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NARIADENIE 1907/2006 

článok 31 ods.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) .... 
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ČLÁNOK 31 ODS.7  

Každý následný užívateľ použije pri príprave svojej 

vlastnej karty bezpečnostných údajov na 

identifikované použitia príslušné expozičné 

scenáre a akékoľvek dôležité informácie z karty 

bezpečnostných údajov, ktorá mu bola poskytnutá. 

 

Každý distributér použije pri príprave svojej vlastnej 

karty bezpečnostných údajov na použitia, pre ktoré 

odovzdal informácie, príslušné expozičné 

scenáre a akékoľvek dôležité informácie z karty 

bezpečnostných údajov, ktorá mu bola poskytnutá. 
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NARIADENIE 453/2010 

 Informácie uvedené v karte bezpečnostných údajov 

majú byť v súlade s informáciami v správe o 

chemickej bezpečnosti, ak sa takáto správa 

vyžaduje.  

 Ak bola správa o chemickej bezpečnosti 

vyhotovená, príslušný(-é) expozičný(-é) scenár(-

e) sa vloží (vložia) do prílohy ku karte 

bezpečnostných údajov.  
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PRÍLOHA KBU – EXPOZIČNÝ SCENÁR 

Obsahuje údaje o: 

 

 procesoch a činnostiach pri použití CHL 

 špecifických operačných podmienkach 

 špecifických opatreniach na kontrolu rizika 

  - pre zamestnancov 

         - pre životné prostredie 
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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 
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KEDY KBU MÔŽE BYŤ BEZ ES? 

 látka je vyňatá z povinnosti registrácie (príloha IV, V) 

 látka ešte nie je registrovaná (reg. perióda 2018) 

 látka nie je nebezpečná (propylénglykol, močovina) 

 látka je registrovaná ako medziprodukt 

 látka je registrovaná v množstve < 10 t/rok 

 KBU je poskytnutá na základe dobrovoľnosti 
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 Usmernenie k požiadavkám na informácie a  

 k hodnoteniu chemickej bezpečnosti  

 Časť D: Príprava expozičného scenára  

 Odporúčaný formát ES  
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 Usmernenie k požiadavkám na informácie a  

 k hodnoteniu chemickej bezpečnosti  

 Časť D: Príprava expozičného scenára  

 Odporúčaný formát ES  
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Súlad ES a KBU (usmernenie pre KBU) 
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Súlad ES a KBU 
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IDENTIFIKOVANÉ POUŽITIE LÁTKY: 

Výroba 

Miešanie (formulácia) 

Použitie v priemysle 

Profesionálne použitie 

Použitie spotrebiteľmi 

Použitie vo výrobku 

 

Identifikované použitie registrovanej látky 

nájdete v registračnom dossieri 
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NARIADENIE 1907/2006 REACH 

Článok 37 

Ods.1: Následný užívateľ alebo distributér môže 
poskytovať informácie, aby pomohol pri príprave 

registrácie 

Ods.2 Každý následný užívateľ má právo písomne ... 

upovedomiť o používaní ..výrobcu, dovozcu .....s 
cieľom, aby sa z použitia stalo identifikované použitie  

Článok 39 

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. 
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OVERENIE IDENTIFIKOVANÉHO POUŽITIA 

v KBU (oddiel 1) 

v prílohe KBU (expozičný scenár – deskriptory použitia) 

v registračnom dossieri (stránka ECHA) 
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AKÉ ROZDIELY MÔŽETE NÁJSŤ V ES? 

„Malé“ rozdiely   

-    rozdiely v OC (prevádzkových podmienkach) 

- rozdiely v RMM 

- špecifiká na základe národnej legislatívy 

(možno vyriešiť kontaktom a komunikáciou s dodávateľom – 
registrujúcim  a opravou/doplnením ES)  

 

„Významné“ rozdiely: 

- chýbajúce identifikované použitie 

- nesúlad v identifikovanom použití/názve ES 

- nesúlad v deskriptoroch použitia/chýbajúce deskriptory použitia 

(vyžadujú zmenu v registračnom dossieri) 

- kontakt s dodávateľom/distribútorom 

- kontakt s vedúcim registrujúcim 

- up-date registračného dossieru a CSR 
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UP-DATE REGISTRAČNÉHO DOSSIERU 

 môže byť iniciovaný následným užívateľom 

 vyžaduje opravu v registračnom dossieri aj v 

Správe o chemickej bezpečnosti (CSR) 

 opravu vykoná a odošle vedúci registrujúci (LR) 

 v súlade s ním musia vykonať a odoslať opravu 

dossieru aj ostatní členovia spoločného podania 

 o tomto sú informovaní všetci účastníci 

užívateľského reťazca (distribútori, následní 

užívatelia)  
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SYSTÉM DESKRIPTOROV 

SU (sector of use)                 sektor použitia 

PC (product category)           kategória produktov 

PROC (process category)     kategória procesov  

AC (article category)             kategória výrobkov 

ERC (environmental release category) – kategória úniku do ŽP 
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ĎAKUJEM ZA 

POZORNOSŤ 
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