
Expozičný scenár a karta 

bezpečnostných údajov- 

povinnosti, možnosti a termíny 



Komunikácia v rámci dodávateľského 

reťazca 

 registrované látky – informácie 
o chemickej bezpečnosti boli 
zosumarizované registrujúcimi 

 

Ďalšia výzva:  

postúpiť informácie dolu pozdĺž  

dodávateľského reťazca ak je látka: 

 klasifikovaná ako nebezpečná alebo  

 PBT alebo vPvB alebo 

 SVHC 



Nástroj na komunikáciu 

rozšírená KBU 



1907/2006 REACH 
       Článok 31 ods.9 
 
Dodávatelia bezodkladne aktualizujú kartubezpečnostných  
údajov pri týchto príležitostiach: 
a) ihneď ako sú k dispozícii nové informácie, ktoré môžu 

ovplyvniť opatrenia na manažment rizík, alebo nové 
informácie o nebezpečenstve; 

b) po udelení alebo zamietnutí autorizácie; 
c) po uložení obmedzenia. 
 
Nová datovaná verzia informácií, označená ako „Revízia:  
(dátum)“ sa bezplatne poskytne v tlačenej alebo elektronickej  
podobe všetkým predchádzajúcim príjemcom, ktorým látku alebo  
prípravok dodávali dodávatelia v uplynulých 12 mesiacoch.  
 

Akékoľvek aktualizácie po registrácii musia obsahovať 
registračné číslo. 



 

NARIADENIE KOMISIE (ES)   

453/2010  

ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) 
č. 1907/2006 o registrácii, 

hodnotení, autorizácii a 
obmedzovaní chemikálií (REACH) 

Príloha II            Prílohou I 
(30.11.2010)   

 



Hlavná časť KBU: 

Obsahuje v 16 bodoch údaje o: 

 klasifikácii a označovaní  (bod 2) 

 nebezpečných zložkách (bod 3) 

 limitných hodnotách pre expozíciu (bod 8) 

 fyzikálno- chemických vlastnostiach (bod 9) 

 toxikologických vlastnostiach (bod 11) 

 ekotoxikologických vlastnostiach (bod 12) 

 všeobecných odporúčaniach pre bezpečné 
používanie (bod 4,5,6,7,8,10) 



Rozšírená časť – príloha:  

expozičný scenár 

Údaje o: 

 

 špecifických operačných 
podmienkach 

 špecifických opatreniach na kontrolu 
rizika 



Kedy je možné očakávať rozšírenú 

KBU? 

 Látka je registrovaná s úplným dossierom 

 Výroba(dovoz):  > 10 t/rok 

 látka je klasifikovaná ako nebezpečná  

 hodnotenie expozície a charakterizácia 
rizika bolo vykonané 

 

Ak nie – expozičný scenár nie je 
požadovaný! 



KBU pre suroviny 

 

 ak je KBU revidovaná s doplnením 
klasifikácie podľa systému GHS  - toto nie je 
rozšírená KBU 

 

 ak obdržíte rozšírenú KBU s uvedeným 
registračným číslom a s prílohou, ktorá 
„je alebo sa podobá na expozičný scenár“ – 
overte, či je vaše použitie pokryté 



Identifikovať či v ES :  

 je ich vlastné použitie pokryté v ES? 

 je pokryté predpokladané použite 
v dodávateľskom reťazci smerom dolu? 

 sú pokryté aktuálne typy produktov 

 sú pokryté predpokladané procesy 

 sú pokryté podmienky použitia 

 

KBU je informatívny dokument. 

Používanie v súlade s ES je záväzné! 

 
 

 

Povinnosť následných užívateľov 



Je použitie pokryté? 

Overiť v: 

1. KBU – bod 1 – identifikované 
použitie 

2. ES – deskriptory použitia 
 potrebné preložiť 

 







Systém deskriptorov 

SU (sector of use) -  sektor použitia 

PC (product category) - produktová kategória   

PROC (process category) -  kategória procesov  

AC (article category) - výrobková kategória 

 

+ 

ERC (environmental release category) – kategória  

                                              úniku do ŽP 













Povinnosti následných užívateľov 

ak použitie/podmienky použitia nie 
sú pokryté v ES 



Možnosť 1 

Požiadajte vášho dodávateľa  aby zahrnul  

vaše použitie do správy o chemickej  

bezpečnosti a sprístupnil vám revidovaný ES 

 

 toto je spravidla najjednoduchšia možnosť 
pre následného užívateľa a pre dodávateľa 
je oprava jednoduchá 

 toto však vyžaduje čas (do 12 mesiacov) 



Možnosť 2 

Prispôsobte vaše aktivity a/alebo  

produkty podmienkam, ktoré sú  

popísané v ES 

 

 zmeňte operačné podmienky a opatrenia 
na kontrolu rizika v súlade s ES  

 môže viesť k investíciám, alebo napr. k  
úprave pracovných časov  



Možnosť 3: 

Zmeňte dodávateľa, ktorého ES  

pokrýva vaše použitie 

 

- málo realistické (spoločná 
registrácia) 



Možnosť 4/5 

4.Spracujte vlastnú Správu o chemickej  

bezpečnosti  pre vaše špecifické použitie/  

špecifické podmienky 

 

 jedna z posledných možností – ak 
nepomôžu predošlé opatrenia 

 

5. Ukončite túto aktivitu  



Kedy KBU môže byť bez ES? 

 

 látka je vyňatá z povinnosti registrácie 

 látka ešte nie je registrovaná 

 látka nie je nebezpečná 

 látka je registrovaná ako medziprodukt 

 látka je registrovaná v množstve < 10 
t/rok 

 SDS je poskytnutá na základe 
dobrovoľnosti 



Dôležité termíny 



 
 
 

CHEMICKÉ LÁTKY 
po 30. novembri 2010  

uvádzajú dodávatelia látok 
klasifikáciu látok  

podľa Nariadenia 1272/2008 CLP a  
podľa zákona č. 67/2010  

označovanie látok podľa Nariadenia 1272/2008 
CLP 

 
KBU - podľa Nariadenia 453/2010 Príloha I 
 



CHEMICKÉ ZMESI 

 
 

do 1. júna 2015  
uvádzajú dodávatelia zmesí  

klasifikáciu zmesi podľa zákona č. 67/2010 

označovanie zmesi podľa zákona č. 67/2010 

v bode 3 KBU 
obidva typy označenia látok/zložiek:  
 klasifikáciu podľa smernice 67/548/EEC (zákona č. 67/2010)  
 a zároveň klasifikáciu podľa Nariadenia 1272/2008 CLP 

 
 
KBU podľa prílohy II Nariadenia č. 1907/2006  

 
od 1.júna 2015  

uvádzajú dodávatelia zmesí  

klasifikáciu zmesi podľa Nariadenia 1272/2008 CLP 

Označovanie zmesi podľa Nariadenia 1272/2008 CLP 
 
KBU - podľa Nariadenia 453/2010 Príloha II 

 



Uvedené na trh EU pred 1.12.2010 

..látky klasifikované, označené a balené v súlade so  
smernicou 67/548/EHS a už uvedené na trh pred 1.12. 2010  
nie je potrebné znova označovať a baliť v súlade s týmto  
nariadením a to do 1. decembra 2012. 
... zmesi klasifikované, označené a balené v súlade so  
smernicou 67/548/EHS a už uvedené na trh pred 1.6. 2015  
nie je potrebné znova označovať a baliť v súlade s týmto  
nariadením a to do 1.júna 2017. 
 
KBU pre látky nie je potrebné nahradiť kartou bezpečnostných  
údajov (podľa Prílohy I) do 1. decembra 2012. 
 
KBU pre zmesi nie je potrebné nahradiť kartou bezpečnostných  
údajov (podľa Prílohy I) do 1. júna 2017. 
 
 



Registrácia 2010 

Po obdržaní registračného čísla 
Rozšírená KBU pre registrovanú látku 
12 mesiacov – implementácia podmienok 

použitia a opatrení na kontrolu rizika v súlade 
s KBU 

 
Ak podmienky nesúladia z ES: 
Do 6 mesiacov – správa následného užívateľa 

na ECHA 
Do 12 mesiacov – vlastná správa o chemickej 

bezpečnosti následného užívateľa 



Registrácia 2013 

Článok 37 
 
2. Každý následný užívateľ má právo písomne (v 

tlačenej alebo elektronickej podobe) upovedomiť o 
používaní (aspoň vo forme stručného všeobecného 
opisu použitia) výrobcu,dovozcu alebo následného 
užívateľa, ktorý mu látku ako takú alebo látku v 
prípravku dodáva, s cieľom, aby sa z použitia stalo 
identifikované použitie.  

 
3. Pri zavedených látkach vyhovie výrobca, dovozca 

alebo následný užívateľ tejto žiadosti .......za 
predpokladu, že následný užívateľ predložil svoju 
žiadosť najmenej 12 mesiacov pred príslušným 
termínom. 

1.6.2012 



Ďakujem za pozornosť 


