
Expozičný scenár  

 

Príloha KBU 



Nariadenie EP a Rady 

1907/2006 REACH 
Článok 31ods.9  

„Akékoľvek aktualizácie (KBU) po registrácii 
musia obsahovať registračné číslo.“ 

Článok 31ods.7  

„Každý účastník dodávateľského reťazca, 
od ktorého sa vyžaduje správa o chemickej 
bezpečnosti ......, uvedie v prílohe ku karte 
bezpečnostných údajov pokrývajúcej 
identifikované spôsoby použitia príslušné 
expozičné scenáre (vrátane prípadných 
kategórií použitia a expozície) .... 

 



Komunikácia v rámci dodávateľského 

reťazca – chemické látky 
Dodávateľ musí: 

postúpiť informácie prostredníctvom KBU a príp. 

jej prílohy – ES pozdĺž dodávateľského 

reťazca smerom dolu ak je látka 

 klasifikovaná ako nebezpečná alebo  

 PBT alebo  

 SVHC 

 Stanovené limity na pracovisku 

 

Následný užívateľ musí: 

postúpiť informácie pozdĺž dodávateľského 

Reťazca smerom hore o použití látok (identifikované  

použitie) 

 



Nástroj na komunikáciu 
rozšírená KBU 



Hlavná časť KBU: 

Obsahuje údaje o: 

 informácie o identifikovanom použití (bod 1) 

 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 – expozičný scenár 

Obsahuje údaje o: 

 

 procesoch a činnostiach pri použití 
CHL 

 špecifických operačných podmienkach 

 špecifických opatreniach na kontrolu 
rizika 

 - pre zamestnancov 

       - pre životné prostredie 



Kedy je možné očakávať rozšírenú 

KBU? 

 Látka je registrovaná s úplným dossierom 
 Výroba(dovoz):  > 10 t/rok 
 látka je klasifikovaná ako nebezpečná  
 bolo vykonané hodnotenie expozície 

a charakterizácia rizika 
 

Ak nie  je splnená niektorá z týchto 
podmienok– expozičný scenár nie je 
požadovaný 



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 



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 „sa podobá na expozičný 
scenár“ – overte, či je vaše použitie pokryté 

 

Článok 39 

Plnenie povinností následného užívateľa 

1. Následní užívatelia sú povinní splniť požiadavky článku 
37 najneskôr do 12 mesiacov od získania 
registračného čísla, ktoré im oznámia ich dodávatelia v 
karte bezpečnostných údajov. 

 



Článok 37 

 následný užívateľ má právo upovedomiť o používaní 

(aspoň vo forme stručného opisu použitia) výrobcu, 

dovozcu ktorý mu látku ...dodáva, s cieľom, aby sa z 

použitia stalo identifikované použitie. 

 

 Následný užívateľ nemusí pripraviť správu o chemickej 

bezpečnosti ak uplatňuje expozičný scenár, ktorý obsahuje 

   prinajmenšom podmienky opísané v expozičnom scenári,     

   ktorý mu bol poskytnutý v karte bezpečnostných údajov 



Povinnosť následných užívateľov 

 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 

 
Následní užívatelia majú: 
 implementovať a komunikovať informácie o bezpečnosti 
 implementovať opatrenia komunikované v rozšírenej KBU do 

vlastných postupov 
 postúpiť ďalej bezpečnostné informácie vlastným 

odberateľom 
 

KBU je informatívny dokument. 

Používanie v súlade s ES je záväzné! 

 

 



ak použitie/podmienky použitia 

nie sú pokryté v ES 
I. Požiadajte vášho dodávateľa  aby zahrnul vaše 

použitie do správy o chemickej bezpečnosti 
a sprístupnil vám revidovaný ES (do 12 mesiacov) 

II. Prispôsobte vaše aktivity a/alebo produkty 
podmienkam, ktoré sú popísané v ES (zmena 
operačných podmienok a opatrenia na kontrolu 
rizika) 

III. Zmeňte dodávateľa, ktorého ES pokrýva vaše 
použitie 

IV. Spracujte vlastnú Správu o chemickej 
bezpečnosti  pre vaše špecifické použitie 

V. Ukončite túto aktivitu  

 

 

 



Relevantné termíny pre následných 

užívateľov 

1. Registrácia látky 

2. Rozšírená KBU pre registrovanú látku 

3. 12 mesiacov – implementácia podmienok 
použitia a opatrení na kontrolu rizika v súlade 
s KBU 

 

Ak podmienky nesúladia z ES: 

1. Do 6 mesiacov – správa následného užívateľa 
na ECHA 

2. Do 12 mesiacov – vlastná správa o chemickej 
bezpečnosti následného užívateľa 











Ak je použitie v ES pokryté 

1. V KBU (bod 1) overiť identifikované 

použitie a súlad s použitím DU 

2. Vybrať relevantný ES 

3. Zabezpečiť ES v slovenskom jazyku 
(§6 zákona 67/2010 – ES je súčasťou KBU) 

4. Dešifrovať deskriptory použitia 

5. Overiť súlad s vlastným použitíma 

podmienkami použitia 

  



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 











Ďakujem za pozornosť 


