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č. EINECS název/skupina č. CAS

232-281-2 Kukuřičný olej

Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty. 

Obsahuje převážně glyceridy mastných kyselin, a to 

kyseliny linolové, olejové, palmitové a stearové. 

(Zea mays, Gramineae).

8001-30-7

232-293-8 Ricinový olej

Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty. 

Obsahuje převážně glyceridy mastné kyseliny 

ricinolejové (Ricinus communis, Euphorbiaceae).

8001-79-4

232-299-0 Řepkový olej

Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty. 

Obsahuje převážně glyceridy mastných kyselin, a to 

kyseliny erukové, linolové a olejové (Brassica 

napus, Cruciferae).

8002-13-9

232-307-2 Lecithiny

Komplexní směs diglyceridů mastných kyselin 

vázaných na cholin-fosfát.

8002-43-5

232-436-4 Sirupy, hydrolyzovaný škrob

Komplexní směs získávaná hydrolýzou 

kukuřičného škrobu působením kyselin nebo 

enzymů. Obsahuje převážně D-glukózu, maltózu 

a maltodextriny. 

8029-43-4
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č. EINECS Název/skupina č. CAS

232-442-7 Hydrogenovaný lůj 8030-12-4

232-675-4 Dextrin 9004-53-9

232-679-6 Škrob

Vysoce polymerovaný sacharid obvykle získávaný 

z obilných zrn, např. z kukuřice, pšenice a čiroku, 

a z kořenů a hlíz, např. z brambor a tapioky. 

Obsahuje škrob, který byl předželatinizovaný 

zahřátím v přítomnosti vody.

9005-25-8

232-940-4 Maltodextrin 9050-36-6

234-328-2 Vitamin A 11103-57-4

238-976-7 D-glukonát sodný C6H12O7.xNa 14906-97-9

248-027-9 D-glucitol monostearát C24H48O7 26836-47-5

262-988-1 Methylestery kokosových mastných kyselin 61788-59-8

262-989-7 Methylestery lojových mastných kyselin 61788-61-2

263-060-9 Mastné kyseliny z ricinového oleje 61789-44-4

263-129-3 Lojové mastné kyseliny 61790-37-2

265-995-8 Celulózová vláknina 65996-61-4
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č. EINECS Název/skupina č. CAS

266-925-9 Mastné kyseliny C12-18

Tato látka je identifikována názvem podle SDA: 
C12-C18 kyselina alkyl-karboxylová a číslem SDA: 

16-005-00.

67701-01-3

266-928-5 Mastné kyseliny C16-18

Tato látka je identifikována názvem podle SDA: 
C16-C18 kyselina alkyl-karboxylová a číslem SDA: 

19-005-00.

67701-03-5

266-929-0 Mastné kyseliny, C8-18 a C18-nenasycené

Tato látka je identifikována názvem podle SDA: 
C8-C18 a C18 nenasycená kyselina alkyl-karboxylová

a číslem SDA: 01-005-00.

67701-05-7

266-930-6 Mastné kyseliny, C14-18 a C16-18-nenasycení

Tato látka je identifikována názvem podle SDA: 
C14-C18 a C16-C18 nenasycená kyselina alkyl-

karboxylová a číslem SDA: 04-005-00

67701-06-8

266-932-7 Mastné kyseliny, C16-18 a C18-nenasycené

Tato látka je identifikována názvem podle SDA: 

C16-C18 a C18 nenasycená kyselina alkyl-karboxylová

a číslem SDA: 11-005-00

67701-08-0
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č. EINECS Název/skupina č. CAS

266-948-4 Glyceridy, C16-18 a C18-nenasycené

Tato látka je identifikována názvem podle SDA: 

C16-C18 a C18 nenasycený trialkyl-glycerid a číslem 

SDA: 11-001-00.

67701-30-8

267-007-0 Methylestery mastných kyselin, C14-18 a C16-

nenasycené

Tato látka je identifikována názvem podle SDA: 

C14-C18 a C16-C18 methylester nenasycené kyseliny 

alkyl-karboxylové a číslem SDA: 04-010-00.

67762-26-9

267-013-3 Mastné kyseliny C6-12

Tato látka je identifikována názvem podle SDA: C6-

C12 kyselina alkyl-karboxylová a číslem SDA: 

13-005-00.

67762-36-1

268-099-5 Mastné kyseliny, C14-22 a C16-22 nenasycené

Tato látka je identifikována názvem podle SDA: 

C14-C22 a C16-C22 nenasycená kyselina alkyl-

karboxylová a číslem SDA: 07-005-00

68002-85-7

268-616-4 Dehydratované kukuřičné sirupy 68131-37-3

269-657-0 Sojové mastné kyseliny 68308-53-2

269-658-6 Hydrogenované mono-, di- a triglyceridy lojových 

mastných kyselin
68308-54-3
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č. EINECS Název/skupina č. CAS

270-298-7 Mastné kyseliny C14-22 68424-37-3

270-304-8 Mastné kyseliny lněného oleje 68424-45-3

270-312-1 Mono a diglyceridy, C16-18 a C18-nenasycené

Tato látka je identifikována názvem podle SDA:

C16-C18 a C18 nenasycený alkyl a C16-C18 a C18

nenasycený dialkyl-glycerid a číslem SDA: 

11-002-00.

68424-61-3

288-123-8 Glyceridy, C10-18 85665-33-4

292-771-7 Mastné kyseliny C12-14 90990-10-6

292-776-4 Mastné kyseliny, C12-18 a C18-nenasycené 90990-15-1

296-916-5 Mastné kyseliny řepkového oleje s nízkým 

obsahem kyseliny erukové
93165-31-2
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PŘÍLOHA V

VÝJIMKY Z POVINNOSTI REGISTRACE

PODLE ČL. 2 ODST. 7 PÍSM. b)

1. Látky vznikající chemickou reakcí, ke které dochází náhodně v důsledku expozice jiné 

látky nebo předmětu environmentálním faktorům jako vzduch, vlhkost, mikroorganismy 

nebo sluneční záření

2. Látky vznikající chemickou reakcí, ke které dochází náhodně v důsledku skladování jiné 

látky, přípravku nebo předmětu

3. Látky vznikající chemickou reakcí, ke které dochází při konečném použití jiných látek, 

přípravků nebo předmětů a které nejsou samy vyráběny, dováženy nebo uváděny na trh

4. Látky, které nejsou samy vyráběny, dováženy nebo uváděny na trh a které vznikají 

chemickou reakcí, ke které dochází, když

a) stabilizátor, barvivo, aromatická přísada, antioxidant, plnidlo, rozpouštědlo, nosič, 

povrchově aktivní činidlo, plastifikátor, protikorozní prostředek, činidlo zabraňující 

pěnění nebo odpěňovač, disperzant, činidlo zabraňující srážení, sušidlo, pojivo, 

emulgátor, demulgátor, odvodňovací činidlo, aglomerační činidlo, povlak zlepšující 

adhezi, modifikátor průtoku, neutralizátor pH, maskovací činidlo, vločkovací činidlo, 

zpomalovač hoření, mazivo, chelatační činidlo nebo činidlo používané pro kontrolu 

jakosti fungují v souladu se svým účelem, nebo

b) látka určená výhradně k docílení určité fyzikálně-chemické vlastnosti funguje v 

souladu se svým účelem
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5. Vedlejší produkty, pokud nejsou samy dovezeny nebo uvedeny na trh

6. Hydráty látek nebo hydratované ionty vzniklé spojením látky s vodou, pokud byla látka 

výrobcem nebo dovozcem registrovaná při použití této výjimky

7. Tyto látky, které se vyskytují v přírodě, nejsou-li chemicky upravené:

minerální látky, rudy, koncentráty rud, cementový slínek, zemní plyn, zkapalněný ropný 

plyn, kondenzáty zemního plynu, plyny ze zpracování a jejich složky, ropa, uhlí, koks

8. Látky vyskytující se v přírodě, které nejsou uvedeny v odstavci 7, nejsou-li chemicky 

upravované, ledaže splňují kritéria pro klasifikaci jako nebezpečné podle 

směrnice 67/548/EHS

9. Základní prvky, u nichž jsou nebezpečí a rizika již dobře známa: vodík, kyslík, netečné 

plyny (argon, helium, neon, xenon), dusík
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PŘÍLOHA VI

POŽADAVKY NA INFORMACE UVEDENÉ V ČLÁNKU 10

POKYNY PRO PLNĚNÍ POŽADAVKŮ PŘÍLOH VI AŽ XI

Přílohy VI až XI určují informace, které se předloží pro účely registrace a hodnocení podle 

článků 10, 12, 13, 39, 40 a 45. Pro nejnižší množství jsou standardní požadavky uvedeny 

v příloze VII a vždy, když je dosaženo následující množstevní prahové hodnoty, je nutné doplnit 

požadavky uvedené v odpovídající příloze. Požadavky na informace se pro každou registraci liší 

podle množství, použití a expozice. Přílohy se proto posuzují jako celek a společně s celkovými 

požadavky na registraci, hodnocení a povinnou péči.

KROK 1 – SHROMAŽĎOVÁNÍ A SDÍLENÍ EXISTUJÍCÍCH INFORMACÍ

Žadatel o registraci by měl shromáždit veškeré existující dostupné údaje o zkouškách látky, která 

má být registrována, což by zahrnovalo vyhledání příslušných informací o látce v literatuře. Je-li to 

proveditelné, měly by být žádosti o registraci předkládány společně v souladu s článkem 11

nebo 19. To umožní sdílení údajů o zkouškách, čímž se zamezí zbytečným zkouškám a sníží se 

náklady. Žadatelé o registraci by měli rovněž shromažďovat všechny další dostupné a významné

informace o látce bez ohledu na to, zda se pro koncový bod pro určitou množstevní prahovou 

hodnotu vyžaduje provedení zkoušek nebo ne. Měly by zahrnovat informace z alternativních zdrojů 

(např. údaje z (Q)SAR, údaje odvozené z jiných látek, zkoušky in vivo a in vitro, epidemiologické 

údaje), které mohou napomoci při zjišťování přítomnosti nebo nepřítomnosti nebezpečných 

vlastností látky a které mohou v některých případech nahradit výsledky zkoušek na zvířatech. 
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Kromě toho by se měly shromáždit údaje o expozici, použití a opatřeních k řízení rizik v souladu s 

článkem 10 a touto přílohou. Při zohlednění všech těchto údajů společně bude moci žadatel o 

registraci rozhodnout, zda jsou potřebné další informace.

KROK 2 – ZVÁŽENÍ POTŘEB INFORMACÍ

Žadatel zjistí informace, které jsou potřebné pro registraci. Nejprve je nutné podle množství určit 

přílohu nebo přílohy, které se mají použít. Tyto přílohy uvádějí standardní požadavky na informace, 

ale je nutné je posoudit společně s přílohou XI, která v odůvodněných případech povoluje odchylky 

od standardního postupu. V této fázi je nutné posoudit zejména údaje o expozici, použití 

a opatřeních k řízení rizik s cílem určit potřebné informace pro danou látku.

KROK 3 – URČENÍ CHYBĚJÍCÍCH INFORMACÍ

Poté žadatel o registraci srovná potřebné informace pro látku s informacemi, které jsou již 

k dispozici, a určí chybějící informace. V této fázi je důležité zajistit, aby dostupné údaje byly 

relevantní a jejich kvalita dostačující pro splnění požadavků.

KROK 4 – ZÍSKÁVÁNÍ NOVÝCH ÚDAJŮ / NÁVRH STRATEGIE ZKOUŠENÍ

V některých případech nebude nutné získávat nové údaje. Chybějí-li však určité informace, které 

je nutné doplnit, získají se nové údaje (přílohy VII a VIII) nebo se navrhne strategie zkoušení 

(přílohy IX a X), a to v závislosti na množství. Nové zkoušky na obratlovcích se provedou nebo 

navrhnou pouze jako poslední možnost, pokud byly vyčerpány všechny ostatní zdroje údajů.

V některých případech mohou pravidla stanovená v přílohách VII až XI vyžadovat, aby určité 

zkoušky byly provedeny před standardními požadavky nebo navíc k těmto požadavkům.
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POZNÁMKY

Poznámka 1: Není-li technicky možné informace poskytnout nebo nejeví-li se to z vědeckého 

hlediska nutné, důvody se uvedou jasně v souladu s příslušnými ustanoveními.

Poznámka 2: Žadatel o registraci si může přát učinit prohlášení, že určité informace předložené 

v registrační dokumentaci jsou obchodně citlivé a jejich zveřejnění by ho mohlo obchodně poškodit. 

V tom případě uvede seznam jednotlivých položek s odůvodněním.

INFORMACE UVEDENÉ V ČL. 10 PÍSM. a) BODECH i) AŽ v)

1. OBECNÉ ÚDAJE O ŽADATELI O REGISTRACI

1.1. Žadatel o registraci

1.1.1. Jméno, adresa, číslo telefonu, číslo faxu a adresa elektronické pošty

1.1.2. Kontaktní osoba

1.1.3. Místo, kde žadatel o registraci uskutečňuje výrobu, nebo popřípadě místa vlastního použití

1.2. Společné předkládání údajů

Článek 11 nebo 19 stanoví, že části žádosti o registraci může podat jeden výrobce nebo 

dovozce jménem ostatních výrobců nebo dovozců.
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V tom případě výrobce nebo dovozce uvede ostatní výrobce nebo dovozce a upřesní

– jejich jméno, adresu, číslo telefonu, číslo faxu a adresu elektronické pošty,

– části podávané žádosti o registraci, které se vztahují na ostatní výrobce nebo 

dovozce.

Případně se uvedou čísla uvedená v této příloze nebo v přílohách VII až X.

Ostatní výrobci nebo dovozci uvedou výrobce nebo dovozce, který jedná jejich jménem, a 

upřesní

– jeho jméno, adresu, číslo telefonu, číslo faxu a adresu elektronické pošty,

– části žádosti o registraci podávané těmito výrobci nebo dovozci.

Případně se uvedou čísla uvedená v této příloze nebo v přílohách VII až X.

2. IDENTIFIKACE LÁTKY

Pro každou látku musí být informace uvedené v této položce dostatečné pro umožnění její 

identifikace. Není-li technicky možné poskytnout informace k jedné nebo více 

následujícím položkám, nebo nejeví-li se to z vědeckého hlediska jako nutné, uvede se 

jasné zdůvodnění.

2.1. Název nebo jiný identifikátor každé látky
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2.1.1. Názvy podle nomenklatury IUPAC nebo jiné mezinárodní názvy chemických látek

2.1.2. Ostatní názvy (běžný název, obchodní název, zkratka)

2.1.3. Číslo EINECS nebo ELINCS (je-li k dispozici a potřebné)

2.1.4. Název a číslo CAS (je-li k dispozici)

2.1.5. Jiný identifikační kód (je-li k dispozici)

2.2. Informace o molekulových a strukturních vzorcích každé látky

2.2.1. Molekulový a strukturní vzorec (včetně zápisu SMILES, je-li k dispozici)

2.2.2. Informace o optické aktivitě a obvyklý poměr (stereo)izomerů (jsou-li k dispozici a 

potřebné)

2.2.3. Molekulová hmotnost nebo rozmezí molekulové hmotnosti

2.3. Složení každé látky

2.3.1. Stupeň čistoty (%)

2.3.2. Povaha nečistot, včetně izomerů a vedlejších produktů

2.3.3. Procentní obsah (významných) hlavních nečistot

2.3.4. Druh a řádová hodnota (...ppm, ....%) případných přídatných látek (např. stabilizátory nebo 

inhibitory)
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2.3.5. Spektrální údaje (ultrafialové, infračervené, nukleární magnetická rezonance nebo 

hmotnostní spektrum)

2.3.6. Vysokotlaký kapalinový chromatogram, plynový chromatogram

2.3.7. Popis analytických metod nebo příslušné bibliografické odkazy týkající se identifikace 

látky a případně identifikace nečistot a přídatných látek. Tyto informace musí být 

dostačující, aby bylo možné metody opakovat.

3. INFORMACE O VÝROBĚ A POUŽITÍCH LÁTEK

3.1. Celková výroba nebo dovoz v tunách na výrobce nebo dovozce za rok v:

kalendářním roce registrace (odhadované množství)

3.2. U výrobce: stručný popis technologického postupu používaného při výrobě

Nevyžadují se přesné podrobné údaje o postupu, zejména ty, které mají z obchodního 

hlediska citlivou povahu.

3.3. Uvedení množství použitého pro vlastní použití

3.4. Forma (látka, přípravek nebo předmět) nebo skupenství, v němž se látka dodává 

následným uživatelům. Koncentrace nebo koncentrační rozmezí látky obsažené 

v přípravcích dodávaných následným uživatelům a množství látky obsažené v předmětech 

dodávaných následným uživatelům.
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3.5. Stručný obecný popis určených použití

3.6. Informace o množství a složení odpadu vznikajícího při výrobě a určených použitích

3.7. Nedoporučované způsoby použití (viz položka 16 bezpečnostního listu)

Případně se uvede použití, která žadatel o registraci nedoporučuje a proč (tj. nezávazná 

doporučení dodavatele). Tento seznam nemusí být taxativní.

4. KLASIFIKACE A OZNAČENÍ

4.1. Klasifikace nebezpečnosti látek vyplývající z použití článků 4 a 6 směrnice 67/548/EHS

Kromě toho je u každého záznamu nutné uvést důvody, proč u koncového bodu není 

uvedena klasifikace (např. nedostatek údajů, neprůkazné údaje nebo průkazné údaje, které 

však nedostačují pro klasifikaci).

4.2. Výsledný štítek s označením nebezpečnosti látek vyplývající z použití článků 23, 24 a

25 směrnice 67/548/EHS

4.3. Případné specifické koncentrační limity vyplývající z použití čl. 4 odst. 4 směrnice 

67/548/EHS a článků 4 až 7 směrnice 1999/45/ES

5. POKYNY PRO BEZPEČNÉ POUŽITÍ:

Tyto informace musí být v souladu s informacemi v bezpečnostním listu, pokud se 

bezpečnostní list vyžaduje v souladu s článkem 31.
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5.1. Pokyny pro první pomoc (položka 4 bezpečnostního listu)

5.2. Protipožární opatření (položka 5 bezpečnostního listu)

5.3. Opatření v případě náhodného úniku (položka 6 bezpečnostního listu)

5.4. Zacházení a skladování (položka 7 bezpečnostního listu)

5.5. Informace pro přepravu (položka 14 bezpečnostního listu)

Nevyžaduje-li se zpráva o chemické bezpečnosti, je nutné uvést tyto dodatečné údaje:

5.6. Omezování expozice / osobní ochranné prostředky (položka 8 bezpečnostního listu)

5.7. Stálost a reaktivita (položka 10 bezpečnostního listu)

5.8. Pokyny k likvidaci

5.8.1. Pokyny k likvidaci (položka 13 bezpečnostního listu)

5.8.2. Informace o recyklaci a způsobech odstraňování pro průmysl

5.8.3. Informace o recyklaci a způsobech odstraňování pro veřejnost
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6. INFORMACE O EXPOZICI PRO LÁTKY REGISTROVANÉ V MNOŽSTVÍ MEZI 1 A 

10 TUNAMI ZA ROK NA VÝROBCE NEBO DOVOZCE

6.1. Kategorie hlavního použití:

6.1.1. a) průmyslové použití nebo

b) profesionální použití nebo

c) spotřebitelské použití

6.1.2. Upřesnění pro průmyslové a profesionální použití:

a) používáno v uzavřeném systému nebo

b) použití vedoucí k vázání do matrice nebo na matrici nebo

c) nedisperzní použití nebo

d) disperzní použití

6.2. Významné cesty expozice:

6.2.1. Expozice člověka:

a) orální nebo

b) dermální nebo

c) inhalační



7524/8/06 REV 8 ij 10
PŘÍLOHA VI DG C I CS

6.2.2. Expozice životního prostředí

a) voda nebo

b) vzduch nebo

c) pevný odpad nebo

d) půda

6.3. Průběh expozice:

a) náhodná nebo vzácná anebo

b) příležitostná anebo

c) neustálá nebo častá
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PŘÍLOHA VII

STANDARDNÍ POŽADAVKY NA INFORMACE PRO LÁTKY VYRÁBĚNÉ

NEBO DOVÁŽENÉ V MNOŽSTVÍ 1 TUNY NEBO VĚTŠÍM

Ve sloupci 1 této přílohy jsou stanoveny standardní informace požadované pro

a) nezavedené látky vyráběné nebo dovážené v množství 1 až 10 tun;

b) zavedené látky vyráběné nebo dovážené v množství 1 až 10 tun a splňující kritéria v 

příloze III podle čl. 12 odst. 1 písm. a) a b) a

c) látky vyráběné nebo dovážené v množství 10 tun nebo větším.

Poskytnou se veškeré další dostupné důležité fyzikálně-chemické, toxikologické a ekotoxikologické 

informace. Pro látky, které nesplňují kritéria přílohy III, platí pouze fyzikálně-chemické požadavky 

stanovené v oddíle 7.

Ve sloupci 2 této přílohy je uveden seznam zvláštních pravidel, podle kterých je možné požadované 

standardní informace vynechat, nahradit jinými informacemi, poskytnout v jiné fázi nebo jinak 

upravit. Jsou-li splněny podmínky, za nichž je podle sloupce 2 této přílohy možné provést úpravy, 

žadatel o registraci tuto skutečnost a důvody každé změny jasně uvede v příslušných položkách

registrační dokumentace.

Kromě těchto zvláštních pravidel může žadatel o registraci upravit požadované standardní 

informace uvedené ve sloupci 1 této přílohy podle obecných pravidel uvedených v příloze XI

s výjimkou oddílu 3 týkajícího se možnosti upustit od zkoušek přizpůsobených expozici látce. 

V tom případě rovněž jasně uvede důvody každého rozhodnutí upravit standardní informace v 

příslušných položkách registrační dokumentace s odkazem na příslušná zvláštní pravidla ve 

sloupci 2 či v příloze XI1.

  

1 Poznámka: platí i podmínky pro nevyžadování zvláštní zkoušky stanovené v příslušných 
zkušebních metodách v nařízení Komise o zkušebních metodách, zmíněném v čl. 13 odst. 2, 
které se ve sloupci 2 neopakují.
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Před provedením nových zkoušek k určení vlastností uvedených v této příloze se nejprve posoudí 

všechny dostupné údaje ze zkoušek in vitro, in vivo, historické údaje o účincích na člověka, údaje 

z platných (Q)SAR a údaje odvozené ze strukturně příbuzných látek (analogický přístup). Zkoušky 

in vivo u žíravých látek v koncentracích nebo dávkách způsobujících žíravost se neprovádějí. Před 

provedením zkoušek by měly být navíc k této příloze konzultovány další pokyny o strategii 

zkoušení.

Pokud pro určité koncové body nejsou poskytnuty informace z důvodů jiných, než jsou důvody 

uvedené ve sloupci 2 této přílohy nebo v příloze XI, je nutné tuto skutečnost spolu s důvody jasně 

uvést.
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7. INFORMACE O FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÝCH VLASTNOSTECH LÁTKY

SLOUPEC 1

STANDARDNÍ POŽADOVANÉ INFORMACE

SLOUPEC 2

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO ODCHYLKY OD SLOUPCE 1

7.1. Stav látky při 20o C a 101,3 kPa

7.2. Bod tání nebo tuhnutí 7.2. Studii není nutné provést pod nižší hranicí –20 °C.

7.3. Bod varu 7.3. Studii není nutné provést

– pro plyny; nebo

– pro pevné látky, které tají při teplotách vyšších než 300 °C nebo se před varem rozkládají. 

V těchto případech je možné odhadnout nebo změřit pod varu při sníženém tlaku; nebo

– pro látky, které se rozkládají před varem (např. autooxidace, přeskupení, rozklad atd.).

7.4. Relativní hustota 7.4. Studii není nutné provést, je-li látka

– v roztoku stabilní pouze v určitém rozpouštědle a hustota roztoku je podobná hustotě 

rozpouštědla. V těchto případech stačí uvést, zda je hustota roztoku vyšší nebo nižší než 

hustota rozpouštědla; nebo

– plyn. V tomto případě je nutné provést odhad na základě výpočtu z molekulové hmotnosti 

a zákonů ideálního plynu.
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SLOUPEC 1

STANDARDNÍ POŽADOVANÉ INFORMACE

SLOUPEC 2

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO ODCHYLKY OD SLOUPCE 1

7.5. Tlak par 7.5. Studii není nutné provést, je-li bod tání vyšší než 300 °C.

Je-li bod tání mezi 200 °C a 300 °C, postačuje mezní hodnota stanovená na základě měření nebo 

uznávanou metodou výpočtu.

7.6. Povrchové napětí 7.6. Studii je nutné provést, pouze pokud

– lze na základě struktury povrchové napětí předpokládat nebo je lze předvídat; nebo

– je povrchové napětí žádanou vlastností materiálu.

Je-li rozpustnost ve vodě menší než 1 mg/l při 20 °C, není nutné zkoušku provést. 

7.7. Rozpustnost ve vodě 7.7. Studii není nutné provést, je-li látka

– hydrolyticky nestálá při pH 4, 7 a 9 (poločas rozpadu kratší než 12 hodin); nebo

– ve vodě snadno oxidovatelná.

Jeví-li se látka ve vodě „nerozpustná“, provede se limitní zkouška až do limitu analytické metody.

7.8. Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda 7.8. Studii není nutné provést, pokud se jedná o anorganickou látku. Pokud zkoušku nelze 

provést (např. látka se rozkládá, má vysokou povrchovou aktivitu, během zkoušky silně
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SLOUPEC 1

STANDARDNÍ POŽADOVANÉ INFORMACE

SLOUPEC 2

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO ODCHYLKY OD SLOUPCE 1

reaguje nebo se nerozpouští ve vodě nebo oktanolu, nebo není možné získat dostatečně čistou 

látku), uvede se vypočtená hodnota log P a podrobné údaje o metodě výpočtu.

7.9. Bod vzplanutí 7.9. Studii není nutné provést, pokud

– látka je anorganická; nebo

– látka obsahuje pouze prchavé organické složky s bodem vzplanutí nad 100 °C pro vodné 

roztoky; nebo

– odhadovaný bod vzplanutí je nad 200 °C; nebo

– bod vzplanutí lze přesně předpokládat na základě interpolace ze stávajících popsaných 

materiálů.
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SLOUPEC 1

STANDARDNÍ POŽADOVANÉ INFORMACE

SLOUPEC 2

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO ODCHYLKY OD SLOUPCE 1

7.10. Hořlavost 7.10. Studii není nutné provést,

– jedná-li se o pevnou látku s výbušnými nebo samozápalnými vlastnostmi. Tyto vlastnosti 

je vždy nutné zvážit před posouzením hořlavosti; nebo

– pro plyny, je-li koncentrace hořlavého plynu ve směsi s netečnými plyny natolik nízká, že 

při smíchání se vzduchem je koncentrace stále pod mezní hodnotou; nebo

– pro látky, které se samovolně zapalují při kontaktu se vzduchem.
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SLOUPEC 1

STANDARDNÍ POŽADOVANÉ INFORMACE

SLOUPEC 2

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO ODCHYLKY OD SLOUPCE 1

7.11. Výbušné vlastnosti 7.11. Studii není nutné provést, pokud

– v molekule nejsou žádné chemické skupiny s výbušnými vlastnostmi; nebo

– látka obsahuje chemické skupiny s výbušnými vlastnostmi s obsahem kyslíku a vypočtená 

kyslíková bilance je méně než –200; nebo

– organická látka nebo homogenní směs organických látek obsahuje chemické skupiny 

s výbušnými vlastnostmi, avšak energie exotermního rozkladu je méně než 500 J/g a 

začátek exotermního rozkladu je při teplotě nižší než 500° C; nebo

– u směsí anorganických oxidantů (podtřída UN 5.1) s organickými materiály, koncentrace 

anorganického oxidantu je

– nižší než 15 % hmotnostních, pokud patří do balící skupiny UN I (vysoká 

nebezpečnost) nebo II (střední nebezpečnost)

– nižší než 30 % hmotnostních, pokud patří do balící třídy UN III (malá 

nebezpečnost).

Poznámka: Nevyžaduje se zkouška šíření výbuchu ani zkouška citlivosti na detonační rázové 

vlny, je-li energie exotermního rozkladu nižší než 800 J/g.
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SLOUPEC 1

STANDARDNÍ POŽADOVANÉ INFORMACE

SLOUPEC 2

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO ODCHYLKY OD SLOUPCE 1

7.12. Bod samozápalu 7.12. Studii není nutné provést,

– je-li látka výbušná nebo se samovolně zapaluje na vzduchu při pokojové teplotě; nebo

– pro kapaliny, které jsou na vzduchu nehořlavé, např. pokud mají bod vzplanutí nad 200 °C; 

nebo

– pro nehořlavé plyny; nebo

– pro pevné látky s bodem tání < 160 °C, nebo pokud předběžné výsledky vylučují vlastní 

zahřívání látky do 400 °C.

7.13. Oxidační vlastnosti 7.13. Studii není nutné provést, je-li látka

– výbušná; nebo

– vysoce hořlavá; nebo

– organický peroxid; nebo

– neschopná exotermicky reagovat s hořlavými materiály, například na základě chemické 

struktury (např. organické látky, které neobsahují atomy kyslíku nebo halogenu a tyto 

prvky nejsou chemicky vázané na dusík nebo kyslík, nebo anorganické látky, které 

neobsahují atomy kyslíku nebo halogenu).
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SLOUPEC 1

STANDARDNÍ POŽADOVANÉ INFORMACE

SLOUPEC 2

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO ODCHYLKY OD SLOUPCE 1

Úplné zkoušky není nutné provádět pro pevné látky, pokud předběžná zkouška jednoznačně 
ukazuje, že testovaná látka má oxidační vlastnosti.

Pokud neexistuje zkušební metoda k určení oxidačních vlastností plynných směsí, musí se 
vyhodnocení těchto vlastností provést metodou odhadu na základě srovnání oxidačního 
potenciálu plynů ve směsi s oxidačním potenciálem kyslíku ve vzduchu.

7.14. Granulometrie 7.14. Studii není nutné provést, pokud se látka uvádí na trh nebo používá v nepevném stavu 
nebo ve formě granulí.
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8. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

SLOUPEC 1

STANDARDNÍ POŽADOVANÉ INFORMACE

SLOUPEC 2

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO ODCHYLKY OD SLOUPCE 1

8.1. Kožní dráždivost nebo leptavé účinky na kůži 8.1. Kroky 3 a 4 není nutné provádět, pokud

Posouzení tohoto koncového bodu zahrnuje tyto postupné 

kroky:

1)   posouzení dostupných údajů o účincích na člověka a zvířata,

2)   posouzení kyselé nebo alkalické rezervy,

3)   studie in vitro týkající se leptavých účinků na kůži,

4)   studie in vitro týkající se kožní dráždivosti,

– dostupné informace naznačují, že jsou splněna kritéria pro klasifikaci jako látka s 

leptavými účinky na kůži nebo dráždící oči; nebo

– látka je hořlavá na vzduchu při pokojové teplotě; nebo

– látka je klasifikována jako velmi toxická při styku s kůží; nebo

– studie akutní toxicity dermální cestou nenaznačuje kožní dráždivost až do mezní hodnoty 

dávky (2 000 mg/kg tělesné hmotnosti).
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SLOUPEC 2

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO ODCHYLKY OD SLOUPCE 1

8.2. Oční dráždivost 8.2. Krok 3 není nutné provést, pokud

Posouzení tohoto koncového bodu zahrnuje tyto postupné 

kroky:

1)   posouzení dostupných údajů o účincích na člověka a zvířata,

2)   posouzení kyselé nebo alkalické rezervy,

3)   studie in vitro týkající se oční dráždivosti.

– dostupné informace naznačují, že jsou splněna kritéria pro klasifikaci jako látka s 

leptavými účinky na kůži nebo dráždící oči; nebo

– látka je hořlavá na vzduchu při pokojové teplotě.

8.3. Senzibilizace kůže 8.3. Krok 2 není nutné provést, pokud

Posouzení tohoto koncového bodu zahrnuje tyto postupné 

kroky:

1) posouzení dostupných údajů o účincích na člověka, zvířata 

a alternativních údajů,

2) zkoušky in vivo.

– dostupné informace naznačují, že by látka měla být klasifikována pro senzibilizaci kůže 

nebo leptavé účinky na kůži; nebo

– látka je silně kyselá (pH < 2,0) nebo zásaditá (pH > 11,5); nebo

– látka je hořlavá na vzduchu při pokojové teplotě.

Zkouška s vyšetřením lokálních mízních uzlin (Murine Local Lymph Node Assay (LLNA)) je 

první metodou, která se volí pro zkoušky in vivo. Pouze ve výjimečných případech by se měly 

použít jiné zkoušky. Použití jiné zkoušky se odůvodní.
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SLOUPEC 1

STANDARDNÍ POŽADOVANÉ INFORMACE

SLOUPEC 2

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO ODCHYLKY OD SLOUPCE 1

8.4. Mutagenita 8.4. V případě pozitivních výsledků se zváží další studie mutagenity.

8.4.1. Studie in vitro týkající se genové mutace u bakterií

86.5. Akutní toxicita 8.5. Studie není obecně nutné provést, pokud

– je látka klasifikována jako látka s leptavými účinky na kůži.

8.5.1. Orální cestou Studii není nutné provést, je-li k dispozici studie o akutní toxicitě inhalací (8.5.2).
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9. EKOTOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

SLOUPEC 1

STANDARDNÍ POŽADOVANÉ INFORMACE

SLOUPEC 2

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO ODCHYLKY OD SLOUPCE 1

9.1. Toxicita pro vodní prostředí

9.1.1. Zkoušky subakutní toxicity na bezobratlých 
(upřednostňuje se rod Daphnia)

Žadatel o registraci může místo zkoušek subakutní toxicity 
zvážit zkoušky chronické toxicity.

9.1.1. Studii není nutné provést, pokud

– existují polehčující faktory, které naznačují, že toxicita pro vodní prostředí není 

pravděpodobná, například je-li látka vysoce nerozpustná ve vodě nebo není 

pravděpodobné, že by látka pronikla biologickými membránami; nebo

– je k dispozici studie chronické toxicity pro vodní prostředí provedená na bezobratlých;. 

nebo

– jsou k dispozici příslušné informace pro environmentální klasifikaci a označení.

Studie chronické toxicity pro vodní prostředí provedená na rodu Daphnia (příloha IX, bod 9.1.5) 

se zváží, je-li látka ve vodě málo rozpustná.

9.1.2. Studie inhibice růstu vodních rostlin (upřednostňují se 
řasy)

9.1.2. Studii není nutné provést, existují-li polehčující faktory, které naznačují, že toxicita pro 

vodní prostředí není pravděpodobná, například je-li látka vysoce nerozpustná ve vodě nebo 

není-li pravděpodobné, že by látka pronikla biologickými membránami.
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SLOUPEC 1

STANDARDNÍ POŽADOVANÉ INFORMACE

SLOUPEC 2

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO ODCHYLKY OD SLOUPCE 1

9.2. Rozklad

9.2.1. Biotický

9.2.1.1. Snadná biologická rozložitelnost 9.2.1.1. Studii není nutné provést, pokud se jedná o anorganickou látku.

Poskytnou se veškeré další důležité fyzikálně-chemické, toxikologické a ekotoxikologické informace.
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PŘÍLOHA VIII

DOPLŇKOVÉ STANDARDNÍ POŽADAVKY NA INFORMACE PRO LÁTKY VYRÁBĚNÉ

NEBO DOVÁŽENÉ V MNOŽSTVÍ 10 TUN NEBO VĚTŠÍM

Ve sloupci 1 této přílohy jsou stanoveny standardní informace požadované pro všechny látky, které 

se vyrábějí nebo dovážejí v množství 10 tun nebo větším v souladu s čl. 12 odst. 1 písm. c). 

Informace požadované podle sloupce 1 této přílohy proto představují doplňkové informace 

k informacím vyžadovaným podle sloupce 1 přílohy VII. Poskytnou se veškeré další dostupné 

důležité fyzikálně-chemické, toxikologické a ekotoxikologické informace. Ve sloupci 2 této přílohy 

je uveden seznam zvláštních pravidel, podle kterých je možné požadované standardní informace 

vynechat, nahradit jinými informacemi, poskytnout v jiné fázi nebo jinak upravit. Jsou-li splněny 

podmínky, za nichž je podle sloupce 2 této přílohy možné provést úpravy, žadatel o registraci tuto 

skutečnost a důvody každé změny jasně uvede v příslušných položkách registrační dokumentace.

Kromě těchto zvláštních pravidel může žadatel o registraci upravit požadované standardní 

informace stanovené ve sloupci 1 této přílohy podle obecných pravidel uvedených v příloze XI. 

V tom případě rovněž jasně uvede důvody každého rozhodnutí upravit standardní informace v 

příslušných položkách registrační dokumentace s odkazem na příslušná zvláštní pravidla ve 

sloupci 2 či v příloze XI1.

  

1 Poznámka: platí i podmínky pro nevyžadování zvláštní zkoušky stanovené v příslušných 
zkušebních metodách v nařízení Komise o zkušebních metodách, zmíněném v čl. 13 odst. 2, 
které se ve sloupci 2 neopakují.
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Před provedením nových zkoušek k určení vlastností uvedených v této příloze se nejprve posoudí 

všechny dostupné údaje ze zkoušek in vitro, in vivo, historické údaje o účincích na člověka, údaje 

z platných (Q)SAR a údaje odvozené ze strukturně příbuzných látek (analogický přístup). Zkoušky 

in vivo u žíravých látek v koncentracích nebo dávkách způsobujících žíravost se neprovádějí. Před 

provedením zkoušek by měly být navíc k této příloze konzultovány další pokyny o strategii 

zkoušení.

Pokud pro určité koncové body nejsou poskytnuty informace z důvodů jiných, než jsou důvody 

uvedené ve sloupci 2 této přílohy nebo v příloze XI, je nutné tuto skutečnost spolu s důvody jasně 

uvést.



7524/8/06 REV 8 ij 3
PŘÍLOHA VIII DG C I CS

8. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

SLOUPEC 1

STANDARDNÍ POŽADOVANÉ INFORMACE

SLOUPEC 2

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO ODCHYLKY OD SLOUPCE 1

8.1. Kožní dráždivost

8.1.1. Kožní dráždivost in vivo 8.1.1. Studii není nutné provést, pokud

– je látka klasifikována jako látka s leptavými účinky na kůži nebo jako dráždící kůži; nebo

– je látka silně kyselá (pH < 2,0) nebo zásaditá (pH > 11,5); nebo

– je látka hořlavá na vzduchu při pokojové teplotě; nebo

– je látka klasifikována jako velmi toxická při styku s kůží; nebo

– studie akutní toxicity dermální cestou nenaznačuje kožní dráždivost až do mezní hodnoty 

dávky (2 000 mg/kg tělesné hmotnosti).
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SLOUPEC 1

STANDARDNÍ POŽADOVANÉ INFORMACE

SLOUPEC 2

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO ODCHYLKY OD SLOUPCE 1

8.2. Oční dráždivost

8.2.1. Oční dráždivost in vivo 8.2.1. Studii není nutné provést, je-li látka

– klasifikována jako dráždící oči s rizikem vážného poškození očí; nebo

– klasifikována jako látka s leptavými účinky na kůži a za předpokladu, že ji žadatel o 

registraci klasifikoval jako látku dráždící oči; nebo

– silně kyselá (pH < 2,0) nebo zásaditá (pH > 11,5); nebo

– hořlavá na vzduchu při pokojové teplotě.

8.4. Mutagenita

8.4.2. Studie in vitro týkající se cytogenity na buňkách savců 8.4.2. Studii není obvykle nutné provést,

– jsou-li k dispozici patřičné údaje ze zkoušky in vivo týkající se cytogenity nebo

– je látka známa jako karcinogenní kategorie 1 nebo 2 nebo mutagenní kategorií 1, 2 nebo 

3.
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SLOUPEC 1

STANDARDNÍ POŽADOVANÉ INFORMACE

SLOUPEC 2

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO ODCHYLKY OD SLOUPCE 1

8.4.3. Studii není obvykle nutné provést, jsou-li k dispozici patřičné údaje ze spolehlivé zkoušky 

in vivo týkající se genetické mutace na savcích.

8.4.3. Studie in vitro týkající se genetické mutace na buňkách 

savců, pokud jsou výsledky v bodě 8.4.1 přílohy VII a bodě 

8.4.2 přílohy VIII negativní.

8.4. V případě pozitivního výsledku kterékoli studie genotoxicity v příloze VII nebo VIII se zváží 

vhodné studie in vivo týkající se mutagenity.

8.5. Akutní toxicita 8.5. Studie není obecně nutné provést, pokud

– je látka klasifikována jako látka s leptavými účinky na kůži.

Kromě orální cesty (8.5.1) se pro látky jiné než plyny k informacím uvedeným v bodech 8.5.2 

a 8.5.3 uvede alespoň ještě jedna další cesta. Výběr druhé cesty závisí na povaze látky a na 

pravděpodobném cestě expozice člověka. Pokud existuje pouze jedna cesta expozice, poskytnou 

se informace jen pro tuto cestu.

8.5.2. Inhalací 8.5.2. Zkoušky inhalací jsou náležité, je-li expozice člověka prostřednictvím inhalace 

pravděpodobná, přičemž se zohlední tlak par látky nebo možnost expozice aerosolům, 

částicím nebo kapénkám inhalovatelných rozměrů.
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SLOUPEC 1

STANDARDNÍ POŽADOVANÉ INFORMACE

SLOUPEC 2

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO ODCHYLKY OD SLOUPCE 1

8.5.3. Dermální cestou 8.5.3. Zkoušky dermální cestou jsou vhodné, pokud

1) je inhalace látky nepravděpodobná; a

2) je pravděpodobný kontakt s kůží při výrobě nebo používání; a

3) z fyzikálně-chemických a toxikologických vlastností vyplývá potenciál pro značnou míru 

absorpce kůží.

8.6. Toxicita po opakovaných dávkách

8.6.1. Studie subakutní toxicity po opakovaných dávkách 

(28 dnů) u jednoho druhu, samec a samice, nejvhodnější způsob 

podávání, s ohledem na možnou cestu expozice člověka.

8.6.1. Studii subakutní toxicity (28 dní) není nutné provést, pokud

– je k dispozici spolehlivá studie subchronické (90 dnů) nebo chronické toxicity za 

předpokladu, že byl použit vhodný druh, dávka, rozpouštědlo a způsob podávání; nebo

– látka prochází okamžitým rozpadem a k dispozici jsou dostatečné údaje o produktech 

štěpení; nebo

– lze vyloučit příslušnou expozici člověka v souladu s oddílem 3 přílohy XI.
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SLOUPEC 1

STANDARDNÍ POŽADOVANÉ INFORMACE

SLOUPEC 2

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO ODCHYLKY OD SLOUPCE 1

Vhodná cesta se vybere na tomto základě:

Zkoušky dermální cestou jsou vhodné, pokud

1) je inhalace látky nepravděpodobná; a

2) je pravděpodobný kontakt s kůží při výrobě nebo používání; a

3) z fyzikálně-chemických a toxikologických vlastností vyplývá potenciál pro značnou míru 

absorpce kůží.

Zkoušky inhalací jsou náležité, je-li expozice člověka prostřednictvím inhalace pravděpodobná, 

přičemž se zohlední tlak par látky nebo možnost expozice aerosolům, částicím nebo kapénkám 

inhalovatelných rozměrů. 
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SLOUPEC 1

STANDARDNÍ POŽADOVANÉ INFORMACE

SLOUPEC 2

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO ODCHYLKY OD SLOUPCE 1

Studii subchronické toxicity (90 dnů) (příloha IX, bod 8.6.2) žadatel o registraci navrhne, pokud

frekvence a délka trvání expozice člověka naznačuje, že je vhodná dlouhodobější studie; a je 

splněna jedna z těchto podmínek:

– jiné dostupné údaje naznačují, že látka může mít nebezpečnou vlastnost, kterou nelze 

odhalit studií subakutní toxicity; nebo

– vhodně navrhnuté toxikokinetické studie zjistí hromadění látky nebo jejich metabolitů 

v určitých tkáních nebo orgánech, které by ve studii subakutní toxicity nebylo 

pravděpodobně odhaleno, které ale může po delší době expozice vést k nepříznivým 

účinkům.
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SLOUPEC 1

STANDARDNÍ POŽADOVANÉ INFORMACE

SLOUPEC 2

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO ODCHYLKY OD SLOUPCE 1

Další studie navrhne žadatel o registraci nebo si je může vyžádat agentura v souladu s 

článkem 39 nebo 40 v případě, že

– se nepodařilo určit NOAEL ve 28denní nebo 90denní studii, pokud příčinou nemožnosti 

určit NOAEL nebyla nepřítomnost nepříznivých toxických účinků; nebo

– se jedná o toxicitu vyvolávající zvláštní obavy (např. vážné nebo těžké účinky); nebo

– existují náznaky účinku, pro nějž jsou dostupné důkazy nedostatečné pro toxikologický 

popis nebo pro popis rizik. V těchto případech může být rovněž vhodnější provést zvláštní 

toxikologické studie, které mají prozkoumat tyto účinky (např. imunotoxicitu, 

neurotoxicitu); nebo

– cesta expozice použitá v původní studii toxicity po opakovaných dávkách nebyla s 

ohledem na předpokládanou cestu expozice člověka vhodná a nelze provést extrapolaci 

mezi různými cestami expozice; nebo

– existuje zvláštní obava týkající se expozice (např. použití ve spotřebním zboží, které vede 

k úrovním expozice, které se blíží výši dávek, při nichž lze předpokládat toxicitu pro 

člověka); nebo

– ve 28denní nebo 90denní studii nebyly odhaleny účinky pozorované u látek se zjevně 

příbuznou molekulovou strukturou, jako má zkoumaná látka.



7524/8/06 REV 8 ij 10
PŘÍLOHA VIII DG C I CS

SLOUPEC 1

STANDARDNÍ POŽADOVANÉ INFORMACE

SLOUPEC 2

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO ODCHYLKY OD SLOUPCE 1

8.7. Reprodukční toxicita 8.7.1. Tuto studii není nutné provést, pokud 

– je látka známa jako genotoxický karcinogen a byla provedena odpovídající opatření k 

řízení rizik; nebo

– je látka známa jako mutagen působící na zárodečné buňky a byla provedena odpovídající 

opatření k řízení rizik; nebo

– lze vyloučit příslušnou expozici člověka v souladu s oddílem 3 přílohy XI; nebo

– je k dispozici studie prenatální vývojové toxicity (bod 8.7.2) nebo dvougenerační studie 

reprodukční toxicity (bod 8.7.3).

Je-li o látce známo, že má nepříznivé účinky na plodnost a splňuje kritéria pro klasifikaci jako 

toxická pro reprodukci kategorie 1 nebo 2:R60 a dostupné údaje poskytují dostatečnou podporu 

pro podrobné posouzení rizik; v tom případě nebudou nutné zkoušky účinků na plodnost. 

Zkoušky vývojové toxicity však musí být zváženy.

Je-li o látce známo, že způsobuje vývojovou toxicitu a splňuje kritéria pro klasifikaci jako 

toxická pro reprodukci kategorie 1 nebo 2: R61 a dostupné údaje poskytují dostatečnou podporu 

pro podrobné posouzení rizik; v tom případě nebudou nutné zkoušky vývojové toxicity. Zkoušky 

účinků na plodnost však musí být zváženy.
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SLOUPEC 1

STANDARDNÍ POŽADOVANÉ INFORMACE

SLOUPEC 2

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO ODCHYLKY OD SLOUPCE 1

8.7.1. Screening reprodukční nebo vývojové toxicity, jeden 

druh (OECD 421 nebo 422), pokud z dostupných informací 

o strukturně příbuzných látkách, z odhadů (Q)SAR nebo z 

metod in vitro nevyplývají důkazy o tom, že látka může být z 

hlediska vývoje toxická.

V případě, že existují vážné obavy o možných nepříznivých účincích na plodnost nebo vývoj, 

může žadatel o registraci namísto screeningové studie (bod 8.7.1) navrhnout studii prenatální 

vývojové toxicity (příloha IX, bod 8.7.2) nebo dvougenerační studii reprodukční toxicity (příloha 

IX, bod 8.7.3). 

8.8. Toxikokinetika

8.8.1. Posouzení toxikokinetického chování látky do té míry, 

kterou lze odvodit z příslušných dostupných informací
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9. EKOTOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

SLOUPEC 1

STANDARDNÍ POŽADOVANÉ INFORMACE

SLOUPEC 2

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO ODCHYLKY OD SLOUPCE 1

9.1.3. Studie subakutní toxicity na rybách: Žadatel o registraci 

může místo zkoušek subakutní toxicity zvážit zkoušky 

chronické toxicity. 

9.1.3. Studii není nutné provést, pokud

– existují polehčující faktory, které naznačují, že toxicita pro vodní prostředí není 

pravděpodobná, například je-li látka vysoce nerozpustná ve vodě nebo není 

pravděpodobné, že by látka pronikla biologickými membránami; nebo

– je k dispozici studie chronické toxicity pro vodní prostředí provedená na rybách.

Zkoušky chronické toxicity uvedené v příloze IX se zváží, pokud posouzení chemické 

bezpečnosti podle přílohy I naznačuje, že je nutné dále zkoumat účinky na vodní organismy. 

Výběr vhodných zkoušek závisí na výsledcích posouzení chemické bezpečnosti.

Studie chronické toxicity pro vodní prostředí provedená na rybách (příloha IX, bod 9.1.6) 

se zváží, je-li látka ve vodě málo rozpustná.
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SLOUPEC 1

STANDARDNÍ POŽADOVANÉ INFORMACE

SLOUPEC 2

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO ODCHYLKY OD SLOUPCE 1

9.1.4. Zkoušky inhibice respirace aktivovaného kalu 9.1.4. Studii není nutné provést, pokud

– nedochází k emisím do čistíren odpadních vod; nebo

– existují polehčující faktory, které naznačují, že mikrobiální toxicita není pravděpodobná, 

například látka je vysoce nerozpustná ve vodě; nebo

– se u látky zjistí, že je snadno biologicky rozložitelná a použité koncentrace při zkoušce 

jsou v rozmezí koncentrací, jež lze předpokládat v přítoku do čistírny odpadních vod.

Studii je možné nahradit zkouškou inhibice nitrifikace, pokud dostupné údaje prokazují, že látka 

je pravděpodobně inhibitorem růstu nebo funkce mikroorganismů, zejména nitrifikačních 

bakterií.

9.2. Rozklad 9.2. Další zkoušky rozkladu se zváží, pokud posouzení chemické bezpečnosti podle přílohy I 

naznačuje, že je nutné dále zkoumat rozklad látky. Výběr vhodných zkoušek závisí na výsledcích 

posouzení chemické bezpečnosti.
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SLOUPEC 1

STANDARDNÍ POŽADOVANÉ INFORMACE

SLOUPEC 2

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO ODCHYLKY OD SLOUPCE 1

9.2.2. Abiotický

9.2.2.1. Hydrolýza jako funkce pH 9.2.2.1. Studii není nutné provést, je-li látka

– snadno biologicky rozložitelná; nebo

– ve vodě vysoce nerozpustná.

9.3. Osud a chování v životním prostředí

9.3.1. Screening adsorpce nebo desorpce 9.3.1. Studii není nutné provést, pokud

– na základě fyzikálně-chemických vlastností látky lze předpokládat, že má malou schopnost 

adsorpce (např. látka má nízký rozdělovací koeficient oktanol/voda); nebo

– látka a její příslušné produkty rozkladu se rychle rozkládají.
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PŘÍLOHA IX

DOPLŇKOVÉ STANDARDNÍ POŽADAVKY NA INFORMACE PRO LÁTKY VYRÁBĚNÉ

NEBO DOVÁŽENÉ V MNOŽSTVÍ 100 TUN NEBO VĚTŠÍM

U množství uvedeného v této příloze musí žadatel o registraci předložit návrh a harmonogram 
splnění požadavků na informace podle této přílohy v souladu s čl. 12 odst. 1 písm. d).

Ve sloupci 1 této přílohy jsou stanoveny standardní informace požadované pro všechny látky, které 
se vyrábějí nebo dovážejí v množství 100 tun nebo větším v souladu s čl. 12 odst. 1 písm. d). 
Informace požadované podle sloupce 1 této přílohy proto představují doplňkové informace 
k informacím vyžadovaným podle sloupce 1 příloh VII a VIII. Poskytnou se veškeré další dostupné 
důležité fyzikálně-chemické, toxikologické a ekotoxikologické informace. Ve sloupci 2 této přílohy 
je uveden seznam zvláštních pravidel, podle kterých může žadatel o registraci navrhnout, že 
požadované standardní informace vynechá, nahradí je jinými informacemi, poskytne je později 
nebo je jinak upraví. Jsou-li splněny podmínky, za nichž je podle sloupce 2 této přílohy možné 
navrhnout úpravy, žadatel o registraci tuto skutečnost a důvody návrhu každé změny jasně uvede v 
příslušných položkách registrační dokumentace.

Kromě těchto zvláštních pravidel může žadatel o registraci navrhnout úpravu požadovaných 
standardních informací stanovených ve sloupci 1 této přílohy podle obecných pravidel uvedených 
v příloze XI. V tom případě rovněž jasně uvede důvody každého rozhodnutí navrhnout úpravy 
standardních informací v příslušných položkách registrační dokumentace s odkazem na příslušná 
zvláštní pravidla ve sloupci 2 či v příloze XI1.

  

1 Poznámka: platí i podmínky pro nevyžadování zvláštní zkoušky stanovené v příslušných 
zkušebních metodách v nařízení Komise o zkušebních metodách, zmíněném v čl. 13 odst. 2, 
které se ve sloupci 2 neopakují.
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Před provedením nových zkoušek k určení vlastností uvedených v této příloze se nejprve posoudí 
všechny dostupné údaje ze zkoušek in vitro, in vivo, historické údaje o účincích na člověka, údaje 
z platných (Q)SAR a údaje odvozené ze strukturně příbuzných látek (analogický přístup). Zkoušky 
in vivo u žíravých látek v koncentracích nebo dávkách způsobujících žíravost se neprovádějí. Před 
provedením zkoušek by měly být navíc k této příloze konzultovány další pokyny o strategii
zkoušení.

Pokud se pro určité koncové body navrhuje neposkytovat informace z důvodů jiných než jsou 
důvody uvedené ve sloupci 2 této přílohy nebo v příloze XI, je nutné tuto skutečnost spolu s důvody 
jasně uvést.
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7. INFORMACE O FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÝCH VLASTNOSTECH LÁTKY

SLOUPEC 1

STANDARDNÍ POŽADOVANÉ INFORMACE

SLOUPEC 2

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO ODCHYLKY OD SLOUPCE 1

7.15. Stálost v organických rozpouštědlech a určení příslušných 

produktů rozkladu

Vyžaduje se pouze tehdy, považuje-li se stálost látky za 

rozhodující.

7.15. Studii není nutné provést, pokud se jedná o anorganickou látku.

7.16. Disociační konstanta 7.16. Studii není nutné provést, pokud

– je látka hydrolyticky nestálá (poločas rozpadu kratší než 12 hodin) nebo je ve vodě 

snadno oxidovatelná; nebo

– není vědecky možné zkoušku provést, například pokud analytická metoda není 

dostatečně citlivá.

7.17. Viskozita
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8. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

SLOUPEC 1

STANDARDNÍ POŽADOVANÉ INFORMACE

SLOUPEC 2

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO ODCHYLKY OD SLOUPCE 1

8.4. Je-li výsledek některé ze studií in vitro genotoxicity podle přílohy VII nebo VIII 

pozitivní a nejsou-li k dispozici výsledky ze studie in vivo, žadatel o registraci 

navrhne odpovídající studii in vivo týkající se genotoxicity u somatických buněk.

Je-li k dispozici pozitivní výsledek studie in vivo somatických buněk, měla by se na 

základě všech dostupných údajů, včetně toxikokinetických důkazů, zvážit 

mutagenita v zárodečných buňkách. Není-li možné učinit jasný závěr ohledně 

mutagenity v zárodečných buňkách, zváží se další zkoumání.

8.6. Toxicita po opakovaných dávkách

8.6.1. Studie subakutní toxicity po opakovaných dávkách 

(28 dnů) u jednoho druhu, samec a samice, nejvhodnější 

způsob podávání, s ohledem na možnou cestu expozice 

člověka, pokud již nebyla poskytnuta jako součást 

požadavků přílohy VIII nebo pokud se navrhují zkoušky 

podle bodu 8.6.2 této přílohy. V tomto případě se 

nepoužije oddíl 3 přílohy XI.
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SLOUPEC 1

STANDARDNÍ POŽADOVANÉ INFORMACE

SLOUPEC 2

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO ODCHYLKY OD SLOUPCE 1

8.6.2. Studie subchronické toxicity (90 dnů) u jednoho druhu, 

hlodavec, samec a samice, nejvhodnější způsob podávání, 

s ohledem na možnou cestu expozice člověka.

8.6.2. Studii subchronické toxicity (90 dní) není nutné provést, pokud

– je k dispozici spolehlivá studie subakutní toxicity (28 dnů), která prokazuje 

závažné toxické účinky podle kritérií pro klasifikaci látky jako R48, u níž 

zaznamenaná hodnota NOAEL-28 dnů při použití odpovídajícího faktoru 

nejistoty umožňuje extrapolaci na NOAEL-90 dnů pro stejnou cestu 

expozice; nebo

– je k dispozici spolehlivá studie chronické toxicity, pokud byl použit vhodný 

druh a způsob podávání; nebo

– látka prochází okamžitým rozpadem a jsou k dispozici dostatečné údaje o 

produktech štěpení (jak pro systemické účinky, tak i pro účinky v místě 

absorpce); nebo

– je látka nereaktivní, nerozpustná a neinhalovatelná a neexistuje důkaz 

absorpce a toxicity při 28denní „limitní zkoušce“, zejména pokud k 

expozici člověka dochází pouze v omezené míře.
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SLOUPEC 1

STANDARDNÍ POŽADOVANÉ INFORMACE

SLOUPEC 2

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO ODCHYLKY OD SLOUPCE 1

Vhodná cesta se vybere na tomto základě:

Zkoušky dermální cestou jsou vhodné, pokud

1) je pravděpodobný kontakt s kůží při výrobě nebo používání; a

2) z fyzikálně-chemických vlastností vyplývá potenciál pro značnou míru absorpce 

kůží; a

3) je splněna jedna z těchto podmínek:

– při zkoušce akutní dermální toxicity je pozorována toxicita nižší než při zkoušce 

orální toxicity; nebo

– při studiích kožní nebo oční dráždivosti jsou pozorovány systemické účinky nebo 

jiné příznaky absorpce; nebo

– zkoušky in vitro naznačují významnou dermální absorpci; nebo

u strukturně příbuzných látek je zjištěna značná dermální toxicita nebo pronikání kůží.
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SLOUPEC 1

STANDARDNÍ POŽADOVANÉ INFORMACE

SLOUPEC 2

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO ODCHYLKY OD SLOUPCE 1

Zkoušky inhalací jsou vhodné, pokud

– je expozice člověka prostřednictvím inhalace pravděpodobná, přičemž se zohlední 

tlak par látky nebo možnost expozice aerosolům, částicím nebo kapénkám 

inhalovatelných rozměrů.
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SLOUPEC 1

STANDARDNÍ POŽADOVANÉ INFORMACE

SLOUPEC 2

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO ODCHYLKY OD SLOUPCE 1

Další studie navrhne žadatel o registraci nebo si je může vyžádat agentura v souladu s 

článkem 39 nebo 40 v případě, že

– se nepodařilo určit NOAEL v 90denní studii, pokud příčinou nemožnosti určit 

NOAEL nebyla nepřítomnost nepříznivých toxických účinků; nebo

– se jedná o toxicitu vyvolávající zvláštní obavy (např. vážné nebo těžké účinky); 

nebo

– existují náznaky účinku, pro nějž jsou dostupné důkazy nedostatečné pro 

toxikologický popis nebo pro popis rizik. V těchto případech může být rovněž 

vhodnější provést zvláštní toxikologické studie, které mají prozkoumat tyto účinky 

(např. imunotoxicitu, neurotoxicitu); nebo

– existuje zvláštní obava týkající se expozice (např. použití ve spotřebním zboží, které 

vede k úrovním expozice, které jsou velmi blízké výši dávek, při nichž lze 

předpokládat toxicitu pro člověka).
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SLOUPEC 1

STANDARDNÍ POŽADOVANÉ INFORMACE

SLOUPEC 2

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO ODCHYLKY OD SLOUPCE 1

8.7. Reprodukční toxicita 8.7. Studie není nutné provést, je-li látka

– známa jako genotoxický karcinogen a byla provedena odpovídající opatření k 

řízení rizik; nebo

– známa jako mutagen působící na zárodečné buňky a byla provedena 

odpovídající opatření k řízení rizik; nebo

– málo toxikologicky aktivní (nezjistily se důkazy o toxicitě při dostupných 

zkouškách), z toxikokinetických údajů lze dokázat, že nedochází k systemické 

absorpci příslušnými cestami expozice (např. koncentrace v plazmě nebo krvi 

jsou pod mezními hodnotami detekce při použití citlivé metody a 

nepřítomnosti látky a jejich metabolitů v moči, žluči nebo vydechovaném 

vzduchu) a nedochází k žádné nebo k žádné významné expozici člověka.
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SLOUPEC 1

STANDARDNÍ POŽADOVANÉ INFORMACE

SLOUPEC 2

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO ODCHYLKY OD SLOUPCE 1

Je-li o látce známo, že má nepříznivé účinky na plodnost a splňuje kritéria pro 
klasifikaci jako toxická pro reprodukci kategorie 1 nebo 2:R60 a dostupné údaje 
poskytují dostatečnou podporu pro podrobné posouzení rizik; v tom případě nebudou 
nutné zkoušky účinků na plodnost. Zkoušky vývojové toxicity však musí být 
zváženy.

Je-li o látce známo, že způsobuje vývojovou toxicitu a splňuje kritéria pro klasifikaci 
jako toxická pro reprodukci kategorie 1 nebo 2:R61 a dostupné údaje poskytují 
dostatečnou podporu pro podrobné posouzení rizik; v tom případě nebudou nutné 
zkoušky vývojové toxicity. Zkoušky účinků na plodnost však musí být zváženy.

8.7.2. Studie prenatální vývojové toxicity, u jednoho druhu, 
nejvhodnější způsob podávání, s ohledem na 
pravděpodobnou cestu expozice člověka (B.31 nařízení 
Komise o zkušebních matodách, zmíněného v čl. 13 
odst. 2, nebo OECD 414).

8.7.2. Studie se nejprve provede u jednoho druhu. Rozhodnutí o provedení studie v tomto 
množstevním rozmezí nebo v dalším u dalšího druhu by mělo být založeno na 
výsledku první zkoušky a všech jiných příslušných údajů, které jsou k dispozici.

8.7.3. Dvougenerační studie reprodukční toxicity, jeden druh, 
samec a samice, nejvhodnější způsob podávání, 
s ohledem na pravděpodobnou cestu expozice člověka, 
pokud 28denní nebo 90denní studie naznačují 
nepříznivé účinky na reprodukční orgány nebo tkáně.

8.7.3. Studie se nejprve provede u jednoho druhu. Rozhodnutí o provedení studie v tomto 
množstevním rozmezí nebo v dalším u dalšího druhu by mělo být založeno na výsledku 
první zkoušky a všech jiných příslušných údajů, které jsou k dispozici.
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9. EKOTOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

SLOUPEC 1

STANDARDNÍ POŽADOVANÉ INFORMACE

SLOUPEC 2

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO ODCHYLKY OD SLOUPCE 1

9.1. Toxicita pro vodní prostředí 9.1. Zkoušky chronické toxicity žadatel o registraci navrhne, pokud posouzení 

chemické bezpečnosti podle přílohy I naznačuje, že je nutné dále zkoumat účinky na vodní 

organismy. Výběr vhodných zkoušek závisí na výsledcích posouzení chemické 

bezpečnosti.

9.1.5. Zkoušky chronické toxicity na bezobratlých

(upřednostňuje se rod Daphnia) (pokud již nebyly 

poskytnuty jako součást požadavků přílohy VII)

9.1.6. Zkoušky chronické toxicity na rybách (pokud již nebyly 

poskytnuty jako součást požadavků přílohy VIII)

Informace se poskytnou pro jeden z bodů 9.1.6.1, 9.1.6.2 

nebo 9.1.6.3.

9.1.6.1. Zkouška toxicity u ryb v raných vývojových stadiích 

(FELS)

9.1.6.2. Zkouška subakutní toxicity na rybích embryích a plůdcích 

se žloutkovým váčkem

9.1.6.3. Růstová zkouška na nedospělých rybách
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SLOUPEC 1

STANDARDNÍ POŽADOVANÉ INFORMACE

SLOUPEC 2

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO ODCHYLKY OD SLOUPCE 1

9.2. Rozklad 9.2. Další zkoušky biotického rozkladu žadatel o registraci navrhne, pokud posouzení 

chemické bezpečnosti podle přílohy I naznačuje, že je nutné dále zkoumat rozklad látky 

a jejích produktů rozkladu. Výběr vhodných zkoušek závisí na výsledcích posouzení 

chemické bezpečnosti a může zahrnovat simulační zkoušky ve vhodných médiích (např. 

vodě, sedimentu nebo půdě).

9.2.1. Biotický

9.2.1.2. Simulační zkoušky konečného rozkladu v povrchových 

vodách

9.2.1.2. Studii není nutné provést, je-li látka

– ve vodě vysoce nerozpustná; nebo

– snadno biologicky rozložitelná.
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SLOUPEC 1

STANDARDNÍ POŽADOVANÉ INFORMACE

SLOUPEC 2

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO ODCHYLKY OD SLOUPCE 1

9.2.1.3. Simulační zkoušky půdy (u látek s vysokým potenciálem 

adsorpce na půdu)

9.2.1.3. Studii není nutné provést, je-li

– látka snadno biologicky rozložitelná; nebo

– přímá a nepřímá expozice půdy nepravděpodobná.

9.2.1.4. Simulační zkoušky sedimentu (u látek s vysokým 

potenciálem adsorpce na sediment)

9.2.1.4. Studii není nutné provést, je-li

– látka snadno biologicky rozložitelná; nebo

– přímá a nepřímá expozice sedimentu nepravděpodobná.

9.2.3. Určení produktů rozkladu 9.2.3. Není-li látka snadno biologicky rozložitelná
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SLOUPEC 1

STANDARDNÍ POŽADOVANÉ INFORMACE

SLOUPEC 2

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO ODCHYLKY OD SLOUPCE 1

9.3. Osud a chování v životním prostředí

9.3.2. Bioakumulace ve vodních druzích, přednostně u ryb 9.3.2. Studii není nutné provést, pokud

– má látka malý potenciál pro bioakumulaci (např. log Ko/v < 3) nebo malý potenciál 

proniknout biologickými membránami; nebo

– přímá a nepřímá expozice vodního prostředí není pravděpodobná.

9.3.3. Další informace o adsorpci nebo desorpci podle výsledků 
studie vyžadované v příloze VIII

9.3.3. Studii není nutné provést, pokud

– lze na základě fyzikálně-chemických vlastností látky předpokládat, že má malou 

schopnost adsorpce (např. látka má nízký rozdělovací koeficient oktanol/voda); nebo

– se látka a její produkty rozkladu rychle rozkládají.
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SLOUPEC 1

STANDARDNÍ POŽADOVANÉ INFORMACE

SLOUPEC 2
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9.4. Účinky na suchozemské organismy 9.4. Tyto studie není nutné provést, pokud přímá ani nepřímá expozice půdního 
prostředí není pravděpodobná.

Při neexistenci údajů o toxicitě pro půdní organismy je možné k posouzení nebezpečí pro
půdní organismy použít metodu rovnovážné distribuce. Výběr vhodných zkoušek závisí na 
výsledcích posouzení chemické bezpečnosti.

Zejména u látek s vysokým potenciálem adsorpce na půdu nebo u látek, které jsou vysoce
perzistentní, žadatel o registraci zváží zkoušku chronické místo subakutní toxicity.

9.4.1. Subakutní toxicita u bezobratlých

9.4.2. Účinky na půdní mikroorganismy

9.4.3. Subakutní toxicita u rostlin
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10. METODY ZJIŠŤOVÁNÍ A ANALÝZY

Na požádání se poskytne popis analytických metod pro příslušné složky životního prostředí, u nichž 

se studie prováděly s využitím dotyčné analytické metody. Nejsou-li analytické metody k dispozici, 

je nutné tuto skutečnost odůvodnit.
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PŘÍLOHA X

DOPLŇKOVÉ STANDARDNÍ POŽADAVKY NA INFORMACE PRO LÁTKY VYRÁBĚNÉ
NEBO DOVÁŽENÉ V MNOŽSTVÍ 1 000 TUN NEBO VĚTŠÍM

U množství uvedeného v této příloze musí žadatel o registraci předložit návrh a harmonogram 
splnění požadavků na informace podle této přílohy v souladu s čl. 12 odst. 1 písm. e).

Ve sloupci 1 této přílohy jsou stanoveny standardní informace požadované pro všechny látky, které 
se vyrábějí nebo dovážejí v množství 1 000 tun nebo větším v souladu s čl. 12 odst. 1 písm. e). 
Informace požadované podle sloupce 1 této přílohy proto představují doplňkové informace 
k informacím vyžadovaným podle sloupce 1 příloh VII, VIII a IX. Poskytnou se veškeré další 
ostupné důležité fyzikálně-chemické, toxikologické a ekotoxikologické informace. Ve sloupci 2 této 
přílohy je uveden seznam zvláštních pravidel, podle kterých může žadatel o registraci navrhnout, že
požadované standardní informace vynechá, nahradí je jinými informacemi, poskytne je později 
nebo je jinak upraví. Jsou-li splněny podmínky, za nichž je podle sloupce 2 této přílohy možné 
navrhnout úpravy, žadatel o registraci tuto skutečnost a důvody návrhu každé změny jasně uvede v 
příslušných položkách registrační dokumentace.

Kromě těchto zvláštních pravidel může žadatel o registraci navrhnout úpravu požadovaných 
standardních informací stanovených ve sloupci 1 této přílohy podle obecných pravidel uvedených 
v příloze XI. V tom případě rovněž jasně uvede důvody každého rozhodnutí navrhnout úpravy 
standardních informací v příslušných položkách registrační dokumentace s odkazem na příslušná 
zvláštní pravidla ve sloupci 2 či v příloze XI1.

  

1 Poznámka: platí i podmínky pro nevyžadování zvláštní zkoušky stanovené v příslušných 
zkušebních metodách v nařízení Komise o zkušebních metodách, zmíněném v čl. 13 odst. 2, 
které se ve sloupci 2 neopakují.
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Před provedením nových zkoušek k určení vlastností uvedených v této příloze se nejprve posoudí 
všechny dostupné údaje ze zkoušek in vitro, in vivo, historické údaje o účincích na člověka, údaje 
z platných (Q)SAR a údaje odvozené ze strukturně příbuzných látek (analogický přístup). Zkoušky 
in vivo u žíravých látek v koncentracích nebo dávkách způsobujících žíravost se neprovádějí. Před 
provedením zkoušek by měly být navíc k této příloze konzultovány další pokyny o strategii 
zkoušení.

Pokud se pro určité koncové body navrhuje neposkytovat informace z důvodů jiných, než jsou 
důvody uvedené ve sloupci 2 této přílohy nebo v příloze XI, je nutné tuto skutečnost spolu s důvody 
jasně uvést.



7524/8/06 REV 8 ij 3
PŘÍLOHA X DG C I CS

8. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

SLOUPEC 1

STANDARDNÍ POŽADOVANÉ INFORMACE

SLOUPEC 2

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO ODCHYLKY OD SLOUPCE 1

8.4. Je-li výsledek některé ze studií in vitro genotoxicity podle přílohy VII nebo VIII pozitivní, 

může být nutné provést druhou zkoušku in vivo u somatických buněk, a to v závislosti na 

kvalitě a významu dostupných údajů.

Je-li k dispozici pozitivní výsledek studie in vivo somatických buněk, měla by se na 

základě všech dostupných údajů, včetně toxikokinetických důkazů, zvážit mutagenita v 

zárodečných buňkách. Není-li možné učinit jasný závěr ohledně mutagenity v 

zárodečných buňkách, zváží se další zkoumání.
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SLOUPEC 1

STANDARDNÍ POŽADOVANÉ INFORMACE

SLOUPEC 2

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO ODCHYLKY OD SLOUPCE 1

8.6.3. Studii chronické opakované toxicity (≥ 12 měsíců) může navrhnout žadatel o registraci 

nebo si ji vyžádat agentura v souladu s články 39 nebo 40, pokud frekvence a délka trvání 

expozice člověka naznačuje, že je vhodná dlouhodobá studie, a je splněna jedna z těchto 

podmínek:

– ve 28denní nebo 90denní studii byly pozorovány vážné nebo těžké toxické účinky 

vyvolávající zvláštní obavy a dostupné důkazy jsou nedostatečné pro toxikologické 

vyhodnocení nebo popis rizik; nebo

– ve 28denní nebo 90denní studii nebyly odhaleny účinky pozorované u látek se 

zjevně příbuznou molekulovou strukturou, jako má zkoumaná látka; nebo

– látka může mít nebezpečnou vlastnost, kterou není možné odhalit v 90denní studii.
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SLOUPEC 1

STANDARDNÍ POŽADOVANÉ INFORMACE

SLOUPEC 2

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO ODCHYLKY OD SLOUPCE 1

8.6.4. Další studie navrhne žadatel o registraci nebo si je může vyžádat agentura v souladu 

s články 39 nebo 40 v případě, že

– se jedná o toxicitu vyvolávající zvláštní obavy (např. vážné nebo těžké účinky); 

nebo

– existují náznaky účinku, pro nějž jsou dostupné důkazy nedostatečné pro 

toxikologické vyhodnocení nebo pro popis rizik. V těchto případech může být 

rovněž vhodnější provést zvláštní toxikologické studie, které mají prozkoumat tyto 

účinky (např. imunotoxicitu, neurotoxicitu); nebo

– existuje zvláštní obava týkající se expozice (např. použití ve spotřebním zboží, které 

vede k úrovním expozice, které se blíží výši dávek, při nichž lze zaznamenat 

toxicitu).

8.7. Reprodukční toxicita 8.7. Studie není nutné provést, je-li látka

– známa jako genotoxický karcinogen a byla provedena odpovídající opatření k řízení 

rizik; nebo

– známa jako mutagen působící na zárodečné buňky a byla provedena odpovídající 

opatření k řízení rizik; nebo
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SLOUPEC 1

STANDARDNÍ POŽADOVANÉ INFORMACE

SLOUPEC 2

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO ODCHYLKY OD SLOUPCE 1

– málo toxikologicky aktivní (nezjistily se důkazy o toxicitě při dostupných 

zkouškách), z toxikokinetických údajů lze dokázat, že nedochází k systemické 

absorpci příslušnými cestami expozice (např. koncentrace v plazmě nebo krvi jsou 

pod mezními hodnotami detekce při použití citlivé metody a nepřítomnosti látky a 

jejich metabolitů v moči, žluči nebo vydechovaném vzduchu) a nedochází k žádné 

nebo k žádné významné expozici člověka.

Je-li o látce známo, že má nepříznivé účinky na plodnost a splňuje kritéria pro klasifikaci 

jako toxická pro reprodukci kategorie 1 nebo 2:R60 a dostupné údaje poskytují dostatečnou 

podporu pro podrobné posouzení rizik; v tom případě nebudou nutné zkoušky účinků na 

plodnost. Zkoušky vývojové toxicity však musí být zváženy.

Je-li o látce známo, že způsobuje vývojovou toxicitu a splňuje kritéria pro klasifikaci jako 

toxická pro reprodukci kategorie 1 nebo 2:R61 a dostupné údaje poskytují dostatečnou 

podporu pro podrobné posouzení rizik; v tom případě nebudou nutné zkoušky vývojové 

toxicity. Zkoušky účinků na plodnost však musí být zváženy.
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SLOUPEC 1

STANDARDNÍ POŽADOVANÉ INFORMACE

SLOUPEC 2

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO ODCHYLKY OD SLOUPCE 1

8.7.2. Studie vývojové toxicity, u jednoho druhu, nejvhodnější 

způsob podávání, s ohledem na pravděpodobnou cestu 

expozice člověka (OECD 414).

8.7.3. Dvougenerační studie reprodukční toxicity, jeden druh, 

samec a samice, nejvhodnější způsob podávání, 

s ohledem na možný způsob expozice člověka, nebyla-li 

již poskytnuta jako součást požadavků přílohy IX
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SLOUPEC 1

STANDARDNÍ POŽADOVANÉ INFORMACE

SLOUPEC 2

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO ODCHYLKY OD SLOUPCE 1

8.9.1. Studie karcinogenity 8.9.1. Studii karcinogenity může navrhnout žadatel o registraci nebo si ji může vyžádat agentura 

v souladu s článkem 39 nebo 40 v případě, že

– látka má široké použití nebo existují důkazy o časté nebo dlouhodobé expozici 

člověka; a

– látka je klasifikována jako mutagenní kategorie 3 nebo ze studií toxicity po 

opakovaných dávkách vyplývají důkazy, že látka může vyvolat hyperplazii nebo 

preneoplastické léze.

Je-li látka klasifikována jako mutagenní kategorie 1 nebo 2, výchozí domněnka je, že genotoxický 

mechanismus pro karcinogenitu je pravděpodobný. V těchto případech se obvykle nebude 

vyžadovat zkouška karcinogenity.
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9. EKOTOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

SLOUPEC 1

STANDARDNÍ POŽADOVANÉ INFORMACE

SLOUPEC 2

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO ODCHYLKY OD SLOUPCE 1

9.2. Rozklad 9.2. Další zkoušky biotického rozkladu se navrhnou, pokud posouzení chemické bezpečnosti 

podle přílohy I naznačuje, že je nutné dále zkoumat rozklad látky a jejích produktů 

rozkladu. Výběr vhodných zkoušek závisí na výsledcích posouzení chemické bezpečnosti 

a může zahrnovat simulační zkoušky ve vhodných médiích (např. vodě, sedimentu nebo 

půdě).

9.2.1. Biotický

9.3. Osud a chování v životním prostředí

9.3.4. Další informace o osudu a chování látky nebo produktů 

rozkladu

9.3.4 Další zkoušky navrhne žadatel o registraci nebo je může vyžadovat agentura v souladu 

s článkem 39 nebo 40, pokud posouzení chemické bezpečnosti podle přílohy I naznačuje, 

že je nutné dále zkoumat osud a chování látky. Výběr vhodných zkoušek závisí na 

výsledcích posouzení chemické bezpečnosti.
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SLOUPEC 1

STANDARDNÍ POŽADOVANÉ INFORMACE

SLOUPEC 2

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO ODCHYLKY OD SLOUPCE 1

9.4. Účinky na suchozemské organismy 9.4. Zkoušky chronické toxicity žadatel o registraci navrhne, pokud posouzení chemické 

bezpečnosti podle přílohy I naznačuje, že je nutné dále zkoumat účinky látky nebo 

produktů rozkladu na suchozemské organismy. Výběr vhodných zkoušek závisí na 

výsledcích posouzení chemické bezpečnosti.

Tyto studie není nutné provést, pokud přímá ani nepřímá expozice půdního prostředí není 

pravděpodobná.

9.4.4. Zkoušky chronické toxicity na bezobratlých, pokud již 

nebyly poskytnuty jako součást požadavků přílohy IX

9.4.6. Zkoušky chronické toxicity na rostlinách, pokud již 

nebyly poskytnuty jako součást požadavků přílohy IX

9.5.1. Chronická toxicita u organismů v sedimentu 9.5.1. Zkoušky chronické toxicity žadatel o registraci navrhne, pokud posouzení chemické 

bezpečnosti naznačuje, že je nutné dále zkoumat účinky látky nebo produktů rozkladu na 

organismy v sedimentu. Výběr vhodných zkoušek závisí na výsledcích posouzení 

chemické bezpečnosti.

9.6.1. Chronická nebo reprodukční toxicita u ptáků 9.6.1. Jakákoli potřeba zkoušek by měla být pečlivě zvážena s přihlédnutím k velkému souboru 

údajů o savcích, který je u tohoto množstevního rozmezí obvykle k dispozici.
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10. METODY ZJIŠŤOVÁNÍ A ANALÝZY

Na požádání se poskytne popis analytických metod pro příslušné složky životního prostředí, u nichž 

se studie prováděly s využitím dotyčné analytické metody. Nejsou-li analytické metody k dispozici, 

je nutné tuto skutečnost odůvodnit.
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PŘÍLOHA XI

OBECNÁ PRAVIDLA PRO ODCHYLKY OD STANDARDNÍHO

REŽIMU ZKOUŠEK PODLE PŘÍLOH VII AŽ X

V přílohách VII až X jsou stanoveny požadavky na informace pro všechny látky vyráběné nebo 

dovážené v množství

– 1 tuny nebo větším v souladu s čl. 12 odst. 1 písm. a),

– 10 tun nebo větším v souladu s čl. 12 odst. 1 písm. c),

– 100 tun nebo větším v souladu s čl. 12 odst. 1 písm. d), a

– 1 000 tun nebo větším v souladu s čl. 12 odst. 1 písm. e).

Kromě zvláštních pravidel stanovených ve sloupci 2 příloh VII až X může žadatel o registraci 

upravit standardní režim zkoušek v souladu s obecnými pravidly stanovenými v oddíle 1 této 

přílohy. Tyto odchylky od standardního režimu zkoušek mohou posoudit příslušné orgány 

hodnotících členských států v rámci hodnocení.

1. ZKOUŠKY SE NEJEVÍ VĚDECKY NEZBYTNÉ

1.1. Využívání existujících údajů

1.1.1. Údaje o fyzikálně-chemických vlastnostech získané na základě pokusů, které nebyly 

provedeny podle zásad správné laboratorní praxe nebo zkušebních metod uvedených v čl. 

13 odst. 2
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Údaje se považují za rovnocenné údajům získaným odpovídajícími zkušebními metodami 

uvedenými v čl. 13 odst. 2, jsou-li splněny tyto podmínky:

1) pokusy byly přiměřené pro účely klasifikace a označování nebo posouzení rizika,

2) je předložena dostatečná dokumentace pro posouzení přiměřenosti studie a

3) údaje jsou platné pro koncový bod, který je zkoumán, a studie se provádí za použití 

přijatelné úrovně zajištění kvality.

1.1.2. Údaje o účincích na lidské zdraví a životní prostředí získané na základě pokusů, které 

nebyly provedeny podle zásad správné laboratorní praxe nebo zkušebních metod 

uvedených v čl. 13 odst. 2

Údaje se považují za rovnocenné údajům získaným odpovídajícími zkušebními metodami

uvedenými v čl. 13 odst. 2, jsou-li splněny tyto podmínky:

1) pokusy byly přiměřené pro účely klasifikace a označování nebo posouzení rizika,

2) jsou dostatečně a spolehlivě pokryty klíčové parametry, které by se měly zkoumat 

prostřednictvím odpovídajících zkušebních metod uvedených v čl. 13 odst. 2,

3) trvání expozice je srovnatelné nebo delší než odpovídající zkušební metody v čl. 13

odst. 2, je-li délka trvání expozice důležitým parametrem, a

4) je poskytnuta přiměřená a spolehlivá dokumentace studie.
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1.1.3. Historické údaje o účincích na člověka

Zváží se historické údaje o účincích na člověka, např. epidemiologické studie 

exponovaných skupin obyvatelstva, údaje o náhodné expozici nebo expozici při práci a 

klinické studie.

Vypovídací schopnost údajů pro určitý účinek na lidské zdraví závisí mimo jiné na druhu 

analýzy a na zahrnutých parametrech a na velikosti a specifičnosti reakce, a v důsledku 

toho předvídatelnosti účinku. Ke kritériím pro posouzení přiměřenosti údajů patří

1) vhodný výběr a popis exponovaných a kontrolních skupin,

2) přiměřený popis expozice,

3) dostatečně dlouhé sledování případného výskytu choroby,

4) platná metoda pozorování účinku,

5) správné posouzení předpojatosti a matoucích faktorů a

6) přiměřená statistická spolehlivost pro odůvodnění závěru.

Ve všech případech je nutné poskytnout přiměřenou a spolehlivou dokumentaci.
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1.2. Průkaznost důkazů

Z důkazů z několika nezávislých informačních zdrojů je možné vyvodit průkazné důkazy 

vedoucí k domněnce nebo závěru, že látka má nebo nemá určitou nebezpečnou vlastnost, 

ačkoli informace z jednotlivých zdrojů se pro takovýto závěr považují za nedostatečné.

Mohou existovat průkazné důkazy na základě použití nově vyvinutých zkušebních metod 

dosud nezahrnutých do zkušebních metod uvedených v čl. 13 odst. 2 nebo mezinárodních 

zkušebních metod uznávaných Komisí nebo agenturou za rovnocenné a vedoucí k závěru, 

že látka má nebo nemá určitou nebezpečnou vlastnost.

Existují-li dostatečně průkazné důkazy, že látka má nebo nemá určitou nebezpečnou 

vlastnost,

– je možné upustit od dalších zkoušek na obratlovcích pro tuto vlastnost,

– je možné upustit od dalších zkoušek, které se neprovádí na obratlovcích.

Ve všech případech je nutné poskytnout přiměřenou a spolehlivou dokumentaci.
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1.3. Kvalitativní a kvantitativní vztahy mezi strukturou a aktivitou ((Q)SAR)

Výsledky získané z platných kvalitativních a kvantitativních modelů vztahu mezi 

strukturou a aktivitou ((Q)SAR) mohou naznačovat přítomnost nebo nepřítomnost určité 

nebezpečné vlastnosti. Výsledky (Q)SAR lze použít místo zkoušek, pokud jsou splněny 

tyto podmínky:

– výsledky jsou odvozeny z modelu (Q)SAR, jehož vědecká platnost byla potvrzena,

– látka spadá do oblasti použitelnosti modelu (Q)SAR,

– výsledky jsou přiměřené pro účely klasifikace a označování nebo posouzení rizika a

– je poskytnuta přiměřená a spolehlivá dokumentace použité metody.

Agentura ve spolupráci s Komisí, členskými státy a partnery vypracuje a poskytne pokyny 

pro posouzení toho, které modely (Q)SAR splňují tyto podmínky, a uvede příklady.

1.4. Metody in vitro

Výsledky získané vhodnými metodami in vitro mohou naznačovat přítomnost nebo 

nepřítomnost určité nebezpečné vlastnosti nebo mohou být důležité ve vztahu k 

mechanistickému chápání, které může být důležité pro posouzení. V této souvislosti se

„vhodnou“ metodou rozumí metoda dostatečně dobře vypracovaná podle mezinárodně 

dohodnutých kritérií pro vývoj zkoušek (např. kritéria Evropského střediska pro validaci 

alternativních zkušebních metod (ECVAM) k povolení zkoušky pro prevalidační postup). 

V závislosti na možném riziku může být nutné bezprostřední potvrzení vyžadující zkoušky 

nad rámec informací stanovených v příloze VII nebo VIII nebo navrhované potvrzení 

vyžadující zkoušky nad rámec informací stanovených v příloze IX nebo X pro příslušné

množstevní rozmezí.
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Jestliže výsledky získané použitím takových metod in vitro nenaznačují určitou 

nebezpečnou vlastnost, provede se přesto příslušná zkouška pro dotyčné množstevní 

rozmezí, aby se potvrdil negativní výsledek, pokud se zkouška nevyžaduje v souladu s 

přílohami VII až X nebo ostatními pravidly v této příloze.

Od tohoto potvrzení je možné upustit, jsou-li splněny tyto podmínky:

1) výsledky jsou odvozeny z metody in vitro, jejíž vědecká platnost byla zjištěna 

validační studií podle mezinárodně dohodnutých zásad validace,

2) výsledky jsou přiměřené pro účely klasifikace a označování nebo posouzení rizika a

3) je poskytnuta přiměřená a spolehlivá dokumentace použité metody.

1.5. Sdružování látek do skupin a analogický přístup

Látky, jejichž fyzikálně-chemické, toxikologické a ekotoxikologické vlastnosti jsou 

v důsledku strukturní podobnosti pravděpodobně stejné nebo které sledují určitý vzorec, 

je možné považovat za skupinu nebo „kategorii“ látek. Použití koncepce skupin vyžaduje, 

aby fyzikálně-chemické vlastnosti, účinky na lidské zdraví a životní prostředí nebo osud 

v životním prostředí bylo možné předvídat z údajů pro referenční látku nebo látky ve 

skupině pomocí interpolace na ostatní látky ve skupině (analogický přístup). To zamezuje 

nutnosti provádět zkoušky každé látky pro každý koncový bod.
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Podobnosti mohou být založeny na

1) společné funkční skupině,

2) společných prekurzorech nebo pravděpodobnosti společných produktů rozkladu 

fyzikálními a biologickými procesy, které vedou ke strukturně podobným 

chemickým látkám, nebo

3) konstantním modelu změny účinnosti vlastností v celé kategorii.

Použije-li se koncepce skupin, látky se klasifikují a označují na tomto základě.

Ve všech případech by výsledky měly

– být přiměřené pro účely klasifikace a označování nebo posouzení rizika,

– dostatečně a spolehlivě pokrývat klíčové parametry, které jsou zahrnuty 

v odpovídajících zkušebních metodách uvedených v čl. 13 odst. 2,

– zahrnovat trvání expozice srovnatelné nebo delší než v odpovídající zkušební metodě 

uvedené v čl. 13 odst. 2, pokud je délka trvání expozice důležitým parametrem, a

– poskytnout přiměřenou a spolehlivou dokumentaci použité metody.
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2. ZKOUŠKY NEJSOU TECHNICKY MOŽNÉ

Od zkoušek pro určitý koncový bod lze upustit, není-li technicky možné provést studii 

v důsledku vlastností látky: např. velmi těkavé, vysoce reaktivní nebo nestálé látky nelze 

použít, při smíchání látky s vodou může hrozit nebezpečí požáru nebo výbuchu nebo není 

možné radioznačení látky vyžadované v některých studiích. Vždy je nutné dodržovat 

pokyny pro zkušební metody uvedené ve v čl. 13 odst. 2, zejména týkající se technických 

omezení některé metody.

3. ZKOUŠKY PŘIZPŮSOBENÉ EXPOZICI LÁTCE

3.1. Od zkoušek v souladu s body 8.6 a 8.7 přílohy VIII a s přílohami IX a X lze upustit 

na základě scénářů expozice vypracovaných ve zprávě o chemické bezpečnosti.

3.2. Ve všech případech je nutné poskytnout přiměřené odůvodnění a dokumentaci. 

Odůvodnění musí být založeno na posouzení expozice v souladu s oddílem 5 přílohy I a 

musí být v souladu s kritérii přijatými podle bodu 3.3 a zvláštní podmínky použití musí být 

sděleny chemickým dodavatelským řetězcem podle článku 31 nebo 32.

3.3. Komise přijme kritéria stanovící, co představuje přiměřené odůvodnění podle oddílu 2 

postupem podle čl. 132 odst. 3, do ...*.

  

* Pro Úř. věst.: 18 měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
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PŘÍLOHA XII

OBECNÉ POKYNY PRO NÁSLEDNÉ UŽIVATELE K POSUZOVÁNÍ LÁTEK 

A VYPRACOVÁVÁNÍ ZPRÁV O CHEMICKÉ BEZPEČNOSTI

Úvod

Účelem této přílohy je stanovit, jak mají následní uživatelé posuzovat a dokumentovat, že rizika 

plynoucí z látek, které používají, jsou během používání náležitě kontrolována, pokud jde o použití, 

které není zahrnuto v dodaném bezpečnostním listu, a že ostatní uživatelé ve směru dodavatelského 

řetězce mohou rizika přiměřeně kontrolovat. Posouzení zahrnuje životní cyklus látky od jejího 

přijetí následným uživatelem pro jeho vlastní použití a jeho určená použití dále ve směru 

dodavatelského řetězce. Při posouzení se zváží použití látky samotné nebo obsažené v přípravku 

nebo v předmětu.

Při posuzování chemické bezpečnosti a vypracování zprávy o chemické bezpečnosti zohlední 

následný uživatel informace uvedené v bezpečnostním listu dodavatele chemické látky v souladu 

s články 31 a 32 tohoto nařízení. Je-li to možné a vhodné, zohlední se v posouzení chemické 

bezpečnosti a ve zprávě o chemické bezpečnosti posouzení provedené podle právních předpisů 

Společenství (např. hodnocení rizika podle nařízení (EHS) č. 793/93). Odchylky od těchto 

posouzení je nutné zdůvodnit. V úvahu lze rovněž vzít posouzení provedená v rámci dalších 

mezinárodních a vnitrostátních programů.
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Postup následného uživatele při posuzování chemické bezpečnosti a vypracovávání zprávy 

o chemické bezpečnosti zahrnuje tyto tři kroky:

Krok 1:   Vytvoření scénářů expozice

Následný uživatel vypracuje scénáře expozice pro použití, jež nejsou zahrnuta v bezpečnostním 

listu, který mu byl dodán v souladu s oddílem 5 přílohy I.

Krok 2:   V případě potřeby upřesnění posouzení nebezpečnosti dodavatelem

Považuje-li následný uživatel posouzení nebezpečnosti a PBT uvedená v dodaném bezpečnostním 

listu za přiměřená, není nutné žádné další posouzení nebezpečnosti nebo posouzení PBT a vPvB. 

V tomto případě použije pro popis rizik příslušné informace oznámené dodavatelem. Toto se uvede 

ve zprávě o chemické bezpečnosti.

Považuje-li následný uživatel posouzení uvedená v dodaném bezpečnostním listu za nepřiměřená, 

provede příslušná posouzení, která jsou pro něj přiměřená, v souladu s oddíly 1 až 4 přílohy I.

Pokud se následný uživatel domnívá, že pro vypracování zprávy o chemické bezpečnosti jsou vedle 

informací poskytnutých dodavatelem nezbytné další informace, následný uživatel takovéto 

informace shromáždí. Lze-li tyto informace získat pouze zkouškami na obratlovcích, předloží 

agentuře návrh na strategii zkoušení v souladu s článkem 37. Vysvětlí, proč považuje doplňkové 

informace za nezbytné. Během čekání na výsledky dalších zkoušek zaznamená ve své zprávě 

o chemické bezpečnosti opatření k řízení rizik, která přijal pro řízení zkoumaných rizik.

Po dokončení doplňujících zkoušek následný uživatel případně přepracuje zprávu o chemické 

bezpečnosti a bezpečnostní list, pokud se tento od něj vyžaduje.
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Krok 3:   Popis rizik

Popis rizik se vypracuje pro každý nový scénář expozice, jak je stanoveno v oddíle 6 přílohy I. 

Popis rizik se uvede v příslušné položce zprávy o chemické bezpečnosti a shrne se v příslušných 

položkách bezpečnostního listu.

Při vytváření scénáře expozice bude nutné vytvořit počáteční předpoklady ohledně provozních 

podmínek a opatření k řízení rizik. Pokud počáteční předpoklady povedou k popisu rizik, které 

naznačí nedostatečnou ochranu lidského zdraví a životního prostředí, bude nutné proces opakovat 

a změnit jeden nebo více faktorů, dokud nebude možné prokázat náležitou kontrolu. To může 

vyžadovat vytvoření doplňujících informací o nebezpečí nebo expozici nebo vhodnou změnu 

procesu, provozních podmínek nebo opatření k řízení rizik. Opakování se proto mohou na jedné 

straně týkat vypracování a přezkumu (počátečních) scénářů expozice, jež zahrnují vypracování 

a přijetí opatření k řízení rizik, a na druhé straně získávání dalších informací pro vytvoření 

konečného scénáře expozice. Účelem získání dalších informací je stanovit přesnější popis rizik 

založený na zpřesněném posouzení nebezpečí nebo expozice.

Následný uživatel vypracuje zprávu o chemické bezpečnosti s podrobným popisem svého 

posouzení chemické bezpečnosti, přičemž použije část B oddíly 9 a 10 formátu stanoveného 

v oddíle 7 přílohy I a popřípadě i další oddíly tohoto formátu.

Část A zprávy o chemické bezpečnosti zahrnuje prohlášení o tom, že opatření k řízení rizik uvedená 

v příslušných scénářích expozice přijímá následný uživatel pro svá vlastní použití a že opatření 

k řízení rizik uvedená ve scénářích expozice pro určená použití se sdělují ve směru dodavatelského 

řetězce.
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PŘÍLOHA XIII

KRITÉRIA PRO IDENTIFIKACI PERZISTENTNÍCH, BIOAKUMULATIVNÍCH

A TOXICKÝCH LÁTEK A VYSOCE PERZISTENTNÍCH

A VYSOCE BIOAKUMULATIVNÍCH LÁTEK

Tato příloha stanoví kritéria pro identifikaci

i) perzistentních, bioakumulativních a toxických látek (látek PBT) a

ii) vysoce perzistentních a vysoce bioakumulativních látek (látky vPvB).

Látka je identifikována jako látka PBT, pokud splňuje kritéria v oddílech 1.1, 1.2 a 1.3. Látka je 

identifikována jako látka vPvB, pokud splňuje kritéria v oddílech 2.1 a 2.2. Tato příloha se 

nevztahuje na anorganické látky, vztahuje se však na organokovové sloučeniny.

1. LÁTKY PBT

Látka PBT je látka, která splňuje všechna tři kritéria následujících oddílů.
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1.1. Perzistence

Látka splňuje kritérium perzistence (P-), je-li

– poločas rozpadu v mořské vodě delší než 60 dnů, nebo

– poločas rozpadu ve sladké vodě nebo ve vodě v ústí delší než 40 dnů, nebo

– poločas rozpadu v mořském sedimentu delší než 180 dnů, nebo

– poločas rozpadu ve sladkovodním sedimentu nebo v sedimentu ústí delší než 

120 dnů, nebo

– poločas rozpadu v půdě delší než 120 dnů.

Posouzení perzistence v životním prostředí se zakládá na dostupných údajích o poločasu 

rozpadu získaných za odpovídajících podmínek, které žadatel o registraci popíše.

1.2. Bioakumulace

Látka splňuje kritérium bioakumulace (B-), je-li

– biokoncentrační faktor (BCF) vyšší než 2 000.

Posouzení bioakumulace se zakládá na naměřených údajích o biokoncentraci ve vodních 

druzích. Lze použít údaje o sladkovodních a mořských druzích.
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1.3. Toxicita

Látka splňuje kritérium toxicity (T-), pokud

– dlouhodobá koncentrace, při které není pozorován žádný účinek (NOEC), je pro 

mořské nebo sladkovodní organismy nižší než 0,01 mg/l, nebo

– látka je klasifikována jako karcinogenní (kategorie 1 nebo 2), mutagenní (kategorie 1 

nebo 2) nebo toxická pro reprodukci (kategorie 1, 2, nebo 3), nebo

– existují jiné důkazy chronické toxicity, které odpovídají klasifikacím: T, R48 nebo 

Xn, R48 podle směrnice 67/548/EHS.

2. LÁTKY vPvB

Látka vPvB je látka, která splňuje kritéria následujících oddílů.

2.1. Perzistence

Látka splňuje kritérium vysoké perzistence (vP-), je-li

– poločas rozpadu v mořské vodě, sladké vodě nebo vodě v ústí delší než 60 dnů, nebo

– poločas rozpadu v mořském sedimentu, sladkovodním sedimentu nebo sedimentu 

ústí delší než 180 dnů, nebo

– poločas rozpadu v půdě delší než 180 dnů.

2.2. Bioakumulace

Látka splňuje kritérium vysoké bioakumulace (vB-), je-li

– biokoncentrační faktor vyšší než 5 000.
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PŘÍLOHA XIV

SEZNAM LÁTEK PODLÉHAJÍCÍCH POVOLENÍ
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PŘÍLOHA XV

DOKUMENTACE

I. ÚVOD A OBECNÁ USTANOVENÍ

Tato příloha stanoví obecná ustanovení pro přípravu dokumentace pro návrh a odůvodnění

– harmonizované klasifikace a označování CMR, senzibilizátorů dýchacích cest a 

jiných účinků,

– identifikace látky jako látka PBT nebo vPvB nebo látky vzbuzující stejné obavy,

– omezení výroby, uvádění na trh nebo používání látky ve Společenství.

Pro metodiku a formát všech dokumentací podle této přílohy se použijí příslušné části 

přílohy I.

U všech dokumentací se zváží všechny náležité údaje z registračních dokumentací a lze 

použít další dostupné údaje. U informací o nebezpečí, které dosud nebyly agentuře 

předloženy, se do dokumentace zahrne podrobný souhrn studie.
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II. OBSAH DOKUMENTACÍ

1. Dokumentace pro harmonizovanou klasifikaci a označování CMR, senzibilizátorů 

dýchacích cest a jiných účinků

Návrh

Návrh obsahuje identifikaci dotyčných látek a navrhovanou harmonizovanou klasifikaci 

a označování.

Odůvodnění

Provede se srovnání dostupných informací s kritérii směrnice 67/548/EHS pro CMR,

senzibilizátory dýchacích cest a jiné účinky v jednotlivých případech podle příslušných 

částí oddílu 1 přílohy I a toto srovnání se zaznamená ve formátu uvedeném v části B 

zprávy o chemické bezpečnosti v příloze I.

Odůvodnění pro jiné účinky na úrovni Společenství

Předloží se odůvodnění prokazující potřebu opatření na úrovni Společenství.

2. Dokumentace pro identifikaci látky jako CMR, PBT, vPvB nebo látky vzbuzující stejné 

obavy podle článku 58

Návrh

Návrh obsahuje identifikaci dotyčných látek a zda se navrhuje jejich identifikace jako látka 

CMR podle čl. 56 písm. a), b) nebo c), jako látka PBT podle čl. 56 písm. d), jako látka 

vPvB podle čl. 56 písm. e) nebo jako látka vzbuzující stejné obavy podle čl. 56 písm. f).
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Odůvodnění

Provede se srovnání dostupných informací s kritérii v příloze XIII pro látky PBT podle čl. 

56 písm. d) a látky vPvB podle čl. 56 písm. e) nebo posouzení nebezpečí a srovnání s čl. 56

písm. f) podle příslušných částí oddílů 1 až 4 přílohy I. Tento proces se zaznamená ve 

formátu uvedeném v části B zprávy o chemické bezpečnosti v příloze I.

Informace o expozici, alternativních látkách a rizicích

Předloží se dostupné informace o použití a expozici a informace o alternativních látkách 

a technikách.

3. Dokumentace pro návrh na omezení

Návrh

Návrh obsahuje identifikaci látky a navrhovaná omezení výroby, uvádění na trh nebo 

použití a souhrn odůvodnění.

Informace o nebezpečí a rizicích

Rizika, která mají být omezeními kontrolována, se popíší na základě posouzení nebezpečí 

a rizik podle příslušných částí přílohy I a zaznamenají se ve formátu uvedeném v části B 

uvedené přílohy pro zprávu o chemické bezpečnosti.

Předloží se důkazy, že provedená opatření k řízení rizik (včetně těch, která jsou stanovená 

v žádostech o registraci podle článků 10 až 14) nejsou dostatečná.
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Informace o alternativních látkách

Předloží se dostupné informace o alternativních látkách a technikách, včetně

– informací o rizicích pro lidské zdraví a životní prostředí spojených s výrobou nebo 

používáním těchto alternativních látek,

– dostupnosti, včetně časového rozmezí,

– technické a ekonomické proveditelnosti.

Odůvodnění omezení na úrovni Společenství

Odůvodní se, že

– je třeba opatření na úrovni celého Společenství,

– omezení je nejvhodnějším opatřením na úrovni Společenství, což se posoudí 

prostřednictvím těchto kritérií:

i) účinnost: omezení musí být zaměřeno na účinky nebo expozice způsobující 

zjištěná rizika, musí být s to snížit tato rizika na přijatelnou úroveň, 

a to v přiměřené době a přiměřeně k riziku;

ii) použitelnost v praxi: omezení musí být proveditelné, prosazovatelné 

a zvládnutelné;

iii) sledovatelnost: musí být možné sledovat výsledek provádění navrhovaného 

omezení.
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Socioekonomické posouzení

Socioekonomické dopady navrhovaného omezení lze analyzovat na základě přílohy XVI. 

K tomuto účelu lze srovnávat čistý přínos navrhovaného omezení pro lidské zdraví a 

životní prostředí s čistými náklady výrobců, dovozců, následných uživatelů, distributorů, 

spotřebitelů a společnosti jako takové.

Informace o konzultacích s partnery

Do dokumentace se zahrnou informace o všech konzultacích s partnery a o způsobu, jakým 

byly jejich názory zohledněny.
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PŘÍLOHA XVI

SOCIOEKONOMICKÁ ANALÝZA

Tato příloha uvádí informace, jimiž se mohou zabývat osoby předkládající socioekonomickou 

analýzu se žádostí o povolení, jak je stanoveno v čl. 61 odst. 5 písm. a), nebo v souvislosti 

s navrhovaným omezením, jak je stanoveno v čl. 68 odst. 6 písm. b).

Agentura vypracuje pokyny pro vyhotovení socioekonomických analýz. Socioekonomické analýzy 

nebo příspěvky k nim se předkládají ve formátu určeném agenturou podle článku 110.

Za podrobnost a rozsah socioekonomické analýzy nebo příspěvků k těmto analýzám však odpovídá 

žadatel o povolení nebo, v případě navrhovaného omezení, zúčastněná osoba. Poskytnuté informace 

se mohou zabývat socioekonomickými dopady na jakékoli úrovni.

Socioekonomická analýza může obsahovat tyto prvky:

– Dopad uděleného nebo zamítnutého povolení na žadatele nebo, v případě navrhovaného 

omezení, na průmysl (např. výrobce a dovozce). Dopad na všechny další účastníky 

dodavatelského řetězce, následné uživatele a přidružené podniky z hlediska hospodářských 

důsledků jako dopad na investice, výzkum a vývoj, inovace, jednorázové a provozní 

náklady (např. soulad, přechodná opatření, změny stávajících procesů, systémy 

oznamování a sledování, zavádění nových technologií atd.) při zohlednění obecných 

tendencí vývoje trhu a technologií.
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– Dopady uděleného nebo zamítnutého povolení nebo navrhovaného omezení na 

spotřebitele. Například ceny výrobku, změny ve složení nebo jakosti či výkonu výrobků, 

jejich dostupnosti, výběr spotřebitele, jakož i účinky na lidské zdraví a životní prostředí v 

míře, která ovlivňuje spotřebitele.

– Sociální důsledky uděleného nebo zamítnutého povolení nebo navrhovaného omezení. 

Například jistota pracovního místa a zaměstnanost.

– Dostupnost, vhodnost a technická proveditelnost alternativních látek nebo technologií 

a jejich hospodářské důsledky a informace o rychlosti a potenciálu technologické změny 

v dotyčných odvětvích. V případě žádosti o povolení sociální nebo hospodářské dopady 

použití dostupných alternativ podle čl. 61 odst. 5 písm. b).

– Širší důsledky pro obchod, hospodářskou soutěž a hospodářský rozvoj (zejména pro malé 

a střední podniky a třetí země) uděleného nebo zamítnutého povolení nebo navrhovaného 

omezení. K tomu může patřit zvážení místních, regionálních, celostátních nebo 

mezinárodních aspektů.

– V případě navrhovaného omezení návrhy na další normativní nebo nenormativní opatření, 

jimiž by bylo možné dosáhnout cíle navrhovaného omezení (přitom je nutné vzít v úvahu 

stávající právní předpisy). Mělo by to zahrnovat posouzení účinnosti a nákladů spojených 

s alternativními opatřeními k řízení rizik.
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– V případě navrhovaného omezení nebo zamítnutého povolení přínos pro lidské zdraví a 

životní prostředí, jakož i sociální a hospodářské přínosy navrhovaného omezení. Například 

zdraví pracovníků, vliv na životní prostředí a rozložení těchto přínosů, například 

geograficky, podle skupin obyvatelstva.

– Socioekonomická analýza se může zabývat rovněž jinými otázkami, které považují 

žadatelé o registraci nebo zúčastněná osoba za důležité.
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PŘÍLOHA XVII

OMEZENÍ VÝROBY, UVÁDĚNÍ NA TRH 

A POUŽÍVÁNÍ NĚKTERÝCH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK,

PŘÍPRAVKŮ A PŘEDMĚTŮ

Název látky, skupiny látek nebo přípravků Omezující podmínky

1. Polychlorované terfenyly (PCT),

Přípravky, včetně odpadních olejů, 
s obsahem PCT vyšším než 0,005 % 
hmotnosti.

1. Nesmějí se používat. Používání následujících 
přístrojů, zařízení a kapalin používaných již ke dni 
30. června 1986 je však povoleno i nadále až do 
jejich zneškodnění nebo do konce jejich 
životnosti:

a) elektrická zařízení s uzavřeným 
systémem, transformátory, odpory 
a cívky;

b) velké kondenzátory (= 1 kg celkové 
hmotnosti);

c) malé kondenzátory;
d) kapaliny pro přenos tepla v tepelných 

výměnících s uzavřeným okruhem;
e) hydraulické kapaliny pro podzemní důlní 

zařízení.
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2. Členský stát může z důvodů ochrany zdraví 
a životního prostředí zakázat používání přístrojů, 
zařízení a kapalin uvedených v odstavci 1 dříve, 
než budou zneškodněny nebo dosáhnou konce 
životnosti.
3. Uvedení na trh použitých přístrojů, zařízení 
a kapalin uvedených v odstavci 1, které nejsou 
určeny ke zneškodnění, je zakázáno.

4. V případech, kdy členský stát považuje 
z technických důvodů použití náhradních 
předmětů za nemožné, může povolit používání 
PCT a jejich přípravků k účelům, pro něž jsou 
výhradně určeny, za podmínek vhodných pro 
údržbu technického vybavení, pro doplnění 
hladiny kapalin obsahující PCT ve správně 
fungujících existujících zařízeních zakoupených 
před 1. říjnem 1985.
5. Členský stát může udělit výjimky ze zákazu 
uvádění na trh a používání základních látek nebo 
přípravků a meziproduktů pod podmínkou, že 
předem zašle Komisi oznámení s uvedením 
důvodů, pokud je přesvědčen, že tyto výjimky 
nebudou mít škodlivý vliv na zdraví a životní 
prostředí.
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6. Aniž je dotčeno uplatňování ostatních předpisů 
Společenství o označování nebezpečných látek a 
přípravků, musí být přístroje a zařízení obsahující 
PCT rovněž vybaveny návodem na zneškodnění 
PCT a na údržbu a používání přístrojů a zařízení, 
které tuto látku obsahují. Tento návod musí být 
vodorovně čitelný, když je předmět obsahující 
PCT v běžné poloze. Nápis musí zřetelně 
vystupovat ze svého pozadí a musí být uveden v 
jazyce srozumitelném na území, na němž jsou 
přístroje nebo zařízení používána.

2. Chlorethen (monomer vinylchloridu)

č. CAS 75-01-4
č. EINECS 200-831-0

Nesmí se používat jako hnací plyn v aerosolech
pro jakýkoli účel.

3. Kapalné látky a přípravky, které se 
považují za nebezpečné podle definicí 
ve směrnicích 67/548/EHS a 
1999/45/ES

1. Nesmějí se používat
– v ozdobných předmětech určených 

k vytvoření světelných nebo barevných 
efektů pomocí různých fází, např. 
v ozdobných lampách a popelnících,

– v zábavných a žertovných předmětech,

– v hrách pro jednoho nebo více účastníků 
nebo jakýchkoliv předmětech 
zamýšlených k použití jako takové, a to
i k ozdobným účelům.
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2. Aniž je dotčen odstavec 1, nesmějí látky 
a přípravky, které

– představují nebezpečí při vdechnutí 
a jsou označeny větou R 65 a

– mohou být použity jako náplň do 
ozdobných lamp a

– jsou uvedeny na trh v balení o objemu 15 
l nebo menším,

obsahovat barvivo, pokud není požadováno pro 
daňové účely, ani parfém.

3. Aniž je dotčeno uplatňování ostatních předpisů 
Společenství o klasifikaci, balení a označování 
nebezpečných látek a přípravků, musí být obaly 
látek a přípravků, na které se vztahuje odstavec 2, 
pokud jsou určeny pro použití v lampách, čitelně 
a nesmazatelně označeny nápisem:

„Uchovávejte lampy naplněné touto kapalinou 
mimo dosah dětí.“

4. Tris (2,3-dibrompropyl) fosfát
č. CAS 126-72-7

Nesmí se používat v textilních výrobcích, jako 
jsou oděvy, prádlo a ložní prádlo, které přicházejí 
do styku s pokožkou.
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5. Benzen
č. CAS 71-43-2

č. EINECS 200-753-785

1. Není povolen v hračkách nebo částech hraček 
uváděných na trh, jestliže koncentrace benzenu ve 
volném stavu přesahuje 5 mg/kg hmotnosti hračky 
nebo části hračky.

2. V látkách nebo přípravcích uváděných na trh se 
nesmí používat v koncentracích rovných nebo 
vyšších než 0,1 % hmot.
3. Odstavec 2 se však nevztahuje na

a) motorová paliva, na která se vztahuje směrnice
98/70/ES;

b) látky a přípravky pro použití v průmyslové
výrobě, která nedovoluje emise benzenu 
v množstvích přesahujících hodnoty povolené 
platnými právními předpisy;

c) odpady, které jsou upraveny směrnicí Rady 
91/689/EHS ze dne 12. prosince 1991 o 
nebezpečných odpadech1 a směrnicí 
2006/12/ES.
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6. Azbestová vlákna

a) Krocidolit

č. CAS 12001-28-4
b) Amosit

č. CAS 12172-73-5
c) Anthofyllit

č. CAS 77536-67-5
d) Aktinolit

č. CAS 77536-66-4
e) Tremolit

č. CAS 77536-68-6
f) Chrysotil2

č. CAS 12001-29-5
č. CAS 132207-32-0

1. Zakazuje se uvádět na trh a používat tato vlákna 
a předměty, které je obsahují, pokud do nich byla 
tato vlákna přidána záměrně.

Členské státy však mohou zavést výjimku pro 
uvádění na trh a používání membrán stávajících 
zařízení pro elektrolýzu, které obsahují chrysotil 
(písmeno f), do ukončení jejich životnosti nebo 
dokud nebude k dispozici vhodná náhrada 
neobsahující azbest, podle toho, co nastane dříve. 
Komise přezkoumá tuto odchylku do
1. ledna 2008.

2. Používání předmětů obsahujících azbestová 
vlákna uvedených v odstavci 1 výše, které již byly 
instalovány nebo byly v činnosti před 1. lednem 
2005, může být nadále povoleno až do doby jejich 
zneškodnění nebo ukončení jejich životnosti. 
Členské státy však mohou z důvodů ochrany 
zdraví zakázat používání takových předmětů před 
jejich zneškodněním nebo ukončením jejich 
životnosti.
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Členské státy nesmějí na svém území povolit 
zavedení nového použití chrysotilového azbestu.

3. Aniž je dotčeno uplatňování ostatních předpisů 
Společenství o klasifikaci, balení a označování 
nebezpečných látek a přípravků, může být uvádění 
na trh a používání těchto vláken a předmětů, které 
je obsahují, povoleno v souladu s předcházejícími 
odchylkami, pouze pokud jsou tyto předměty 
označeny v souladu s dodatkem 7 k této příloze.

7. Tris-(azirinidyl)-fosfinoxid
č. CAS 5455-55-1

8. Polybromované bifenyly (PBB)
č. CAS 59536-65-1

Nesmějí být použity v textilních výrobcích, jako 
jsou oděvy, prádlo a ložní prádlo, které přicházejí 
do styku s pokožkou.

9. Mýdlový prášek z kůry mydlokoru 
tupolistého (Quillaja saponaria) a 
jeho deriváty obsahující saponiny
Prášek z kořenů čemeřice zelené 
(Helleborus viridis) a čemeřice černé 
(Helleborus niger)

Prášek z kořenů kýchavice bílé 
(Veratrum album) a kýchavice černé 
(Veratrum nigrum)

1. Nesmějí být použity v žertovných a zábavných 
předmětech, které mají být jako takové použity, 
např. jako složka kýchacího prášku a zápachových 
bombiček.

2. Odstavec 1 se však nevztahuje na zápachové 
bombičky s obsahem nižším než 1,5 ml kapaliny.
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Benzidin a/nebo jeho deriváty
č. CAS 92-87-5

č. EINECS 202-199-1
o-nitrobenzaldehyd

č. CAS 522-89-6
Dřevný prášek

10. Sulfid amonný
č. CAS 12135-76-1

Hydrogensulfid amonný
č. CAS 12124-99-1

Polysulfid amonný
č. CAS 9080-17-5

č. EINECS 232-989-1

11. Těkavé estery kyseliny bromoctové:

Methylbromacetát
č. CAS 96-32-2

č. EINECS 202-499-2
Ethylbromacetát

č. CAS 105-36-2
č. EINECS 203-290-9

Propylbromacetát
č. CAS 35223-80-4

Butylbromacetát
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12. 2-naftylamin
č. CAS 91-59-8

č. EINECS 202-080-4
a jeho soli

13. Benzidin
č. CAS 92-87-5

č. EINECS 202-199-1
a jeho soli

14. 4-nitrobifenyl
č. CAS 92-93-3

č. EINECS 202-204-7

15. 4-aminobifenyl, xenylamin

č. CAS 92-67-1
č. EINECS 202-177-1

a jeho soli

1. V látkách a přípravcích uváděných na trh se 
nesmějí používat v koncentracích rovných nebo 
vyšších než 0,1 % hmot.
Toto ustanovení se však nevztahuje na odpad 
obsahující jednu nebo více těchto látek, který je 
upraven směrnicemi 91/689/EHS 2006/12/ES.

2. Tyto látky a přípravky nesmějí být prodávány 
široké veřejnosti. 

3. Aniž je dotčeno uplatňování ostatních předpisů 
Společenství o klasifikaci, balení a označování 
nebezpečných látek a přípravků, musí být obal 
těchto přípravků čitelně a nesmazatelně označen 
nápisem:
„Pouze pro profesionální uživatele“.
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16. Uhličitany olova
a) neutrální bezvodý uhličitan 

olovnatý (PbCO3)
č. CAS 598-63-0

č. EINECS 209-943-4

b) uhličitan-hydroxid olovnatý 
2PbCO3.Pb(OH)2,

č. CAS 1319-46-6

č. EINECS 215-290-6

Nesmějí se používat jako látky a složka přípravků 
určených k použití jako nátěrové hmoty, kromě 
restaurování a údržby uměleckých děl 
a historických budov a jejich interiérů, pokud si 
členské státy přejí toto použití na svém území 
povolit, ale pouze v souladu s ustanoveními 
úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 13 
o použití běloby v natěračství.

17. Sírany olova

a) PbSO4 (1:1),
č. CAS 7446-14-2

č. EINECS 231-198-9

b) PbxSO4,
č. CAS 15739-80-7

č. EINECS 239-831-0

18. Sloučeniny rtuti 1. Nesmějí se používat jako látky a složky 
přípravků určených k

a) ochraně před uhníváním působením 
mikroorganismů, rostlin nebo živočichů 
na

– trupech lodí,
– klecích, plovácích, sítích a jiném 

zařízení nebo vybavení používaném 
k chovu ryb, korýšů a měkkýšů,
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– jakémkoliv částečně nebo zcela 
ponořeném zařízení nebo vybavení;

b) ochraně dřeva;
c) impregnaci silně namáhaných 

průmyslových textilií a přízí určených 
pro jejich výrobu;

d) úpravě průmyslových vod, bez ohledu na 
jejich použití.

2. Zakazuje se uvádět na trh baterie a akumulátory 
obsahující více než 0,0005 % hmot. rtuti, včetně 
případů, kdy jsou tyto baterie a akumulátory 
zabudovány do zařízení. Tento zákaz se 
nevztahuje na knoflíkové články a baterie, které 
jsou složeny z knoflíkových článků s obsahem 
rtuti nejvýše 2 % hmot.

1. Nesmějí se používat jako látky a složky 
přípravků určené k použití

19. Sloučeniny arsenu

a) jako ochrana před znečišťováním 
mikroorganismy, rostlinami nebo zvířaty u
– trupů lodí,

– košů, plováků, sítí a jiného zařízení 
nebo vybavení používaného 
k chovu ryb a měkkýšů,

– jakéhokoliv zařízení nebo 
vybavení, která jsou zcela nebo 
částečně ponořena;

b) při konzervaci dřeva. Dále se dřevo takto 
ošetřené nesmí uvádět na trh;
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c) avšak odchylně:

i) Pokud jde o látky a přípravky 
použité při konzervaci dřeva: 
mohou se použít pouze pro 
impregnaci dřeva v průmyslových 
zařízeních za použití vakua nebo 
pod tlakem, a to ve formě roztoků 
anorganických sloučenin mědi, 
chrómu, arsenu (CCA), typ C. 
Takto ošetřené dřevo se nesmí 
uvádět na trh, dokud není ukončena 
fixace konzervačního přípravku.

ii) Pokud jde o dřevo ošetřené roztoky 
CCA v průmyslových zařízeních 
v souladu s bodem i): pokud se pro 
zajištění bezpečnosti lidí a zvířat 
požaduje neporušenost struktury 
dřeva a styk kůže osob s dřevem je 
po dobu životnosti dřeva 
nepravděpodobný, může se toto 
dřevo uvádět na trh pro 
profesionální a průmyslové použití:

– jako stavební dřevo 
ve veřejných 
a zemědělských budovách, 
v kancelářských budovách 
a v průmyslových stavbách,

– v mostech a mostních 
konstrukcích,

– jako stavební dřevo 
ve sladkých a poloslaných 
vodách, například 
v přístavních molech 
a mostech,
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– jako protihlukové bariéry,
– v protilavinových bariérách,

– v dálničním bezpečnostním 
oplocení a bariérách,

– jako kůly z oloupané 
kulatiny v ohradách pro 
dobytek,

– v zemních opěrných 
konstrukcích,

– jako sloupy elektrického 
a telekomunikačního 
vedení,

– jako pražce podzemní 
dráhy.

Aniž je dotčeno uplatňování 
ostatních předpisů Společenství 
o klasifikaci, balení a označování 
nebezpečných látek a přípravků, 
musí být každé ošetřené dřevo 
uváděné na trh individuálně 
označeno nápisem „Pouze pro 
použití v odborných 
a průmyslových zařízeních, 
obsahuje arsen“. Dále musí být 
každé dřevo uváděné na trh 
v obalech označeno etiketou 
s nápisem „Při zacházení s tímto 
dřevem používejte rukavice. Při 
řezání nebo jiné úpravě tohoto 
dřeva používejte prachovou masku 
a ochranu očí. S odpadem tohoto 
dřeva musí být nakládáno jako 
s nebezpečným odpadem, a to 
pouze ve schváleném zařízení.“
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iii) Ošetřené dřevo uvedené v bodech i) a ii) se 
nesmí používat

– v obytných nebo soukromých stavbách 
učených k jakémukoli účelu,

– při jakémkoli použití, kdy existuje riziko 
opakovaného styku s kůží,

– v mořských vodách,
– pro zemědělské účely jiné, než jsou kůly 

v ohradách pro dobytek a stavby 
v souladu s bodem ii),

– při jakémkoli použití, kdy může ošetřené 
dřevo přijít do styku s meziprodukty nebo 
konečnými výrobky určenými k výživě 
lidí nebo zvířat.

2. Nesmějí se používat jako látky a složky 
přípravků určené k úpravě průmyslových vod, bez 
ohledu na jejich použití.

20. Organické sloučeniny cínu 1. Nesmějí se uvádět na trh pro použití jako látky 
nebo složky přípravků, které působí jako biocidy 
ve volném spojení s nátěry.
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2. Nesmějí se uvádět na trh nebo používat jako 
látky nebo složky přípravků, které působí jako 
biocidy pro ochranu před znečišťováním

a) všech plavidel bez ohledu na jejich délku, 
které jsou určeny pro použití na moři, 
pobřeží, v ústí řek a na vnitrozemských 
vodách a jezerech;

b) klecí, plováků, sítí a všech ostatních 
zařízení nebo vybavení používaných pro 
chov ryb a měkkýšů;

c) všech zařízení nebo vybavení, která jsou 
zcela nebo částečně ponořena, 

3. Nesmějí se používat jako látky nebo složky 
přípravků, které jsou určeny pro použití při úpravě 
průmyslových vod.

21. Di-μ-oxo-di-n-butylcínohydroxyboran 
dibutylcín-hydrogenborát
C8H19BO3Sn (DBB)

č. CAS 75113-37-0
ELINCS č. 401-040-5

V látkách a složkách přípravků uváděných na trh 
se nesmí použvat v koncentracích rovných nebo 
vyšších než 0,1 %. Toto ustanovení se však 
nevztahuje na tuto látku (DBB) nebo přípravky ji
obsahující, pokud jsou určeny výhradně pro 
zpracování do konečných předmětů, v nichž se 
tato látka již nebude vyskytovat v koncentraci 
rovné nebo vyšší než 0,1 %.
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22. Pentachlorfenol
č. CAS 87–86–5

č. EINECS 201-778-6
a jeho soli a estery

1. U látek a přípravků uváděných na trh se nesmí 
používat v koncentraci rovné 0,1 % hmot. nebo 
vyšší.
2. Přechodná ustanovení:

Odchylně od tohoto ustanovení nemusí Francie, 
Irsko, Portugalsko, Španělsko a Spojené království 
do 31. prosince 2008 používat toto ustanovení pro 
látky a přípravky určené pro použití v 
průmyslových zařízeních, ve kterých nejsou 
povoleny emise nebo vypouštění pentachlorfenolu 
(PCP) v množstvích přesahujících hodnoty 
povolené platnými právními předpisy:

a) pro úpravu dřeva.
Upravené dřevo se však nesmí používat:

– uvnitř budov určených pro 
jakékoliv účely (obytné, 
podnikatelské, rekreační), pro 
dekorativní účely nebo nikoliv,

– pro výrobu a opakované ošetření
i) nádob určených pro použití 

k pěstitelským účelům;
ii) obalů, které mohou přijít do 

styku se surovinami, 
polotovary nebo konečnými 
výrobky určenými k lidské 
spotřebě nebo k výživě zvířat;

iii) jiných materiálů, které mohou 
kontaminovat výrobky 
uvedené v bodech i) a ii);
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b) pro impregnaci vláken a namáhaných 
textilních výrobků, které nejsou v žádném 
případě určeny pro použití v oděvech 
nebo pro dekorativní účely;

c) výjimečně mohou členské státy 
v jednotlivých případech na svém území 
povolit specializovaným odborníkům 
provádět in situ a v budovách kulturního, 
uměleckého a historického významu nebo 
ve stavu nouze úpravu dřeva a zdiva 
napadeného suchou plísní (Serpula 
lacrymans) a krychlovou plísní.

V žádném případě
a) nesmí být celkový obsah 

hexachlordibenzoparadioxinu (HCDD) 
v pentachlorfenolu použitém samostatně 
nebo jako složka přípravků v rámci výše 
uvedených výjimek vyšší než dvě 
miliontiny (ppm);

b) se tyto látky a přípravky nesmějí:

– uvádět na trh v obalech menších 
než 20 litrů;

– prodávat široké veřejnosti.
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3. Aniž je dotčeno uplatňování ostatních předpisů 
Společenství o klasifikaci, balení a označování 
nebezpečných látek a přípravků, musí být obaly 
látek a přípravků, na které se vztahují odstavce 1 a 
2, zřetelně a nesmazatelně označeny nápisem:
„Pouze pro průmyslové a profesionální použití“.

Toto ustanovení se nevztahuje na odpady, které 
jsou upraveny směrnicemi 91/689/EHS a 
2006/12/ES.

1. Nesmějí se používat k barvení konečných 
předmětů vyrobených z níže uvedených látek 
a přípravků:

a) — polyvinylchlorid (PVC) [3904 10] 
[3904 21] [3904 22],

— polyuretan (PUR) [3909 50],

— polyethylen malé hustoty (Ld PE) 
s výjimkou polyethylenu malé 
hustoty pro výrobu barevné 
předsměsi [3901 10],

— acetylcelulosa (CA) [3912 11] 
[3912 12],

— acetylbutyrcelulosa (CAB) 
[3912 11] [3912 12],

— epoxidové pryskyřice [3907 30],

3

23. Kadmium

č. CAS 7440-43-9
č. EINECS 231-152-8

a jeho sloučeniny

— melaminoformaldehydové (MF) 
pryskyřice [3909 20],
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— močovinoformaldehydové (UF) 
pryskyřice [3909 10],

— nenasycené polyestery (UP) 
[3907 91],

— polyethylentereftalát (PET) 
[3907 60],

— polybutylentereftalát (PBT),

— průsvitný/univerzální polystyren 
[3903 11] [3903 19],

— akrylonitrilmethylmetakrylát 
(AMMA),

— síťovaný polyethylen (VPE),

— polystyren odolný proti nárazu,

— polypropylen (PP) [3902 10];

b) nátěrové hmoty [3208] [3209].

3

Mají-li však nátěrové hmoty vysoký obsah 
zinku, jejich zbytková koncentrace kadmia 
musí být co nejnižší a v žádném případě 
nesmí překročit 0,1 % hmot.

Bez ohledu na použití nebo zamýšlené konečné 
použití nesmějí být konečné předměty nebo 
součásti předmětů zhotovovaných z těchto výše 
uvedených látek a přípravků barvených kadmiem 
v žádném případě uvedeny na trh, jestliže obsah 
kadmia (vyjádřeno jako kovové Cd) přesahuje 
0,01 % hmot. materiálu plastu.
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2. Odstavec 1 se však nevztahuje na předměty 
barvené z bezpečnostních důvodů.

3. Nesmějí se používat pro stabilizaci 
následujících konečných předmětů, vyrobených 
z polymerů a kopolymerů vinylchloridu:

— obalové materiály (pytle, nádoby, láhve, 
víka) [3923 29 10] [3920 41] [3920 42],

— kancelářské a školní potřeby [3926 10],

— kování pro nábytek, karoserie apod. 
[3926 30],

— oděvní výrobky a doplňky (včetně 
rukavic) [3926 20],

— krytiny podlah a stěn [3918 10],

— impregnované, povrchově upravené, 
potažené nebo laminované textilní 
tkaniny [5903 10],

— koženka [4202],

— gramofonové desky [8524 10],

— trubky, potrubí a armatury [3917 23],

— kývavé dveře,

— vozidla pro silniční dopravu (interiér, 
exteriér, podvozek),

— povrchová úprava ocelových plechů pro 
stavebnictví a průmysl,

— izolace elektrických vodičů.

3
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Bez ohledu na použití nebo zamýšlené konečné 
použití je ve všech případech zakázáno uvádět na 
trh výše uvedené konečné předměty nebo jejich 
součásti vyrobené z polymerů nebo kopolymerů 
vinylchloridu stabilizovaných látkami s obsahem 
kadmia, pokud obsah kadmia (vyjádřený jako 
kovové Cd) přesahuje 0,01 % hmot. polymeru.

4. Odstavec 3 se však nevztahuje na konečné 
předměty, které používají stabilizátory na bázi 
kadmia z bezpečnostních důvodů.

5. Pro účely tohoto nařízení se „pokovováním 
kadmiem“ rozumí jakékoliv nanášení kovového 
kadmia na kovový povrch nebo jakoukoli 
povrchovou úpravu kovovým kadmiem na 
kovovém povrchu.

Pokovování kadmiem se nesmí používat
u kovových předmětů nebo součástí předmětů 
používaných v následujících odvětvích nebo 
postupech:

a) zařízení a stroje pro

— výrobu potravin [8210] [8417 20] 
[8419 81] [8421 11] [8421 22] 
[8422] [8435] [8437] [8438] 
[8476 11],

— zemědělství [8419 31] [8424 81] 
[8432] [8433] [8434] [8436],

— chladírenství a mrazírenství 
[8418],

— tisk a vazbu knih [8440] [8442] 
[8443];

3



7524/8/06 REV 8 ij 22
PŘÍLOHA XVII DG C I CS

b) zařízení a stroje pro výrobu

— domácích potřeb [7321] [8421 12] 
[8450] [8509] [8516],

— nábytku [8465] [8466] [9401] 
[9402] [9403] [9404],

— sanitárního zboží [7324],

— ústředního vytápění 
a klimatizačního zařízení [7322] 
[8403] [8404] [8415].

3

Bez ohledu na použití nebo zamýšlené konečné 
použití je v každém případě zakázáno uvádět na 
trh kadmiem pokovované předměty nebo jejich 
součásti používané v odvětvích nebo postupech 
výše uvedených v písmenech a) a b) a předměty 
vyrobené ve výše uvedených odvětvích v písmenu
b).

6. Ustanovení uvedená v odstavci 5 se vztahují 
také na kadmiem pokovované předměty nebo 
jejich součásti používané v odvětvích nebo 
postupech níže uvedených v písmenech a) a b) 
a předměty vyrobené v níže uvedených odvětvích 
v písmenu b):

a) zařízení a stroje pro výrobu

— papíru a lepenky [8419 32] [8439] 
[8441],

— textilu a oděvů [8444] [8445] 
[8447] [8448] [8449] [8451] 
[8452];

3
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b) zařízení a stroje pro výrobu

— průmyslových manipulačních 
zařízení a strojů [8425] [8426] 
[8427] [8428] [8429] [8430] 
[8431],

— silničních a zemědělských vozidel
[kapitola 87],

— železničního vozového parku 
[kapitola 86],

— plavidel [kapitola 89].

3

7. Omezení uvedená v odstavcích 5 a 6 se však 
nevztahují na

— předměty a jejich součásti používané 
v letectví, kosmickém výzkumu, důlní 
činnosti, těžebním průmyslu na moři
a v jaderném průmyslu, kde jejich používání 
vyžaduje vysoké bezpečnostní požadavky, 
a dále v bezpečnostním vybavení silničních 
a zemědělských vozidel, železničního parku 
a plavidel,

— elektrické kontakty ve všech oblastech 
použití, vzhledem k požadované spolehlivosti 
zařízení, na kterém jsou instalovány.

Vzhledem k rozvoji znalostí a technologií 
týkajících se méně nebezpečných náhrad kadmia a 
jeho sloučenin vyhodnocuje Komise po konzultaci 
s členskými státy situaci pravidelně hodnotí
postupem podle čl. 132 odst. 3.
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24. Monomethyl -
tetrachlordifenylmethan

Obchodní název: Ugilec 141
č. CAS 76253-60-6

1. Uvádění na trh a používání této látky, přípravků 
a předmětů, které ji obsahují, se zakazuje.

2. Odchylně se však odstavec 1 nevztahuje na

a) stroje a zařízení již používané ke dni 18. 
června 1994 až do doby vyřazení těchto 
zařízení nebo strojů.
Členské státy však mohou z důvodů ochrany 
zdraví a životního prostředí zakázat na svém 
území používání těchto zařízení a strojů před 
jejich vyřazením;

b) údržbu zařízení a strojů již používaných v 
členském státě ke dni 18. června 1994.

3. Je zakázáno uvádět na trh jako použité zboží 
tuto látku, přípravky a zařízení nebo stroje, které ji 
obsahují.

25. Monomethyldichlordifenylmethan
Obchodní název: Ugilec 121, Ugilec 
21
č. CAS – není známo

Uvádění na trh a používání této látky a přípravků a 
předmětů, které ji obsahují, se zakazuje.

26. Monomethyldibromdifenylmethan
Brom(brombenzyl)methylbenzen,
směs isomerů
Obchodní název: DBBT

č. CAS 99688-47-8

Uvádění na trh a používání této látky a přípravků a 
předmětů, které ji obsahují, se zakazuje.
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27. Nikl
č. CAS 7440-02-0

č. EINECS 231-111-4
a jeho sloučeniny

1. Nesmí se používat
a) v těch částech souprav, které se vkládají do 

propíchnutých uší a jiných propíchnutých 
částí lidského těla při epitelizaci ran 
způsobených propíchnutím, následně 
odstraněných nebo neodstraněných, s 
výjimkou těch částí souprav, které jsou 
homogenní a u nichž je koncentrace niklu 
vyjádřená v poměru hmotnosti niklu k 
celkové hmotnosti menší než 0,05 %;

b) u předmětů určených k přímému 
a dlouhodobému styku s pokožkou, jako jsou

— náušnice,
— náhrdelníky, náramky a řetízky, 

ozdoby na kotníky, prsteny,
— pouzdra náramkových hodinek, pásky 

a upínací části hodinek,
— stiskací knoflíky, upínadla, nýty, zipy 

a kovové značky, jsou-li použity 
u oděvů,

— je-li rychlost uvolňování niklu z těch 
částí předmětů, které přicházejí do 
přímého a dlouhodobého styku 
s pokožkou, vyšší než 0,5 μg/cm2 za 
týden;
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c) u předmětů obdobných, jako jsou uvedeny 
v písmenu b), jestliže mají povrchovou 
úpravu neobsahující nikl, není-li tato 
povrchová úprava dostatečná pro 
zabezpečení, aby po dobu alespoň dvou let 
běžného používání předmětu rychlost 
uvolňování niklu z těch částí předmětů, které 
přicházejí do přímého a dlouhodobého styku 
s pokožkou, nebyla vyšší než 0,5 μg/cm2 za 
týden.

2. Předměty, na něž se vztahují písmena a) až c), 
nesmějí být uvedeny na trh, pokud nesplňují 
požadavky uvedené ve zmíněných písmenech.
3. Jako zkušební metody k prokázání souladu 
předmětů s odstavci 1 a 2 se použijí normy přijaté 
Evropským výborem pro normalizaci (CEN).

28. Látky uvedené v příloze I směrnice 
67/548/EHS klasifikované jako 
karcinogen kategorie 1 nebo 
karcinogen kategorie 2 a označené 
alespoň jako „toxický (T) “ s větou 
označující riziko R 45: „Může vyvolat 
rakovinu“ nebo větou označující 
riziko R 49: „Může vyvolat rakovinu 
při vdechování“, jejichž seznamy jsou 
uvedeny takto:
Karcinogen kategorie 1 uvedený 
v dodatku 1.

Aniž jsou dotčeny ostatní části této přílohy I, 
vztahuje se na položky 28 až 30 toto:

1. V látkách a přípravcích uváděných na trh pro 
prodej široké veřejnosti nesmějí být použity 
v jednotlivých koncentracích rovných nebo 
větších než

— buď příslušné koncentrace stanovené 
v příloze I směrnice 67/548/EHS, nebo
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Karcinogen kategorie 2 uvedený 
v dodatku 2.

29. Látky uvedené v příloze I směrnice 
67/548/EHS klasifikované jako 
mutagen kategorie 1 nebo mutagen 
kategorie 2 a označené větou 
označující riziko R 46: „Může vyvolat 
poškození dědičných vlastností“, 
jejichž seznamy jsou uvedeny takto:

Mutagen kategorie 1 uvedený 
v dodatku 3.

Mutagen kategorie 2 uvedený  
v dodatku 4.

— příslušné koncentrace stanovené ve směrnici 
1999/45/ES.

Aniž je dotčeno uplatňování ostatních předpisů 
Společenství o klasifikaci, balení a označování 
nebezpečných látek a přípravků, musí být obal 
takových látek a přípravků čitelně a nesmazatelně 
označen nápisem: 

„Pouze pro profesionální uživatele“.

30. Látky uvedené v příloze I směrnice 
67/548/EHS klasifikované jako látky 
toxické pro reprodukci kategorie 1 
nebo toxické pro reprodukci kategorie 
2 a označené větou označující riziko R 
60: „Může poškodit reprodukční 
schopnost“ a/nebo R61: „Může 
poškodit plod v těle matky“, jejichž 
seznamy jsou uvedeny takto:
Toxické pro reprodukci kategorie 1 
uvedené v dodatku 5.
Toxické pro reprodukci kategorie 2 
uvedené v dodatku 6.

2. Odchylně se odstavec 1 nevztahuje na:
a) léčivé a veterinární přípravky definované 

směrnicemi 2001/82/ES a 2001/83/ES;
b) kosmetické prostředky definované směrnicí 

76/768/EHS;
c) — motorová paliva uvedená ve směrnici 

98/70/ES,
— výrobky z minerálních olejů určené pro 

použití jako palivo v mobilních nebo 
stacionárních spalovacích zařízeních,

— paliva prodávaná v uzavřených 
systémech (např. lahve se zkapalnělým 
plynem);

d) barvy pro umělce, na které se vztahuje 
směrnice 1999/45/ES.
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31. a) Kreosot; prací olej
č. CAS 8001–58–9

č. EINECS 232–287–5

b) Kreosotový olej; prací olej
č. CAS 61789–28–4

č. EINECS 263–047–8

c) Destiláty (z uhelného dehtu), 
naftalenové oleje; naftalenový 
olej
č. CAS 84650–04–4

č. EINECS 283–484–8

d) Kreosotový olej, acenaftenová 
frakce; prací olej

č. CAS 90640–84–9

č. EINECS 292–605–3

e) Destiláty (z uhelného dehtu), 
přední frakce; těžký 
anthracenový olej

č. CAS 65996–91–0

č. EINECS 266–026–1

1. Nesmějí se používat jako takové nebo obsažené 
v přípravcích na ošetření dřeva. Dřevo takto 
ošetřené se dále nesmí uvádět na trh.
2. Avšak odchylně:

a) Pro látky a přípravky: mohou se používat na 
ošetření dřeva prováděné v průmyslových 
zařízeních nebo profesionály, na které se 
vztahují právní předpisy 
Společenství o ochraně pracovníků, pouze při 
opakovaném ošetření na místě, pokud tyto 
látky a přípravky obsahují
i) benzo[a]pyren v koncentraci menší než 

0,005 % hmot.,
ii) vodou extrahovatelné 

fenoly v koncentraci menší než 3 % 
hmot.

Takové látky a přípravky pro použití na 
ošetření dřeva prováděné v průmyslových 
zařízeních nebo profesionály
— se mohou uvádět na trh 

pouze v obalech o objemu nejméně 
20 litrů,

— se nesmějí prodávat spotřebitelům.
Aniž je dotčeno uplatňování ostatních 
předpisů Společenství o klasifikaci, 
balení a označování nebezpečných 
látek a přípravků, musí být obaly těchto 
látek a přípravků označeny 
čitelně a nesmazatelně nápisem: 
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f) Anthracenový olej
č. CAS 90640–80–5

č. EINECS 292–602–7

g) Dehtové kyseliny ze surového
uhelného dehtu; fenoly, surové

č. CAS 65996–85–2

č. EINECS 266–019–3

h) Kreosot, dřevný

č. CAS 8021–39–4

č. EINECS 232–419–1

i) Nízkoteplotní alkalický dehtový 
olej; zbytky extraktu 
(černouhelné), nízkoteplotní 
černouhelný dehet po alkalické 
extrakci

č. CAS 122384–78–5

č. EINECS 310–191–5

„Pouze pro použití v průmyslových 
zařízeních nebo pro ošetření prováděné 
profesionály“.

b) Pro dřevo ošetřené v průmyslových 
zařízeních nebo profesionály podle písmene
i), které se uvádí na trh poprvé nebo bylo 
opakovaně ošetřené na místě: je povoleno 
pouze pro profesionální nebo průmyslové 
použití, např. na železnicích, pro 
elektrická a telekomunikační vedení, pro 
oplocení, pro zemědělské účely (např. opěry 
stromů) a v přístavech a vodních tocích.

c) Zákaz uvádění na trh podle odstavce 1 se 
nevztahuje na dřevo, které bylo ošetřeno 
látkami uvedenými v písmenech a) až i) před 
31. prosincem 2002 a které se uvádí na trh 
použitého zboží pro opětovné využití.

3. Ošetřené dřevo podle odst. 2 písm. b) a c) se 
však nesmí používat
— uvnitř budov určených pro jakékoliv účely,

— v hračkách,
— na hřištích,

— v parcích, zahradách a venkovních 
rekreačních a zábavných zařízeních, kde je 
riziko častého styku s pokožkou,
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— při výrobě zahradního nábytku, jako jsou 
stoly pro pikniky,

— pro výrobu, použití a každé opakované 
ošetření:

— nádob určených pro pěstitelské účely,
— obalů, které mohou přijít do styku se 

surovinami, polotovary anebo 
hotovými výrobky určenými pro 
spotřebu lidmi nebo zvířaty,

— jiných materiálů, které mohou 
kontaminovat výše uvedené předměty.

32. Chloroform

č. CAS 67-66-3
č. EINECS 200-663-8

33. Chlorid uhličitý - tetrachloromethan
č. CAS 56-23-5

č. EINECS 200-262-8
34. 1,1,2-trichlorethan

č. CAS 79-00-5
č. EINECS 201-166-9

1. Nesmějí být použity v koncentracích rovných 
nebo větších než 0,1 % hmot. v látkách 
a přípravcích uvedených na trh pro prodej široké 
veřejnosti nebo v difúzních aplikacích, jako je 
čistění povrchů a čistění látek.

2. Aniž je dotčeno uplatňování ostatních předpisů 
Společenství o klasifikaci, balení a označování 
nebezpečných látek a přípravků, musí být obaly 
těchto látek a přípravků, které je obsahují, 
v koncentracích rovných nebo větších než 0,1 %, 
čitelně a nesmazatelně označeny nápisem:

„Pouze pro použití v průmyslových zařízeních“.
Odchylně se toto ustanovení nevztahuje na
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35. 1,1,2,2-tetrachlorethan
č. CAS 79-34-5

č. EINECS 201-197-8
36. 1,1,1,2-tetrachlorethan

č. CAS 630-20-6
37. Pentachlorethan

č. CAS 76-01-7
č. EINECS 200-925-1

38. 1,1-dichlorethylen
č. CAS 75-35-4

č. EINECS 200-864-0
39. 1,1,1-trichlorethan, methylchloroform

č. CAS 71-55-6
č. EINECS 200-756-3

a) léčivé a veterinární přípravky definované 
směrnicemi 2001/82/ES a 2001/83/ES;

b) kosmetické prostředky definované směrnicí
76/768/EHS.

40. Látky splňující kritéria hořlavosti 
uvedená ve směrnici 67/548/EHS a 
klasifikované jako hořlavé, vysoce 
hořlavé nebo extrémně hořlavé bez 
ohledu na to, zda jsou uvedeny v 
příloze I uvedené směrnice

1. Nesmějí být použity látky samotné nebo 
obsažené v přípravcích v aerosolových 
rozprašovačích, které jsou uváděny na trh pro
širokou veřejnost pro zábavné a ozdobné účely, 
jako například:
— kovové třpytky určené hlavně k ozdobě,

— umělý sníh a ledové květy,
— žertovné polštářky,
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— křehké aerosolové šňůry,
— imitace výkalů,

— trubky pro večírky,
— ozdobné vločky a pěny,

— umělé pavučiny,
— zápachové bombičky.

2. Aniž je dotčeno uplatňování ostatních předpisů 
Společenství o klasifikaci, balení a označování 
nebezpečných látek, musí být na obalu výše 
uvedených aerosolových rozprašovačů čitelné a 
neodstranitelné označení
„Pouze pro profesionální uživatele“.

3. Odchylně od toho se však odstavce 1 a 2 
nevztahují na aerosolové rozprašovače uvedené v 
článku 9a směrnice Rady 75/324/EHS ze dne 20. 
května 1975 o sbližování právních předpisů 
členských států týkajících se aerosolových 
rozprašovačů4.

4. Předměty uvedené v odstavcích 1 a 2 nesmějí 
být uvedeny na trh, pokud nesplňují uvedené
požadavky.

41. Hexachlorethan

č. CAS 67–72–1
č. EINECS 200-6664

Nesmí se používat ve výrobě nebo zpracování 
neželezných kovů.
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42. Chloralkany, C10 – C13 (chlorované 
parafiny s krátkým řetězcem) (SCCP)

č. EINECS 287-476-5

1. Nesmějí se uvádět na trh pro použití jako látky 
nebo jako složky jiných látek nebo přípravků 
v koncentraci vyšší než 1 %
— při zpracování kovů,

— při extrakci tuku z kůže.

43. Azobarviva 1. Azobarviva, která mohou redukčním štěpením 
jedné nebo více azoskupin uvolnit jeden nebo více 
aromatických aminů uvedených v dodatku 8 ve 
zjistitelných koncentracích, tj. v koncentracích 
vyšších než 30 ppm v hotových předmětech nebo 
v jejich obarvených částech, podle metody 
zkoušení stanovené v souladu s čl. 132 odst. 3, se 
nesmějí používat v textilních a kožených 
výrobcích, které mohou přicházet do přímého 
a dlouhodobého styku s lidskou kůží nebo ústní 
dutinou, jako jsou

— oděvy, lůžkoviny, ručníky, vlásenky, paruky, 
klobouky, pleny a jiné hygienické 
prostředky, spací pytle,

— obuv, rukavice, řemínky, kabelky, náprsní 
tašky, peněženky, aktovky, potahy sedadel, 
váčky na peníze na krk,

— hračky z textilu nebo kůže a hračky, jejichž 
součástí jsou textilní nebo kožené oděvy,

— příze a textilie určené pro konečného 
spotřebitele.

2. Textilní a kožené výrobky vedené v odstavci 1 
se nesmějí uvádět na trh, pokud nesplňují 
požadavky stanovené v uvedeném odstavci.
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3. Azobarviva uvedená v dodatku 9, v „Seznamu 
azobarviv“, se nesmějí uvádět na trh ani používat 
pro barvení textilních a kožených výrobků 
samotná ani jako součást přípravků 
v koncentracích vyšších než 0,1 % hmotnostních.

4. Komise přezkoumá ustanovení o azobarvivech 
na základě nových vědeckých poznatků.

44. Pentabromdifenylether C12H5Br5O 1. Nesmějí se uvádět na trh nebo používat jako 
látka nebo jako složka přípravku v koncentracích 
vyšších než 0,1 % hmot.
2. Na trh se nesmějí uvádět předměty, jestliže 
samy o sobě nebo jejich zhášecí přísady obsahují 
tuto látku v koncentracích vyšších než 0,1 % 
hmot.

45. Oktabromdifenylether C12H2Br8O 1. Nesmějí se uvádět na trh nebo používat jako 
látka nebo jako složka látky nebo přípravku 
v koncentracích vyšších než 0,1 % hmot.

2. Na trh se nesmějí uvádět předměty, jestliže 
samy o sobě nebo jejich zhášecí přísady obsahují 
tuto látku v koncentracích vyšších než 0,1 % 
hmot.
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46. a) Nonylfenol C6H4(OH)C9H19

b) Nonylfenol ethoxylát 
(C2H4O)nC15H24O

Nesmějí se uvádět na trh nebo používat jako látka 
nebo jako složka přípravku v koncentracích 
rovných 0,1 % hmot. nebo vyšších pro tato 
použití:

1. čištění v průmyslu a v institucích s výjimkou:
— kontrolovaných uzavřených systémů 

chemického čištění, kde se prací 
kapalina recykluje nebo spaluje,

— systémů čištění se zvláštním postupem, 
kde se prací kapalina recykluje nebo 
spaluje;

2. čištění v domácnostech;

3. zpracování textilií a kůže s výjimkou:
— zpracování bez úniků do odpadní vody,

— systémů se zvláštním postupem, kde se 
voda použitá při zpracování předběžně 
upravuje úplným odstraněním 
organických podílů před biologickým 
čištěním odpadní vody (odmaštění 
ovčích kožešin);

4. emulgátor při omývání struků v zemědělství;
5. zpracování kovů s výjimkou:

— použití v kontrolovaných uzavřených 
systémech, kde se prací kapalina 
recykluje nebo spaluje;

6. výroba celulózy a papíru;
7. kosmetické přípravky;

8. jiné přípravky pro osobní péči s výjimkou:
— spermicidů;

9. složky obchodních úprav pesticidů 
a biocidů.
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47. Cement 1. Cement a přípravky obsahující cement se 
nesmějí používat ani uvádět na trh, jestliže po 
smíchání s vodou obsahují více než 0,0002 % 
rozpustného šestimocného chromu vztaženo na 
celkovou hmotnost suchého cementu.
2. Jestliže se použijí redukční činidla, musí být 
obal cementu nebo přípravků obsahujících cement 
čitelně a nesmazatelně označen informacemi 
o datu balení, jakož i údaji o podmínkách a době 
skladování vhodných pro zachování aktivity 
redukčního činidla a udržení obsahu rozpustného 
šestimocného chromu pod limitem uvedeným 
v odstavci 1, aniž je dotčeno uplatňování ostatních 
předpisů Společenství o klasifikaci, balení 
a označování nebezpečných látek a přípravků.

3. Odchylně se odstavce 1 a 2 nepoužijí pro 
uvádění na trh a používání v kontrolovaných 
uzavřených a plně automatizovaných procesech, 
v nichž s cementem a přípravky obsahujícími 
cement manipulují pouze strojní zařízení a v nichž 
není možný styk s pokožkou.

________________

1 Úř. věst. L 377, 31.12.1991, s. 20. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 (Úř. věst. L 33, 4.2.2006, s. 1).

2 Chrysotil má dvě čísla CAS potvrzená Evropským úřadem pro chemické látky.
3 Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře 

a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987). Nařízení naposledy pozměněné 
nařízením (ES) č. 426/2006 (Úř. věst. L 79, 16.3.2006, s.1).

4 Úř. věst. L 147, 9.6.1975, s. 40. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 807/2003 
(Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 36).
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Dodatky 1 až 6

PŘEDMLUVA

Vysvětlení nadpisů jednotlivých sloupců

Látky:

Název je shodný s názvem použitým pro látku v příloze I směrnice Rady 67/548/EHS. Ve 

všech případech, kde je to možné, jsou nebezpečné látky označeny svými názvy z EINECS 

(Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek - European Inventory of 

Existing Commercial Chemical Substances) nebo ELINCS (Evropský seznam oznámených 

chemických látek - European List of Notified Chemical Substances). Ta jsou v tabulce 

uvedena jako čísla ES. Další látky, které nejsou uvedeny v EINECS nebo ELINCS, jsou 

označeny mezinárodně uznaným chemickým názvem (např. ISO, IUPAC). V některých 

případech jsou uvedeny rovněž triviální názvy.

Indexové číslo:

Indexové číslo je identifikační kód přiřazený látce v příloze I směrnice 67/548/EHS. Látky 

jsou v dodatku uvedeny podle těchto indexových čísel.

Číslo EINECS:

Pro každou látku uvedenou v EINECS je uveden identifikační kód. Kód začíná číslem 200-

001-8.

Číslo ELINCS:

Pro každou novou látku oznámenou podle směrnice 67/548/EHS je definován identifikační 

kód, který je zveřejněn v ELINCS. Kód začíná číslem 400-010-9.
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Číslo CAS:

Pro látky jsou definována čísla Chemical Abstract Service (CAS), aby se usnadnila jejich 

identifikace.

Poznámky:

Plné znění poznámek je uvedeno v předmluvě k příloze I směrnice 67/548/EHS.

Poznámky, které je třeba vzít v úvahu pro účely tohoto nařízení, jsou následující:

Poznámka C:

Některé organické látky mohou být uvedeny na trh buď v určité isomerní formě, nebo jako 

směs několika isomerů.

Poznámka D:

Některé látky, které jsou náchylné ke spontánní polymeraci nebo rozkladu, jsou obvykle 

uváděny na trh ve stabilizované formě. V této formě jsou uvedeny v příloze I směrnice 

67/548/EHS.

Někdy jsou však tyto látky uváděny na trh v nestabilizované formě. V tomto případě musí 

výrobce nebo jiná osoba, která uvádí takovou látku na trh, uvést na štítku název látky 

následovaný slovem „nestabilizovaná“.
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Poznámka E:

Poznámka E je uvedena u látek se specifickými účinky na lidské zdraví (viz kapitola 4 

přílohy VI směrnice 67/548/EHS), které jsou klasifikovány jako karcinogenní, mutagenní 

nebo toxické pro reprodukci, kategorie 1 nebo 2, pokud jsou současně klasifikovány jako 

vysoce toxické (T+), toxické (T) nebo zdraví škodlivé (Xn). U těchto látek musí být před 

R-větami R 20, R 21, R 22, R 23, R 24, R 25, R 26, R 27, R 28, R 39, R 68 (zdraví 

škodlivý), R 48 a R 65 a všemi jejich kombinacemi uvedeno slovo „rovněž“.

Poznámka J:

Klasifikace jako karcinogen není povinná, jestliže lze prokázat, že látka obsahuje méně než 

0,1 % hmot. benzenu (číslo EINECS 200-753-7).

Poznámka K:

Klasifikace jako karcinogen není povinná, jestliže lze prokázat, že látka obsahuje méně než 

0,1 % hmot. 1,3-butadienu (číslo EINECS 203-450-8).

Poznámka L:

Klasifikace jako karcinogen není povinná, jestliže lze prokázat, že látka obsahuje méně než 

3 % hmot. látek extrahovatelných do dimethylsulfoxidu (DMSO).

Poznámka M:

Klasifikace jako karcinogen není povinná, jestliže lze prokázat, že látka obsahuje méně než 

0,005 % hmot. benzo[a]pyrenu (číslo EINECS 200-028-5).
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Poznámka N:

Klasifikace jako karcinogen není povinná, je-li znám celý technologický proces její 

rafinace a jestliže lze prokázat, že výchozí látka není karcinogenní.

Poznámka P:

Klasifikace jako karcinogen není povinná, jestliže lze prokázat, že látka obsahuje méně než 

0,1 % hmot. benzenu (číslo EINECS 200-753-7).

Poznámka R:

Klasifikaci látky jako karcinogen není povinná pro vlákna, jejichž délkou vážený střední 

geometrický průměr po odečtení dvojnásobku standardní odchylky je větší než 6 μm.

Poznámka S:

Tato látka nemusí být opatřena štítkem podle článku 23 (viz příloha VI oddíl 8) směrnice 

67/548/EHS.
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Dodatek 1

Bod 28 - Karcinogeny: kategorie 1

Látky Indexové číslo Číslo ES Číslo CAS Poznámky

Oxid chromový 024-001-00-0 215-607-8 1333-82-0

Chromany zinku, včetně 
chromanu zinečnato-draselného

024-007-00-3

Oxid nikelnatý 028-003-00-2 215-215-7 1313-99-1

Oxid nikličitý 028-004-00-8 234-823-3 12035-36-8

Oxid niklitý 028-005-00-3 215-217-8 1314-06-3

Sulfid nikelnatý 028-006-00-9 240-841-2 16812-54-7

Disulfid triniklu 028-007-00-4 234-829-6 12035-72-2

Oxid arsenitý 033-003-00-0 215-481-4 1327-53-3

Oxid arseničný 033-004-00-6 215-116-9 1303-28-2

Kyselina arseničná a její soli 033-005-00-1

Hydrogenarseničnan olovnatý 082-011-00-0 232-064-2 7784-40-9

Butan (obsahující ≥ 0,1 % 
butadienu (203-450-8)) [1]

203-448-7 
[1]

106-97-8 [1]

Isobutan (obsahující ≥ 0,1 % 
butadienu (203-450-8)) [2]

601-004-01-8

200-857-2 
[2]

75-28-5 [2]

C, S

Buta-1,3-dien;butadien 601-013-00-X 203-450-8 106-99-0 D

Benzen 601-020-00-8 200-753-7 71-43-2
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Vinylchlorid; chlorethen 602-023-00-7 200-831-0 75-01-4

Bis(chlormethyl)ether 603-046-00-5 208-832-8 542-88-1

Chlormethyl(methyl)ether 603-075-00-3 203-480-1 107-30-2

2-naftylamin; beta-naftylamin 612-022-00-3 202-080-4 91-59-8

Benzidin; 4,4’-diaminobifenyl; 
bifenyl-4,4’-endiamin

612-042-00-2 202-199-1 92-87-5

Soli benzidinu 612-070-00-5

Soli 2-naftylaminu 612-071-00-0 209-030-0 
[1]
210-313-6 
[2]

553-00-4 [1]

612-52-2 [2]

Bifenyl-4-ylamin; 4-aminobifenyl 612-072-00-6 202-177-1 92-67-1

Soli bifenyl-4-ylaminu; soli 4-
aminobifenylu

612-073-00-1

Dehet, černouhelný; černouhelný 
dehet

(Vedlejší produkt rozkladné 
destilace uhlí. Téměř černá 
polotuhá hmota. Složitá směs 
aromatických uhlovodíků, 
fenolických sloučenin, dusíkatých 
bází a thiofénu.)

648-081-00-7 232-361-7 8007-45-2
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Dehet, černouhelný, 
vysokoteplotní; černouhelný 
dehet

(Kondenzační produkt získaný 
ochlazením přibližně na teplotu 
okolí plynu vzniklého při 
vysokoteplotní (nad 700 °C) 
rozkladné destilaci uhlí. Černá 
viskózní kapalina s hustotou vyšší 
než voda. Tvoří ji převážně 
složitá směs aromatických 
uhlovodíků s kondenzovanými 
jádry. Může obsahovat malá 
množství fenolických sloučenin 
a aromatických dusíkatých bází.)

648-082-00-2 266-024-0 65996-89-6

Dehet, černouhelný, 
nízkoteplotní; černouhelný olej

(Kondenzační produkt získaný 
ochlazením přibližně na teplotu 
okolí plynu vzniklého při 
nízkoteplotní (pod 700 °C) 
rozkladné destilaci uhlí. Černá 
viskózní kapalina s hustotou vyšší 
než voda. Je složen převážně 
z aromatických uhlovodíků 
s kondenzovanými jádry, 
fenolických sloučenin, 
aromatických dusíkatých bází 
a jejich alkyl derivátů.)

648-083-00-8 266-025-6 65996-90-9

Dehet, hnědouhelný;
(Olej vydestilovaný 
z hnědouhelného dehtu. Je tvořen 
převážně z alifatických, 
naftenických a aromatických 
uhlovodíků s jedním až třemi 
jádry, jejich alkyl derivátů, 
heteroaromatů a fenolů s jedním 
a dvěma jádry, s rozmezím 
teploty varu přibližně 150 °C až 
360 °C.)

648-145-00-4 309-885-0 101316-83-0
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