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HlavnHlavnéé ciele REACHciele REACH

zlepzlepššii ochranuochranu udskudskéého zdravia a ho zdravia a žživotnivotnéého prostredia;ho prostredia;

zvýzvýššii konkurenciekonkurencie schopnosschopnos eureuróópskeho chemickpskeho chemickééhoho
priemyslu;priemyslu;

preniesprenies povinnospovinnos priamo na  výrobcov a dovozcov priamo na  výrobcov a dovozcov 
dokdokáázaza ,, žže zdravotne zdravotnéé a environmenta environmentáálne riziklne rizikáá
vyplývajvyplývajúúce  z lce  z láátok  sa potok  sa po as  ich výroby a  vlastnas  ich výroby a  vlastnééhoho
poupoužžitia primerane kontrolujitia primerane kontrolujúú;;

““rozumnrozumnéé testovanietestovanie““ -- mminimalizovainimalizova testovanietestovanie
chemikchemikááliliíí nana stavovcochstavovcoch;;

ppodporovaodporova vývojvývoj alternatalternatíívnychvnych metmetóód  hodnoteniad  hodnotenia
nebezpenebezpe enstvaenstva chemickýchchemických lláátoktok ((QSARsQSARs, SAR, Read , SAR, Read 
acrossacross……))



HHodnotenieodnotenie chemickejchemickej bezpebezpe nostinosti lláátoktok

PPovinnosovinnos vykonavykona hodnoteniehodnotenie (CSA)(CSA) a  na  nááslednslednéé zdokumentovanzdokumentovanieie

(CSR)(CSR) bezpebezpe nosnostiti chemikchemikááliliíí,, ktorktoréé ssúú predmetompredmetom registrregistrááciecie jjee
zakotvenzakotvenáá vv nariadennariadeníí REACHREACH nasledovnenasledovne::

vv lláánknkuu 1414,   ,   prepre lláátkytky vyrvyráábanbanéé v Ev EÚÚ aleboalebo dovdováážžananéé na trh Ena trh EÚÚ vv
mnomnožžstvstvááchch >> 10 t10 t//roro nene;;

vv lláánknkuu 6262,, akoako ssúú asas žžiadostiiadosti oo autorizautorizááciuciu prepre tzv.tzv. ““ nebezpenebezpe nné“é“
lláátky,tky, ktorktoréé budbudúú predmetom  autorizpredmetom  autorizááciecie;; (CMR kat(CMR kat.. 1 a 2, PBT, 1 a 2, PBT, vPvBvPvB
aleboalebo lláátky stky s ekvivalentnekvivalentnýmým úú inkominkom –– endokrinnendokrinnéé disruptorydisruptory)).. Ak  Ak  CSRCSR
nebol dodanýnebol dodaný pripri registrregistrááciicii vv zmyslezmysle lláánku 14.nku 14.

CSACSA/CS/CSRR -- ktokto aa akoako ??

výrobca  alebo dovozcavýrobca  alebo dovozca vykoná CSAvykoná CSA/CSR/CSR v súlade s v súlade s 

požiadavkamipožiadavkami prílohy Iprílohy I pre  látku  ako takú, látku v prípravku pre  látku  ako takú, látku v prípravku (v(v

zmesizmesi chemikchemikáliíálií)) aleboalebo vovo vvýrobkuýrobku resp.resp. prepre kategóriukategóriu látoklátok;;

následnýnásledný užívateužívate látkylátky akoako takejtakej aleboalebo látky v látky v prípravkuprípravku

resp. výrobku robí CSAresp. výrobku robí CSA/CSR/CSR vv súladesúlade ss prílohouprílohou XIIXII prepre

akéko vekakéko vek použitiepoužitie mimomimo podmienokpodmienok opísanýchopísaných vv expozi nomexpozi nom

scenáriscenári aleboalebo prípadneprípadne vv kategóriikategórii použitiapoužitia aa expozícieexpozície,, ktoréktoré mumu

boliboli poskytnuté v poskytnuté v kartekarte bezpe nostnýchbezpe nostných údajovúdajov,, aleboalebo prepre

akéko vekakéko vek použitiepoužitie,, ktoréktoré mumu dodávatedodávate neodporú aneodporú a;;

pripri zachovanízachovaní vyššievyššie uvedených povinností,  uvedených povinností,  CSA má CSA má 

pripravipripravi jednajedna alebo viacalebo viac spôsobilýchspôsobilých osôbosôb ss

primeranýmiprimeranými skúsenos amiskúsenos ami,, ktoréktoré absolvovaliabsolvovali primeranéprimerané

školenieškolenie,, vrátane  doškoleniavrátane  doškolenia..



CSACSA/CS/CSRR -- výnimkyvýnimky

NNááslednýsledný uužžíívatevate nemusnemusíí pripravipripravi CSRCSR akak::

vv ssúúladelade ss lláánkomnkom 3131 sasa nevynevyžžadujeaduje poskytnutieposkytnutie KBKBÚÚ spolospolo nene s ls láátkoutkou

aleboalebo prpríípravkompravkom;;

od jeho od jeho doddodáávatevate aa sasa vv ssúúladelade ss lláánkomnkom 14 nevy14 nevyžžaduje CSR;aduje CSR;

poupoužžíívava lláátkutku aleboalebo prpríípravokpravok vv celkovomcelkovom mnomnožžstvestve <1 tona/<1 tona/roro nene;;

uplatuplat ujeuje aleboalebo odporodporúú aa expoziexpozi nýný scenscenáárr,, ktorýktorý obsahujeobsahuje prinajmenprinajmenššomom

podmienkypodmienky opopíísansanéé vv expoziexpozi nomnom scenscenááriri,, ktorýktorý mu bol poskytnutý vmu bol poskytnutý v KBKBÚÚ;;

koncentrkoncentrááciacia lláátky vtky v prpríípravkupravku jeje << akoako akakáákoko vekvek koncentrkoncentrááciacia uvedenuvedenáá vv

lláánku 14 nku 14 odsods. 2;. 2;

poupoužžíívava lláátku na tku na úú ely technologicky orientovanely technologicky orientovanééhoho výskumuvýskumu a vývoja za a vývoja za 

predpokladupredpokladu,, žžee ssúú primeraneprimerane kontrolovankontrolovanéé rizikrizikáá prepre udskudskéé zdraviezdravie aa ŽŽP v P v 

ssúúladelade ss popožžiadavkamiiadavkami osobitýchosobitých predpisovpredpisov..

Hodnotenie chemickej bezpe nosti     CSAHodnotenie chemickej bezpe nosti     CSA

Skladá sa z  nasledovných krokov:Skladá sa z  nasledovných krokov:

1.1. Hodnotenie  nebezpe enstva pre udské zdravieHodnotenie  nebezpe enstva pre udské zdravie;;
2.2. Hodnotenie nebezpe enstvaHodnotenie nebezpe enstva fyzikálnfyzikálnoo -- chemických  vlastností z chemických  vlastností z 

h adiska udského zdraviah adiska udského zdravia
(minim(minimálneálne pre výbušnos , hor avos , oxid. pre výbušnos , hor avos , oxid. ppotenciálotenciál))

3.3. HodnotenieHodnotenie nebezpenebezpe enstvaenstva pre životné prostrediepre životné prostredie;;
4.4. Hodnotenie  PBT a Hodnotenie  PBT a vPvBvPvB;;

akak sasa vv krokoch 1 krokoch 1 -- 4 dospeje k záveru, že  látka alebo 4 dospeje k záveru, že  látka alebo prpríípravokpravok
sp a kritéria pre klasifikáciu nebezpe ná/ý  alebo PBT alebo sp a kritéria pre klasifikáciu nebezpe ná/ý  alebo PBT alebo vPvBvPvB
CSA  sa rozšíri o kroky:CSA  sa rozšíri o kroky:

5.5. Hodnotenie  expozície Hodnotenie  expozície 
((vytvorenievytvorenie expoexpozi nýchzi ných scenárov a odhady expozíciescenárov a odhady expozície););

6.6. CharakterizCharakterizáciaácia rizikarizika



Hodnotenie  chemickej bezpe nostiHodnotenie  chemickej bezpe nosti CSACSA

1. Hodnotenie  nebezpe enstva pre udské zdravie:1. Hodnotenie  nebezpe enstva pre udské zdravie:
cie om  je:cie om  je:

ur i   klasifikáciu a ozna enie  látky v súlade so  smernicouur i   klasifikáciu a ozna enie  látky v súlade so  smernicou
67/548/EHS67/548/EHS;;

odvododvodii tzvtzv. “. “bezpebezpe núnú” expo” expozíciuzíciu látke, nad ktorú by udia už nemali látke, nad ktorú by udia už nemali 
by  vystaveníby  vystavení::

-- DNELDNEL (Derived No(Derived No Effect Level)Effect Level)
-- DMEL (Derived DMEL (Derived MMinimalinimal EEffectffect LLevelevel)*)*

*pre l*pre látkyátky ss bezprahovýmbezprahovým ú inkom na  organizmusú inkom na  organizmus

Pri hodnotení sa mPri hodnotení sa mususí   braí   bra do úvahy:do úvahy:

toxikologický profil látkytoxikologický profil látky
((absorbciaabsorbcia,, metabolizmusmetabolizmus,, degraddegradáciaácia a elimináciaa eliminácia))

výsledky ú inkov/efektov látky:výsledky ú inkov/efektov látky:
akútne  ú inkyakútne  ú inky ((akakúútnatna toxicitatoxicita,, kokožnážná/o ná dráždivos/o ná dráždivos );); senzibilizáciasenzibilizácia;;
toxicitatoxicita opakovanopakovannýchných dávokdávok;;CMR ú inkyCMR ú inky..

1.1. Hodnotenie  nebezpe enstva pre udské zdravie:Hodnotenie  nebezpe enstva pre udské zdravie:

zah a 4 kroky:zah a 4 kroky:

Krok 1Krok 1:: VyhVyhodnotenie informácií  o ú inkoch látky na  organizmyodnotenie informácií  o ú inkoch látky na  organizmy
okrem lovekaokrem loveka
-- in vitro, in vivo in vitro, in vivo štúdieštúdie
-- výsledky testov  LD 50, LC 50, NOAEL, LOAEL, T25...výsledky testov  LD 50, LC 50, NOAEL, LOAEL, T25...
-- testovacie podmienky, trvanie testu, spôsob podania, GLPtestovacie podmienky, trvanie testu, spôsob podania, GLP,,pozorovaniapozorovania

-- alternatívne  prístupy: QSAR, alternatívne  prístupy: QSAR, ReadRead acrossacross

Krok 2:Krok 2: Vyhodnotenie  informácií o ú inkoch na lovekaVyhodnotenie  informácií o ú inkoch na loveka
-- prprípadovéípadové štúdie, záznamy otrávštúdie, záznamy otráv,, zdravotnzdravotné záznamyé záznamy

Krok 3:Krok 3: Klasifikácia  a  ozna enieKlasifikácia  a  ozna enie
-- zdôvodnenie  príslušnej klasifikácie v súlade so zdôvodnenie  príslušnej klasifikácie v súlade so 
smernicou 67/548/EHS asmernicou 67/548/EHS a

vždy aj  vyhlásenie  i látka  sp a  kritériá CMR kat.1,2vždy aj  vyhlásenie  i látka  sp a  kritériá CMR kat.1,2
Krok 4:Krok 4: Odvodenie DNEL/DMELOdvodenie DNEL/DMEL

-- integruje  výsledky získané z krokov 1integruje  výsledky získané z krokov 1--33



1.1. Hodnotenie  nebezpe enstva pre udské zdravie:Hodnotenie  nebezpe enstva pre udské zdravie:

Stanovenie DNEL

Týka sa  najmä látok s tzv.”prahovým ú inkom”

N(L)OAEL           N(L)OAEL
DNEL  = ____________________________   = ______________________________     

AF1 x AF2 x ... x AFn všeob. AF

odvodená úrove   expozície,  nad ktorú by udia  nemali by   vystavení;
stanoví sa  na  základe  výsledkov  krokov  1 a 2;
ak je  to odôvodnené expozi nými scenármi, posta uje jedna DNEL;
v  praxi bude spravidla potrebné odvodi   rôzne  úrovne pre:

- každú relevantnú populáciu (pracovníci, spotrebitelia,   nepriama
expozícia cez ŽP)

- vnímavé podskupiny  (tehotné ženy, deti...)
musia  sa zoh adni   všetky  relevantné  cesty  expozície (orálna, dermálna,  inhala ná);
trvanie a  frekvenciu expozície
je potrebné použi   adekvátne  jednotky:
DNEL derm, oral expozícia – [mg/osoba/de ] alternatívne [mg/kg/de ]
DNEL  inhal. expozícia. – [mg/m3]
DNEL lokálne dermal. efekty – [mg/cm2]

1.1. Hodnotenie  nebezpe enstva pre udské zdravie:Hodnotenie  nebezpe enstva pre udské zdravie:

Stanovenie DMEL

Týka sa látok s tzv.”bez-prahovým ú inkom” napr. niektoré 
karcinogény a  niektoré mutagény

- 2 metodiky: 

“Linearizovaný“ prístup
– používa deskriptor T25 (dávka  vyvolávajúca  tumory u 25% test. 
zvierat)

T25corr T25corr

*DMEL risk 10-5 = _________ = __________  

AF1 x HtLF ASx 25 000

*predstavuje  riziko vzniku rakoviny 1 na  100000

“EFSA“ prístup - založený na  použití deskriptora BMDL10

´                 BMDL10corr  BMDL10corr 

*DMEL risk 10-5 = _________ = __________  

AF1 x AF2... 10 000



55.. Hodnotenie  expozície Hodnotenie  expozície udíudí::

ciecie omom je  je  kvantitatkvantitatíívnyvny odhad  dodhad  dáávkyvky//koncentrkoncentrááciecie
lláátkytky ktorejktorej ssúú aleboalebo mmôôžžuu byby vystavenvystavenéé jednotlivjednotlivéé
skupinyskupiny ududíí;;

22 krokkrokyy::

1.1. vytvorenievytvorenie expoziexpozi nýchných scenscenáárovrov resp.    resp.    kategkategóóririíí
expozexpozííciecie;;

2.2. odhadodhad expozexpozííciecie..

55.. Hodnotenie  expozície Hodnotenie  expozície udíudí::

1. Expozi1. Expozi ný scenný scenáár:r:
PrPríílohaloha I, REACHI, REACH

jeje ssúúborbor podmienokpodmienok,, ktorktoréé opisujopisujúú akoako sasa lláátkatka vyrvyráábaba aleboalebo poupoužžíívava
popo asas jejjej žživotnivotnéého cyklu a ho cyklu a akoako výrobcavýrobca aleboalebo dovozca kontroluje resp. dovozca kontroluje resp. 
odporodporúú aa nnááslednýmsledným poupoužžíívatevate omom kontrolovakontrolova expozexpozííciuciu ududíí aa
žživotnivotnééhoho prostrediaprostredia;;

kontrolnkontrolnáá stratstratéégiagia,, ktorktoráá ududáávava realistickrealistickéé podmienkypodmienky výrobyvýroby aleboalebo
identifikovaných pouidentifikovaných použžititíí lláátky resp.tky resp.pprríípravkupravku;;

urur uje vhodnuje vhodnéé opatreniaopatrenia manamanažžmentumentu rizika,rizika, ktorktoréé zabezpezabezpe ujujúú
adekvadekváátnutnu kontrolu rizika kontrolu rizika spôsobenspôsobenééhoho výrobou a výrobou a poupoužžíívanvaníímm lláátkytky pripri
danýchdaných podmienkachpodmienkach;;

zahzah aa identifikovanidentifikovanéé poupoužžitiaitia lláátky,tky, akak je to je to opodstatnenopodstatnenéé,, ajaj
predvpredvíídatedate nnéé poupoužžitiaitia;;

jeje ššpecifický  prepecifický  pre proces a proces a nienie prepre prevpreváádzkdzku;u;

mômôžžee byby aplikovanýaplikovaný prepre viacerviaceréé lláátky s podob. tky s podob. vlastnosvlastnos amiami..



55.. Hodnotenie  expozície Hodnotenie  expozície udíudí::
1.1. vytvorenievytvorenie expoziexpozi nýchných scenscenáárovrov resp.resp. kategkategóóririíí expozexpozííciecie::

opisopis procesovprocesov výroby,výroby,spracovaniaspracovania aa poupoužžíívaniavania lláátky,tky,
opisopis innostiinnosti pracovnpracovnííkovkov vv ssúúvislostivislosti s výrobou a s výrobou a spracovspracováávanvaníímm lláátky,tky,
trvaniatrvania aa frekvenciefrekvencie ichich expozexpozííciecie danejdanej lláátketke,,
opisopis innostiinnosti spotrebitespotrebite ovov vv ssúúvislostivislosti ss poupoužžíívanvaníímm lláátky,tky,
trvaniatrvania aa frekvenciefrekvencie expozexpozíície  lcie  láátketke,,
opatrenopatreníí nana manamanažžmentment rizrizííkk nana znzníížženieenie//zabrzabráánenienenie priamejpriamej aleboalebo
nepriamejnepriamej expozexpozííciicii ududíí..

22.. odhadodhad expozexpozííciecie::
prepre vvššetkyetky relevantnrelevantnéé populpopulááciecie a cesty a cesty expozexpozííciecie,,
úúdaje o daje o mnomnožžstvestve lláátkytky prepre kakažžddéé identifikovanidentifikovanéé poupoužžitieitie
reprezentatreprezentatíívnevne úúdaje o daje o expozexpozííciicii::
namerannameranéé úúdajedaje expozexpozííciciíí vv pracovnompracovnom prostredprostredíí,,
úúdaje z daje z biomonitoringubiomonitoringu,,
epidemiologickepidemiologickéé ššttúúdiedie,, ššttúúdiedie prpríípadovpadov a kontrol,a kontrol,
modelovanmodelovanéé ddáátata

55.. Hodnotenie  expozície Hodnotenie  expozície udíudí::

KK úú ovovéé determinantydeterminanty expozexpozííciecie::
fyzikfyzikáálnylny stav lstav láátkytky
fyzikfyzikáálnylny stav produktustav produktu
tlak ptlak páárr
prapraššnosnos ,, veve koskos astastíícc
ventilventilááciacia áánono//nienie
frekvenciafrekvencia aa trvanietrvanie expozexpozííciecie

DDôleôležžititéé determinantydeterminanty expozexpozííciecie::
percentopercento lláátky v produktetky v produkte
poupoužžititéé mnomnožžstvostvo
typ a vetyp a ve koskos poupoužžititéého baleniaho balenia
viskozita produktuviskozita produktu



PrPrííkladkladyy nnáázvovzvov expoziexpozi nýchných scenscenáárovrov

Pracovné prostredie:Pracovné prostredie:

Výroba a použitie látky X

Formulácia produktu obsahujúceho X

Priemyselné použitie produktu obsahujúceho X 

Profesionálne použitie produktu obsahujúceho X

Aplikácie

Aplikácie sprejovaním

Spotrebitelia:Spotrebitelia:

Použite vo farbách, vytvrdzova

Použitie v textíliách

Adhezívum

Výrobky prichádzajúce do kontaktu s potravou

66.. Charakterizácia rizika pre udské zdravie:Charakterizácia rizika pre udské zdravie:
vykoná sa pre každý expozi ný scenár a pre všetky relevantné populácie;

pozostáva  z :
hodnotenia pravdepodobnosti a závažnosti udalosti ku ktorej dochádza  v 
dôsledku fyz.-chem. vlastností,
porovnania expozície  populácie u ktorej došlo resp. by mohlo dôjs k expozícii 
danej látke s príslušnou DNEL:

1.  expozícia < DNEL:
- riziko je primerane kontrolované,
- je možné vypracova CSR, obsahujúci príslušné expozi né scenáre a 

aplikované opatrenia MR,
- stru ný opis ES a opatrení MR sa zahrnie do príslušnej sekcie KBÚ,
- KBÚ ako komunika ný nástroj  pre informovanie následných užívate ov

o  výsledkoch CSA uvedených v CSR.

2. expozícia > DNEL:
- riziko nie je primerane kontrolované,

- je nutné získa  nové infomácie o vlastnostich látky,
- zmena výrobného procesu,
- prija opatrenia  na manžment rizík (kontrola procesu, emisií, OPP, 
hygienické návyky)

- vykoná sa  opakovane CSA!!!!!



Opatrenia manaOpatrenia manažžmentu rizmentu rizííkk

ciecie : zn: zníížžii emisie a expozemisie a expozííciuciu a tým aj riziko pre a tým aj riziko pre ududíí aa
žživotnivotnéé prostredieprostredie

TTypyypy opatrenopatreníí::
opatreniaopatrenia týkajtýkajúúcece sasa produktuproduktu
obmedzeniaobmedzenia uvuváádzaniadzania na trhna trh
obmedzeniaobmedzenia poupoužžíívaniavania lláátkytky
ininšštrukcietrukcie, výstraha, výstraha
technicktechnickéé opatreniaopatrenia
organizaorganiza nnéé opatreniaopatrenia
osobnosobnéé ochrannochrannéé pracovnpracovnéé prostriedkyprostriedky

Opatrenia manaOpatrenia manažžmentu rizmentu rizííkk

Opatrenia týkajOpatrenia týkajúúce sa produktu:ce sa produktu:
znzníížženieenie koncentrkoncentrááciecie lláátky v produktetky v produkte

zmena obalovzmena obalováá technikatechnika
úúprava veprava ve kosti  baleniakosti  balenia
modifikmodifikáácia fyzikcia fyzikáálneho skupenstvalneho skupenstva

Obmedzenia uvObmedzenia uváádzania na trh:dzania na trh:
priemyselnpriemyselnéé, profesion, profesionáálne a spotrebitelne a spotrebite skskéé poupoužžitieitie

obmedzenie mnoobmedzenie množžstva a stva a ššpecifikpecifikáácia oblasti poucia oblasti použžitiaitia

Obmedzenia pouObmedzenia použžíívania lvania láátky:tky:
poupoužžitie len na itie len na ššpecifickpecifickéé aplikaplikááciecie

skladovanie lskladovanie láátkytky



Opatrenia manaOpatrenia manažžmentu rizmentu rizííkk

TechnickTechnickéé opatreniaopatrenia::
uuzavretýzavretý systsystéémm
vventilentilááciacia
prprepracovanieepracovanie výrobnýchvýrobných pprocesorocesovv
oodsdsáávanievanie
sseparaepara nnéé technikytechniky

OrganizaOrganiza nnéé opatreniaopatrenia::
obmedzenieobmedzenie prpríístupustupu do urdo ur itých oblastitých oblastíí výrobyvýroby
obmedzenieobmedzenie frekvenciefrekvencie aa trvaniatrvania jednotlivýchjednotlivých operoperááciciíí
monitorovaniemonitorovanie expozexpozííciecie
hygienickhygienickéé nnáávykyvyky

Opatrenia manaOpatrenia manažžmentu rizmentu rizííkk

OsobnOsobnéé ochrannochrannéé pracovnpracovnéé pompomôckyôcky::

ochranné masky a respirátoryochranné masky a respirátory

ochrannochrannéé okuliareokuliare

ochrana hlavy: ochrana hlavy: ššttííty a prilbyty a prilby

ochrana sluchuochrana sluchu

ochranné rukaviceochranné rukavice

ochrannýochranný pracovnýpracovný odevodev a obuva obuv
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kk úú ovýový dokument pre dokument pre dandanúú chemickchemickúú lláátkutku v rv ráámcimci
REACHREACH;;

šštartovactartovacíí bodbod prepre ECHA,ECHA, kompetentnkompetentnéé autorityautority prepre prijatieprijatie
alalšíšíchch procedprocedúúrr

((evaevaluluááciacia,, autorizautorizááciacia,, rerešštrikcietrikcie););

je nevyhnutnje nevyhnutnéé abyaby informinformááciecie v CSRv CSR boliboli výsledkamivýsledkami CSA a CSA a 
kompletnkompletnéé!!!!!!!!

obsah sprobsah spráávy o chemickej bezpevy o chemickej bezpe nosti, KBnosti, KBÚÚ aa akejkoakejko vekvek
inejinej komunikkomunikáácie  smeromcie  smerom k nk nááslednýmsledným uužžíívatevate omom musmusíí byby
vv ssúúladelade!!!!!!
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prprííloha  1, kapitola7loha  1, kapitola7

AS   AAS   A
1. ZHRNUTIE OPATRENÍ NA MANAŽMENT RIZIKA1. ZHRNUTIE OPATRENÍ NA MANAŽMENT RIZIKA
2. VYHLÁSENIE O VYKONÁVANÍ OPATRENÍ NA 2. VYHLÁSENIE O VYKONÁVANÍ OPATRENÍ NA 

MANAŽMENTMANAŽMENT
RIZIKARIZIKA

3. VYHLÁSENIE O OZNAMOVANÍ OPATRENÍ NA 3. VYHLÁSENIE O OZNAMOVANÍ OPATRENÍ NA 
MANAŽMENT RIZIKAMANAŽMENT RIZIKA

AS  BAS  B
1.  IDENTIFIKÁCIA LÁTKY A JEJ FYZIKÁLNYCH 1.  IDENTIFIKÁCIA LÁTKY A JEJ FYZIKÁLNYCH 

CHEMICKÝCH VLASTNOSTÍCHEMICKÝCH VLASTNOSTÍ
2.  VÝROBA A POUŽITIA2.  VÝROBA A POUŽITIA
2.1. Výroba2.1. Výroba
2.2. Identifikované použitia2.2. Identifikované použitia
2.3. Nedoporu ované použitia2.3. Nedoporu ované použitia



Formát správy o chemickej bezpe nostiFormát správy o chemickej bezpe nosti
2/62/6

3. KLASIFIKÁCIA A OZNA ENIE3. KLASIFIKÁCIA A OZNA ENIE

4. VLASTNOSTI ENVIRONMENTÁLNEHO OSUDU4. VLASTNOSTI ENVIRONMENTÁLNEHO OSUDU
4.1.4.1. DegradáciaDegradácia
4.2.4.2. DistribúciaDistribúcia látkylátky vv životnomživotnom prostredíprostredí
4.3.4.3. BioakumuláciaBioakumulácia
4.4.4.4. SekundárnaSekundárna toxicitatoxicita

5. HODNOTENIE NEBEZPE ENSTVA PRE UDSKÉ ZDRAVIE5. HODNOTENIE NEBEZPE ENSTVA PRE UDSKÉ ZDRAVIE
5.1.5.1. ToxikokinetikaToxikokinetika ((absorpciaabsorpcia,, metabolizmusmetabolizmus,, distribúciadistribúcia aa odstránenieodstránenie))
5.2.5.2. AkútnaAkútna toxicitatoxicita
5.3.5.3. DráždivosDráždivos
5.3.1.5.3.1. KožaKoža
5.3.2.5.3.2. O iO i
5.3.3.5.3.3. DýchacieDýchacie cestycesty
5.4.5.4. ŽieravosŽieravos
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5.5.5.5. SenzibilizáciaSenzibilizácia
5.5.1.5.5.1. KožaKoža
5.5.2.5.5.2. DýchacieDýchacie cestycesty
5.6.5.6. ToxicitaToxicita popo opakovanýchopakovaných dávkachdávkach
5.7.5.7. MutagénnosMutagénnos
5.8.5.8. KarcinogénnosKarcinogénnos
5.9.5.9. Reproduk náReproduk ná toxicitatoxicita
5.9.1.5.9.1. Ú inkyÚ inky nana plodnosplodnos
5.9.2.5.9.2. VývojováVývojová toxicitatoxicita

6. HODNOTENIE FYZIKÁLNO6. HODNOTENIE FYZIKÁLNO--CHEMICKÝCH VLASTNOSTÍ ZCHEMICKÝCH VLASTNOSTÍ Z
H ADISKAH ADISKA NEBEZPE ENSTVA PRE UDSKÉHO ZDRAVIENEBEZPE ENSTVA PRE UDSKÉHO ZDRAVIE

6.1.6.1. VýbušnosVýbušnos
6.2.6.2. Hor avosHor avos
6.3.6.3. Oxida nýOxida ný potenciálpotenciál
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77.. HODNOTENIE NEBEZPE ENSTVA PRE ŽIVOTNÉ HODNOTENIE NEBEZPE ENSTVA PRE ŽIVOTNÉ 
PROSTREDIEPROSTREDIE

7.1.7.1. VodnéVodné prostredieprostredie ((vrátanevrátane sedimentovsedimentov))
7.2.7.2. TerestriálneTerestriálne prostredieprostredie
7.3.7.3. OvzdušieOvzdušie
7.4.7.4. MikrobiologickáMikrobiologická aktivitaaktivita vv systémochsystémoch isteniaistenia odpadovýchodpadových vôdvôd
8. HODNOTENIE PBT A 8. HODNOTENIE PBT A vvPPvvBB

9. HODNOTENIE EXPOZÍCIE9. HODNOTENIE EXPOZÍCIE

9.1. [9.1. [NázovNázov 1.1. expozi néhoexpozi ného scenárascenára]]
9.1.1.9.1.1. Expozi nýExpozi ný scenárscenár
9.1.2.9.1.2. HodnotenieHodnotenie expozícieexpozície
9.2. [9.2. [NázovNázov 2.2. expozi néhoexpozi ného scenárascenára]]
9.2.1.9.2.1. Expozi nýExpozi ný scenárscenár
9.2.2.9.2.2. HodnotenieHodnotenie expozícieexpozície
[[
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10. CHARAKTERIZÁCIA RIZIKA10. CHARAKTERIZÁCIA RIZIKA

10.1. [10.1. [NázovNázov 1.1. expozi néhoexpozi ného scenárascenára]]
10.1.1.10.1.1. udskéudské zdraviezdravie
10.1.1.1.10.1.1.1. PracovníciPracovníci
10.1.1.2.10.1.1.2. SpotrebiteliaSpotrebitelia
10.1.1.3.10.1.1.3. NepriamaNepriama expozíciaexpozícia udíudí prostredníctvomprostredníctvom životnéhoživotného

prostrediaprostredia
10.1.2.10.1.2. ŽivotnéŽivotné prostredieprostredie
10.1.2.1.10.1.2.1. VodnéVodné prostredieprostredie ((vrátanevrátane sedimentovsedimentov))
10.1.2.2.10.1.2.2. TerestriálneTerestriálne prostredieprostredie
10.1.2.3.10.1.2.3. OvzdušieOvzdušie
10.1.2.4.10.1.2.4. MikrobiologickáMikrobiologická aktivitaaktivita vv systémochsystémoch isteniaistenia

odpadovýchodpadových vôdvôd
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10.2. [10.2. [NázovNázov 2.2. expozi néhoexpozi ného scenárascenára]]
10.2.1.10.2.1. udskéudské zdraviezdravie
10.2.1.1.10.2.1.1. PracovníciPracovníci
10.2.1.2.10.2.1.2. SpotrebiteliaSpotrebitelia
10.2.1.3.10.2.1.3. NepriamaNepriama expozíciaexpozícia udíudí prostredníctvomprostredníctvom životnéhoživotného prostrediaprostredia
10.2.2.10.2.2. ŽivotnéŽivotné prostredieprostredie
10.2.2.1.10.2.2.1. VodnéVodné prostredieprostredie ((vrátanevrátane sedimentovsedimentov))
10.2.2.2.10.2.2.2. TerestriálneTerestriálne prostredieprostredie
10.2.2.3.10.2.2.3. OvzdušieOvzdušie
10.2.2.4.10.2.2.4. MikrobiologickáMikrobiologická aktivitaaktivita vv systémochsystémoch isteniaistenia odpadovýchodpadových vôdvôd
[[atat .].]
10.x.10.x. CelkováCelková expozíciaexpozícia ((kombináciakombinácia všetkýchvšetkých relevantnýchrelevantných zdrojovzdrojov
emisií/uvo neníemisií/uvo není))
10.x.110.x.1 udskéudské zdraviezdravie ((kombináciakombinácia všetkýchvšetkých spôsobovspôsobov expozícieexpozície))
10.x.1.110.x.1.1
10.x.210.x.2 ŽivotnéŽivotné prostredieprostredie ((kombináciakombinácia všetkýchvšetkých zdrojovzdrojov emisiíemisií))
10.x.2.110.x.2.1

Ako na  to?Ako na  to?

Technical Guidance DocumentTechnical Guidance Document

Guidance supporting risk assessment for newGuidance supporting risk assessment for new-- andand
existing substances and biocides.existing substances and biocides.

PublikovaPublikovanýný v roku v roku 19961996

Nová verziaNová verzia 2002/20032002/2003

2007 revízia  kapitoly2007 revízia  kapitoly HumanHuman HealthHealth RiskRisk AssessmentAssessment

vo ne  prístupný na webe ECBvo ne  prístupný na webe ECB

http://http://ecb.jrc.it/tgdecb.jrc.it/tgd//



CSACSA toolstools

Expozi né modely:

EUSES 2.0.3

- hodnotenie expozície v životnom prostredí,

- pracovné prostredie, spotrebitelia

- http://ecb.jrc.it/euses/

EUSES 2.0.3 documentation

EUSES 2.0.3 installation

EASE 2.0 - predikcia expozície v pracovnom prostredí

ConsExpo 4.0  - hodnotenie  expozície spotrebite ov

RiskoDerm - hodnotenie dermálnej expozície pracovníkov


