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Základní informace a pojmy
legislativy
vztahující se k bezpečnostnímu listu

Základní pojmy legislativy
Výrobce je fyzická nebo právnická osoba usazená v EU, která vyrábí
látku
Dovozce je fyzická nebo právnická osoba usazená v EU, která
odpovídá za dovoz
dovoz – fyzické uvedení na celní území EU
Následný uživatel je fyzická nebo právnická osoba usazená ve Společenství
jiná než výrobce nebo dovozce, která používá látku samotnou nebo
obsaženou ve směsi při své průmyslové nebo profesionální činnosti.
Následným uživatelem není distributor ani spotřebitel.
Distributor je fyzická nebo právnická osoba usazená v EU, včetně
maloobchodníka, která pouze skladuje a uvádí na trh látku samotnou nebo
obsaženou ve směsi pro třetí osoby.

Základní pojmy legislativy
Dodavatel látky nebo směsi je výrobce, dovozce, následný uživatel
nebo distributor uvádějící na trh látku samotnou nebo obsaženou
ve směsi a/nebo směs.

Použití je zpracování, formulace (výroba směsí), spotřeba, skladování,
uchovávání, úprava, plnění do zásobníků, přenos z jednoho
zásobníku do jiného, míchání, výroba předmětu nebo jakékoli jiné
využití
Uvedení na trh je dodání nebo zpřístupnění třetí osobě, za úplatu či zdarma.
Za uvedení na trh se považuje také dovoz.

Co je klasifikace
Klasifikace je zhodnocení nebezpečných vlastností látky nebo směsi.
Výsledkem klasifikace podle CLP je přidělení
– třídy nebezpečnosti
– kategorie nebezpečnosti
– H-věty
Výsledkem označení podle CLP je přidělení
– H-věty
– signálního slova
– výstražného symbolu
– P-věty

Klasifikační informace jsou uvedeny v oddíle 2.1 bezpečnostního listu.
Informace o označení v oddíle 2.2., musí být soulad mezi informacemi
na štítku a oddílem 2.2.

Pojmy
Třída nebezpečnosti - povaha fyzikální nebezpečnosti,
nebezpečnosti pro zdraví či nebezpečnosti pro životní
prostředí
Kategorie nebezpečnosti - rozdělení kritérií v rámci každé
třídy nebezpečnosti s upřesněním závažnosti nebezpečnosti

Signální slovo – je slovo označující příslušnou úroveň závažnosti
nebezpečnosti za účelem varování před možným nebezpečím; rozlišují
se tyto dvě úrovně:
„nebezpečí“ - je signální slovo označující závažnější kategorie nebezpečnosti;
„varování“ - je signální slovo označující méně závažné kategorie
nebezpečnosti

Pojmy
Výstražný symbol nebezpečnosti - složené grafické zobrazení obsahující
piktogram a další grafické prvky, například orámování, pozadí nebo barvu,
jež mají sdělovat specifické informace o daném druhu nebezpečnosti.

Čtverec postavený na špičku.
Přesně daná velikost podle velikosti obalu.

Údaje na štítku

Pojmy

Standardní věty o nebezpečnosti pro každou klasifikaci jsou stanoveny
v tabulkách, které uvádějí prvky označení požadované pro každou třídu
a najdete je v příloze I nařízení CLP.
Znění standardních vět (H-vět) je uvedeno v příloze III nařízení CLP celkem
ve 23 jazycích.
H-věta musí být v souladu s touto přílohou v jazyce, který potřebujete na
štítek.

H věty
Pro každou třídu a kategorii je jen jedna H věta (výjimka je aerosol)
Její znění nelze modifikovat.
Lze ji uvádět v kombinaci číslo-text ( H315 Dráždí kůži) nebo pouze jako
text (Dráždí kůži). Podstatný na štítku je text.

Pojmy
„Standardní věta o nebezpečnosti“ - věta přiřazená dané třídě a kategorii
nebezpečnosti, která popisuje povahu nebezpečnosti dané nebezpečné látky
nebo směsi, případně i včetně stupně nebezpečnost
„Hazard statement“ - odtud

H- věta

Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 1
H318 – Způsobuje vážné poškození očí.
Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 2
H319 – Způsobuje vážné podráždění očí.

Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 1
H314 – Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 2
H315 – Dráždí kůži

Pojmy

Pokyny pro bezpečné zacházení věta popisující jedno nebo více
doporučených opatření pro minimalizaci nebo prevenci nepříznivých účinků
způsobených expozicí dané nebezpečné látce nebo směsi v důsledku jejího
používání nebo odstraňování
Znění standardních vět (P-vět) je uvedeno v příloze IV nařízení CLP celkem
ve 23 jazycích.
P-věta musí být v souladu s touto přílohou v jazyce, který potřebujete na
štítek.

Pojmy

P věty
Znění je předepsáno v příloze, ale P věty lze modifikovat a vzájemně
spojovat.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ
STŘEDISKO/lékaře/…
Modifikace:
P310 Okamžitě volejte lékaře.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO
(+420) 224 919 293
Spojení:
P301 + P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře.

Třídy nebezpečnosti
Výstražné symboly nebezpečnosti dle CLP

Třídy nebezpečnosti:
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
16 tříd nebezpečnosti

Výbušniny
Hořlavé plyny
Hořlavé aerosoly
Oxidující plyny
Stlačené plyny
Hořlavé kapaliny
Hořlavé tuhé látky
Samovolně se rozkládající látky
Samovznětlivé kapaliny
Samovznětlivé tuhé látky
Samozahřívající se kapaliny
Látky, které při kontaktu s vodou
uvolňují hořlavé plyny
Oxidující kapaliny
Oxidující tuhé látky
Organické peroxidy
Žíravé pro kovy

Třídy nebezpečnosti
Výstražné symboly nebezpečnosti dle CLP
Třídy nebezpečnosti:
»
»
»
»

Akutní toxicita
Žíravost / dráždivost pro kůži
Vážné poškození očí /oční dráždivost
Senzibilizace dýchacích orgánů / kůže

» Karcinogenita (C)
» Mutagenita (M)
» Reprodukční toxicita (R)

(CMR)

» Toxicita pro specifické cílové orgány
– jednorázová dávka
» Toxicita pro specifické cílové orgány
– opakovaná dávka
» Nebezpečí při vdechnutí

Třídy nebezpečnosti
Výstražné symboly nebezpečnosti dle CLP

Třídy nebezpečnosti:
» Akutní toxicita pro vodní prostředí
» Chronická toxicita pro vodní prostředí
» Nebezpečnost pro ozónovou vrstvu

Označení
Označení = informace na obalu (přímo např. tištěné na obale)
informace na štítku
Co musí být uvedeno na štítku (obalu)
a) Jméno / název, adresa a telefonní číslo dodavatele / dodavatelů
(může být uvedeno i více dodavatelů, nemusí být uveden ten dodavatel,
který fyzicky dává na trh),
b) Jmenovité množství látky nebo směsi v obalech, které jsou zpřístupněny
široké veřejnosti.
c) Identifikátory výrobku.
d) Popřípadě výstražné symboly nebezpečnosti .
e) Popřípadě signální slovo.
f) Popřípadě standardní věty o nebezpečnosti (H-věty).
g) Popřípadě náležité pokyny pro bezpečné zacházení (P-věty).
h) Popřípadě doplňkové informace (EUH-věty a další informace)

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady
(ES) č. 1907/2006
o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických
látek……..

Platnost nařízení od 1.6.2007

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Článek 31
Dodavatel látky nebo směsi poskytne příjemci látky nebo směsi bezpečnostní
list sestavený v souladu s přílohou II, pokud:
a)

látka nebo směs splňuje kritéria pro klasifikaci jako nebezpečná podle
nařízení (ES) č. 1272/2008

b) je látka perzistentní, bioakumulativní a toxická nebo vysoce perzistentní a
vysoce bioakumulativní podle kritérií stanovených v příloze XIII nebo
c) je látka z důvodů jiných než těch, které jsou uvedeny v písmenech a) a b),
zahrnuta do seznamu SVHC látek

Článek 31
Každý účastník dodavatelského řetězce, který musí provést posouzení chemické
bezpečnosti látky, zajistí, aby informace v bezpečnostním listu byly v souladu s
informacemi v tomto posouzení.
Je-li pro směs sestaven bezpečnostní list a účastník dodavatelského řetězce připravil
posouzení chemické bezpečnosti směsi, postačuje, odpovídají-li údaje
v bezpečnostním listu zprávě o chemické bezpečnosti pro danou směs namísto
zprávy o chemické bezpečnosti pro každou látku obsaženou ve směsi

Článek 31

Bezpečnostní list na vyžádání

Dodavatel poskytne příjemci na jeho žádost bezpečnostní list, sestavený v
souladu s přílohou II, pokud směs nesplňuje kritéria pro klasifikaci jako
nebezpečná podle nařízení (ES) 1272/2008, avšak obsahuje

a) v individuální koncentraci ≥ 1 % hmotnostní alespoň jednu látku, která
představuje nebezpečí pro lidské zdraví nebo životní prostředí, nebo
b) v individuální koncentraci ≥ 0,1 % hmotnostní alespoň jednu látku, která je
CMR 1A, 1B a 2, Skin Sens. 1, Resp. Sens. 1 nebo má účinky na laktaci
c) v individuální koncentraci ≥ 0,1 % hmotnostní alespoň jednu látku, která je
perzistentní, bioakumulativní a toxická (PBT) nebo vysoce perzistentní a
vysoce bioakumulativní (vPvB) nebo byla z důvodů jiných než těch, které jsou
uvedeny v písmenu a), zahrnuta do seznamu SVHC, nebo
d) Látku pro kterou jsou stanoveny expoziční limity společenství pro pracovní
prostředí (Dle směrnic 2000/39/EU a 2006/15/EU a 2009/161/EU)

Expoziční limity Společenství pro pracovní prostředí (konsolidovaná verze)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02000L003920100108&qid=1520767137062&from=CS

Kdy ještě?
Na základě klasifikačních kritérií jsou podmínky u některých
klasifikovaných látek upřesněny.
Kritéria, kdy musí být látky uvedena v oddíle 3.2 jako složka směsi jsou v
následující tabulce.
Současně jsou tím upraveny obecné limity z článku 31 pro poskytnutí
bezpečnostního listu.

Na mezní hodnoty odkazuje článek 11 nařízení CLP

Třída a kategorie nebezpečnosti

Ovlivňuje aditivita

1A = 0,01 %

Koncentrační
Limit v %

Třída a kategorie nebezpečnosti

Koncentrační
Limit v %

U kat. 2 klasifikace od 1%

U kat. 1 klasifikace od 0,3 %, U kat. 2 klasifikace od 3%

Koncentrační
Limit v %

Třída a kategorie nebezpečnosti

M faktor
M faktor

Článek 31
Bezpečnostní list nemusí být dodán, jsou-li nebezpečné látky nebo směsi
nabízeny nebo prodávány široké veřejnosti společně s dostatečnými
informacemi, které uživatelům umožní přijmout nezbytná opatření
s ohledem na ochranu lidského zdraví, bezpečnost a životní prostředí,
a pokud jej následný uživatel nebo distributor nevyžaduje.
(poněkud kolizní s čl. 35, viz později)

Bezpečnostní list nedostává spotřebitel – široká veřejnost

Článek 31
Nerozhodne-li daný členský stát jinak, dodává se bezpečnostní list v úředním
jazyce nebo jednom z úředních jazyků každého členského státu, v němž je
látka nebo směs uvedena na trh.

Bezpečnostní list se poskytuje zdarma v tištěné nebo elektronické podobě
nejpozději v den, kdy je látka nebo směs poprvé dodána.

Článek 31

Bezpečnostní list je opatřen datem a obsahuje tyto položky – oddíly :
Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku; (4 pododdíly)
Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti; (3 pododdíly)
Oddíl 3: Složení/informace o složkách; (2 pododdíly – možnost výběru )
Oddíl 4: Pokyny pro první pomoc; (3 pododdíly)
Oddíl 5: Opatření pro hašení požáru; (3 pododdíly)
Oddíl 6: Opatření v případě náhodného úniku; (4 pododdíly)
Oddíl 7: Zacházení a skladování; (3 pododdíly)
Oddíl 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky; (2 pododdíly)
Oddíl 9: Fyzikální a chemické vlastnosti; (2 pododdíly)
Oddíl 10: Stálost a reaktivita; (6 pododdíly)
Oddíl 11: Toxikologické informace; (1 pododdíly)
Oddíl 12: Ekologické informace; (6 pododdíly)
Oddíl 13: Pokyny pro odstraňování; (1 pododdíly)
Oddíl 14: Informace pro přepravu; (7 pododdíly)
Oddíl 15: Informace o předpisech; (2 pododdíly)
Oddíl 16: Další informace. (nejsou pododdíly)

Článek 31
Každý účastník dodavatelského řetězce, který musí vypracovat zprávu o
chemické bezpečnosti (> 10 t/rok, nebo následný uživatel, který neuplatnil žádost o
zařazení jeho použití mezi určená použití), uvede příslušné scénáře expozice v
příloze bezpečnostního listu zahrnující určená použití.
(scénář je povinností pro registrovanou látku pokud se neuplatňují výjimky)

Každý následný uživatel při sestavování svého vlastního bezpečnostního listu
pro určená použití zahrne příslušné scénáře expozice a využije další náležité
informace z bezpečnostního listu, který mu byl dodán.
Každý distributor při sestavování svého vlastního bezpečnostního listu pro
použití, pro něž předal informace svému dodavateli, předá příslušné scénáře
expozice a využije další náležité informace z bezpečnostního listu, který mu byl
dodán.

Článek 31
Bezpečnostní list se poskytuje zdarma v tištěné nebo elektronické podobě
nejpozději v den, kdy je látka nebo směs poprvé dodána.
Co je to poskytnutí ?

Článek 31
Dodavatelé bezpečnostní list neprodleně aktualizují,

a) jakmile jsou k dispozici nové informace, které mohou ovlivnit opatření k
řízení rizik, nebo nové informace o nebezpečnosti;
b) po udělení nebo zamítnutí povolení;
c) po uložení omezení.
Nová verze opatřená datem a označená jako „Revize: (datum)“ se poskytuje
zdarma v tištěné nebo elektronické podobě všem předchozím příjemcům,
kterým byly látka nebo směs dodány během předchozích dvanácti měsíců.
Veškeré aktualizace provedené po registraci obsahují registrační číslo.

Článek 32
(Povinnost sdělovat informace ve směru dodavatelského řetězce pro látky samotné
nebo obsažené ve směsích, u nichž se nevyžaduje bezpečnostní list.)
Každý dodavatel látky samotné nebo obsažené v směsi, který nemá povinnost
dodávat bezpečnostní list, poskytne příjemci tyto informace:
a) registrační čísla, jsou-li k dispozici, pro všechny látky, u nichž se sdělují
informace podle písmene b), c) nebo d) tohoto odstavce;
b) zda látka podléhá povolení a podrobné údaje o povolení uděleném nebo
zamítnutém;
c) podrobné údaje o jakýchkoli omezeních
d) veškeré další dostupné a významné informace o látce, které jsou nezbytné
pro stanovení a uplatňování patřičných opatření k řízení rizik

Článek 32
Tyto informace se poskytují zdarma v tištěné nebo elektronické podobě
nejpozději při prvním dodání látky samotné nebo obsažené ve směsi.
Dodavatelé je neprodleně aktualizují,
a) jakmile jsou k dispozici nové informace, které mohou ovlivnit opatření k
řízení rizik, nebo nové informace o nebezpečnosti;
b) po udělení nebo zamítnutí povolení;
c) po uložení omezení.
Tyto aktualizované informace se dále poskytují zdarma v tištěné nebo
elektronické podobě všem předchozím příjemcům, kterým byly látka nebo
směs dodány během předchozích dvanácti měsíců.
Veškeré aktualizace provedené po registraci obsahují registrační číslo

Článek 33

Na předměty se nevystavuje BL

Každý dodavatel předmětu obsahujícího látku, která je uvedena na seznamu SVHC
látek a je v předmětu, v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostních, poskytne
příjemci předmětu dostatek informací umožňujících bezpečné použití předmětu,
včetně alespoň názvu látky.
Na žádost spotřebitele každý dodavatel předmětu obsahujícího látku, která je
uvedena na seznamu SVHC látek a je v předmětu, v koncentraci vyšší než 0,1 %
hmotnostní, poskytne spotřebiteli dostatek informací umožňujících bezpečné použití
předmětu, včetně alespoň názvu látky.
Příslušné informace musí být poskytnuty zdarma do 45 dní po obdržení žádosti.
Látky na kandidátském seznamu
https://echa.europa.eu/cs/candidate-list-table

Článek 34
(Povinnost sdělovat informace o látkách a směsích proti směru dodavatelského
řetězce ).
Každý účastník dodavatelského řetězce s látkou nebo směsi sdělí nejbližšímu
účastníkovi nebo distributorovi proti směru dodavatelského řetězce tyto
informace:
a) nové informace o nebezpečných vlastnostech bez ohledu na dotčená použití;
b) veškeré další informace, které by mohly zpochybnit vhodnost opatření
k řízení rizik stanovených v jemu dodaném bezpečnostním listu a které jsou
sdělovány pouze pro určená použití.
Distributoři předávají tyto informace nejbližšímu účastníkovi nebo
distributorovi proti směru dodavatelského řetězce.

Článek 35
Přístup k informacím pro pracovníky
Zaměstnavatelé umožní pracovníkům a jejich zástupcům přístup k
informacím poskytnutým v souladu s články 31 (podmínky poskytování
BL) a 32 (poskytnutí informací) ohledně látek nebo směsí, které
pracovníci používají nebo jejichž účinkům mohou být během své práce
vystaveni.

Článek 36
(Povinnost uchovávat informace).
Každý výrobce, dovozce, následný uživatel a distributor shromažďuje a
uchovává veškeré informace, které vyžaduje pro plnění svých povinností
PODLE TOHOTO NAŘÍZENÍ,
po dobu nejméně deseti let poté, co látku nebo směs naposledy vyrobil, dovezl,
dodal nebo použil.
Tento výrobce, dovozce, následný uživatel nebo distributor na požádání tyto
informace neprodleně předloží nebo je zpřístupní příslušnému orgánu
členského státu, v němž je usazen, nebo agentuře.

Pokud žadatel o registraci, následný uživatel nebo distributor ukončí svou činnost
nebo ji celou či její část převede na třetí osobu, je osoba odpovědná za likvidaci
podniku žadatele, následného uživatele nebo distributora nebo za převzetí
odpovědnosti za uvedení dotčené látky nebo směsi na trh vázána povinností podle
odstavce 1 namísto žadatele o registraci, následného uživatele nebo
distributora.

Příloha II
BEZPEČNOSTNÍ LIST

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 830/2015
platná od 28.5.2015

Informace uvedené v bezpečnostním listu
- musí odpovídat informacím ve zprávě o chemické bezpečnosti, pokud se
vyžaduje.
Byla-li sestavena zpráva o chemické bezpečnosti, příslušný scénář (příslušné
scénáře) expozice se zahrne (zahrnou) do přílohy bezpečnostního listu.
Jazyk použitý v bezpečnostním listě
musí být jednoduchý, jasný a přesný a musí se vyhnout žargonu, zkratkovým
slovům a zkratkám.
Nesmí se používat tvrzení jako „může být nebezpečná“, „nemá žádné účinky na
zdraví“, „bezpečná za většiny podmínek používání“ nebo „neškodná“ či jakákoli
jiná tvrzení uvádějící, že látka nebo směs není nebezpečná, nebo případná jiná
tvrzení, která neodpovídají klasifikaci této látky nebo směsi.

Datum sestavení bezpečnostního
listu se uvede na první straně.
Byl-li bezpečnostní list revidován a příjemcům se poskytne nová, revidovaná
verze, příjemce se v oddíle 16 bezpečnostního listu upozorní na změny, pokud
nejsou uvedeny jinde. V tomto případě se na první straně uvede datum sestavení
označené jako „Revize: (datum)“ a také číslo verze, číslo revize, datum nahrazení
nebo jiný údaj o tom, jaká verze se nahrazuje.
Všechny strany bezpečnostního listu, včetně veškerých příloh, musí být
očíslovány a opatřeny buď údajem o délce bezpečnostního listu (např. „strana 1
ze 3“) nebo informací, zda následuje další strana (např. „Pokračování na další
straně“ nebo „Konec bezpečnostního listu“).

Požadavky na obsah bezpečnostního listu (BL)

BL by měl poskytovat souhrnné informace o látce či směsi pro použití na
pracovišti (zdroj informací o nebezpečnosti, jakož i k získání pokynů pro
bezpečnostní opatření). Obvykle není s to poskytnout specifické informace
relevantní pro jakékoli pracoviště, kde může být výrobek v konečné fázi
použit.
Tyto informace tedy zaměstnavateli umožňují
a) rozvinout aktivní program opatření k zajištění ochrany zaměstnanců
včetně školení, která jsou specifická pro každé jednotlivé pracoviště; a
b) zvážit případná opatření, která mohou být nezbytná k zajištění ochrany
životního prostředí.
Informace obsažené v BL musí být napsány jasně a stručně.

Odpovědnost za obsah BL

Prvotní odpovědnost za sestavování bezpečnostních listů připadá
výrobci, dovozci (následnému uživateli).
Další účastníci ve směru dodavatelského řetězce by rovněž měli poskytovat
bezpečnostní listy na základě informací – jejichž správnost zkontrolují a které
doplní – poskytnutých jejich dodavateli.

Ve všech případech nesou dodavatelé látky nebo směsi, která
vyžaduje sestavení bezpečnostního listu, odpovědnost za jeho
obsah, a to i v případě, kdy bezpečnostní list sami nesestavili.
V takových případech jsou pro ně informace poskytnuté jejich dodavateli
užitečným a relevantním zdrojem informací při sestavování jejich vlastních
bezpečnostních listů. Zůstávají nicméně odpovědní za přesnost informací
uvedených v bezpečnostních listech, které poskytují.
(to se vztahuje rovněž na BL rozšiřované v jiných jazycích než v jazyce, ve
kterém byly původně vyhotoveny).

Žádost o zachování důvěrnosti BL
Pro informace, u nichž se požaduje, aby byly obsaženy v BL, nelze žádat o
zachování důvěrnosti (zejména název, složení).

Možnost vybírání poplatků za poskytnutí BL
BL a veškeré požadované aktualizace se poskytují zdarma.

Kdo by měl sestavit BL
Bezpečnostní list sestaví odborně způsobilá osoba, která zohlední specifické
potřeby a znalosti uživatelů, pokud jsou známy. Dodavatelé látek a směsí
zajistí, aby odborně způsobilé osoby byly řádně vyškoleny, včetně
opakovacího školení.

Kdo by měl sestavit BL
V nařízení není uvedena žádná konkrétní definice „odborně způsobilé osoby“.
Tento termín lze nicméně v této souvislosti definovat tak, že označuje osobu (nebo
několik osob) – nebo koordinátora skupiny osob – která má vzhledem k absolvování
školení a díky zkušenostem a nepřetržitému vzdělávání dostatečné znalosti pro
sestavení příslušných oddílů BL nebo celého BL.
Dodavatel BL může tuto úlohu svěřit svým zaměstnancům nebo třetím osobám.
Není nutné, aby odborné znalosti poskytla v plném rozsahu jediná odborně
způsobilá osoba.
Existuje tedy zvláštní povinnost dodavatele látek a směsí spočívající v zajištění
odpovídajícího školení, včetně opakovacího školení, pro způsobilé osoby. V nařízení
REACH není uvedena žádná konkrétní informace o tom, jaké školení by odborně
způsobilá osoba měla absolvovat, nebo zda by měla navštěvovat zvláštní kurz či
složit úřední zkoušku. Nicméně absolvování takových kurzů nebo složení jakékoli
zkoušky či získání certifikace mohou být užitečné k prokázání požadované odborné
způsobilosti.
Školení a vzdělávání pro tyto osoby lze realizovat interně i externě.

Pořadí, názvy a číslování oddílů a pododdílů, které musí být použity v BL
Bezpečnostní list musí obsahovat všech 16 oddílů a dále rovněž uvedené pododdíly s
výjimkou oddílu 3, kdy je třeba zahrnout podle daného případu pouze pododdíl
3.1 nebo pododdíl 3.2.
Tj. například plný název položky v oddílu 1 BL je:
„ODDÍL 1: Identifikace látky/ směsi a společnosti/ podniku“.
Závazné pododdíly lze dále rozdělit na podrobnější části.

Potřebný stupeň úplnosti informací poskytovaných v BL

Je třeba poznamenat, že nepoužijí-li se konkrétní údaje nebo nejsou-li údaje k
dispozici, musí být tato skutečnost jasně uvedena.
Tedy:
- nelze vynechat požadované rubriky
-nelze je proškrtnout
- uvést důvod absence dat (netýká se, nelze stanovit, nestanoveno apod.)

Nutnost aktualizace BL
Pouze změny podle čl. 31 odst. 9 nařízení REACH vedou k právnímu závazku
poskytnout aktualizované verze všem příjemcům, kterým byly látka či směs dodány
během předchozích 12 měsíců.
Odvětvové a oborové organizace mohou poskytnout své vlastní pokyny týkající se
toho, kdy je vhodné dodatečně zaslat aktualizované verze BL, které nejsou konkrétně
vyžadovány čl. 31 odst. 9 nařízení REACH, nicméně takové dodatečné aktualizace
nepředstavují právní požadavek.

Případná potřeba vést záznamy o BL a jejich změnách
V první větě čl. 36 odst. 1 nařízení REACH se uvádí:
„Každý výrobce, dovozce, následný uživatel a distributor shromažďuje a uchovává
veškeré informace, které vyžaduje pro plnění svých povinností podle tohoto nařízení,
po dobu nejméně deseti let poté, co látku nebo směs naposledy vyrobil, dovezl, dodal
nebo použil.“
Neexistuje žádný odkaz na požadavek, aby účastníci dodavatelského řetězce
uchovávali po konkrétní dobu kopie BL nebo jejich neaktuální verze. Tyto dokumenty
však lze považovat za součást „informací, které jsou nutné pro plnění povinností
podle tohoto nařízení“ a jež je třeba uchovávat nejméně po dobu deseti let.
V každém případě může být požadováno, aby byly uchovávány informace vedoucí
k vytvoření BL. Držitelé BL a dalších informací se mohou v každém případě
rozhodnout uchovat tyto BL pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou vadou
výrobku.

Jakým způsobem a kdy se poskytují BL?
Bezpečnostní list se poskytuje zdarma v tištěné nebo elektronické podobě nejpozději v
den, kdy je látka nebo směs poprvé dodána.
- pozitivní povinnost dodavatele skutečně BL (a každou požadovanou aktualizaci)
dodat
-pouhé uveřejnění kopie BL (nebo jeho aktualizace) na internetových stránkách samo
o sobě nelze považovat za splnění povinnosti ve smyslu „poskytnutí“. V případě
elektronického „poskytnutí“ je proto přijatelné dodání BL (a příslušných připojených
scénářů expozice) ve formě přílohy e-mailu ve formátu, který je obecně přístupný
všem příjemcům.

Naopak zaslání e-mailu s odkazem na internetovou stránku, kde je třeba BL (nebo
nejnovější aktualizovaný BL) vyhledat a stáhnout, není přijatelné.

Jazyk(-y), ve kterém(-ých) musí být poskytnut BL
„… v úředním jazyce nebo jednom z úředních jazyků každého členského státu, v
němž je látka nebo směs uvedena na trh.“
I v případě, že členský stát rozhodne jinak, může být vhodné vždy poskytovat
(případně nad rámec povinností) BL v jazyce přijímající země. Nutno uvést, že
některé členské státy požadují, aby byl BL poskytován v dalších úředních jazycích
členského státu (u těch členských států, v nichž existuje více než jeden úřední jazyk).
Je rovněž třeba poznamenat, že vzhledem k tomu, že připojený scénář expozice
je považován za nedílnou součást BL, vztahují se na něj stejné požadavky
týkající se překladu jako na vlastní BL.

Označování vyžadované pro směs, která není klasifikována jako nebezpečná a
není určena pro širokou veřejnost a pro niž musí být k dispozici BL, který je
třeba dodat na základě žádosti.
U směsí, které nejsou klasifikovány jako nebezpečné podle nařízení CLP a které
nejsou určeny pro širokou veřejnost, které však obsahují některé klasifikované složky
přesahující stanovené limity a pro něž musí být na základě žádosti poskytnut
bezpečnostní list, musí štítek na balení obsahovat informace o dostupnosti takových
BL.

Pro směsi klasifikované a označené podle nařízení CLP se uvede následující text:
„Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list“.

BL pro nebezpečné látky a směsi zpřístupněné široké veřejnosti
„Bezpečnostní list nemusí být dodán, jsou-li nebezpečné látky nebo směsi nabízeny
nebo prodávány široké veřejnosti společně s dostatečnými informacemi, které
uživatelům umožní přijmout nezbytná opatření s ohledem na ochranu lidského
zdraví, …“
Neexistuje tedy povinnost dodání bezpečnostního listu pro nebezpečné látky nebo
směsi zpřístupněné široké veřejnosti.
Lze doporučit, aby distributor (například maloobchodník), který nabízí nebo prodává
tyto látky či směsi, disponoval BL pro každou nebezpečnou látku nebo směs, kterou
prodává.
Tyto BL rovněž obsahují informace, které jsou pro něj důležité vzhledem k tomu, že
musí zajistit skladování látky či směsi, a mohou obsahovat důležité informace
například o opatřeních v případě nehody (či požáru atd.).
Pokud se následný uživatel či distributor domnívá, že pro tyto či jiné účely potřebuje
BL, může si jej vyžádat.

Možné sestavení BL pro látky a směsi v případě, kdy to právní předpisy
nevyžadují.
Z marketingového nebo logistického hlediska může být v některých případech pro
dodavatele užitečné mít k dispozici bezpečnostní listy pro všechny látky a směsi,
včetně těch, pro něž neexistuje právní povinnost poskytnout BL.
V takových případech může být vhodné v dokumentu uvést, že pro danou látku nebo
směs neexistuje právní povinnost poskytnout BL s cílem předejít zbytečným
problémům týkajícím se shody a souladu.
Obecně není vhodné sestavovat BL pro předměty.

Přístup pracovníků k informacím obsaženým v BL.
Čl. 35: „Zaměstnavatelé umožní pracovníkům a jejich zástupcům přístup k
informacím poskytnutým v souladu s články 31 a 32 ohledně látek nebo směsí, které
pracovníci používají nebo jejichž účinkům mohou být během své práce vystaveni.“.
BL je určen zaměstnavateli.
Nicméně pracovníkům a jejich zástupcům musí být podle článku 35 nařízení REACH
umožněn přístup k informacím obsaženým v příslušném BL.

S jakými BL se tedy můžeme setkat

BL na látky

BL se starou klasifikací pouze
ve firmách

Směs v BL vše pouze podle CLP

Látka je klasifikována
jako nebezpečná.

Kdy se sestavuje
bezpečnostní list ?

Pozor na směsi
v obalu

Směs obsahuje složky PBT
a/nebo vPvB a/nebo
SVHC

Směs je klasifikována jako
nebezpečná.

Směs není klasifikována jako
nebezpečná, ale obsahuje nebezpečné
složky.
Bezpečnostní list na vyžádání.

Bezpečnostní list není třeba vystavovat na předměty ani na látky
uvolňující se z předmětu.
Na látky, které nejsou nebezpečné a na směsi, které nejsou nebezpečné
a neobsahují nebezpečné složky nad povolené limity.

Odborně způsobilá osoba
Kdo sestavuje
bezpečnostní list?

Kdo je odborně
způsobilá osoba?

V nařízení REACH není uvedena
žádná definice odborně způsobilé
osoby. Obecně se jedná o osobu (nebo
několik osob), která má vzhledem k
absolvování školení a díky
zkušenostem a nepřetržitému
vzdělávání dostatečné znalosti pro
sestavení příslušných oddílů
bezpečnostního listu nebo celého
bezpečnostního listu.

Dodavatelé látek a směsí zajistí, aby odborně způsobilé
osoby byly řádně vyškoleny, včetně opakovacího školení.

Jak zajistí dodavatelé
školení odborně
způsobilých osob?

Jakým způsobem
a kdy se poskytuje
bezpečnostní list?

V nařízení REACH není uvedena žádná
konkrétní informace o tom, jaké školení
by odborně způsobilá osoba měla
absolvovat, nebo zda by měla
navštěvovat zvláštní kurz či složit
úřední zkoušku.

Bezpečnostní list se poskytuje zdarma v
tištěné nebo elektronické podobě
nejpozději v den, kdy je látka nebo
směs poprvé dodána.

Stačí odkaz na www
stránky mé firmy, kde
jsou listy uveřejněny?

Pouhé uveřejnění kopie BL (nebo
jeho revize) na internetových
stránkách samo o sobě nelze
považovat za splnění povinnosti
ve smyslu „poskytnutí“

V případě elektronického „poskytnutí“ je proto přijatelné dodání BL
(a příslušných připojených scénářů expozice) ve formě přílohy e-mailu
ve formátu, který je obecně přístupný všem příjemcům.

Předání BL musí být prokazatelné (dokladovatelné kontrole)

V jakém jazyce se
poskytuje
bezpečnostní list?

Nerozhodne-li daný členský stát jinak,
dodává se bezpečnostní list v úředním
jazyce nebo jednom z úředních jazyků
každého členského státu, v němž je
látka nebo směs uvedena na trh.

Je-li látka nebo směs uváděna na trh v ČR dodává se bezpečnostní
list v češtině.
Je-li k BL připojen expoziční scénář platí na něj stejné jazykové požadavky
jako na BL.

Co je expoziční scénář ?

Musí být bezpečnostní
list vždy v českém
jazyce ?

Musí být bezpečnostní
list v českém jazyce i v
případě nákupu v EU
pro vlastní potřebu?

Vždy v případě dovozu ze třetí
země
Vždy, když látku nebo směs dáváme
dál – uvádíme na trh ČR

Nákup pro vlastní potřebu není
uvedení na trh.

Dle REACH by měl být česky……
v praxi ale…..

Jak seznámit
zaměstnance
s informacemi z BL ?

Je nutné
archivovat všechny
„staré“
bezpečnostní listy

Je předepsáno, že musí být
zaměstnanci seznámeni, ale není
řečeno jak.
Způsob seznámení je na
zaměstnavateli.

Archivují se podklady k tvorbě
BL.

Po dobu uvádění na trh.

Jak dlouho je
nutné podklady
archivovat ?

Dalších deset let po ukončení
uvádění na trh.

Jakmile jsou k dispozici nové informace,
které mohou ovlivnit opatření k řízení rizik,
nebo nové informace o nebezpečnosti.

Kdy se BL reviduje?

Po udělení nebo zamítnutí povolení.

Po uložení omezení.

Bezpečnostní list
v praxi

Viz přiložený soubor

Co je rozšířený
bezpečnostní list

Co je expoziční
scénář

Bezpečnostní list na registrovanou
látku s přílohou ve formě
expozičního scénáře.

Soubor podmínek, které popisují,
jak je látka vyráběna a používána.
Jsou v něm uvedeny opatření k
omezení rizik pro člověka
a životní prostředí

Kdy je expoziční
scénář součástí
bezpečnostního
listu

Obecně:
Měl by být přílohou vždy:
• když je látka registrována
(kromě výjimek).
• má uvedeno registrační číslo
v oddíle 1
• v oddíle 15.2 BL je uvedeno, že byla
hodnocena rizika

Výjimky kdy u látky nebude připojen expoziční scénář:

1.
2.
3.
4.

Pokud je látka registrována v množství  10 tun/rok
Látka je registrována jako meziprodukt (přísně kontrolované
podmínky)
Látka není klasifikována jako nebezpečná (není PBT a vPvB)
Látka je vyjmuta z povinnosti registrace

Látky, které byly registrovány nyní v roce 2018 – látky vyráběné a
dovážené v tonáži 1 – 100 tun/rok nemusí mít scénář pokud bude
platit podmínka 1.

Kdy je ES součástí
bezpečnostního listu

― látka již byla registrována v tonáži nad 10 tun/rok a současně se jedná
o látku klasifikovanou jako nebezpečnou nebo splňující kritéria PBT
nebo vPvB – forma přílohy
― ES nemusí být přílohou, ale informace jsou uvedeny přímo
v bezpečnostním listu látky pokud je posouzení expozice součástí
upuštění od některých zkoušek v rámci registrace podle přílohy XI
odst. 3

Kde v BL na látku
jsou informace
podle kterých
poznáme, že byla
hodnocena rizika

V pododdíle 1.2 také může být
odkaz na oddíl 16, kde je uveden
přehled přiložených scénářů
expozice

V pododdíle 15.2 je uvedeno zda
bylo provedeno posouzení
chemické bezpečnosti

V pododdíle 1.2 je uvedeno určené
použití (může být formou výčtu
scénářů i s deskriptory použití)

Předávání listů na čistou chemickou látku v rámci dodavatelského
řetězce:
Výrobce nepředává ES na výrobu látky
Odběratel by měl dostat jen ty ES, které se ho opravdu týkají.

Informace obsažené
v rozšířeném BL

Informace vycházejí z CSR.
Odběratel se musí spolehnout na ES
a informace v BL, CSR je součástí
registrační dokumentace.

― funkce látky (jaké použití scénář hodnotí)
― limitní hodnoty úrovně expozice (DNEL, PNEC)
― fyzikálně-chemická data nezbytná pro posouzení expozice
― scénáře expozice
popsány bezpečné podmínky použití
opatření k řízení rizika pro dané použití

Kdy musí být v ES
uplatněny PP a
OŘR

Do 12 měsíců po obdržení BL
s registračním číslem

Musí být expoziční
scénář přílohou
bezpečnostního lisu
na směs ?

Ne

článek 37 odst. 5
Každý následný uživatel určí, uplatňuje a případně doporučuje
vhodná opatření k náležitému omezení rizik identifikovaných
a) v bezpečnostních listech, které mu byly poskytnuty;
b) ve svém vlastním posouzení chemické bezpečnosti;
c) v jakýchkoli informacích o opatřeních k řízení rizik, které mu
byly poskytnuty v souladu s článkem 32.
Scénář expozice je nástrojem k oznamování provozních podmínek a
opatření k řízení rizik, které jsou vyhovující k zajištění kontroly rizik
uživateli v celém dodavatelském řetězci.

Jak lze začlenit informace z ES
do BL listu pro směs

1.

Připojením vhodného scénáře složky k celé směsi

2.

Vytvoření konsolidovaného scénáře pro směs

3.

Zapracováním informací o PP a OŘR přímo do BL

4.

Vhodná data z ES složek mezi sebou posoudit a výsledek OŘR začlenit
do BL

5.

Vytvoření ES pro směs, zpráva CSR následného uživatele

Podmínky, které mohou bránit
správnému začlenění informací
do bezpečnostního listu na směs

1.

Nedostatek informací o složkách nebo nekvalitní data (následný uživatel
nemá CSR k látce)

2.

Nedostatečná komunikace v dodavatelském řetězci

3.

ES na složky směsi nemají jednotný formát a pro následného uživatele
může být obtížné najít ve složitém textu potřebné informace

Jaké podklady potřebujeme k
hodnocení rizika směsi

1.
2.
3.
4.

Bezpečnostní listy na složky směsi
Expoziční scénáře jednotlivých složek směsi
Další informace o složkách nebo směsi jako celku z jiných zdrojů
Předpokládané použití směsi odběratelem

Jaké údaje a hodnoty lze získat z jednotlivých
scénářů a BL složek

Ze
1.
2.
3.

scénářů
Určená použití pro než jsou scénáře sestaveny
Limitní hodnoty úrovně expozice (DNEL a PNEC)
Bezpečné podmínky použití a opatření k řízení rizika

Z BL složek
1. Hodnocení nebezpečnosti složek (klasifikace)
2. Opatření k ochraně zdraví a životního prostředí
3. Bezpečné podmínky použití a opatření k řízení rizika
4. Bezpečné nakládání

Dotazy ?

Děkuji Vám za pozornost

Hana Krejsová
h.krejsova@seznam.cz
Tel.: 724 278 705

