráci s centrom Európ-
skej komisii správu o preberaní právne záväzných
aktov Európskych spoloèenstiev a Európskej únie
v oblasti chemických látok, chemických prípravkov
a detergentov do právneho poriadku Slovenskej re-
publiky,

m) je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých rozhodlo
centrum.�.

Poznámky pod èiarou k odkazom 23h a 23i znejú:
�23h) Nariadenie (ES) è. 648/2004.

23i) Èl. 15 ods. 1 nariadenia (ES) è. 648/2004.�.

24. V § 34 sa vypú��a písmeno a).

Doteraj�ie písmená b) a� f) sa oznaèujú ako písme-
ná a) a� e).

25. V § 34 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová:
�prostredníctvom Úradu verejného zdravotníctva Slo-
venskej republiky,�.

26. V § 34 písm. c) bode 1 sa za slovo �do� vkladá slo-
vo �európskeho14b)�.

27. V § 35 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová:
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�prostredníctvom Slovenskej agentúry �ivotného pro-
stredia,�.

28. V § 35 písm. c) bode 1 sa za slovo �do� vkladá slo-
vo �európskeho14b)�.

29. V § 37 ods. 1 sa za slová �na úseku� vkladajú slo-
vá �uvádzania chemických látok, chemických príprav-
kov a detergentov na trh na úseku�.

30. V § 37 ods. 2 písm. g) sa za slovom �látok� vypú�-
�a èiarka a pripájajú sa tieto slová: �a pri zaraïovaní
prioritných chemických látok do európskeho zoznamu
prioritných chemických látok14b) postupuje pod¾a
§ 19,�.

31. V § 37 ods. 2 písmeno k) znie:
�k) spolupracuje s ministerstvom hospodárstva pri prí-

prave správy pre Európsku komisiu o preberaní
právne záväzných aktov Európskych spoloèenstiev
a Európskej únie v oblasti chemických látok, che-
mických prípravkov a detergentov do právneho po-
riadku Slovenskej republiky,�.

32. V § 37 ods. 2 písm. l) sa na konci pripájajú tieto
slová: �a zúèastòuje sa na zasadnutiach výborov Eu-
rópskej komisie,23j)�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 23j znie:
�23j) Èl. 12 nariadenia (ES) è. 648/2004.�.

33. V § 37 sa odsek 2 sa dopåòa písmenami o) a� r),
ktoré znejú:

�o) prijíma informácie od podnikate¾ov o uvádzaní de-
tergentov na trh pod¾a § 29 ods. 1,

p) prijíma �iadosti o udelenie výnimky na uvádzanie
detergentov na trh od výrobcov pod¾a § 29 ods. 2,

r) preskúmava a vyhodnocuje �iadosti podnikate¾ov
o udelenie výnimky z uvádzania detergentov na trh
pod¾a § 29 ods. 2 a informuje Európsku komisiu
pod¾a osobitného predpisu Európskej únie.23k)�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 23k znie:
�23k) Èl. 5 ods. 3 nariadenia (ES) è. 648/2004.�.

34. V § 37 odsek 3 znie:
�(3) Centrum je rozpoètová organizácia,23l) ktorá je fi-

nanènými vz�ahmi zapojená na rozpoèet ministerstva
hospodárstva. Centrum je slu�obným úradom �tát-
nych zamestnancov, ktorí vykonávajú �tátnu slu�-
bu,23m) a zamestnávate¾om zamestnancov, ktorí vyko-
návajú práce vo verejnom záujme.23n)�.

Poznámky pod èiarou k odkazom 23l, 23m a 23n zne-
jú:
�23l) § 21 zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách ve-

rejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
23m) Zákon è. 312/2001 Z. z. o �tátnej slu�be a o zmene a doplne-

ní niektorých zákonov v znení neskor�ích predpisov.
23n) Zákon è. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

v znení neskor�ích predpisov.�.

35. V § 37 odsek 4 znie:
�(4) Na èele centra je riadite¾, ktorého vymenúva

a odvoláva minister hospodárstva Slovenskej republiky
po dohode s ministrom zdravotníctva Slovenskej re-
publiky a ministrom �ivotného prostredia Slovenskej
republiky.�.

36. V § 38 odsek 8 znie:
�(8) Kontrolné orgány mô�u podnikate¾ovi ulo�i�

opatrenia na nápravu zistených nedostatkov alebo vy-
da� zákaz uvedenia detergentov na trh.�.

37. V § 39 ods. 1 sa za slovo �pôdohospodárstva�
vkladá èiarka a slovo �centru�.

38. V § 39 odsek 2 znie:
�(2) Kontrolným orgánom vykonávajúcim kontrolu

trhu je Slovenská obchodná in�pekcia, ktorá pri výko-
ne kontroly postupuje pod¾a osobitného predpisu25a)
a kontroluje plnenie povinností pod¾a § 4 a� 8, 10, 12,
14, 15, 17, 18, 20, 23 a� 29, 31 a 42. V rámci kontroly
spolupracuje s centrom, s kontrolnými orgánmi Európ-
skej únie a s kontrolnými orgánmi èlenských �tátov
Európskej únie.�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 25a znie:
�25a) § 4 a� 9 zákona è. 128/2002 Z. z. o �tátnej kontrole vnútorné-

ho trhu vo veciach ochrany spotrebite¾a a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskor�ích predpisov.�.

39. V § 40 sa odsek 3 dopåòa písmenom e), ktoré znie:
�e) nesplnil podmienky uvedené v § 29, prièom nedodr-

�al ustanovenia osobitného predpisu Európskej
únie.23b)�.

40. Za § 42a sa vkladá § 42b, ktorý znie:

�§ 42b

Osoba, ktorá pod¾a doteraj�ích predpisov vykonáva
funkciu riadite¾a centra, sa od úèinnosti tohto zákona
pova�uje za riadite¾a centra pod¾a tohto zákona.�.

41. Za § 43 sa vkladá § 43a, ktorý znie:

�§ 43a

Zru�uje sa vyhlá�ka Ministerstva hospodárstva Slo-
venskej republiky è. 423/2001 Z. z. o podrobnostiach
o metódach kontroly biologickej odbúrate¾nosti po-
vrchovo aktívnych látok v pracích prostriedkoch a v èis-
tiacich prostriedkoch a o po�iadavkách pri ich uvádza-
ní na trh.�.

Èl. II

Zákon è. 128/2002 Z. z. o �tátnej kontrole vnútorné-
ho trhu vo veciach ochrany spotrebite¾a a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov v znení zákona è. 284/2002
Z. z., zákona è. 22/2004 Z. z., zákona è. 451/2004 Z. z.,
zákona è. 725/2004 Z. z. a zákona è. 266/2005 Z. z. sa
mení takto:

V § 7 odsek 4 znie:
�(4) Kontrolovaná osoba je povinná uhradi� náklady

vzoriek a skú�ok na overenie bezpeènosti a kvality vý-
robkov, ak ich deklarovaná bezpeènos� alebo kvalita
nevyhovuje po�iadavkám osobitných predpisov.17a)�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 17a znie:
�17a) Napríklad zákon è. 634/1992 Zb. v znení neskor�ích predpi-

sov, zákon è. 264/1999 Z. z. v znení neskor�ích predpisov,
zákon è. 178/1998 Z. z. v znení neskor�ích predpisov, zákon
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è. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prí-
pravkoch v znení neskor�ích predpisov, zákon è. 217/2003
Z. z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 434/2004 Z. z.�.

Èl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení záko-
na Národnej rady Slovenskej republiky è. 123/1996
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 224/1996 Z. z., zákona è. 70/1997 Z. z., zákona
è. 1/1998 Z. z., zákona è. 232/1999 Z. z., zákona
è. 3/2000 Z. z., zákona è. 142/2000 Z. z., zákona
è. 211/2000 Z. z., zákona è. 468/2000 Z. z., zákona
è. 553/2001 Z. z., zákona è. 96/2002 Z. z., zákona
è. 118/2002 Z. z., zákona è. 215/2002 Z. z., zákona
è. 237/2002 Z. z., zákona è. 418/2002 Z. z., zákona
è. 457/2002 Z. z., zákona è. 465/2002 Z. z., zákona
è. 477/2002 Z. z., zákona è. 480/2002 Z. z., zákona
è. 190/2003 Z. z., zákona è. 217/2003 Z. z., zákona
è. 245/2003 Z. z., zákona è. 450/2003 Z. z., zákona
è. 469/2003 Z. z., zákona è. 583/2003 Z. z., zákona
è. 5/2004 Z. z., zákona è. 199/2004 Z. z., zákona
è. 204/2004 Z. z., zákona è. 347/2004 Z. z., zákona
è. 382/2004 Z. z., zákona è. 434/2004 Z. z., zákona
è. 533/2004 Z. z., zákona è. 541/2004 Z. z., zákona
è. 572/2004 Z. z., zákona è. 578/2004 Z. z., zákona

è. 581/2004 Z. z., zákona è. 633/2004 Z. z., zákona
è. 653/2004 Z. z., zákona è. 656/2004 Z. z., zákona
è. 725/2004 Z. z., zákona è. 5/2005 Z. z., zákona
è. 8/2005 Z. z., zákona è. 15/2005 Z. z., zákona
è. 93/2005 Z. z. a zákona è. 171/2005 Z. z. sa dopåòa
takto:

V prílohe Sadzobník správnych poplatkov v èasti VIII
sa polo�ka 153 dopåòa písmenom d), ktoré znie:

�d) �iados� o podanie výnimky z uvádzania detergentov
alebo povrchovo aktívnych látok pre detergenty na
trh36t) 5 000 Sk�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 36t znie:
�36t) § 29 ods. 3 zákona è. 163/2001 Z. z. o chemických látkach

a chemických prípravkoch v znení zákona è. 308/2005 Z. z.�.

Èl. IV

Úèinnos�

Tento zákon nadobúda úèinnos� 1. augusta 2005
okrem devätnásteho bodu, dvadsiateho bodu, § 33
písm. j) a� l) v dvadsiatom tre�om bode, dvadsiateho de-
viateho bodu, tridsiateho prvého bodu, tridsiateho ôs-
meho bodu, tridsiateho deviateho bodu v èl. I a okrem
èl. III, ktoré nadobúdajú úèinnos� 8. októbra 2005,
a okrem § 33 písm. m) v dvadsiatom tre�om bode, dvad-
siateho �tvrtého bodu, tridsiateho �tvrtého bodu, tri-
dsiateho piateho bodu a �tyridsiateho bodu v èl. I, ktoré
nadobúdajú úèinnos� 1. januára 2006.

Ivan Ga�paroviè v. r.

Pavol Hru�ovský v. r.

Mikulá� Dzurinda v. r.
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