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Kedy je potrebné vykonať 

hodnotenie chemickej 

bezpečnosti - CSA? 
• V prípade keď je chemická látka vyrobená alebo dovezená v 

množstve 10 ton alebo viac za rok   

• Má obsahovať posúdenie expozície a charakterizáciu rizika ak: 

– látka spĺňa kritériá pre klasifikáciu ako nebezpečná alebo  

– je posúdená ako PBT/vPvB alebo 

– ak informácie uvedené v prílohách VIII až X REACH sú waivované na 

základe expozície (príloha XI.3) 

• Posúdenie musí byť zdokumentované v správe o chemickej 

bezpečnosti (CSR), ktorá musí byť pripojená k registračnej 

dokumentácii. 

• Príloha I REACH stanovuje základné podmienky posúdenie 

chemických látok a prípravy SoCHB (CSR)   



http://echa.europa.eu/downstream  3 

Požiadavky na informácie (Prílohy VI-XI 

REACH)  

Technická dokumentácia - Dossier 

   

 

 

Hodnotenie Chemickej Bezpečnosti (CSA) 

Posúdenie nebezpečnosti (HA)  

Posúdenie expozície (EA)   

Charakterizácia rizika(RC)  

 

 

Správa o Chemickej Bezpečnosti (CSR) 
 

Dossier- technická 

dokumentácia a CSR 
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O ES informujte 

pomocou eSDS 
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Správa o chemickej 

bezpečnosti 

• Dokumentuje výsledky celého hodnotenia chemickej 

bezpečnosti 

• Obsahuje ES pre každé identifikované použitie 

 

• Usmernenie k požiadavkám na informácie a k 

hodnoteniu chemickej bezpečnosti – časť F – obsahuje 

formát a požiadavky na prípravu správy o chemickej 

bezpečnosti 

 

• Chesar – nástroj na generovanie CSR 
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Výzvy  - CSR 

• Získať informácie o použitiach a množstvách látky v 

spotrebiteľskom reťazci na prevedenie hodnotenia – tu môže byť 

nápomocné obchodné oddelenie prípadne niektorí kľúčoví klienti 

registrujúcich 

• Získať informácie o naozajstných podmienkach použitia – v 

prípadne, že hodnotenie s použitím všeobecných hodnôt 

nepreukázalo bezpečné použitie. Možné zdroje:  

– SpERC – špecifická kategória uvoľňovania do ŽP  

– OECD Emission Scenario dokumenty 

– namerané hodnoty emisií a príslušné podmienky použitia    

• Na vytvorenie spoločnej (joint) CSR registrujúci musí poskytnúť 

údaje o množstvách a použitiach hlavnému registrujúcemu (lead 

registrant) – tu môže pomôcť Tretia strana. 
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Dôležité 

• Je veľmi potrebné poznať spôsoby použitia látok a ich 

množstvá  

• Hodnotenie expozície na životné prostredie sa 

vyžaduje aj v prípade, že chemická látka je 

klasifikovaná iba pre ľudské zdravie alebo fyzikálno-

chemické substances vlastnosti.  

• Informujte sa, či asociácia vášho priemyselného 

sektoru nevyvinula SpERC  

• Expozičný scenár by mal popisovať podmienky 

bezpečného používania nie iba emisné faktory 

• V prípade potreby - kontaktujte Vaše národné 

asistenčné pracovisko alebo ECHA helpdesk 

 



http://echa.europa.eu/downstream  8 

Kedy je potrebný ES pre látku? 
  

– V prípade ak musí byť vypracovaná správa o chemickej 

bezpečnosti (hmotnosť > 10t/rok) 

A 

– Ak je látka klasifikovaná ako   

• Nebezpečná 

• PBT alebo vPvB  

  

– Expozičné scenáre musia pokryť všetky identifikované použitia v 

rámci celého životného cyklu látky 

 

“Relevantné” ES musia byť pripojené ku KBU (SDS)  
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Použitia Vlastnosti látok 

Hodnotenie expozície 

Počiatočný ES 

Konečný ES 
   

Iterácia/spresnenie

/vylepšenie 

Ako je vytvorený ES? 

 ES pre CSR 

ES  pre SDS   
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Dva Expozičné Scenáre   

• Expozičný scenár pre CSR 

• Expozičný scenár pre eSDS   

– extrakt informácií o odhadnutých expozíciách a 

charakterizácii rizika  

– Rady pre následných užívateľov – ako stanoviť či 

používajú látku spôsobom, ktorý registrujúci 

vyhodnotil za bezpečný    
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Expozičný scenár pre   

Kartu Bezpečnostných Údajov 
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ES v rozšírenej KBU (extended SDS)   

• Hlavná časť 
– Klasifikácia a 

označovanie 

– Prahové hodnoty 

expozície 

– Fyzikálno-chemické  

dáta 

– Toxikologické a eko-

toxikologické dáta 

• Expozičné scenáre  

– Podmienky použitia 

špecifické pre použitie  

– Manažment rizík 

špecifický pre každé 

použitie  

+ 
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1. Title of exposure scenario 

• Short free title 

• List of use descriptors relevant for this ES 

• Title of contributing ES for environment plus related ERC 

• Title for contributing ESs for workers plus related PROCs 

2. Conditions of use 

Conditions determining environmental exposure (contributing scenario) 

Conditions determining workers exposure (contributing scenario 2) 

Conditions determining workers exposure (contributing scenario 3) 

Conditions determining workers exposure (contributing scenario n) 

3. Exposure estimates and reference to its source 

4. Guidance to evaluate actual conditions of use against advice in the ES 

Všeobecná štruktúra eSDS-ES 
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9.1 Industrial spray coating, waterborne 

• PC9a, ERC 4, PROC3, PROC5, PROC7, PROC 8b, PROC13, SU15, SU17, SU18  

• Processing aid in industrial spraying of water born products (ERC4) 

• closed mixing (PROC 3) 

• open mixing (PROC5) 

• transfers with dedicated equipment (PROC8b) 

• industrial spraying automated (PROC7 ) 

• industrial spraying manual ((PROC 7) 

• cleaning of equipment automated (PROC 13) 

• cleaning of equipment manual (PROC 13) 

9.1.1 Exposure scenario 

9.1.1.1 Conditions determining environmental exposure (Processing aid in industrial spraying of water born 

products) 

9.1.1.2 Conditions determining workers exposure (closed mixing ) 

9.1.1.3 Conditions determining workers exposure (open mixing ) 

… 

9.1.1.n Conditions determining workers exposure (cleaning of equipment manual ) 

Príklad 
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Usmernenie pre ES 

  

ECHA usmernenia na IR a CSA  Časť D  
– Vytváranie Expozičných scenárov  

http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/inform
ation_requirements_part_d_en.pdf 

– Formát Expozičných scenárov  

 http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/inform
ation_requirements_ESformat_en.pdf?vers=27-05-10 

-  Informačné letáky
 http://guidance.echa.europa.eu/guidance3_sk.htm  

  

http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_part_d_en.pdf
http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_part_d_en.pdf
http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_ESformat_en.pdf?vers=27-05-10
http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_ESformat_en.pdf?vers=27-05-10
http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_ESformat_en.pdf?vers=27-05-10
http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_ESformat_en.pdf?vers=27-05-10
http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_ESformat_en.pdf?vers=27-05-10
http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_ESformat_en.pdf?vers=27-05-10
http://guidance.echa.europa.eu/guidance3_sk.htm
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• Príklad ES pre priemyselné požitie látky 

http://guidance.echa.europa.eu/docs/other_docs/es_project_document_v5.p
df 

 

• Príklad ES pre profesionálne požitie látky 

 http://guidance.echa.europa.eu/docs/other_docs/es_professional_use_2011
0829.pdf 

 
• Príklad ES pre požitie látky spotrebiteľom 

http://guidance.echa.europa.eu/docs/other_docs/es_for_consumer_201108
29.pdf 

 

• ECHA Software nástroje (a príručky/usmernenia) na CSA a CSR 

 CHESAR (CHEmical Safety Assessment and Reporting tool) 

 http://chesar.echa.europa.eu 

 

Obsahujú opis použitého procesu, použité metódy a skúsenosti z praxe 

 

Príklady ES 

http://guidance.echa.europa.eu/docs/other_docs/es_project_document_v5.pdf
http://guidance.echa.europa.eu/docs/other_docs/es_project_document_v5.pdf
http://guidance.echa.europa.eu/docs/other_docs/es_professional_use_20110829.pdf
http://guidance.echa.europa.eu/docs/other_docs/es_professional_use_20110829.pdf
http://guidance.echa.europa.eu/docs/other_docs/es_for_consumer_20110829.pdf
http://guidance.echa.europa.eu/docs/other_docs/es_for_consumer_20110829.pdf
http://chesar.echa.europa.eu/
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Príklady ES: skúsenosti  

 

• Kľúčové informácie uvedené v ES určenom na 

komunikáciu musia byť čo najšpecifickejšie pre 

následného užívateľa  

• Pri príprave expozičných scenárov pre konečné použitie 

je dôležité odhadnúť úroveň potrebných detailov  

• Tvorba expozičných scenárov je veľmi ťažká pre zmesi 

 Obsahujú veľa rôznych chemických látok niekedy s rozdielnymi 

registračnými povinnosťami (REACH SDS nedodaná pre všetky)  

 SDS pre registrované látky nie sú dodané v tom istom čase ale 

podľa REACH následný užívateľ má 6 mesiacov od dodania 

SDS aby zistil, či látky používa v súlade s odporúčaniami 
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Chesar – čo je to? 

http://chesar.eu  

  

• Chemical Safety Assessment and Reporting tool pre 

registrujúcich 

• Chesar je plug-in k IUCLID 5.3 ktorý podporuje 

registrantov pri príprave CSA a CSR 

• Chesar 1.0 - 12 máj 2010 

• Chesar 1.1, obsahujúci už aj funkciu na generovanie  

CSR - 7 júl 2010 

• Chesar 1.2 – 5 august 2011(Neodporúča sa inštalovať Chesar plug-in do IUCLIDu 5.3 

v prípade, že máte nainštalovaný CSR plug-in. Môže dôjsť ku konfliktom)  

http://chesar.eu/
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http://chesar.echa.europa.eu/  Chesar 

• IT nástroj na: 

– Vykonanie hodnotenia chemickej bezpečnosti (CSA) 

– Prípravu správy o chemickej bezpečnosti (CSR) 

– Prípravu expozičných scenárov (ES)  pripojených k rozšírenej KBU 
(extended-SDS)  

 

• Výhody 

– Systematické a jednotné zaznamenávanie v CSR formáte 

• Ľahko sa dajú vidieť chýbajúce alebo nejednotné informácie 

– Vytvorí ES vhodný pre komunikáciu  

• Zabezpečí konzistenciu medzi CSA a ES pre SDS  

– Informácie uložené v databáze   

• Zjednodušená aktualizácia CSR a ES   

http://chesar.echa.europa.eu/
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Organisation of Chesar 

1. Manage substances 

2. Reporting of uses  

3. Manage assessment 

4. ES building and CSR generation  

5. Generation of ES for eSDS 

6. Administration tools 
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Fyz. chem 

vlastnosti 

Fyz. chem 

hazard 

Envi hazard Ľudské 

zdravie 

hazard 

PBT/vPvB 

 1. Chemické vlastnosti 
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2 . Reportovanie použití 

1. Manage substances 

2. Reporting of uses  

3. Manage assessment 

4. ES building and CSR generation  

5. Generation of ES for eSDS 

6. Administration tools 
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Použitia - výsledok 
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Assessment 

1. Manage substances 

2. Reporting of uses  

3. Manage assessment 

4. ES building and CSR generation  

5. Generation of ES for eSDS 

6. Administration tools 

3. Hodnotenie 
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uvoľňov

anie 

Char, 

rizika 

expozícia 
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Exposure scenario building 

1. Manage substances 

2. Reporting of uses  

3. Manage assessment 

4. ES building and CSR generation  

5. Generation of ES for eSDS 

6. Administration tools 

4. Vytváranie ES a generácia CSR 
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Determinant definition 

1. Manage substances 

2. Reporting of uses  

3. Manage assessment 

4. ES building and CSR generation  

5. Generation of ES for eSDS 

6. Administration tools 

5. Vytváranie ES pre KBU  
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Determinant definition 

1. Manage substances 

2. Reporting of uses  

3. Manage assessment 

4. ES building and CSR generation  

5. Generation of ES for eSDS 

6. Administration tools 

6. Administratívne nástroje 
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Knižnica štandardných fráz 

IT format pre výmenu informácií v ES (EScomXML) 
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  ES pre SDS časť 1 a 2 (CHESAR Format) 

1. Title of Exposure scenario:  

Environment:    

Worker 

2. Conditions of use affecting exposure 

Indoor / outdoor use    

2.1 Control of environmental exposure:  

Conditions and measures related to municipal sewage treatment plant 

Additional good practice advice beyond the REACH CSA 

2.2 Control of workers exposure  

Product characteristics 

Concentration, package design, liquid, granular or powder form etc  

Amount used, frequency and duration of use/exposure 

   

Technical and organisational conditions and measures 

Temperature/ ventilation etc 

Conditions and measures related to personal protection, hygiene and health evaluation 

Additional good practice advice beyond the REACH CSA 
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  3. Exposure estimation and reference to its source 

Environmental release and exposure estimation method 

Release estimation to water based on: (e.g. ERC)  

Release estimation to air based on:  (e.g. ERC) 

Release estimation to soil based on: ERC  

Distribution and fate: (e.g. EUSES 2.0) 

Environmental risk characterisation  

Risk characterisation for man via the environment 

Worker exposure  

Risk characterisation for   

Contributing scenario Inhalation Dermal Combined 

routes 

Exposure estimation Method 

  RCR: RCR: RCR:   Tool used  

  RCR: RCR RCR Tool used 

  ES pre SDS časť 3 (CHESAR) 
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  4. Guidance to DU in relation to potential for scaling - adapting parameters of use of substance to individual conditions 

Information relevant for scaling can be found on the following website”: www.xxx ”. 

YYYYY was used for estimation of environmental exposure   

ZZZZ was used for estimation of workers exposure   

Environment 

Input parameters for scaling 

  

Scaling advice 

Scaling can be done using the exposure estimation tool originally used 

Workers 

Input parameters for scaling of workers assessment 

Contributing scenario PROC Route of 

expos

ure 

affect

ed 

Duration  

of activity 

(hours

/ 

day) 

Concentration 

of 

substance  

in mixture 

LEV  

(min. 

effective

ness) 

Respiratory 

protecti

on (min. 

effective

ness) 

Dermal 

protecti

on (min. 

effective

ness) 

       up to 

  

up to       

      up to   up to        

Scaling advice 

Scaling can be done using the exposure estimation tool originally used 

  ES pre SDS časť 4 (CHESAR) 
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http://chesar.echa.europa.eu/document  

http://chesar.echa.europa.eu/document
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Komunikácia v  

dodávateľskom reťazci   

 Krok 0:  Výrobcovia/dovozcovia a DU komunikujú pred registráciou  

 

 Krok 1:  Látky sú registrované (výrobca, dovozca). CSR a   
  aktualizované SDSs sú zaslané následným užívateľom.   
  Keď je to potrebné, ES sú pripojené SDS.  

 

 Krok 2 Následný užívatelia dostanú SDS s ES a 

   * skontrolujú (a zdokumentujú) čic použitia a podmienky  
  použití sú zahrnuté (čl. 31.7 a 37.3) 

   * uložte potrebnú dokumentáciu pre prípadnú kontrolu   
  (čl. 36) 

    

 Krok 3 Ak použitie alebo podmienky nie sú zahrnuté – následný  
  užívateľ koná podľa čl.37 

 

 Krok 4 Následný užívatelia oznámia-komunikujú podmienky   
  bezpečného používania (a ES) svojim zákazníkom (čl.  
  31.7)  
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• Skontrolujte či spôsob akým používate chemickú látku je zahrnutý v podmienkach požitia 
uvedených v ES SDS 

– ECHA pripravuje Praktickú príručku; Ako porovnať použitia následného 
používateľa s expozičným scenárom dodávateľa (How to compare downstream 
user’s use against supplier’s exposure scenarios) 

 

• Konajte v prípade, že použite nie je zahrnuté v ES 

1. Prispôsobte vaše podmienky používania tým v ES 

2. Kontaktujte dodávateľa aby zahrnul vaše identifikované použitie do CSR a dodal 
vám upravený  ES (musíte mu dodať dostatočné informácie o vašom použití  

3. Nájdite si iného dodávateľa, ktorého ES už obsahuje vaše použitie  

4. Pripravte vlastné hodnotenie chemickej bezpečnosti (CSR) a pripojte potrebné 
ES ku KBU – v tomto prípade nezabudnite informovať ECHA a dodať potrebné 
informácie (čl. 38) ECHe do 6 mesiacov  

 
• Potrebné informácie 

– ECHA DUs  web page  http://echa.europa.eu/reach/du_en.asp 

– Kontrola použití (Checking DUs’ uses) 
http://echa.europa.eu/reach/du/du_use_reprting_en.asp 

– Informačný leták o KBU a ES http://echa.europa.eu/doc/reach/du_fs/du_fact_sheet_en.pdf 

– Data Submission Manual 21 
http://echa.europa.eu/doc/reachit/dsm21/dsm21_how_to_sunmit_dur_v1.0_en.pdf 

 

Informácie pre  

následných užívateľov 

http://echa.europa.eu/reach/du_en.asp
http://echa.europa.eu/reach/du/du_use_reprting_en.asp
http://echa.europa.eu/doc/reach/du_fs/du_fact_sheet_en.pdf
http://echa.europa.eu/doc/reachit/dsm21/dsm21_how_to_sunmit_dur_v1.0_en.pdf
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Ďakujem za pozornosť! 


