
Karta bezpečnostných údajov 

Článok 31  

Nariadenia EP a Rady 

1907/2006 REACH 



Článok 31: Dodávateľ látky alebo prípravku:  

poskytne príjemcovi látky alebo prípravku kartu bezpečnostných 
údajov zostavenú v súlade s prílohou II 

a) keď látka alebo prípravok spĺňajú kritériá klasifikácie ako nebezpečné  

b) keď je látka perzistentná, bioakumulatívna a toxická alebo veľmi 
perzistentná a veľmi bioakumulatívna  

c) keď je látka zahrnutá do zoznamu zostaveného v súlade s článkom 59 
ods.1 (candidate list)  

 

poskytne príjemcovi na jeho žiadosť kartu bezpečnostných údajov ak 
obsahuje 

a) v jednotlivej koncentrácii ≥ 1% hm.(≥ 0,2% obj.) aspoň jednej látky, ktorá 
predstavuje nebezpečenstvo pre ľudské zdravie alebo životné prostredie, 

b) v jednotlivej koncentrácii ≥ 0,1% hm. aspoň jednej látky, ktorá je 
perzistentná, bioakumulatívna a toxická alebo veľmi perzistentná a veľmi 
bioakumulatívna v súlade alebo ktorá je zahrnutá do zoznamu zostaveného 
v súlade s článkom 59  

c) látku, pre ktorú v Spoločenstve existujú expozičné limity v pracovnom 
prostredí. 



Článok 31 ods.9 

Dodávatelia bezodkladne aktualizujú KBU: 

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. 

 
 označená ako „Revízia: (dátum)“  

 poskytne sa bezplatne všetkým predchádzajúcim príjemcom za 
uplynulých 12 mesiacov 

Akékoľvek aktualizácie po registrácii musia 
obsahovať registračné číslo. 



Článok 32 

Povinnosť oznamovať informácie v smere  

dodávateľského reťazca pri látkach ako takých alebo  

látkach v prípravkoch, pre ktoré sa nevyžaduje karta  

bezpečnostných údajov 

1. Každý dodávateľ látky ako takej alebo látky v 
prípravku, ktorý nemusí poskytovať kartu 
bezpečnostných údajov v súlade s článkom 31, 
poskytne príjemcovi tieto informácie: 

a) registračné čísla uvedené v článku 20 ods. 3, ak sú 
k dispozícii 



 

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 

 

 



Povinnosti súvisiace s  

Nariadením 453/2010 (KBU) 

 zmeny v kartách bezpečnostných údajov 

 overenie registračných čísiel CHL v bode 3 KBU a 
prípadná komunikácia s dodávateľom o termíne 
registrácie 

 overenie podmienok v prílohe KBU – expozičnom 
scenári stanovených dodávateľom  

 overenie identifikovaného použitia chemických 
látok resp. zmesí a prípadná komunikácia 
s dodávateľom o ich zmene 

 vyškolenie zamestnancov o nových informáciách v 
KBU 



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 a označovanie zmesi podľa zákona č. 67/2010  

klasifikáciu látok/zložiek:  

 podľa smernice 67/548/EEC (zákona č. 67/2010)  

 a zároveň klasifikáciu podľa Nariadenia 1272/2008 CLP 

 

Klasifikácia zmesi: podľa smernice 99/45/EC (zákona č. 67/2010)  

KBU podľa prílohy II Nariadenia č. 1907/2006  

 

od 1.júna 2015  

uvádzajú dodávatelia zmesí  

klasifikáciu a 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. 

 

 



Karta bezpečnostných údajov 

 právne požadovaná pre nebezpečné látky a zmesi  

  - látky a zmesi klasifikované ako nebezpečné 

  - zmesi, ktoré obsahujú nebezpečné zložky 

  - PBT, vPvB látky (aj v zmesiach) 

  - látky pre ktoré sú stanovené NPEL (aj v zmesiach) 

  - (látky, pre ktoré je povinnosť registrácie (aj v zmesiach)) 

 

 má presne definovaný obsah 

 je používaný technický a odborný jazyk (nie však vysoko-
odborný) 

 KBU je určená pre vyškolených pracovníkov 

 je určená pre  pre priemyselné/profesionálne použitie 

 hlavný zdroj informácií o vlastnostiach látok, o riziku, o o 
osobných ochranných prostriedkoch a limitných hodnotách 



Všeobecné požiadavky: 
 
 

Karta bezpečnostných údajov poskytuje informácie o nebezpečných  

látkach 

 

Nesmú sa používať údaje, ako napríklad „môže byť nebezpečná“,  

„žiadne účinky na zdravie“, „bezpečná pri väčšine podmienok  

používania“ alebo „neškodná“ alebo akékoľvek iné údaje, ktoré  

naznačujú, že látka alebo zmes nie je nebezpečná, alebo akékoľvek  

iné údaje, ktoré nie sú v súlade s klasifikáciou danej látky alebo  

Zmesi (návrh pozmeňujúceho nariadenia) 

 

Karta bezpečnostných údajov sa poskytuje v štátnom  jazyku  

( 3 67/2010)  

 



Obsah karty 
bezpečnostných údajov 



1.1. Identifikátor produktu  

 

 registračné číslo (pre látky podliehajúce 
registrácii)  

 chemický názov a synonymá 

 komerčný názov alebo iné názvy 

 

1.4. Núdzové telefóne číslo (oficiálny 
poradný orgán)  

1. IDENTIFIKÁCIA  LÁTKY/ZMESI A 
SPOLOČNOSTI/PODNIKU 



1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, 

od ktorých sa odrádza  

1. identifikované použitia 

      - v súlade s registračným dossierom 

        - odkaz na príslušný expozičný scenár 

        - nutné porovnať so skutočným použitím 

        - nutné overiť podmienky použitia: DU do 12 mesiacov od 

obdržania registračného čísla (článok 39) 

článok 37 

Následný užívateľ nemusí pripraviť takúto správu o chemickej bezpečnosti ak: 

 následný užívateľ uplatňuje alebo odporúča expozičný scenár, ktorý 

obsahuje prinajmenšom podmienky opísané v expozičnom scenári, 

ktorý mu bol poskytnutý v KBU 

 

2. použitia, ktoré sa neodporúčajú (dôvod) 

1. IDENTIFIKÁCIA  LÁTKY/ZMESI A 
SPOLOČNOSTI/PODNIKU 



1.3. Údaje o dodávateľovi látky alebo zmesi (názov, adresa, 
telefónne číslo) 

     výrobca, dovozca, výhradný zástupca, následný užívateľ, 
distribútor  

      sledovať definície – právny subjekt zriadený len v rámci EU  

      zriadiť zodpovednú osobu v ČŠ - dodávateľ, ktorý nie je   

          lokalizovaný v danom členskom štáte, kde je látka/zmes  

          uvádzaná na trh 

      uviesť e-mailovú adresu príslušnej zodpovednej osoby 

   

             údaje o výrobcovi mimo EU sú voliteľné 

 

September 2011 – ECHA - príručka ku spracovaniu KBU 

1. IDENTIFIKÁCIA  LÁTKY/ZMESI A 
SPOLOČNOSTI/PODNIKU 





2. IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI 

Prvky označovania: 

 

CHL: piktogram (čiernobiely), výstražné slovo H a P výroky 

 

Zmesi: symbol (čiernobiely),nebezpečenstvo R, S vety  

 

Iné nebezpečenstvo: PBT, vPvB, prašnosť, výbušnosť, 
omrzliny, senzibilizácia, ohrozenie pôdy, ozónovej vrstvy a 
pod. 

 







3. ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O 

ZLOŽKÁCH 

Chemická identita zložky(-iek) látky alebo zmesi vrátane  

nečistôt a  stabilizujúcich prísad (klasifikované alebo  

prispievajúce ku klasifikácii) – definícia CHL! 

 
- identifikátor produktu (podľa Prílohy VI, alebo CAS + IUPAC, alebo 

názov IUPAC 

- možnosť voľby vymenovať všetky zložky (aj neklasifikované) 

 

Koncentrácie látok v zmesi (v zostupnom poradí): 
 opisujú sa účinky najvyššej koncentrácie! 

 alternatívny názov – ak je povolený! 

 

 Účinky celej zmesi sú uvedené v bode 2. 

 

 

 





15. REGULAČNÉ INFORMÁCIE 

Klasifikácia látky alebo zmesi: 

• Symbol, slovné označenie nebezpečenstva  

• R, S – vety, H,P výroky, iné výroky 

• výstražné slová 

• nebezpečné zložky 

• iné údaje na etikete (napr. pre aerosólové balenie, detergenty a 
pod.) 

 Nariadenia /právne predpisy špecifické pre látku/zmes v oblasti 
bezpečnosti, zdravia a životného prostredia 

 vnútroštátne ustanovenia príp. špecifické štátne predpisy 

 autorizácia (hlava VII) alebo  

 obmedzenia látok (hlava VIII)  

 hodnotenie chemickej bezpečnosti – či bolo vykonané 

 

 

 

 





16. INÉ INFORMÁCIE 

 informácie nezahrnuté do predošlých oddielov 

 údaje o revízii, zmeny, príp. ich vysvetlenie 

 legenda ku skratkám 

 hlavné odkazy na literatúru a iné zdroje 

 Informácie o metóde použitej na klasifikáciu (testy, 
expertný posudok, extrapolácia) 

 zoznam relevantných R,S-viet/H,P výrokov alebo iné 
upozornenia – úplné znenie 

 rady týkajúce sa školení 

 orientačná klasifikácia zmesi podľa GHS do 
1.6.2015 (informatívny, voliteľný  údaj) 

 

 
 
 



Ďakujem za pozornosť 


