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č. EINECS Názov/skupina č. CAS

232-442-7 Loj, hydrogenovaný 8030-12-4

232-675-4 Dextrín 9004-53-9

232-679-6 Škrob

Vysoko polymérny sacharid pochádzajúci zvyčajne 

z obilných zŕn, kukurice, pšenice a ciroku a z 

koreňov a hľúz zemiakov a manioku. Zahŕňa škrob, 

ktorý bol tepelne želatínovaný za prítomnosti vody.

9005-25-8

232-940-4 Maltodextrín 9050-36-6

234-328-2 Vitamín 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 Mastné kyseliny, kokosová, metylestery 61788-59-8

262-989-7 Mastné kyseliny, lojová, metylestery 61788-61-2

263-060-9 Mastné kyseliny, ricínový olej 61789-44-4

263-129-3 Mastné kyseliny, lojová 61790-37-2

265-995-8 Buničina 65996-61-4
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č. EINECS Názov/skupina č. CAS

266-925-9 Mastné kyseliny, C12-18

Táto látka je identifikovaná v SDA pod 

názvom: C12-C18 kyselina alkyl karboxylová a 

SDA oznamovacím číslom: 16-005-00.

67701-01-3

266-928-5 Mastné kyseliny C16-18

Táto látka je identifikovaná v SDA pod 

názvom: C16-C18 kyselina alkyl karboxylová a 

SDA oznamovacím číslom: 19-005-00.

67701-03-5

266-929-0 Mastné kyseliny, C8-18 a C18-nenasýt.

Táto látka je identifikovaná v SDA pod 

názvom: C8-C18 a C18 nenasýtená kyselina alkyl

karboxylová a SDA oznamovacím číslom: 01-005-

00.

67701-05-7

266-930-6 Mastné kyseliny, C14-18 a C16-18-nenasýt.

Táto látka je identifikovaná v SDA pod 

názvom: C14-C18 a C16-C18 nenasýtená kyselina 

alkyl karboxylová a SDA oznamovacím číslom:

67701-06-8

266-932-7 Mastné kyseliny, C16-C18 a C18-nenasýt.

Táto látka je identifikovaná v SDA pod názvom: 

C16-C18 a C18 nenasýtená kyselina alkyl 

karboxylová a SDA oznamovacím číslom: 11-005-

00

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

266-948-4 Glyceridy, C16-18 a C18-nenasýt.

Táto látka je identifikovaná v SDA pod názvom:

C16-C18 a C18 nenasýtený trialkyl glycerid a SDA 

oznamovacím číslom: 11-001-00.

67701-30-8

267-007-0 Mastné kyseliny, C14-18 a C16-18-nenasýt., 

metylestery

Táto látka je identifikovaná v SDA pod názvom: 

metylester C14-C18 a C16-C18 nenasýtenej 

kyseliny alkyl karboxylovej a SDA oznamovacím 

číslom: 04-010-00.

67762-26-9

267-013-3 Mastné kyseliny, C6-12

Táto látka je identifikovaná v SDA pod názvom: 

C6-C12 kyselina alkyl karboxylová a SDA 

oznamovacím číslom: 13-005-00.

67762-36-1

268-099-5 Mastné kyseliny, C14-22 a C16-22 nenasýt.

Táto látka je identifikovaná v SDA pod názvom: 

C14-C22 a C16-C22 nenasýtená kyselina alkyl 

karboxylová a SDA oznamovacím číslom: 07-005-

00

68002-85-7

268-616-4 Sirupy, kukuričné, dehydratované 68131-37-3

269-657-0 Mastné kyseliny, sójová 68308-53-2

269-658-6 Glyceridy, loj mono-, di- a tri-, hydrogénované 68308-54-3
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č. EINECS Názov/skupina č. CAS

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

270-304-8 Mastné kyseliny, ľanový olej 68424-45-3

270-312-1 Glyceridy, C16-18 a C18-nenasýt. mono- a di-

Táto látka je identifikovaná v SDA pod názvom:

C16-C18 a C18 nenasýtený alkyl a C16-C18 a C18

nenasýtený dialkyl glycerid a SDA oznamovacím 

číslom: 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-nenasýt. 90990-15-1

296-916-5 Mastné kyseliny, repkový olej, s malým obsahom 

kyseliny erukovej
93165-31-2
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PRÍLOHA V

VÝNIMKY Z REGISTRAČNEJ POVINNOSTI 

V SÚLADE S ČLÁNKOM 2 ODS. 7 PÍSM. b)

1. Látky, ktoré vznikajú chemickou reakciou, ku ktorej dochádza náhodne v dôsledku 

vystavenia inej látky alebo výrobku vplyvom prostredia, ako napríklad vplyvom 

vystavenia vzduchu, vlhkosti, mikrobiologickým organizmom alebo slnečnému svetlu;

2. Látky, ktoré vznikajú chemickou reakciou, ku ktorej dochádza náhodne v dôsledku 

skladovania inej látky, prípravku alebo výrobku;

3. Látky, ktoré vznikajú chemickou reakciou, ku ktorej dochádza pri konečnom použití iných 

látok, prípravkov alebo výrobkov, a ktoré samotné nie sú vyrábané, dovážané alebo

uvádzané na trh;

4. Látky, ktoré sa samotné nevyrábajú, nedovážajú alebo neuvádzajú na trh a ktoré vznikajú 

chemickou reakciou, ku ktorej dochádza, keď:

a) stabilizátor, farbivo, ochucovacie činidlo, antioxidant, plnidlo, riedidlo, nosič, 

povrchovo aktívne činidlo, plastifikátor, protikorózny prostriedok, protipenový 

prostriedok alebo odpeňovač, disperzant, inhibítor zrážania, desikant, pojidlo, 

emulgátor, odstraňovač emulgátora, odvodňovacie činidlo, aglomeračné činidlo, 

látka na zvýšenie adhézie, modifikátor prietoku, neutralizátor pH, sekvesterant, 

koagulátor, vločkovacie činidlo, retardér horenia, mazadlo, chelačné činidlo alebo 

činidlo použité na kontrolu kvality funguje podľa očakávania, alebo

b) látka určená výlučne na zisťovanie konkrétnych fyzikálno-chemických vlastností 

účinkuje podľa očakávania;
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5. Medziprodukty, pokiaľ samotné nie sú dovážané alebo uvádzané na trh;

6. Hydráty látok alebo hydratované ióny, ktoré vznikli spojením látky s vodou, za 

predpokladu, že látka bola registrovaná výrobcom alebo dovozcom s použitím tejto 

výnimky;

7. Tieto látky, ktoré sa vyskytujú v prírode, ak nie sú chemicky zmenené:

nerasty, rudy, koncentráty rúd, cementový slinok, zemný plyn, skvapalnený ropný plyn, 

kondenzát zemného plynu, procesné plyny a ich zložky, ropa, uhlie, koks;

8. Látky vyskytujúce sa v prírode iné, ako sú uvedené v odseku 7, ak nie sú chemicky 

zmenené, pokiaľ nespĺňajú kritériá klasifikácie ako nebezpečné podľa smernice 

67/548/EHS;

9. Základné elementárne látky, ktorých nebezpečenstvá a riziká sú dobre známe: 

vodík, kyslík, vzácne plyny (argón, hélium, neón, xenón), dusík.
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PRÍLOHA VI

INFORMAČNÉ POŽIADAVKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 10

USMERŇUJÚCE POZNÁMKY

K PLNENIU POŽIADAVIEK PRÍLOH VI AŽ XI

Prílohy VI až XI uvádzajú informácie, ktoré sa predkladajú na účely registrácie a hodnotenia podľa 

článkov 10, 12, 13, 39, 40 a 45. Štandardné požiadavky na najnižšiu hmotnostnú úroveň sa 

uvádzajú v prílohe VII a pri každom dosiahnutí novej hmotnostnej úrovne sa musia pridať 

požiadavky z príslušnej prílohy. Požiadavky na presné informácie sa pri každej registrácii líšia 

podľa hmotnosti, použitia a expozície. Prílohy sa preto berú do úvahy ako celok a v spojitosti s 

celkovými registračnými požiadavkami, hodnotením a povinnosťou zabezpečiť starostlivosť.

KROK 1 – ZBER A VÝMENA EXISTUJÚCICH INFORMÁCIÍ

Registrujúci zhromažďuje všetky dostupné údaje z testoch o látke, ktorá sa má registrovať, čo 

zahŕňa aj vyhľadávanie relevantných informácií o látke v literatúre. Podľa možností by sa 

registrácie mali predkladať spoločne v súlade s článkami 11 alebo 19. Umožní sa tým vzájomné 

poskytovanie informácií o testoch a predíde sa zbytočnému testovaniu a znížia sa náklady. 

Registrujúci by mal tiež zbierať všetky ostatné dostupné a relevantné informácie o látke bez ohľadu 

na to, či sa na špecifickej hmotnostnej úrovni vyžaduje testovanie pre daný koncový bod alebo nie. 

To by malo zahŕňať aj informácie z alternatívnych zdrojov (napríklad z (Q)SAR, krížového 

porovnania s inými látkami, testov in vivo a in vitro, epidemiologických údajov), ktoré môžu 

pomôcť určiť prítomnosť alebo neprítomnosť nebezpečných vlastností látky a ktoré môžu v istých 

prípadoch nahradiť výsledky testov na zvieratách.
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Okrem toho by sa mali zbierať informácie o expozícii, používaní a opatrení na manažment rizík v

súlade s článkom 10 a touto prílohou. Po zohľadnení všetkých týchto informácií bude môcť 

registrujúci určiť potrebu získania ďalších informácií.

KROK 2 – ZVÁŽENIE POTREBY INFORMÁCIÍ

Registrujúci zistí, aké informácie sú potrebné na registráciu. Najprv sa podľa hmotnosti určí 

príslušná príloha alebo prílohy, podľa ktorých sa bude postupovať. V týchto prílohách sa uvádzajú 

štandardné informačné požiadavky, posudzujú sa však v spojitosti s prílohou XI, čo umožňuje 

odchýlku od štandardného postupu v prípadoch, v ktorých sa dá odôvodniť. V tejto etape je 

potrebné zvážiť najmä informácie o expozícii, použití a opatreniach na manažment rizík s cieľom 

určiť potrebu informácií o látke.

KROK 3 – ZISTENIE CHÝBAJÚCICH INFORMÁCIÍ

Registrujúci potom porovná potrebné informácie pre látku, s už dostupnými informáciami a zistí, 

ktoré ešte chýbajú. V tejto etape je dôležité zabezpečiť, aby boli informácie relevantné a v 

dostatočnej kvalite na splnenie požiadaviek.

KROK 4 – ZÍSKANIE NOVÝCH ÚDAJOV/NAVRHNUTIE STRATÉGIE SKÚŠOK

V niektorých prípadoch nebude potrebné získať nové údaje. Ak sa však zistí, že chýbajú nejaké 

informácie, ktoré treba doplniť, získajú sa nové údaje (prílohy VII a VIII) alebo sa navrhne stratégia 

skúšok (prílohy IX a X) v závislosti od hmotnosti. Nové testy na stavovcoch sa vykonajú alebo 

navrhnú len ako posledná možnosť, keď sa vyčerpali všetky ostatné zdroje údajov.

Predpisy uvedené v prílohách VII až XI môžu v niektorých prípadoch vyžadovať realizáciu istých 

testov pred realizáciou štandardných požiadaviek alebo okrem nich.
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POZNÁMKY

Poznámka 1: Ak nie je technicky možné poskytnúť niektoré informácie, alebo ak sa z vedeckého 

hľadiska zdá, že ich poskytnutie je zbytočné, musia sa jasne uviesť dôvody v súlade s príslušnými 

ustanoveniami.

Poznámka 2: Registrujúci môže vyhlásiť, že určité informácie predložené v registračnej

dokumentácii sú obchodne citlivé a ich zverejnenie by ho mohlo obchodne poškodiť. V tomto 

prípade vymenuje jednotlivé položky a poskytne k nim zdôvodnenie.

INFORMÁCIE UVEDENÉ V ČLÁNKU 10 PÍSM. a) BODOCH (i) AŽ (v)

1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O REGISTRUJÚCOM

1.1. Registrujúci

1.1.1. Meno alebo názov, adresa, telefónne číslo, faxové číslo a adresa elektronickej pošty

1.1.2. Kontaktná osoba

1.1.3. Miesto výroby u registrujúceho a prípadne miesta vlastného použitia

1.2. Spoločné predkladanie údajov

Články 11 alebo 19 predpokladajú, že časti registrácie môže v mene ostatných výrobcov 

alebo dovozcov predložiť jeden výrobca alebo dovozca.
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V tomto prípade uvedie tento výrobca alebo dovozca identifikáciu ostatných výrobcov 

alebo dovozcov, pričom uvedie:

– ich mená alebo názvy, adresy, telefónne čísla, faxové čísla a adresy elektronickej 

pošty,

– časti terajšej registrácie, ktorá sa vzťahuje na ostatných výrobcov alebo dovozcov.

Uvedú podľa vhodnosti čísla uvedené v tejto prílohe alebo v prílohách VII až X.

Všetci ďalší výrobcovia alebo dovozcovia uvedú výrobcu/dovozcu, ktorý koná v ich mene, 

pričom uvedú:

– jeho meno alebo názov, adresu, telefónne číslo, faxové číslo a adresu elektronickej 

pošty,

– časti registrácie, ktoré predkladá uvedený výrobca alebo dovozca.

Uvedú podľa vhodnosti čísla uvedené v tejto prílohe alebo v prílohách VII až X.

2. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY

Informácie uvedené v tomto oddieli musia byť postačujúce na identifikáciu každej látky. 

Ak nie je technicky možné poskytnúť informácie o jednej alebo viacerých ďalej uvedených 

položkách alebo ak sa z vedeckého hľadiska zdá, že ich poskytnutie je zbytočné, musia sa 

jasne uviesť dôvody.

2.1. Názov alebo iný identifikátor každej látky
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2.1.1. Názvy z nomenklatúry IUPAC alebo iné medzinárodné chemické názvy

2.1.2. Iné názvy (bežný názov, obchodný názov, skratka)

2.1.3. Číslo EINECS alebo ELINCS (ak je dostupné a potrebné)

2.1.4. Názov a číslo CAS (ak sú dostupné)

2.1.5. Iný identifikačný kód (ak je dostupný)

2.2. Informácie o molekulárnych a štruktúrnych vzorcoch každej látky

2.2.1. Molekulárny a štruktúrny vzorec (vrátane notácie SMILES, ak je dostupná)

2.2.2 Informácie o optickej aktivite a typickom podieli (priestorových) izomérov (ak sú dostupné 

a potrebné)

2.2.3. Molekulová hmotnosť alebo rozpätie molekulovej hmotnosti

2.3. Zloženie každej látky

2.3.1. Stupeň čistoty (%)

2.3.2. Druh znečistenia vrátane izomérov a vedľajších produktov

2.3.3. Percentuálny podiel (významnejšieho) hlavného znečistenia

2.3.4. Povaha a obsah vyjadrený poriadkom (...ppm, ... %) každej prísady (napr. stabilizátorov 

alebo inhibítorov)
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2.3.5. Spektrálne údaje (ultrafialové, infračervené, nukleárna magnetická rezonancia alebo 

hmotnostné spektrum)

2.3.6. Chromatogram z vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie alebo plynovej 

chromatografie

2.3.7. Opis analytických metód alebo príslušné bibliografické odkazy k identifikácii látky a k 

prípadnej identifikácii znečistenia a prísad. Tieto informácie postačujú na umožnenie 

opakovania metód.

3. INFORMÁCIE O VÝROBE A POUŽITIACH LÁTOK

3.1. Celková výroba a/alebo dovoz v tonách na výrobcu alebo dovozcu ročne v:

kalendárnom roku registrácie (odhadované množstvo)

3.2. V prípade výrobcu: stručný opis technologického procesu použitého pri výrobe

Nevyžadujú sa presné podrobnosti o procese, najmä nie tie, ktoré majú z komerčného 

hľadiska citlivý charakter.

3.3. Uvedenie hmotnosti na jeho vlastné použitia

3.4. Forma (látka, prípravok alebo výrobok) a/alebo fyzikálne skupenstvo, v akom sa látka 

poskytuje následným užívateľom. Koncentrácia alebo rozpätie koncentrácie látky v 

prípravkoch poskytovaných následným užívateľom a množstvá látky vo výrobkoch 

poskytované následným užívateľom.
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3.5. Stručný všeobecný opis určených použití

3.6. Informácie o množstve a zložení odpadu vznikajúceho pri výrobe a určených použitiach

3.7. Neodporúčané použitia (pozri položku 16 karty bezpečnostných údajov)

Prípadné identifikovanie použití, ktoré registrujúci neodporúča a zdôvodnenie (t.j. 

nepovinné odporúčania dodávateľa). Takýto zoznam nemusí byť vyčerpávajúci.

4. KLASIFIKÁCIA A OZNAČOVANIE

4.1. Klasifikácia nebezpečnosti látok vyplývajúca z uplatňovania článkov 4 a 6 smernice 

67/548/EHS;

Pre každú položku by sa mali navyše uviesť dôvody, prečo nie je pre daný koncový bod 

uvedená žiadna klasifikácia (napr. chýbajú údaje, údaje bez možnosti vytvoriť záver, údaje 

z ktorých vyplývajú závery, ale nie dostatočné na klasifikáciu);

4.2. Výsledné označenie nebezpečnosti látok vyplývajúce z uplatňovania článkov 23, 24 a 25 

smernice 67/548/EHS;

4.3. Prípadné osobitné koncentračné limity, vyplývajúce z uplatňovania článku 4 ods. 4 

smernice 67/548/EHS a článkov 4 až 7 smernice 1999/45/ES.

5. USMERNENIE O BEZPEČNOM POUŽÍVANÍ:

Tieto informácie sú v súlade s informáciami z karty bezpečnostných údajov, ak sa takáto 

karta bezpečnostných údajov vyžaduje podľa článku 31 tohto nariadenia.
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5.1. Opatrenia na poskytnutie prvej pomoci (položka 4 karty bezpečnostných údajov)

5.2. Protipožiarne opatrenia (položka 5 karty bezpečnostných údajov)

5.3. Opatrenia pri náhodnom uvoľnení látky (položka 6 karty bezpečnostných údajov)

5.4. Manipulácia a skladovanie (položka 7 karty bezpečnostných údajov)

5.5. Dopravné informácie (položka 14 karty bezpečnostných údajov)

Ak sa nevyžaduje správa o chemickej bezpečnosti, vyžadujú sa tieto doplňujúce 

informácie:

5.6. Kontrola expozície/osobná ochrana (položka 8 karty bezpečnostných údajov)

5.7. Stabilita a reaktivita (položka 10 karty bezpečnostných údajov)

5.8. Opatrenia pri zneškodňovaní

5.8.1. Opatrenia pri zneškodňovaní (položka 13 karty bezpečnostných údajov)

5.8.2. Informácie o recyklácii a spôsoboch zneškodnenia pre priemysel

5.8.3. Informácie o recyklácii a spôsoboch zneškodnenia pre verejnosť
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6. INFORMÁCIE O EXPOZÍCII PRE LÁTKY REGISTROVANÉ V MNOŽSTVÁCH OD 1 

DO 10 TON NA VÝROBCU ALEBO DOVOZCU

6.1. Kategória hlavného použitia:

6.1.1. a) priemyselné použitie a/alebo

b) profesionálne použitie a/alebo

c) spotrebiteľské použitie

6.1.2. Špecifikácia pre priemyselné a profesionálne použitie:

a) použitie v uzavretých systémoch a/alebo

b) použitie s výsledným začlenením do matrice alebo na matricu a/alebo

c) nedisperzné použitie a/alebo

d) disperzné použitie

6.2. Významné expozičné cesty:

6.2.1. Expozícia ľudí:

a) orálna a/alebo

b) dermálna a/alebo

c) inhalačná
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6.2.2. Expozícia životného prostredia

a) voda a/alebo

b) ovzdušie a/alebo

c) tuhý odpad a/alebo

d) pôda

6.3. Vzorec expozície:

a) náhodná/zriedkavá a/alebo

b) príležitostná a/alebo

c) stála/častá
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PRÍLOHA VII

ŠTANDARDNÉ INFORMAČNÉ POŽIADAVKY PRE LÁTKY VYRÁBANÉ ALEBO 

DOVÁŽANÉ V MNOŽSTVÁCH OD 1 TONY

Stĺpec 1 tejto prílohy stanovuje štandardné informácie vyžadované pre:

a) zavedené látky vyrábané alebo dovážané v množstvách od 1 do 10 ton;

b) zavedené látky vyrábané alebo dovážané v množstvách od 1 do 10 ton, a ktoré spĺňajú 

kritériá v prílohe II v súlade s článkom 12 ods. 1 písm. a) a b); a

c) látky vyrábané alebo dovážané v množstvách od 10 ton.

Poskytnú sa všetky ďalšie relevantné a dostupné fyzikálno-chemické, toxikologické a 

ekotoxikologické informácie. Pre látky, ktoré nespĺňajú kritéria v prílohe III sa vyžadujú iba 

fyzikálno-chemické požiadavky stanovené v oddieli 7 tejto prílohy.

Stĺpec 2 tejto prílohy vymenúva osobitné pravidlá, podľa ktorých možno požadované štandardné 

informácie vynechať a nahradiť inými informáciami poskytnutými v inej etape alebo inak upraviť. 

Ak sú splnené podmienky, za ktorých umožňuje stĺpec 2 tejto prílohy urobiť úpravy, registrujúci to 

jednoznačne uvedie aj s dôvodmi každej úpravy v príslušnej položke v dokumentácii k registrácii.

Registrujúci môže okrem týchto osobitných pravidiel upraviť požadované štandardné informácie 

stanovené v stĺpci 1 tejto prílohy podľa všeobecných pravidiel uvedených v prílohe XI s výnimkou 

oddielu 3 o vynechaní expozície prispôsobenej danej látke. Aj v tomto prípade jasne uvedie dôvody 

každého rozhodnutia o úprave štandardných informácií v príslušných položkách v dokumentácii k 

registrácii, pričom sa odvolá na príslušné osobitné pravidlá zo stĺpca 2 alebo v prílohe XI1.

  

1 Poznámka: platia aj podmienky, ktoré si nevyžadujú osobitný test, ktoré sú stanovené v 
príslušných testovacích metódach v nariadení Komisie o testovacích metódach, ako sa 
uvádza v článku 13 ods. 2, ktoré sa neopakujú v stĺpci 2.
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Pred vykonaním nových testov na identifikáciu vlastností uvedených v tejto prílohe sa najprv 

posúdia všetky dostupné údaje in vitro, údaje in vivo, historické údaje, údaje z platných (Q)SAR a 

údaje zo štrukturálne podobných látok (prístup krížového porovnania). Zamedzia sa testy /žieravých

látok in vivo v koncentrácii/dávkach vyvolávajúcich poleptanie. Pred testovaním by sa okrem tejto 

prílohy mali zohľadňovať aj ďalšie usmernenia o stratégiách testovania.

Ak sa pre niektoré koncové body neposkytnú informácie z iných dôvodov, než sú uvedené v stĺpci 2 

tejto prílohy alebo v prílohe XI, táto skutočnosť a jej dôvody sa jasne uvedú.
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7. INFORMÁCIE O FYZIKÁLNO-CHEMICKÝCH VLASTNOSTIACH LÁTKY

STĹPEC 1

ŠTANDARDNÉ POŽADOVANÉ INFORMÁCIE

STĹPEC 2

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ PRE ÚPRAVY ZO STĹPCA 1

7.1. Skupenstvo látky pri 20o C a 101,3 kPa

7.2. Teplota topenia/tuhnutia 7.2. Štúdia sa nemusí robiť pod spodnou hranicou -20 °C.

7.3. Teplota varu 7.3. Štúdia sa nemusí robiť:

– pre plyny; alebo

– pre pevné látky, ktoré sa buď topia pri teplotách vyšších ako 300 °C alebo sa pred varom 
rozložia. V takých prípadoch možno teplotu varu pri zníženom tlaku odhadnúť alebo 
domerať; alebo

– pre látky, ktoré sa pred varom rozložia (napr. autooxidáciou, preskupením, degradáciou, 
rozložením, atď.).

7.4. Relatívna hustota 7.4. Štúdia sa nemusí robiť, ak:

– je látka v stálom skupenstve len v roztoku v konkrétnom rozpúšťadle a hustota roztoku je 
podobná hustote rozpúšťadla. V takýchto prípadoch postačí uviesť, či je hustota roztoku 
vyššia alebo nižšia ako hustota rozpúšťadla; alebo

– je látka plynná. V takom prípade sa urobí odhad na základe výpočtu z jej molekulovej 
hmotnosti a zákonov o ideálnom plyne.
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STĹPEC 1

ŠTANDARDNÉ POŽADOVANÉ INFORMÁCIE

STĹPEC 2

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ PRE ÚPRAVY ZO STĹPCA 1

7.5. Tlak pár 7.5. Štúdia sa nemusí robiť, ak teplota topenia presahuje 300 °C.

Ak je teplota topenia medzi 200 °C a 300 °C, postačí limitná hodnota stanovená na základe 

merania alebo uznávanou výpočtovou metódou.

7.6. Povrchové napätie 7.6. Štúdia sa musí robiť, iba ak:

– sa na základe štruktúry očakáva alebo predpovedá povrchová aktivita; alebo

– povrchová aktivita je žiadúcou vlastnosťou materiálu.

Ak je rozpustnosť vo vode pri 20 °C nižšia ako 1 mg/l, test sa nemusí robiť.

7.7. Rozpustnosť vo vode 7.7. Štúdia sa nemusí robiť, ak:

– je látka pri pH 4, 7 a 9 hydrolyticky nestála (polčas rozpadu menší ako 12 hodín); alebo

– látka ľahko oxiduje vo vode.

Ak sa zdá, že látka je v vode „nerozpustná“, vykoná sa limitný test až po detekčný limit 

analytickej metódy.

7.8. Rozdeľovací koeficient

n-oktanol/voda

7.8. Štúdia sa nemusí robiť, ak ide o anorganickú látku. Ak test nemožno vykonať (napr. ak sa 

látka rozkladá, má vysokú povrchovú aktivitu, prudko reaguje počas skúšania alebo sa vo 

vode alebo oktanole nerozpúšťa alebo nemožno získať dostatočne čistú látku), uvedie sa 
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STĹPEC 1

ŠTANDARDNÉ POŽADOVANÉ INFORMÁCIE

STĹPEC 2

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ PRE ÚPRAVY ZO STĹPCA 1

vypočítaná hodnota pre log P ako aj podrobnosti o spôsobe výpočtu.

7.9. Teplota vzplanutia 7.9. Štúdia sa nemusí robiť, ak:

– je látka anorganická; alebo

– látka obsahuje iba prchavé organické zložky s bodmi vzplanutia vyššími 100 °C pre vodné 

roztoky; alebo

– odhadovaná teplota vzplanutia je vyššia ako 200 °C; alebo

– teplotu vzplanutia možno presne predpovedať na základe interpolácie z existujúcich 

charakterizovaných materiálov.
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STĹPEC 1

ŠTANDARDNÉ POŽADOVANÉ INFORMÁCIE

STĹPEC 2

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ PRE ÚPRAVY ZO STĹPCA 1

7.10. Horľavosť 7.10. Štúdia sa nemusí robiť:

– ak ide o pevnú látku, ktorá má výbušné alebo samovznietivé vlastnosti. Na tieto vlastnosti 

treba vždy prihliadať pred posúdením horľavosti; alebo

– pre plyny, ak koncentrácia horľavého plynu v zmesi s inertnými plynmi je tak nízka, že po 

zmiešaní so vzduchom sa vždy nachádza pod spodným limitom; alebo

– pre látky, ktoré sa samovznietia pri styku so vzduchom.
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STĹPEC 1

ŠTANDARDNÉ POŽADOVANÉ INFORMÁCIE

STĹPEC 2

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ PRE ÚPRAVY ZO STĹPCA 1

7.11. Výbušnosť 7.11. Štúdia sa nemusí robiť, ak:

– sa v molekule nenachádzajú chemické skupiny s výbušnými vlastnosťami; alebo

– látka obsahuje chemické skupiny s výbušnými vlastnosťami, ktoré zahŕňajú kyslík 

a vypočítaná kyslíková rovnováha je nižšia ako -200; alebo

– organická látka alebo homogénna zmes organických látok obsahuje chemické skupiny s 

výbušnými vlastnosťami, ale energia exotermického rozkladu je nižšia ako 500 J/g a nástup 

exotermického rozkladu začína pod 500 °C; alebo

– je u zmesí anorganických oxidujúcich látok (Delenie OSN 5.1) s organickými materiálmi 

koncentrácia anorganickej oxidujúcej látky:

– nižšia ako 15% hmotnostných, ak patrí do obalovej skupiny OSN I (vysoká 

nebezpečnosť) alebo II (stredná nebezpečnosť),

– nižšia ako 30% hmotnostných, ak patrí do obalovej skupiny OSN III (malá 

nebezpečnosť).

Poznámka: Test vyvolania výbuchu ani test citlivosti na detonačný otras sa nemusí vykonávať, ak 

je exotermická rozkladná energia organických materiálov menšia ako 800 J/g.
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STĹPEC 1

ŠTANDARDNÉ POŽADOVANÉ INFORMÁCIE

STĹPEC 2

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ PRE ÚPRAVY ZO STĹPCA 1

7.12. Teplota samovznietenia 7.12. Štúdia sa nemusí robiť:

– ak je látka výbušná alebo samovznietivá pri izbovej teplote; alebo

– pri kvapalinách, ktoré sú na vzduchu nehorľavé, napr. ak je teplota vzplanutia vyššia ako 

200 °C; alebo

– pri plynoch bez rozsahu horľavosti; alebo

– pri pevných látkach s bodom tavenia < 160 °C, alebo ak predbežné výsledky vylučujú 

samozohrievanie látky pri teplotách nižších ako 400 °C.

7.13. Oxidačné vlastnosti 7.13. Štúdia sa nemusí robiť, ak:

– ide o výbušnú látku; alebo

– ide o vysoko horľavú látku; alebo

– je látka organickým peroxidom; alebo

– ide o látku, ktorá nie je schopná exotermicky reagovať s výbušnými materiálmi, napríklad 
na základe chemickej štruktúry (napr. organické látky neobsahujúce atómy kyslíka alebo 
halogénov a tieto látky nie sú chemicky viazané na dusík alebo kyslík; alebo anorganické 
látky, ktoré neobsahujú atómy kyslíka alebo halogénov).
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STĹPEC 1

ŠTANDARDNÉ POŽADOVANÉ INFORMÁCIE

STĹPEC 2

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ PRE ÚPRAVY ZO STĹPCA 1

Úplné testy sa nemusia vykonať pri pevných látkach, ak predbežné skúšky jednoznačne 
naznačujú, že testovaná látka má oxidačné vlastnosti.

Ak neexistuje testovacia metóda na zistenie oxidačných vlastností plynných zmesí, hodnotenie 
týchto vlastností sa vykoná metódou odhadu na základe porovnania oxidačného potenciálu 
plynov v zmesi s oxidačným potenciálom kyslíka vo vzduchu.

7.14. Granulometria 7.14. Štúdia sa nemusí robiť, ak je látka je uvádzaná na trh alebo používaná v inom ako pevnom 

stave alebo v inej ako granulovanej forme.
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8. TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

STĹPEC 1

ŠTANDARDNÉ POŽADOVANÉ INFORMÁCIE

STĹPEC 2

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ PRE ÚPRAVY ZO STĹPCA 1

8.1. Podráždenie alebo poleptanie kože 8.1. Kroky 3 a 4 sa nemusia vykonávať, ak:

Hodnotenie tohto koncového bodu tvoria tieto po sebe idúce 

kroky:

(1) hodnotenie dostupných údajov o ľuďoch a zvieratách,

(2) hodnotenie kyselinovej alebo zásaditej rezervy,

(3) skúmanie leptania kože in vitro,

(4) skúmanie podráždenia kože in vitro.

– dostupné informácie naznačujú, že sú splnené kritériá pre klasifikáciu ako „žieravá na

kožu“ alebo „dráždivá pre oči“; alebo

– látka je horľavá na vzduchu pri izbovej teplote; alebo

– látka je klasifikovaná ako veľmi toxická pri styku s kožou; alebo

– štúdia akútnej toxicity kožnou cestou nevykazuje podráždenie kože až po limitnú úroveň 

dávky (2 000 mg/kg telesnej hmotnosti).
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STĹPEC 1

ŠTANDARDNÉ POŽADOVANÉ INFORMÁCIE

STĹPEC 2

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ PRE ÚPRAVY ZO STĹPCA 1

8.2. Podráždenie očí 8.2. Krok 3 sa nemusí vykonať, ak:

Hodnotenie tohto koncového bodu tvoria tieto po sebe idúce 

kroky:

(1) hodnotenie dostupných údajov o ľuďoch a zvieratách,

(2) hodnotenie kyselinovej alebo zásaditej rezervy,

(3) skúmanie podráždenia oka in vitro.

– dostupné informácie naznačujú, že sú splnené kritériá pre klasifikáciu ako „žieravá na

kožu“ alebo „dráždivá pre oči“; alebo

– látka je horľavá na vzduchu pri izbovej teplote;

8.3. Senzibilizácia kože 8.3. Krok 2 sa nemusí vykonať, ak:

Hodnotenie tohto koncového bodu tvoria tieto po sebe idúce 

kroky:

(1) hodnotenie dostupných údajov o ľuďoch, zvieratách a 

alternatívnych údajov,

(2) testovania in vivo.

– dostupné informácie naznačujú, že by látka mala byť klasifikovaná ako senzibilizujúca

alebo žieravá na kožu; alebo

– látka je silnou kyselinou (pH < 2,0) alebo zásadou (pH > 11,5); alebo

– látka je horľavá na vzduchu pri izbovej teplote.

Lokálna vzorka myšacej lymfatickej uzliny (LLNA) je metódou prvej voľby pre skúšanie in vivo. 

Iný test by sa mal používať iba za výnimočných okolností. Predloží sa odôvodnenie použitia 

iného testu.
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STĹPEC 1

ŠTANDARDNÉ POŽADOVANÉ INFORMÁCIE

STĹPEC 2

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ PRE ÚPRAVY ZO STĹPCA 1

8.4. Mutagénnosť 8.4. V prípade pozitívneho výsledku je potrebné zvážiť ďalšie štúdie mutagénnosti.

8.4.1. Štúdia génovej mutácie u baktérií in vitro

8.5. Akútna toxicita 8.5. Štúdie sa nemusia vo všeobecnosti robiť, ak:

– je látka klasifikovaná ako žieravá pri styku s kožou.

8.5.1. Orálna cesta Štúdia sa nemusí robiť, ak je dostupná štúdia o akútnej toxicite inhalačnou cestou (6.5.2).
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9. EKOTOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

STĹPEC 1

ŠTANDARDNÉ POŽADOVANÉ INFORMÁCIE

STĹPEC 2

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ PRE ÚPRAVY ZO STĹPCA 1

9.1. Toxicita pre vodné prostredie

9.1.1. Testovanie krátkodobej toxicity na bezstavovcoch
(prednostne na druhu Daphnia)

Namiesto testovania krátkodobej toxicity môže registrujúci 
zvážiť dlhodobé testovanie vodnej toxicity.

9.1.1. Štúdia sa nemusí robiť, ak:

-existujú zmierňujúce faktory, ktoré naznačujú, že toxicita pre vodné prostredie je 
nepravdepodobná, napríklad ak je látka vysoko nerozpustná vo vode alebo je nepravdepodobné, 
že by prenikla biologickými membránami; alebo

– je k dispozícii štúdia dlhodobej toxicity pre vodné prostredie na bezstavovcoch; alebo

– sú k dispozícii primerané informácie pre environmentálnu klasifikáciu a označovanie.

Štúdia dlhodobej toxicity pre vodné prostredie na dafniách (príloha IX, oddiel 7.1.5) sa zváži, ak 
je látka málo rozpustná vo vode.

9.1.2. Štúdia inhibície rastu vodných rastlín (prednostne na 
riasach)

9.1.2. Štúdia sa nemusí robiť, ak zmierňujúce faktory naznačujú, že toxicita pre vodné prostredie 
je nepravdepodobná, napríklad ak je látka vysoko nerozpustná vo vode alebo je 
nepravdepodobné, že by prenikla biologickými membránami.
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STĹPEC 1

ŠTANDARDNÉ POŽADOVANÉ INFORMÁCIE

STĹPEC 2

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ PRE ÚPRAVY ZO STĹPCA 1

9.2. Degradácia

9.2.1. Biotické látky

9.2.1.1. Ľahká biologická degradabilita 9.2.1.1 Štúdia sa nemusí robiť, ak ide o anorganickú látku.

Poskytnú sa všetky ďalšie relevantné a dostupné fyzikálno-chemické, toxikologické a ekotoxikologické informácie.



7524/8/06 REV 8 jb 1
PRÍLOHA VIII DG C I SK

PRÍLOHA VIII

DOPLŇUJÚCE ŠTANDARDNÉ INFORMAČNÉ POŽIADAVKY PRE LÁTKY VYRÁBANÉ

ALEBO DOVÁŽANÉ V MNOŽSTVÁCH OD 10 TON

Stĺpec 1 tejto prílohy stanovuje štandardné informácie vyžadované pre všetky látky vyrábané alebo 

dovážané v množstvách 10 ton a viac v súlade s článkom 12 ods. 1 písm. c). V súlade s tým sú 

informácie požadované v stĺpci 1 tejto prílohy dodatočné k tým, ktoré sa požadujú v stĺpci 1 prílohy 

VII. Poskytnú sa všetky ďalšie relevantné a dostupné fyzikálno-chemické, toxikologické a 

ekotoxikologické informácie. Stĺpec 2 tejto prílohy vymenúva osobitné pravidlá, podľa ktorých 

možno požadované štandardné informácie vynechať a nahradiť inými informáciami poskytnutými 

v inej etape alebo inak upraviť. Ak sú splnené podmienky, za ktorých umožňuje stĺpec 2 tejto 

prílohy urobiť úpravy, registrujúci to jednoznačne uvedie aj s odôvodnením každej úpravy v 

príslušnej položke v dokumentácii k registrácii.

Registrujúci môže okrem týchto osobitných pravidiel upraviť požadované štandardné informácie 

uvedené v stĺpci 1 tejto prílohy podľa všeobecných pravidiel uvedených v prílohe XI. Aj v tomto 

prípade jasne uvedie dôvody každého rozhodnutia o úprave štandardných informácií v príslušných 

položkách v registračnej dokumentácii, pričom sa odvolá na príslušné osobitné pravidlá zo stĺpca 2 

alebo v prílohe XI1.

  

1 Poznámka: platia aj podmienky, ktoré si nevyžadujú osobitný test, ktoré sú stanovené v 
príslušných testovacích metódach v nariadení Komisie o testovacích metódach, ako sa 
uvádza v článku 13 ods. 2, ktoré sa neopakujú v stĺpci 2.
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Pred vykonaním nových testov na určenie vlastností uvedených v tejto prílohe sa najprv posúdia 

všetky dostupné údaje in vitro, údaje in vivo, historické údaje, údaje z platných (Q)SAR a údaje zo 

štrukturálne podobných látok (prístup krížového porovnania). Zamedzí sa testovanie žieravých

látok in vivo v koncentrácii/dávkach vyvolávajúcich poleptanie. Pred testovaním by sa okrem tejto 

prílohy mali zohľadňovať aj ďalšie usmernenia o stratégiách testovania.

Ak sa pre niektoré koncové body neposkytnú informácie z iných dôvodov, než sú uvedené v stĺpci 2 

tejto prílohy alebo v prílohe XI, táto skutočnosť a jej dôvody sa jasne uvedú.
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8. TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

STĹPEC 1

ŠTANDARDNÉ POŽADOVANÉ INFORMÁCIE

STĹPEC 2

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ PRE ÚPRAVY ZO STĹPCA 1

8.1. Podráždenie kože

8.1.1. Podráždenie kože in vivo 8.1.1. Štúdia sa nemusí robiť, ak:

– je látka klasifikovaná ako žieravá pri styku s kožou alebo dráždivá pre kožu; alebo

– látka je silnou kyselinou (pH < 2,0) alebo zásadou (pH > 11,5); alebo

– látka je horľavá na vzduchu pri izbovej teplote; alebo

– látka je klasifikovaná ako veľmi toxická pri styku s kožou; alebo

– štúdia akútnej toxicity kožnou cestou nevykazuje podráždenie kože až po limitnú úroveň 
dávky (2 000 mg/kg telesnej hmotnosti).
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STĹPEC 1

ŠTANDARDNÉ POŽADOVANÉ INFORMÁCIE

STĹPEC 2

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ PRE ÚPRAVY ZO STĹPCA 1

8.2. Podráždenie očí

8.2.1. Podráždenie očí in vivo 8.2.1. Štúdia sa nemusí robiť, ak:

– je látka klasifikovaná ako dráždivá pre oči s rizikom ich závažného poškodenia; alebo

– je látka klasifikovaná ako žieravá pri styku s kožou a za predpokladu, že ju registrujúci 

klasifikoval ako dráždivú pre oči; alebo

– látka je silnou kyselinou (pH < 2,0) alebo zásadou (pH > 11,5); alebo

– látka je horľavá na vzduchu pri izbovej teplote.

8.4. Mutagénnosť

8.4.2. Štúdia cytogénnosti in vitro na bunkách cicavcov 8.4.2. Štúdia sa zvyčajne nemusí robiť:

– ak sú k dispozícii primerané údaje o teste cytogénnosti in vivo, alebo

– ak je známe, že látka je karcinogénna v kategórii 1 alebo 2 alebo mutagénna v kategórii 1, 

2 alebo 3.
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STĹPEC 1

ŠTANDARDNÉ POŽADOVANÉ INFORMÁCIE

STĹPEC 2

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ PRE ÚPRAVY ZO STĹPCA 1

8.4.3. Štúdia génovej mutácie in vitro na bunkách cicavcov, ak 
sú negatívne výsledky v prílohe VII, oddieli 6.4.1. a v prílohe 
VIII, oddieli 6.4.2.

8.4.3. Štúdia sa obyčajne nemusí robiť, ak sú k dispozícii primerané údaje zo spoľahlivého testu
in vivo génovej mutácie cicavcov.

8.4. V prípade pozitívneho výsledku z akejkoľvek štúdie génovej toxicity z prílohy VII alebo 
VIII je potrebné zvážiť príslušné štúdie mutagénnosti in vivo.

8.5. Akútna toxicita 8.5. Štúdie sa nemusia vo všeobecnosti robiť, ak:

– je látka klasifikovaná ako žieravá pri styku s kožou.

Okrem orálnej cesty (6.5.1.) sa pre látky iné ako plyny sa uvedú informácie spomínané 
v oddieloch 8.5.2. až 8.5.3. pre aspoň jednu ďalšiu cestu. Výber druhej cesty závisí od charakteru 
látky a možnej cesty ľudskej expozície. Ak je iba jedna možná cesta expozície, uvedú sa 
informácie iba pre túto cestu.

8.5.2. Inhalačne 8.5.2. Skúšanie inhalačnou cestou je vhodné, ak expozícia ľudí prostredníctvom vdychovania 

pravdepodobne zohľadňuje tenziu pár látky a/alebo možnosť vystavenia aerosólom, 

časticiam, alebo kvapkám vdýchnuteľnej veľkosti.
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STĹPEC 1

ŠTANDARDNÉ POŽADOVANÉ INFORMÁCIE

STĹPEC 2

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ PRE ÚPRAVY ZO STĹPCA 1

8.5.3. Kožná cesta 8.5.3. Skúšanie kožnou cestou je vhodné, ak:

(1) je vdýchnutie látky nepravdepodobné; a

(2) je pravdepodobný styk s kožou pri výrobe a/alebo použití; a

(3) fyzikálno-chemické a toxikologické vlastnosti naznačujú potenciál významnej miery 

absorpcie cez kožu.

8.6. Toxicita opakovaných dávok

8.6.1. Štúdia krátkodobej toxicity opakovaných dávok (28 

dní), jeden druh, samec a samica, najvhodnejší spôsob podania, 

prihliadnutie na pravdepodobné cesty ľudskej expozície.

8.6.1. Štúdia krátkodobej toxicity (28 dní) sa nemusí robiť, ak:

– je k dispozícii štúdia subchronickej (90 dní) alebo chronickej toxicity za predpokladu, že sa 

pri nich použili vhodné druhy, dávkovanie, rozpúšťadlo a spôsoby podania; alebo

– látka podlieha okamžitému rozpadu a ak sú k dispozícii dostatočné údaje o produktoch 

štiepenia; alebo

– možno vylúčiť relevantnú expozíciu ľudí v súlade s prílohou XI oddiel 3.
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STĹPEC 1

ŠTANDARDNÉ POŽADOVANÉ INFORMÁCIE

STĹPEC 2

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ PRE ÚPRAVY ZO STĹPCA 1

Príslušná cesta sa zvolí na tomto základe:

Skúšanie kožnou cestou je vhodné, ak:

(1) je vdýchnutie látky nepravdepodobné; a

(2) je pravdepodobný styk s kožou pri výrobe a/alebo použití; a

(3) fyzikálno-chemické a toxikologické vlastnosti naznačujú potenciál významnej miery 

absorpcie cez kožu.

Skúšanie inhalačnou cestou je vhodné, ak expozícia ľudí prostredníctvom vdychovania 

pravdepodobne zohľadňuje tenziu pár látky a/alebo možnosť vystavenia aerosólom, časticiam, 

alebo kvapkám vdýchnuteľnej veľkosti.



7524/8/06 REV 8 jb 8
PRÍLOHA VIII DG C I SK

STĹPEC 1

ŠTANDARDNÉ POŽADOVANÉ INFORMÁCIE

STĹPEC 2

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ PRE ÚPRAVY ZO STĹPCA 1

Štúdiu subchronickej toxicity (90 dní) (Príloha IX, oddiel 8.6.2.) navrhne registrujúci, ak:

frekvencia a trvanie ľudskej expozície naznačujú, že je vhodná dlhodobejšia štúdia; 

a je splnená jedna z týchto podmienok:

– iné dostupné údaje naznačujú, že látka môže mať nebezpečné vlastnosti, ktoré štúdiou 

krátkodobej toxicity nemožno zistiť; alebo

– správne navrhnuté toxikokinetické štúdie odhalia hromadenie látky alebo jej metabolitov v 

niektorých tkanivách alebo orgánoch, ktoré by pri štúdii krátkodobej toxicity mohli zostať 

nezistené, ale pri dlhšej expozícii môžu mať nepriaznivé účinky.
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STĹPEC 1

ŠTANDARDNÉ POŽADOVANÉ INFORMÁCIE

STĹPEC 2

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ PRE ÚPRAVY ZO STĹPCA 1

Ďalšie štúdie navrhne registrujúci alebo ich môže požadovať agentúra v súlade s článkom 39 
alebo 40 v prípade, že:

– sa pri 28- alebo 90-dňovej štúdii nepodarilo zistiť NOAEL, pokiaľ príčinou neúspechu 
zisťovania NOAEL nebola absencia nepriaznivých toxických účinkov; alebo

– ide o toxicitu vzbudzujúcu osobitné obavy (napr. závažné/ťažké účinky); alebo

– existujú náznaky účinkov, pre ktoré dostupné dôkazy nepostačujú na toxikologickú 
charakterizáciu a/alebo charakterizáciu rizík. V takých prípadoch môže byť vhodnejšie 
vykonať osobitné toxikologické štúdie určené na preskúmanie týchto účinkov (napr. 
imunotoxicita, neurotoxicita); alebo

– cesta expozície použitá v pôvodnej štúdii opakovaných dávok nebola vhodná z hľadiska 

očakávanej cesty ľudskej expozície a nemožno vypracovať extrapoláciu medzi rôznymi 

cestami; alebo

– v súvislosti s expozíciou existujú osobitné obavy (napr. použitie látky v spotrebiteľských 

výrobkoch, čo vedie k úrovniam expozície, ktoré sú blízko úrovniam dávok, pri ktorých sa 

dá predpokladať toxicita pre ľudí); alebo

– sa pri 28- alebo 90-dňovej štúdii nezistili účinky, ktoré sa prejavujú pri látkach s jasnou 

podobnosťou molekulovej štruktúry so skúmanou látkou.
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STĹPEC 1

ŠTANDARDNÉ POŽADOVANÉ INFORMÁCIE

STĹPEC 2

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ PRE ÚPRAVY ZO STĹPCA 1

8.7. Reprodukčná toxicita 8.7.1 Táto štúdia sa nemusí robiť, ak: je známe, že látka je genotoxický karcinogén a vykonávajú 

sa vhodné opatrenia na manažment rizík; alebo

– je známe, že látka je mutagén pôsobiaci na zárodkové bunky a vykonávajú sa vhodné 

opatrenia na manažment rizík; alebo

– možno vylúčiť relevantnú expozíciu ľudí v súlade s prílohou XI oddiel 3; alebo

– je k dispozícii štúdia prenatálnej vývojovej toxicity (oddiel 8.7.2. tejto prílohy) alebo 

dvojgeneračnej reprodukčnej toxicity (oddiel 8.7.3. tejto prílohy).

Ak je o látke známe, že má nepriaznivé účinky na plodnosť a spĺňa kritériá klasifikácie ako repr. 

kategórie 1 alebo 2: R60, a dostupné údaje sú primerané na podporu rozsiahleho hodnotenia 

rizika, potom nebudú potrebné žiadne ďalšie testy na plodnosť. Musí sa však zvážiť skúšanie 

vývojovej toxicity.

Ak je o látke známe, že spôsobuje vývojovú toxicitu a spĺňa kritériá klasifikácie ako repr. 

kategórie 1 alebo 2: R61, a dostupné údaje sú primerané na podporu rozsiahleho hodnotenia 

rizika, potom nebude potrebné žiadne ďalšie skúšanie vývojovej toxicity. Musí sa však zvážiť 

skúšanie účinkov na plodnosť.
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STĹPEC 1

ŠTANDARDNÉ POŽADOVANÉ INFORMÁCIE

STĹPEC 2

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ PRE ÚPRAVY ZO STĹPCA 1

8.7.1. Skríning reprodukčnej/vývojovej toxicity, jeden druh 

(OECD 421 alebo 422), ak nie sú z dostupných informácií o 

štrukturálne podobných látkach, z odhadov (Q)SAR alebo z 

metód in vitro žiadne dôkazy, že látka môže byť toxická 

v súvislosti s vývojom.

V prípadoch, že existujú vážne obavy o potenciáli nepriaznivých účinkov na plodnosť alebo 

vývoj, môže registrujúci miesto skríningovej štúdie navrhnúť buď štúdiu prenatálnej vývojovej 

toxicity (príloha IX, oddiel 8.7.2.) alebo štúdiu dvojgeneračnej reprodukčnej toxicity (príloha IX, 

oddiel 8.7.3.).

8.8 Toxikokinetika

8.8.1. Hodnotenie toxikokinetického správania látky v miere, 

v akej ju možno odvodiť z príslušných a dostupných informácií.
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9. EKOTOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

STĹPEC 1

ŠTANDARDNÉ POŽADOVANÉ INFORMÁCIE

STĹPEC 2

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ PRE ÚPRAVY ZO STĹPCA 1

9.1.3. Testovanie krátkodobej toxicity na rybách: Namiesto 

skúšania krátkodobej toxicity môže registrujúci zvážiť dlhodobé 

skúšanie vodnej toxicity. 

9.1.3. Štúdia sa nemusí robiť, ak:

– existujú zmierňujúce faktory, ktoré naznačujú, že toxicita pre vodné prostredie je 

nepravdepodobná, napríklad ak je látka vysoko nerozpustná vo vode alebo je 

nepravdepodobné, že by látka prenikla biologickými membránami; alebo

– je k dispozícii štúdia dlhodobej toxicity vodného prostredia na rybách.

Registrujúci navrhne testovanie dlhodobej toxicity vodného prostredia podľa prílohy IX, ak 

hodnotenie chemickej bezpečnosti podľa prílohy I naznačuje potrebu preskúmania ďalších 

účinkov na vodné organizmy. Výber vhodných testov závisí od výsledkov hodnotenia chemickej 

bezpečnosti.

Štúdia dlhodobej toxicity vodného prostredia na rybách (príloha IX, oddiel 9.1.6.) sa zváži, ak je 

látka málo rozpustná vo vode.
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STĹPEC 1

ŠTANDARDNÉ POŽADOVANÉ INFORMÁCIE

STĹPEC 2

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ PRE ÚPRAVY ZO STĹPCA 1

9.1.4. Skúšanie inhibície dýchania aktivovaným kalom 9.1.4. Štúdia sa nemusí robiť, ak:

– nie sú žiadne emisie do čistiarne odpadových vôd; alebo

– existujú zmierňujúce faktory, ktoré naznačujú, že mikrobiálna toxicita je nepravdepodobná, 

napríklad ak je látka vysoko nerozpustná vo vode; alebo

– sa zistí, že látka je rýchlo biologicky rozložiteľná a aplikované skúšobné koncentrácie sú 

v rozmedzí koncentrácií, ktoré sa dajú predpokladať pri vtoku do čistiarne odpadových 

vôd.

Túto štúdiu možno nahradiť testom inhibície nitrifikácie, ak dostupné údaje preukazujú, že látka 

je pravdepodobne inhibítorom rastu mikróbov alebo funkcie najmä nitrifikujúcich baktérií.

9.2. Degradácia 9.2. Ak hodnotenie chemickej bezpečnosti podľa prílohy I naznačí potrebu ďalšieho 

preskúmania degradácie látky, navrhne sa ďalšie skúšaniedegradácie. Výber vhodných skúšok 

závisí od výsledkov hodnotenia chemickej bezpečnosti.
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STĹPEC 1

ŠTANDARDNÉ POŽADOVANÉ INFORMÁCIE

STĹPEC 2

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ PRE ÚPRAVY ZO STĹPCA 1

9.2.2. Abiotické látky

9.2.2.1. Hydrolýza ako funkcia pH. 9.2.2.1. Štúdia sa nemusí robiť, ak:

– je látka ľahko biologicky rozložiteľná; alebo

– je látka vysoko nerozpustná vo vode.

9.3. Osud a správanie sa látky v prostredí

9.3.1. Skríning adsorpcie/desorpcie 9.3.1. Štúdia sa nemusí robiť, ak:

– sa na základe fyzikálno-chemických vlastností látky dá predpokladať, že má nízky 

potenciál adsorpcie (napr. že látka má nízky koeficient oddelenia oktanolu a vody); alebo

– látka a jej príslušné produkty degradácie sa rýchlo rozkladajú.
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PRÍLOHA IX

DOPLŇUJÚCE ŠTANDARDNÉ INFORMAČNÉ POŽIADAVKY PRE LÁTKY VYRÁBANÉ 
ALEBO DOVÁŽANÉ V MNOŽSTVÁCH OD 100 TON

V množstvách uvedených v tejto prílohe musí registrujúci predložiť návrh a časový harmonogram 
splnenia informačných požiadaviek tejto prílohy v súlade s článkom 12 ods. 1 písm. d).

Stĺpec 1 tejto prílohy stanovuje štandardné informácie vyžadované pre všetky látky vyrábané alebo 
dovážané v množstvách od 100 ton v súlade s článkom 12 ods. 1 písm. d). V súlade s tým sú 
informácie požadované v stĺpci 1 tejto prílohy dodatočné k tým, ktoré sa požadujú v stĺpci 1 príloh 
VII a VIII. Poskytnú sa všetky ďalšie relevantné a dostupné fyzikálno-chemické, toxikologické a 
ekotoxikologické informácie. Stĺpec 2 tejto prílohy vymenúva osobitné pravidlá, podľa ktorých 
môže registrujúci navrhnúť vynechať požadované štandardné informácie, nahradiť inými 
informáciami, poskytnúť ich v inej etape alebo inak upraviť. Ak sú splnené podmienky, za ktorých 
umožňuje stĺpec 2 tejto prílohy navrhovať úpravy, registrujúci to jednoznačne uvedie aj s dôvodmi 
návrhu každej úpravy v príslušnej položke v dokumentácii k registrácii.

Registrujúci môže okrem týchto osobitných pravidiel navrhnúť úpravu požadovaných štandardných 
informácií uvedených v stĺpci 1 tejto prílohy podľa všeobecných pravidiel uvedených v prílohe XI. 
Aj v tomto prípade jednoznačne uvedie dôvody každého rozhodnutia o návrhu úpravy štandardných 
informácií v príslušných položkách v dokumentácii k registrácii, pričom sa odvolá na príslušné 
osobitné pravidlá zo stĺpca 2 alebo v prílohe XI1.

  

1 Poznámka: platia aj podmienky, ktoré si nevyžadujú osobitný test, ktoré sú stanovené v 
príslušných testovacích metódach v nariadení Komisie o testovacích metódach, ako sa 
uvádza v článku 13 ods. 2, ktoré sa neopakujú v stĺpci 2.
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Pred vykonaním nových testov na určenie vlastností uvedených v tejto prílohe sa najprv posúdia 
všetky dostupné údaje in vitro, údaje in vivo, historické údaje, údaje z platných (Q)SAR a údaje zo 
štrukturálne podobných látok (prístup krížového porovnania). Zamedzí sa testovanie žieravých
látok in vivo v koncentrácii/dávkach vyvolávajúcich poleptanie. Pred testovaním by sa okrem tejto 
prílohy mali zohľadňovať aj ďalšie usmernenia o stratégiách testovania.

Ak sa pre niektoré koncové body navrhne neposkytnutie informácií z iných dôvodov, než sú 

uvedené v stĺpci 2 tejto prílohy alebo v prílohe XI, táto skutočnosť a jej dôvody sa jasne uvedú.



7524/8/06 REV 8 jb 3
PRÍLOHA IX DG C I SK

7. INFORMÁCIE O FYZIKÁLNO-CHEMICKÝCH VLASTNOSTIACH LÁTKY

STĹPEC 1

ŠTANDARDNÉ POŽADOVANÉ INFORMÁCIE

STĹPEC 2

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ PRE ÚPRAVY ZO STĹPCA 1

7.15. Stabilita v organických rozpúšťadlách a identifikácia 

relevantných produktom degradácie

Vyžaduje sa iba v prípade, ak sa stabilita látky pokladá za 

kritickú.

7.15. Štúdia sa nemusí robiť, ak ide o anorganickú látku.

7.16. Disociačná konštanta 7.16. Štúdia sa nemusí robiť, ak:

– je látka nestála vo vode (polčas rozpadu menší ako 12 hodín) alebo ľahko oxiduje vo 

vode; alebo

– nie je vedecky možné vykonať test napríklad, ak nie je analytická metóda dostatočne 

citlivá.

7.17. Viskozita
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8. TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

STĹPEC 1

ŠTANDARDNÉ POŽADOVANÉ INFORMÁCIE

STĹPEC 2

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ PRE ÚPRAVY ZO STĹPCA 1

8.4. V prípade pozitívneho výsledku akejkoľvek štúdie genotoxicity in vitro z prílohy 

VII alebo VIII a ak nie sú k dispozícii žiadne výsledky zo štúdie in vivo, 

registrujúci navrhne vhodnú štúdiu genotoxicity somatických buniek in vivo.

Ak existuje pozitívny výsledok zo štúdie genotoxicity somatických buniek in vivo, 

mal by sa zvážiť potenciál mutagénnosti zárodočných buniek na základe všetkých 

dostupných údajov vrátane toxikoniteckých dôkazov. Ak nemožno vyvodiť 

jednoznačné závery o mutagénnosti zárodočných buniek, zvážia sa dodatočné 

výskumy.

8.6. Toxicita opakovaných dávok

8.6.1. Štúdia krátkodobej toxicity opakovaných dávok (28 

dní), jeden druh, samec a samička, najvhodnejší spôsob 

podania, prihliadnutie na pravdepodobné cesty ľudskej 

expozície, ak už nebola poskytnutá ako súčasť 

požiadaviek prílohy VIII alebo ak sa už nenavrhli testy 

podľa oddielu 6.6.2. tejto prílohy. V tomto prípade sa 

oddiel 3 prílohy XI neuplatňuje.
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STĹPEC 1

ŠTANDARDNÉ POŽADOVANÉ INFORMÁCIE

STĹPEC 2

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ PRE ÚPRAVY ZO STĹPCA 1

8.6.2. Štúdia subchronickej toxicity (90 dní), jeden druh, 

hlodavec, samec a samica, najvhodnejší spôsob podania, 

prihliada sa na pravdepodobné cesty ľudskej expozície.

8.6.2. Štúdia subchronickej toxicity (90 dní) sa nemusí robiť, ak:

– je k dispozícii spoľahlivá štúdia krátkodobej toxicity (28 dní), z ktorej vyplynuli 

závažné účinky toxicity podľa kritérií na klasifikáciu látky ako R48, pre ktorú 

sledovaný NOAEL-28 dní, s použitím príslušného faktora neistoty umožní 

extrapoláciu na NOAEL-90 dní pre tú istú cestu expozície; alebo

– je k dispozícii spoľahlivá štúdia chronickej toxicity, za predpokladu že sa pri nich 

použili vhodné druhy a spôsoby podania; alebo

– látka podlieha okamžitému rozpadu a sú k dispozícii dostatočné údaje o produktoch 

štiepenia (pre systémové účinky ako aj účinky na mieste prijatia); alebo

– látka je nereaktívna, nerozpustná a nevdýchnuteľná a nie sú dôkazy absorpcie a 

toxicity pri 28-dňovom “limitnom teste”, najmä ak sa takýto model spája s veľmi 

obmedzenou expozíciou ľudí.
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STĹPEC 1

ŠTANDARDNÉ POŽADOVANÉ INFORMÁCIE

STĹPEC 2

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ PRE ÚPRAVY ZO STĹPCA 1

Príslušná cesta sa zvolí na tomto základe:

Testovanie kožnou cestou je vhodné, ak:

(1) je pravdepodobný styk s kožou pri výrobe a/alebo použití; a

(2) z fyzikálno-chemických vlastností vyplýva značná miera absorpcie cez kožu; a

(3) je splnená jedna z týchto podmienok:

– pri teste akútnej dermálnej toxicity pri nižších dávkach ako pri teste orálnej toxicity 

sa pozoruje toxicita; alebo

– sa registrujú systémové účinky alebo iné dôkazy o absorpcii pri skúmaní 

podráždenia kože a/alebo oka; alebo

– testy in vitro naznačujú značnú absorpciu cez pokožku; alebo

– sa zistí značná dermálna toxicita alebo preniknutie kožou pri štrukturálne podobných 

látkach.
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STĹPEC 1

ŠTANDARDNÉ POŽADOVANÉ INFORMÁCIE

STĹPEC 2

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ PRE ÚPRAVY ZO STĹPCA 1

Testovanie inhalačnou cestou je vhodné, ak:

– expozícia ľudí prostredníctvom vdychovania pravdepodobne zohľadňuje tlak pár 

látky a/alebo možnosť vystavenia aerosólom, časticiam, alebo kvapkám 

vdýchnuteľnej veľkosti.
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STĹPEC 1

ŠTANDARDNÉ POŽADOVANÉ INFORMÁCIE

STĹPEC 2

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ PRE ÚPRAVY ZO STĹPCA 1

Ďalšie štúdie navrhne registrujúci alebo ich môže požadovať agentúra v súlade s článkami

39 alebo 40 v prípade ak:

– sa pri 90-dňovej štúdii nepodarilo zistiť NOAEL, pokiaľ príčinou neúspechu zistenia 

NOAEL nebola absencia nepriaznivých toxických účinkov; alebo

– ide o toxicitu s mimoriadnou mierou obáv (napr. závažné/ťažké účinky); alebo

– existujú náznaky účinkov, pre ktoré dostupné dôkazy nepostačujú na toxikologickú 

charakterizáciu a/alebo charakterizáciu rizík. V takých prípadoch môže byť 

vhodnejšie vykonať osobitné toxikologické štúdie určené na preskúmanie týchto 

účinkov (napr. imunotoxicita, neurotoxicita); alebo

– existuje osobitná obava v súvislosti s expozíciou (napr. použitie látky v 
spotrebiteľských výrobkoch, čo vedie k úrovni expozície, ktorá je blízka úrovniam
dávok, pri ktorých sa dá predpokladať toxicita pre ľudí).
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STĹPEC 1

ŠTANDARDNÉ POŽADOVANÉ INFORMÁCIE

STĹPEC 2

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ PRE ÚPRAVY ZO STĹPCA 1

8.7. Reprodukčná toxicita 8.7. Štúdie sa nemusia robiť, ak:

– je známe, že látka je genotoxický karcinogén a vykonávajú sa vhodné opatrenia na 

manažment rizík; alebo

– je známe, že látka je mutagén pôsobiaci na zárodkové bunky a vykonávajú sa vhodné 

opatrenia na manažment rizík; alebo

– látka má nízku toxikologickú aktivitu (pri dostupných testoch sa nezistili žiadne 
dôkazy toxicity), z toxikokinetických údajov možno dokázať, že nedochádza k 
systémovým absorpciám pri príslušných cestách expozície (napr. koncentrácie v 
plazme/krvi sú nižšie ako limit detekcie pri aplikácii citlivej metódy a látka ani jej 
metabolity sa nenachádzajú v moči, žlči alebo vydychovanom vzduchu) a 
nedochádza k žiadnej alebo významnejšej ľudskej expozícii.
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STĹPEC 1

ŠTANDARDNÉ POŽADOVANÉ INFORMÁCIE

STĹPEC 2

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ PRE ÚPRAVY ZO STĹPCA 1

Ak je o látke známe, že má nepriaznivé účinky na plodnosť a spĺňa kritériá klasifikácie ako 

repr. kategórie 1 alebo 2: R60, a dostupné údaje sú primerané na podporu rozsiahleho 

hodnotenia rizika, potom nebudú potrebné žiadne ďalšie testy na plodnosť. Musí sa však 

zvážiť testovanie vývojovej toxicity.

Ak je o látke známe, že spôsobuje vývojovú toxicitu a spĺňa kritériá klasifikácie ako repr. 
kategórie 1 alebo 2: R61, a dostupné údaje sú primerané na podporu rozsiahleho 
hodnotenia rizika, potom nebude potrebné žiadne ďalšie testovanie vývojovej toxicity. 
Musí sa však zvážiť testovanie účinkov na plodnosť.

8.7.2. Štúdia prenatálnej vývojovej toxicity, jeden druh, 
najvhodnejší spôsob podania, prihliadnutie na možnú 
cestu ľudskej expozície ( B.31 nariadenia Komisie o 
testovacích metódach, ako sa uvádza v článku 13 ods. 2 
alebo OECD 414).

8.7.2. Štúdia sa najprv vykoná na jednom druhu. Rozhodnutie o potrebe urobiť štúdiu v 
tomto hmotnostnom pásme alebo ďalšom na druhom druhu sa urobí na základe výsledkov 
prvého testu a všetkých ďalších relevantných dostupných údajov.

8.7.3. Dvojgeneračná štúdia reprodukčnej toxicity, jeden druh, 

samec a samica, najvhodnejší spôsob podania, 

prihliadnutie na možné cesty ľudskej expozície, ak 28-

dňová alebo 90-dňová štúdia naznačuje nepriaznivé 

účinky na reprodukčné orgány alebo tkanivá.

8.7.3. Štúdia sa najprv vykoná na jednom druhu. Rozhodnutie o potrebe vykonania štúdie 

v tomto hmotnostnom pásme alebo ďalšom na druhom druhu sa urobí na základe 

výsledkov prvého testu a všetkých ďalších relevantných dostupných údajov.
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9. EKOTOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

STĹPEC 1

ŠTANDARDNÉ POŽADOVANÉ INFORMÁCIE

STĹPEC 2

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ PRE ÚPRAVY ZO STĹPCA 1

9.1. Toxicita pre vodné prostredie 9.1. Registrujúci navrhne testovanie dlhodobej toxicity, ak hodnotenie chemickej 
bezpečnosti podľa prílohy I naznačuje potrebu ďalšieho preskúmania účinkov na vodné 
organizmy. Výber vhodných testov závisí od výsledkov hodnotenia chemickej bezpečnosti.

9.1.5. Testovanie dlhodobej toxicity na bezstavovcoch
(uprednostňuje sa druh Daphnia), (ak sa už neposkytlo ako 
súčasť požiadaviek z prílohy VII)

9.1.6. Testovanie dlhodobej toxicity na rybách (ak sa už 
neposkytlo ako súčasť požiadaviek z prílohy VIII)

Poskytnú sa informácie za jeden z týchto oddielov: 9.1.6.1., 
9.1.6.2. alebo 9.1.6.3.

9.1.6.1. Test toxicity v skorom štádiu života rýb (FELS)

9.1.6.2. Test krátkodobej toxicity pre ryby v štádiu zárodku a 
mladých rýb

9.1.6.3. Ryby, test rastu mladých jedincov
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STĹPEC 1

ŠTANDARDNÉ POŽADOVANÉ INFORMÁCIE

STĹPEC 2

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ PRE ÚPRAVY ZO STĹPCA 1

9.2. Degradácia 9.2. Registrujúci navrhne ďalšie testovanie biotickej degradácie, ak hodnotenie 

chemickej bezpečnosti podľa prílohy I naznačuje potrebu ďalšieho preskúmania degradácie

látky a produktov jej degradácie. Výber vhodných testov závisí od výsledkov hodnotenia 

chemickej bezpečnosti a môže zahŕňať simulačné testy vo vhodnom médiu (napr. voda, 

sediment alebo pôda).

9.2.1. Biotické látky

9.2.1.2. Simulačné testy definitívnej degradácie v povrchových 

vodách

9.2.1.2. Štúdia sa nemusí robiť, ak:

– je látka vo vode vysoko nerozpustná; alebo

– je látka ľahko biologicky degradovateľná.
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STĹPEC 1

ŠTANDARDNÉ POŽADOVANÉ INFORMÁCIE

STĹPEC 2

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ PRE ÚPRAVY ZO STĹPCA 1

9.2.1.3. Pôdne simulačné testy (pre látky s vysokým potenciálom 

adsorpcie do pôdy)

9.2.1.3. Štúdia sa nemusí robiť:

– ak je daná látka ľahko biologicky degradovateľná; alebo

– ak nie je pravdepodobná priama alebo nepriama expozícia pôdy.

9.2.1.4. Simulačné testy v sedimentoch (pre látky s vysokým 

potenciálom adsorpcie do sedimentov)

9.2.1.4. Štúdia sa nemusí robiť:

– ak je daná látka ľahko biologicky degradovateľná; alebo

– ak nie je pravdepodobná priama a nepriama expozícia sedimentu.

9.2.3. Identifikácia produktov degradácie 9.2.3. Pokiaľ látka nie je ľahko biologicky degradovateľná
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STĹPEC 1

ŠTANDARDNÉ POŽADOVANÉ INFORMÁCIE

STĹPEC 2

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ PRE ÚPRAVY ZO STĹPCA 1

9.3. Osud a správanie sa látky v prostredí

9.3.2. Bioakumulácia vo vodných druhoch, podľa možností u rýb 9.3.2. Štúdia sa nemusí robiť, ak:

– má látka nízky potenciál bioakumulácie (napríklad log Kow < 3) a/alebo 

nízky potenciál preniknúť biologickými membránami; alebo

– je nepravdepodobná priama alebo nepriama expozícia vodnej zložky.

9.3.3. Ďalšie štúdie adsorpcie/desorpcie v závislosti od 
výsledkov štúdie požadovanej v prílohe VIII

9.3.3. Štúdia sa nemusí robiť, ak:

– sa na základe fyzikálno-chemických vlastností látky dá predpokladať, že má 

nízky potenciál adsorpcie (napr. že látka má nízky rozdeľovací koeficient 

oktanolu a vody); alebo

– látka a jej produkty degradácie sa rýchlo rozkladajú.



7524/8/06 REV 8 jb 16
PRÍLOHA IX DG C I SK

STĹPEC 1

ŠTANDARDNÉ POŽADOVANÉ INFORMÁCIE

STĹPEC 2

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ PRE ÚPRAVY ZO STĹPCA 1

9.4. Vplyv na suchozemské organizmy 9.4. Tieto štúdie sa nemusia vykonávať, ak nie je pravdepodobná priama alebo 
nepriama expozícia pôdnej zložky.

Ak neexistujú údaje o toxicite pre pôdne organizmy, na hodnotenie vplyvu expozície na 
pôdne organizmy možno aplikovať metódu segmentovania rovnováhy. Výber vhodných 
testov závisí od výsledkov hodnotenia chemickej bezpečnosti.

Konkrétne pre látky s vysokým potenciálom adsorpcie do pôdy, alebo ktoré sú veľmi 
perzistentné, zváži registrujúci namiesto testovania krátkodobej toxicity testovanie
dlhodobej toxicity.

9.4.1. Krátkodobá toxicita pre bezstavovce

9.4.2. Účinky na pôdne mikroorganizmy

9.4.3. Krátkodobá toxicita pre rastliny
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10. ZISŤOVACIE A ANALYTICKÉ METÓDY

Na požiadanie sa poskytne opis analytických metód pre príslušné zložky životného prostredia, v ktorých sa výskum robil s použitím danej analytickej 

metódy. Ak nie sú analytické metódy dostupné, uvedie sa zdôvodnenie.
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PRÍLOHA X

DOPLŇUJÚCE ŠTANDARDNÉ INFORMAČNÉ POŽIADAVKY PRE LÁTKY VYRÁBANÉ 
ALEBO DOVÁŽANÉ V MNOŽSTVÁCH OD 1 000 TON

V množstvách uvedených v tejto prílohe musí registrujúci predložiť návrh a časový harmonogram 
splnenia informačných požiadaviek tejto prílohy v súlade s článkom 12 ods. 1 písm. e).

Stĺpec 1 tejto prílohy stanovuje štandardné informácie vyžadované pre všetky látky vyrábané alebo 
dovážané v množstvách od 1 000 ton ročne v súlade s článkom 12 ods. 1 písm. e). V súlade s tým sú 
informácie požadované v stĺpci 1 tejto prílohy dodatočné k tým, ktoré sa požadujú v stĺpci 1 príloh 
VII, VIII a IX. Poskytnú sa všetky ďalšie relevantné a dostupné fyzikálno-chemické, toxikologické 
a ekotoxikologické informácie. Stĺpec 2 tejto prílohy vymenúva osobitné pravidlá, podľa ktorých 
môže registrujúci navrhnúť vynechať požadované štandardné informácie, nahradiť inými 
informáciami, poskytnúť ich v inej etape alebo inak upraviť. Ak sú splnené podmienky, za ktorých 
umožňuje stĺpec 2 tejto prílohy navrhovať úpravy, registrujúci to jednoznačne uvedie aj s dôvodmi 
návrhu každej úpravy v príslušnej položke v dokumentácii k registrácii.

Registrujúci môže okrem týchto osobitných pravidiel navrhnúť úpravu požadovaných štandardných 
informácií uvedených v stĺpci 1 tejto prílohy podľa všeobecných pravidiel uvedených v prílohe XI. 
Aj v tomto prípade jednoznačne uvedie dôvody každého rozhodnutia o návrhu úpravy štandardných 
informácií v príslušných položkách v dokumentácii k registrácii, pričom sa odvolá na príslušné 
osobitné pravidlá zo stĺpca 2 alebo v prílohe XI1.

  

1 Poznámka: platia aj podmienky, ktoré si nevyžadujú osobitný test, ktoré sú stanovené v 
príslušných testovacích metódach v nariadení Komisie o testovacích metódach, ako sa 
uvádza v článku 13 ods. 2, ktoré sa neopakujú v stĺpci 2.
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Pred vykonaním nových testov na určenie vlastností uvedených v tejto prílohe sa najprv posúdia 
všetky dostupné údaje in vitro, údaje in vivo, historické údaje, údaje z platných (Q)SAR a údaje zo 
štrukturálne podobných látok (prístup krížového porovnania). Zamedzia sa testy žieravých látok in 
vivo v koncentrácii/dávkach vyvolávajúcich poleptanie. Pred testovaním by sa okrem tejto prílohy 
mali zohľadňovať aj ďalšie usmernenia o stratégiách testovania.

Ak sa pre niektoré koncové body navrhne neposkytnutie informácií z iných dôvodov, než sú 

uvedené v stĺpci 2 tejto prílohy alebo v prílohe XI, táto skutočnosť a jej dôvody sa jasne uvedú.
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8. TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

STĹPEC 1

ŠTANDARDNÉ POŽADOVANÉ INFORMÁCIE

STĹPEC 2

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ PRE ÚPRAVY ZO STĹPCA 1

8.4. V prípade pozitívneho výsledku akejkoľvek štúdie genotoxicity in vitro z príloh VII alebo 

VIII, môže byť potrebný druhý test somatických buniek in vivo, v závislosti od kvality a 

relevancie všetkých dostupných údajov.

Ak existuje pozitívny výsledok zo štúdie genotoxicity somatických buniek in vivo, mal by sa 

zvážiť potenciál mutagénnosti zárodočných buniek na základe všetkých dostupných údajov 

vrátane toxikoniteckých dôkazov. Ak nemožno vyvodiť jednoznačné závery o mutagénnosti 

zárodočných buniek, zvážia sa dodatočné výskumy.
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STĹPEC 1

ŠTANDARDNÉ POŽADOVANÉ INFORMÁCIE

STĹPEC 2

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ PRE ÚPRAVY ZO STĹPCA 1

8.6.3. Dlhodobú štúdiu toxicity opakovaných dávok (≥ 12 mesiacov) môže navrhnúť 

registrujúci alebo ju môže vyžadovať agentúra v súlade s článkami 39 alebo 40, ak frekvencia 

a trvanie expozície ľudí naznačuje, že je potrebná dlhodobejšia štúdia a je splnená jedna z týchto 

podmienok:

– pri 28-dňovej alebo 90-dňovej štúdii sa zistili vážne alebo ťažké účinky toxicity, pričom 

dostupné dôkazy nepostačujú na hodnotenie toxicity alebo charakterizáciu rizika; alebo

– pri 28-dňovej alebo 90-dňovej štúdii sa nezistili účinky, ktoré sa prejavujú pri látkach s 

jasnou podobnosťou molekulárnej štruktúry so skúmanou látkou; alebo

– látka môže mať nebezpečnú vlastnosť, ktorú nemožno zistiť v 90-dňovej štúdii.
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STĹPEC 1

ŠTANDARDNÉ POŽADOVANÉ INFORMÁCIE

STĹPEC 2

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ PRE ÚPRAVY ZO STĹPCA 1

8.6.4. Ďalšie štúdie navrhne registrujúci alebo ich môže požadovať agentúra v súlade s 
článkami 39 alebo 40 v prípade, že:

– ide o toxicitu s mimoriadnou mierou obáv (napr. závažné/ťažké účinky); alebo

– sú náznaky účinkov, pre ktoré dostupné dôkazy nepostačujú na toxikologické hodnotenie 

a/alebo charakterizáciu rizík. V takých prípadoch môže byť vhodnejšie vykonať osobitné

toxikologické štúdie určené na preskúmanie týchto účinkov (napr. imunotoxicita, 

neurotoxicita); alebo

– existuje osobitná obava v súvislosti s expozíciou (napr. použitie látky v spotrebiteľských 

výrobkoch, čo vedie k úrovni expozície, ktorá je blízka úrovni dávok, pri ktorých sa 

pozoruje toxicita).

8.7. Reprodukčná toxicita 8.7. Štúdie sa nemusia robiť, ak:

– je známe, že látka je genotoxický karcinogén a vykonávajú sa vhodné opatrenia na 

manažment rizík; alebo

– je známe, že látka je mutagén pôsobiaci na zárodkové bunky a vykonávajú sa vhodné 

opatrenia na manažment rizík; alebo

– látka má nízku toxikologickú aktivitu (pri dostupných testoch sa nezistili žiadne dôkazy 
toxicity), z toxikokinetických údajov možno dokázať, že nedochádza k systémovým 
absorpciám pri príslušných cestách expozície (napr. koncentrácie v plazme/krvi sú nižšie 
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STĹPEC 1

ŠTANDARDNÉ POŽADOVANÉ INFORMÁCIE

STĹPEC 2

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ PRE ÚPRAVY ZO STĹPCA 1

ako limit detekcie pri aplikácii citlivej metódy a látka ani jej metabolity sa nenachádzajú v 
moči, žlči alebo vydychovanom vzduchu) a nedochádza k žiadnej alebo významnejšej
ľudskej expozícii.

Ak je o látke známe, že má nepriaznivé účinky na plodnosť a spĺňa kritériá klasifikácie ako repr. 

kategórie 1 alebo 2: R60, a dostupné údaje sú primerané na podporu rozsiahleho hodnotenia 

rizika, potom nebudú potrebné žiadne ďalšie testovanie na plodnosti. Musí sa však zvážiť 

testovanie vývojovej toxicity.

Ak je o látke známe, že spôsobuje vývojovú toxicitu a spĺňa kritériá klasifikácie ako repr. 
kategórie 1 alebo 2: R61, a dostupné údaje sú primerané na podporu rozsiahleho hodnotenia
rizika, potom nebude potrebné žiadne ďalšie testovanie vývojovej toxicity. Musí sa však zvážiť 
testovanie účinkov na plodnosť.
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STĹPEC 1

ŠTANDARDNÉ POŽADOVANÉ INFORMÁCIE

STĹPEC 2

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ PRE ÚPRAVY ZO STĹPCA 1

8.7.2. Štúdia vývojovej toxicity, jeden druh, najvhodnejší 
spôsob podania, prihliadnutie na možnú cestu ľudskej expozície 
(OECD 414).

8.7.3. Dvojgeneračná štúdia reprodukčnej toxicity, jeden druh, 

samec a samica, najvhodnejší spôsob administrácie, 

prihliadnutie na možnú cestu ľudskej expozície, ak už nebola 

poskytnutá ako súčasť požiadaviek z prílohy IX.
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STĹPEC 1

ŠTANDARDNÉ POŽADOVANÉ INFORMÁCIE

STĹPEC 2

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ PRE ÚPRAVY ZO STĹPCA 1

8.9.1. Štúdia karcinogénnosti 8.9.1. Štúdiu karcinogénnosti môže navrhnúť registrujúci alebo ju môže požadovať agentúra v 

súlade s článkami 39 alebo 40, ak:

– má látka široké použitie a existujú dôkazy o častej alebo dlhodobej expozícii ľudí; 

a

– látka je klasifikovaná ako mutagén kategórie 3 alebo sú dôkazy zo štúdie 

opakovaných dávok, že látka vyvoláva hyperpláziu a/alebo pred-neoplastické 

lézie.

Ak je látka klasifikovaná ako mutagén kategórie 1 alebo 2, východiskovým 

predpokladom je, že je pravdepodobný genotoxický mechanizmus pre karcinogénnosť. 

V týchto prípadoch sa obyčajne test karcinogénnosti nebude vyžadovať.
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9. EKOTOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

STĹPEC 1

ŠTANDARDNÉ POŽADOVANÉ INFORMÁCIE

STĹPEC 2

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ PRE ÚPRAVY ZO STĹPCA 1

9.2. Degradácia 9.2. Navrhne sa ďalšie skúšanie biotickej degradácie, ak hodnotenie chemickej bezpečnosti 

podľa prílohy I naznačuje potrebu ďalšieho preskúmania degradácie látky a produktov jej 

degradácie. Výber vhodných skúšok závisí od výsledkov hodnotenia chemickej bezpečnosti 

a môže zahŕňať simulačné testy vo vhodnom médiu (napr. voda, sediment alebo pôda).

9.2.1. Biotické látky

9.3. Osud a správanie sa látky v prostredí

9.3.4. Ďalšie informácie o environmentálnom osude a správaní 

látky a/alebo produktov degradácie

9.3.4 Ďalšie skúšanie navrhne registrujúci alebo ho vyžaduje agentúra v súlade s článkami 39 

alebo 40, ak hodnotenie chemickej bezpečnosti podľa prílohy I naznačuje potrebu 

ďalšieho preskúmania osudu a správania sa látky. Výber vhodných skúšok závisí od 

výsledkov hodnotenia chemickej bezpečnosti.
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STĹPEC 1

ŠTANDARDNÉ POŽADOVANÉ INFORMÁCIE

STĹPEC 2

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ PRE ÚPRAVY ZO STĹPCA 1

9.4. Vplyv na suchozemské organizmy 9.4. Registrujúci navrhne dlhodobé testovanie toxicity, ak výsledky hodnotenia chemickej 

bezpečnosti podľa prílohy I naznačujú potrebu ďalšieho preskúmania účinkov látky a/alebo

produktov degradácie na suchozemské organizmy. Výber vhodných testov závisí od 

výsledkov hodnotenia chemickej bezpečnosti.

Tieto štúdie sa nemusia vykonávať, ak nie je pravdepodobná priama alebo nepriama 

expozícia pôdnej zložky.

9.4.4. Testovanie dlhodobej toxicity na bezstavovcoch, ak sa 

už neposkytlo ako súčasť požiadaviek z prílohy IX.

9.4.6. Testovanie dlhodobej toxicity na rastlinách, ak sa už 

neposkytlo ako súčasť požiadaviek z prílohy IX.

9.5.1. Dlhodobá toxicita pre organizmy v sedimentoch 9.5.1. Registrujúci navrhne dlhodobé skúšanie toxicity, ak výsledky hodnotenia chemickej 

bezpečnosti naznačujú potrebu ďalšieho preskúmania účinkov látky a/alebo príslušných 

produktov rozpadu na organizmy v sedimentoch. Výber vhodných skúšok závisí od 

výsledkov hodnotenia chemickej bezpečnosti.

9.6.1. Dlhodobá alebo reprodukčná toxicita pre vtáky 9.6.1. Akákoľvek potreba testovania by sa mala dôkladne zvážiť s prihliadnutím na veľké súbory 

údajov o cicavcoch, ktoré sú zvyčajne pre tento hmotnostný rozsah látky dostupné.
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10. ZISŤOVACIE A ANALYTICKÉ METÓDY

Na požiadanie sa poskytne opis analytických metód pre príslušné zložky životného prostredia, v ktorých sa výskum robil s použitím danej analytickej 

metódy. Ak nie sú analytické metódy dostupné, uvedie sa zdôvodnenie.
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PRÍLOHA XI

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ PRISPÔSOBENIA ŠTANDARDNÉHO TESTOVACIEHO REŽIMU 

USTANOVENÉHO V PRÍLOHÁCH VII AŽ X

Prílohy VII až X stanovujú informačné požiadavky pre všetky látky vyrábané alebo dovážané v 

množstvách:

– od 1 tony v súlade s článkom 12 ods. 1 písm. a),

– od 10 ton v súlade s článkom 12 ods. 1 písm. c),

– od 100 ton v súlade s článkom 12 ods. 1 písm. d), a

– od 1 000 ton v súlade s článkom 12 ods. 1 písm. e).

Okrem osobitných pravidiel stanovených v stĺpci 2 príloh VII až X môže registrujúci upraviť 

štandardný testovací režim v súlade so všeobecne pravidlami uvedenými v oddieli 1 tejto prílohy. 

Príslušné orgány hodnotiacich členských štátov môžu pri hodnotení tieto úpravy štandardného 

testovacieho režimu posúdiť.

1. SKÚŠANIE SA NEJAVÍ VEDECKY POTREBNÉ

1.1. Použitie existujúcich údajov

1.1.1. Údaje o fyzikálno-chemických vlastnostiach na základe pokusov, ktoré neboli vykonané 

podľa GLP alebo testovacích metód uvedených v článku 13 ods. 2
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Údaje sa považujú za rovnocenné s údajmi, ktoré boli vytvorené pomocou 

zodpovedajúcich testovacích metód uvedených v článku 13 ods. 2, ak sú splnené tieto 

podmienky:

(1) primeranosť účelu klasifikácie a označovania a/alebo hodnotenia rizika,

(2) poskytuje sa dostatočná dokumentácia na posúdenie primeranosti štúdie, a

(3) údaje sú platné pre skúmaný koncový bod a štúdia sa vykonáva na prijateľnej úrovni 

záruky kvality.

1.1.2. Údaje o vlastnostiach vplývajúcich na ľudské zdravie a životné prostredie na základe 

pokusov, ktoré neboli vykonané podľa GLP alebo testovacích metód uvedených v článku 

13 ods. 2

Údaje sa považujú za rovnocenné s údajmi, ktoré boli vytvorené pomocou 

zodpovedajúcich testovacích metód uvedených v článku 13 ods. 2, ak sú splnené tieto 

podmienky:

(1) primeranosť účelu klasifikácie a označovania a/alebo hodnotenia rizika,

(2) primerané a spoľahlivé pokrytie kľúčových parametrov, ktoré sa mali skúmať v 

zodpovedajúcich testovacích metódach uvedených v článku 13 ods. 2,

(3) trvanie expozície porovnateľné alebo dlhšie ako je v zodpovedajúcich testovacích 

metódach uvedených v článku 13 ods. 2, ak je trvanie expozície relevantným 

parametrom, a

(4) poskytuje sa primeraná a spoľahlivá dokumentácia štúdie.
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1.1.3. Historické údaje o ľuďoch

Zvážia sa na historické údaje o ľuďoch, akými sú epidemiologické štúdie o vystavenej 

populácii, a údaje o náhodných alebo pracovných expozíciách a klinické štúdie.

Váha údajov pre konkrétne účinky na ľudské zdravie závisí okrem iného od druhu 

analýzy, od pokrytých parametrov a od veľkosti a špecifickosti reakcie a následnej 

predpovedateľnosti účinku. Kritériá na hodnotenie primeranosti údajov sú:

(1) správny výber a charakteristika vystavených a kontrolných skupín,

(2) primeraná charakteristika expozície,

(3) dostatočná dĺžka nasledujúceho sledovania výskytu chorôb,

(4) platná metóda sledovania účinku,

(5) správne ohodnotenie odchýlok a mätúcich faktorov, a

(6) reálna štatistická spoľahlivosť na potvrdenie záverov.

Vo všetkých prípadoch sa poskytne primeraná a spoľahlivá dokumentácia.
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1.2. Váha dôkazov

Dôkaz z niekoľkých nezávislých informačných zdrojov môže mať postačujúcu váhu, aby 

viedol k domnienke/záveru, že látka má alebo nemá konkrétnu nebezpečnú vlastnosť, hoci 

informácie z každého jednotlivého zdroja sa na takýto záver považujú za nedostatočné.

Použitím nových testovacích metód, ktoré ešte neboli zahrnuté do testovacích metód 

uvedených v článku 13 ods. 2 alebo z medzinárodných testovacích metód, ktoré Komisia 

alebo agentúra uzná za rovnocenné, sa možno získajú dôkazy dostatočnej váhy na to, aby 

viedli k záveru, že látka má alebo nemá konkrétnu nebezpečnú vlastnosť.

Ak existujú dostatočne závažné dôkazy, že látka má alebo nemá konkrétnu nebezpečnú 

vlastnosť, potom:

– možno upustiť od ďalšieho testovania tejto vlastnosti na stavovcoch,

– možno upustiť od ďalšieho testovania tejto vlastnosti, ktoré neprebieha na 

stavovcoch.

Vo všetkých prípadoch sa poskytne primeraná a spoľahlivá dokumentácia.



7524/8/06 REV 8 jb 5
PRÍLOHA XI DG C I SK

1.3. Kvalitatívne alebo kvantitatívne modely vzťahu štruktúry a aktivity ((Q)SAR)

Výsledky, ktoré sa získali z platných kvalitatívnych alebo kvantitatívnych modelov vzťahu 

štruktúry a aktivity ((Q)SAR), môžu naznačovať prítomnosť alebo neprítomnosť istej 

nebezpečnej vlastnosti. Namiesto skúšania možno použiť výsledky (Q)SAR, ak sú splnené 

tieto podmienky:

– výsledky sú odvodené z modelu (Q)SAR, ktorého vedecká platnosť je potvrdená,

– látka patrí do oblasti, pre ktorú model (Q)SAR platí,

– výsledky sú primerané na účely klasifikácie a označovania a/alebo hodnotenie rizika,

a

– poskytuje sa primeraná a spoľahlivá dokumentácia o aplikovanej metóde.

Agentúra v spolupráci s Komisiou, členskými štátmi a zainteresovanými stranami 

vypracuje a poskytne usmernenia k posúdeniu, ktoré výsledky (Q)SAR spĺňajú tieto 

podmienky a uvedie k tomu príklady.

1.4. Metódy in vitro

Výsledky, ktoré sa získali vhodnými metódami in vitro, môžu naznačovať prítomnosť 

určitej nebezpečnej vlastnosti alebo môžu byť dôležité vzhľadom na porozumenie 

mechanizmu, čo môže byť dôležité pre hodnotenie. V tomto kontexte sa „vhodnými“ 

metódami rozumejú dostatočne dobre rozpracované podľa medzinárodne dohodnutých 

kritérií priebehu testu (napr. kritériá Európskeho centra pre validáciu alternatívnych metód 

(ECVAM) pre začlenenie testu do procesu predbežného potvrdzovania). V závislosti od 

možného rizika môže byť potrebné okamžité potvrdenie vyžadujúce si testovanie nad 

rozsah informácií požadovaných v prílohách VII alebo VIII, alebo navrhované potvrdenie 

vyžadujúce testovanie nad rozsah informácií požadovaných v prílohách IX alebo X, 

v závislosti od príslušného hmotnostného pásma.
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Ak výsledky, ktoré sa získali použitím takýchto metód in vitro nenaznačujú prítomnosť 

určitej nebezpečnej vlastnosti, v záujme potvrdenia negatívneho výsledku sa príslušný test

pre príslušný hmotnostný rozsah vykoná i tak, okrem prípadov, keď sa testovanie

nevyžaduje v súlade s prílohami VII až X alebo inými pravidlami v tejto prílohe.

Od tohto potvrdenia možno upustiť, ak sú splnené tieto podmienky:

(1) výsledky sú odvodené z metódy in vitro, ktorej vedecká platnosť bola stanovená 

potvrdzujúcou štúdiou podľa medzinárodne platných zásad potvrdzovania,

(2) výsledky sú primerané na účely klasifikácie a označovania a/alebo hodnotenie rizika,

a

(3) poskytuje sa primeraná a spoľahlivá dokumentácia o aplikovanej metóde.

1.5. Zoskupovanie látok a krížové porovnávanie

Látky, ktorých fyzikálno-chemické, toxikologické a ekotoxikologické vlastnosti sú 

pravdepodobne podobné alebo vykazujú pravidelný vzorec, možno v dôsledku 

štrukturálnej podobnosti považovať za skupinu alebo „kategóriu“ látok. Aplikácia 

skupinovej koncepcie si vyžaduje, aby sa ich fyzikálno-chemické vlastnosti, účinky na 

ľudské zdravie a na životné prostredie a environmentálny osud dali predvídať z údajov o 

referenčnej látke (referenčných látok) v rámci skupiny pomocou interpolácie na iné látky 

v skupine (krížový prístup). To zamedzí potrebe skúšať každú látku na pre každý koncový 

bod.
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Podobnosti môžu byť založené na:

(1) spoločnej funkčnej skupine,

(2) spoločných prekurzoroch a/alebo pravdepodobnosti spoločných produktov rozkladu 

prostredníctvom fyzikálnych alebo biologických procesov, ktorých výsledkom sú 

štruktúrne podobné chemické látky, alebo

(3) konštantnom vzorci zmeny potencie vlastností v celej kategórii.

Ak sa aplikuje skupinová koncepcia, látky sa klasifikujú a označujú na tomto základe.

V každom prípade by výsledky mali:

– byť primerané účelu klasifikácie a označovania a/alebo hodnotenie rizika,

– mať primerane a spoľahlivo pokryté kľúčové parametre, ktorými sa zaoberá 

zodpovedajúca testovacia metóda uvedená v článku 13 ods. 2,

– pokrývať trvanie expozície porovnateľné alebo dlhšie ako je v zodpovedajúcej 

testovacej metóde uvedenej v článku 13 ods. 2, ak je trvanie expozície relevantným 

parametrom, a

– poskytovať primeranú a spoľahlivú dokumentáciu o aplikovanej metóde.
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2. TESTOVANIE NIE JE TECHNICKY MOŽNÉ

Od testovania konkrétneho koncového bodu možno upustiť, ak štúdiu technicky nemožno 

vykonať v dôsledku vlastností látky: napr. nemožno použiť veľmi prchavé, vysoko 

reaktívne alebo nestále látky, miešanie látky s vodou môže spôsobovať nebezpečenstvo 

požiaru alebo výbuchu, alebo radiačné označenie látky, ktoré sa v určitých štúdiách 

požaduje nemusí byť možné. Vždy sa dodržiavajú pokyny z návodov k testovacím

metódam uvedeným v článku 13 ods. 2, osobitne pre technické obmedzenia konkrétnej 

metódy.

3. TESTOVANIE PRISPÔSOBENÉ EXPOZÍCII DANOU LÁTKOU

3.1. Testovanie v súlade s oddielmi 8.6. a 8.7. prílohy VIII, prílohou IX a prílohou X možno 

vynechať na základe expozičných scenárov vypracovaných v správe o chemickej 

bezpečnosti.

3.2. Vo všetkých prípadoch sa poskytne primerané odôvodnenie a dokumentácia. Odôvodnenie 

sa zakladá na hodnotení expozície v súlade s oddielom 5 prílohy I a musí byť konzistentné 

s kritériami prijatými podľa oddielu 3.3, pričom osobitné podmienky používania sa musia 

oznámiť prostredníctvom chemického dodávateľského reťazca v súlade s článkami 31

alebo 32.

3.3. Komisia prijme kritériá, ktoré vymedzia, čo predstavuje primerané odôvodnenie podľa 

oddielu 2 v súlade s postupom uvedeným v článku 132 ods. 3 do .......*.

  

* 18 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
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PRÍLOHA XII

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA PRE NÁSLEDNÝCH UŽÍVATEĽOV O HODNOTENÍ LÁTOK 

A PRÍPRAVE SPRÁV O CHEMICKEJ BEZPEČNOSTI

Úvod

Účelom tejto prílohy je stanoviť, ako majú následní užívatelia hodnotiť a dokumentovať, že riziká 

vyplývajúce z látok, ktoré používajú, sú primerane kontrolované počas použitia, na ktoré sa 

nevzťahuje karta bezpečnostných údajov, ktorá im bola dodaná, a že ostatní užívatelia v smere 

dodávateľského reťazca môžu tieto riziká primerane kontrolovať. Hodnotenie sa týka životného 

cyklu látky od jej prijatia následným užívateľom na vlastné použitie a ním určené použitia v smere 

dodávateľského reťazca. Hodnotenie zohľadňuje použitie látky ako takej, látky v prípravku alebo 

vo výrobku.

Pri vykonávaní hodnotenia chemickej bezpečnosti a tvorbe správy o chemickej bezpečnosti 

následný užívateľ berie do úvahy informácie, ktoré dostal od dodávateľa chemickej látky v súlade 

s článkami 31 a 32 tohto nariadenia. Ak je to možné a vhodné, pri posúdení o chemickej 

bezpečnosti sa zohľadňuje hodnotenie vykonané podľa právnych predpisov Spoločenstva (napr. 

hodnotenia rizík vykonané podľa nariadenia (EHS) č. 793/93) a odrazí sa v správe o chemickej 

bezpečnosti. Odchýlky od týchto hodnotení sa musia zdôvodniť. Hodnotenia vykonané v rámci 

iných medzinárodných alebo národných programov sa tiež môžu zohľadniť.
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Proces, ktorým následni používateľ prechádza pri vykonávaní hodnotenia chemickej bezpečnosti a 

tvorbe správy o chemickej bezpečnosti, zahŕňa tri kroky:

Krok 1: Vytvorenie expozičných scenárov

Následný užívateľ vytvorí expozičné scenáre pre použitia, na ktoré sa nevzťahuje karta 

bezpečnostných údajov, ktorá mu bola poskytnutá v súlade s oddielom 5 prílohy I.

Krok 2: V prípade potreby úprava hodnotenia nebezpečnosti od dodávateľa;

Ak sa následný užívateľ domnieva, že nebezpečenstvo a hodnotenia PBT oznámené v karte 

bezpečnostných údajov, ktorá mu bola dodaná, sú primerané, nie je potrebné vykonať ďalšie 

hodnotenie nebezpečnosti alebo hodnotenie PBT a vPvB. V tomto prípade použije príslušné 

informácie, ktoré o charakterizácii rizika poskytol dodávateľ. To uvedie v správe o chemickej 

bezpečnosti.

Ak sa následný užívateľ domnieva, že hodnotenia oznámené v karte bezpečnostných údajov, ktorá 

mu bola dodaná, nie sú primerané, potom vykoná príslušné hodnotenia v súlade s oddielmi 1 až 4

prílohy I, ako sú pre neho relevantné.

V prípadoch, keď sa následný užívateľ domnieva, že na vypracovanie svojej správy o chemickej 

bezpečnosti potrebuje ďalšie informácie okrem k informácií poskytnutých dodávateľom, následný

užívateľ tieto informácie zozbiera. Ak sa tieto informácie dajú získať jedine testami na stavovcoch, 

predloží agentúre návrh stratégie testovania v súlade s článkom 37. Vysvetlí, prečo sa domnieva, že 

sú potrebné ďalšie informácie. Pri čakaní na výsledky ďalších testov zapíše do svojej správy o 

chemickej bezpečnosti opatrenia na manažmentrizík, ktoré zaviedol a ktoré sú určené na 

manažment rizík, ktoré práve skúma.

Po ukončení všetkých doplňujúcich testov následný užívateľ zreviduje správu o chemickej 

bezpečnosti prípadne svoju kartu bezpečnostných údajov, ak sa od neho vyžaduje jej vypracovanie.
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Krok 3: Charakteristika rizika

Charakterizácia rizika sa vykoná pre každý nový expozičný scenár, ako je predpísané v oddieli 

6 prílohy I. Charakterizácia rizika sa uvedie v príslušnej položke správy o chemickej bezpečnosti 

a jej zhrnutie sa uvedie na karte bezpečnostných údajov pod príslušnou položkou.

Pri tvorbe expozičného scenára bude potrebné vytvoriť počiatočné predpoklady o prevádzkových 

podmienkach a opatreniach na manažment rizika. Ak tieto počiatočné predpoklady vedú k 

charakterizácii rizika, ktorá naznačuje neprimeranú ochranu ľudského zdravia a životného 

prostredia, potom je potrebné vykonať iteračný proces so zmenou jedného alebo viacerých faktorov, 

pokým sa nepreukáže primeraná kontrola. To si môže vyžadovať vypracovanie dodatočných 

informácií o nebezpečenstve alebo expozícii alebo primerané zmeny procesu, prevádzkových 

podmienok alebo opatrení na manažment rizika. Iterácie môžu preto na jednej strane brať do úvahy 

tvorbu a revíziu (počiatočného) expozičného scenára, čo môže zahŕňať tvorbu, aplikáciu alebo 

odporúčanie opatrení na manažment rizík, a na druhej strane potrebu získavať ďalšie informácie na 

vytvorenie konečného expozičného scenára. Cieľom získavania ďalších informácií je vyvinúť 

presnejšiu charakteristiku rizika na základe podrobnejšieho hodnotenia nebezpečenstva a/alebo 

hodnotenia expozície.

Následný užívateľ vypracuje správu o chemickej bezpečnosti, v ktorej podrobne uvedie hodnotenie 

chemickej bezpečnosti pomocou časti B, oddielov 9 a 10 formulára uvedeného v oddieli 7 prílohy I, 

prípadne iných oddielov tohto formulára.

Časť A správy o chemickej bezpečnosti obsahuje vyhlásenie, že následný užívateľ vykonáva 

opatrenia na manažment rizík uvedené v relevantných expozičných scenároch pre svoje vlastné 

použitia a že opatrenia na manažment rizík opísané v expozičných scenároch pre určené použitia sú 

oznamované v smere dodávateľského reťazca.
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PRÍLOHA XIII

KRITÉRIÁ IDENTIFIKÁCIE PERZISTENTNÝCH, BIOAKUMULATÍVNYCH A TOXICKÝCH

LÁTOK A VEĽMI PERZISTENTNÝCH A VEĽMI BIOAKUMULATÍVNYCH LÁTOK

Táto príloha ustanovuje kritériá na určenie:

(i) perzistentných, bioakumulatívnych a toxických látok (látok PBT), a

(ii) veľmi perzistentných a veľmi bioakumulatívnych látok (látok vPvB).

Látka je určená ako látka PBT, ak spĺňa kritériá uvedené v oddieloch 1.1., 1.2. a 1.3. Látka je 

určená ako látka vPvB, ak spĺňa kritériá uvedené v oddieloch 2.1. a 2.2. Táto príloha sa nevzťahuje 

na anorganické látky, vzťahuje sa však na organokovy.

1. Látky PBT

Látka, ktorá spĺňa všetky tri kritériá z oddielov uvedených nižšie, je látkou PBT.
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1.1. Perzistencia

Látka spĺňa kritérium perzistencie (P-), ak:

– polčas rozpadu v morskej vode presahuje 60 dní, alebo

– polčas rozpadu v sladkej vode alebo vo vode v ústí presahuje 40 dní, alebo

– polčas rozpadu v morskom sedimente presahuje 180 dní, alebo

– polčas rozpadu v sedimente v sladkej vode alebo vo vode v ústí presahuje 120 dní, 

alebo

– polčas rozpadu v pôde presahuje 120 dní.

Hodnotenie perzistencie v životnom prostredí vychádza z dostupných údajov o polčasoch 

rozpadu v adekvátnych podmienkach, ktoré uvedie registrujúci.

1.2. Bioakumulácia

Látka spĺňa kritérium bioakumulácie (B-), ak:

– je biokoncentračný faktor (BCF) vyšší ako 2 000.

Hodnotenie bioakumulácie vychádza z nameraných údajov o biokoncentrácii vo vodných 

druhoch. Môžu sa použiť údaje zo sladkovodných aj morských druhov.
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1.3. Toxicita

Látka spĺňa kritérium toxicity (T-), ak:

– je dlhodobá koncentrácia bez pozorovaného účinku (NOEC) pre morské alebo 

sladkovodné organizmy nižšia ako 0,01 mg/l, alebo

– je látka klasifikovaná ako karcinogénna (kategória 1 alebo 2), mutagénna (kategória 

1 alebo 2) alebo poškodzujúca reprodukciu (kategória 1, 2 alebo 3), alebo

– existuje iný dôkaz o chronickej toxicite, ako ju určujú klasifikácie: T, R48 alebo Xn, 

R48 podľa smernice 67/548/EHS.

2. Látky vPvB

Látka, ktorá spĺňa kritériá z oddielov uvedených nižšie, je látkou vPvB.

2.1. Perzistencia

Látka spĺňa kritérium vysokej perzistencie (vP-), ak:

– polčas rozpadu v morskej vode, sladkej vode alebo vo vode v ústí presahuje 60 dní,

alebo

– polčas rozpadu v sedimente v morskej vode, sladkej vode alebo vo vode v ústí 

presahuje 180 dní, alebo

– polčas rozpadu v pôde presahuje 180 dní.

2.2. Bioakumulácia

Látka spĺňa kritérium vysokej bioakumulácie (vB-), ak:

– je biokoncentračný faktor vyšší ako 5 000.
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PRÍLOHA XIV

ZOZNAM LÁTOK PODLIEHAJÚCICH AUTORIZÁCII
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PRÍLOHA XV

DOKUMENTÁCIE

I. ÚVOD A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Táto príloha ustanovuje všeobecné zásady prípravy dokumentácie na navrhovanie a 

zdôvodňovanie:

– harmonizovanej klasifikácie a označenia CMR, respiračných senzibilizátorov a iných 

účinkov;

– určenia PBT, vPvB alebo látky vzbudzujúcej rovnaké obavy;

– obmedzenia výroby, uvedenia na trh alebo používania látky v Spoločenstve.

Na metodiku a formát každej dokumentácie podľa tejto prílohy sa použijú príslušné časti 

prílohy I.

Pre všetky dokumentácie možno zvážiť akékoľvek príslušné informácie z registračnej 

dokumentácie a použiť ďalšie dostupné informácie. Za informácie o nebezpečenstve, ktoré 

sa predtým nepredložili agentúre, sa do dokumentácie zahrnie podrobný súhrn štúdie.
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II. OBSAH DOKUMENTÁCIÍ

1. Dokumentácia pre harmonizovanú klasifikáciu a označenie pre CMR, respiračné 

senzibilizátory a iné účinky

Návrh

Návrh zahŕňa identifikáciu dotknutej látky a navrhovanú harmonizovanú klasifikáciu a 

označenie.

Odôvodnenie

Vyhotoví sa porovnanie dostupných informácií s kritériami CMR, respiračnými 

senzibilizátormi a inými účinkami podľa smernice 67/548/EHS na základe príncípu v 

každom prípade osobitne podľa príslušných častí oddielu 1 prílohy I a zdokumentuje sa vo 

formáte stanovenom v častiach B a C správy o chemickej bezpečnosti v prílohe I.

Odôvodnenie pre iné účinky na úrovni Spoločenstva

Odôvodnenie sa poskytne, ak existuje potreba pre uskutočnenie akcie na úrovni 

Spoločenstva

2. Dokumentácia pre určenie látky ako CMR, PBT, vPvB alebo látky vzbudzujúcej rovnaké 

obavy podľa článku 58

Návrh

Návrh zahŕňa identifikáciu dotknutej látky a vyjadrenie, či sa pre ňu navrhuje identifikácia

ako CMR podľa článku 56 písm. a), b) alebo c), ako PBT podľa článku 56 písm. d), ako 

vPvB podľa článku 56 písm. e), alebo ako látky vzbudzujúcej rovnaké obavy podľa článku 

56 písm. f).
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Odôvodnenie

Podľa príslušných častí oddielu 1 až 4 prílohy I sa vyhotoví porovnanie dostupných 

informácií s kritériami prílohy XIII pre PBT podľa článku 56 písm. d), pre vPvB podľa 

článku 56 písm. e), alebo hodnotenie nebezpečenstiev a porovnanie s článkom 56 písm. f). 

Toto sa zdokumentuje vo formáte stanovenom v časti B správy o chemickej bezpečnosti v 

prílohe I.

Informácie o expozícii, alternatívnych látkach a rizikách

Poskytnú sa dostupné informácie o použití a expozícii a informácie o alternatívnych 

látkach a technikách.

3. Dokumentácie pre návrh na obmedzenie

Návrh

Návrh zahŕňa identifikáciu látky a obmedzenia navrhované pre výrobu, uvedenia na trh a 

použitia, a zhrnutie odôvodnenia.

Informácie o nebezpečenstve a rizikách

Riziká, ktoré má obmedzenie riešiť, sa opíšu na základe hodnotenia nebezpečenstva a rizík 

podľa príslušných častí prílohy I a zdokumentujú sa vo formáte stanovenom v častiach B 

uvedenej prílohy pre správu o chemickej bezpečnosti.

Poskytnú sa dôkazy, že vykonávané opatrenia na manažment rizík (vrátane opatrení 

určených v registráciách podľa článkov 10 až 14), nie sú postačujúce.
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Informácie o alternatívach

Poskytnú sa dostupné informácie o alternatívnych látkach a technikách vrátane:

– informácií o rizikách pre ľudské zdravie a životné prostredie týkajúcich sa výroby 

alebo použitia alternatívnych látok;

– dostupnosti vrátane časového horizontu;

– technickej a ekonomickej uskutočniteľnosti.

Zdôvodnenie obmedzenia na úrovni Spoločenstva

Poskytne sa zdôvodnenie na to, že:

– sa vyžaduje konanie na úrovni celého Spoločenstva;

– obmedzenie je najvhodnejším opatrením na úrovni celého Spoločenstva, ktoré sa 

posúdi použitím týchto kritérií:

(i) účinnosť: obmedzenie sa musí zamerať na účinky alebo expozície, ktoré 

spôsobujú zistené riziká, a ktoré sú v rozumnom časovom období schopné 

znížiť tieto riziká na prijateľnú úroveň, ktorá je primeraná riziku;

(ii) uskutočniteľnosť: obmedzenie musí byť vykonateľné, vynútiteľné a 

spravovateľné;

(iii) sledovateľnosť: musí byť možné monitorovať výsledok vykonávania 

navrhovaného konania.
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Sociálno-ekonomické hodnotenie

Sociálno-ekonomické vplyvy navrhovaného obmedzenia možno analyzovať odkazom na 

prílohu XVI. Na tento účel možno čisté prínosy navrhovaného obmedzenia pre ľudské 

zdravie a životné prostredie porovnať s jeho čistými nákladmi pre výrobcov, dovozcov, 

následných užívateľov, distributérov, spotrebiteľov a spoločnosti ako celku.

Informácie o poradách so zainteresovanými stranami

Do dokumentácie sa zahrnú informácie o akýchkoľvek poradách so zainteresovanými 

stranami a spôsob, akým boli ich názory zohľadnené.
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PRÍLOHA XVI

SOCIÁLNO-EKONOMICKÁ ANALÝZA

Táto príloha uvádza informácie, ktoré môžu použiť predkladatelia sociálno-ekonomickej analýzy 

(SEA) so žiadosťou o autorizáciu, ako sa uvádza v článku 61 ods. 5 písm. a), alebo v spojitosti s 

navrhovaným obmedzením, ako sa uvádza v článku 68 ods. 6 písm. b).

Agentúra pripraví usmernenia týkajúce sa vypracovania analýzy SEA. Analýzy SEA, alebo 

príspevky k nim, sa predkladajú na formulári určenom agentúrou v súlade s článkom 110.

Úroveň podrobností a rozsah analýz SEA alebo príspevkov k nim je však v zodpovednosti žiadateľa 

o autorizáciu alebo v prípade návrhu obmedzenia v zodpovednosti zainteresovanej strany. 

Poskytnuté informácie môžu riešiť sociálno-hospodárske vplyvy na akejkoľvek úrovni.

Analýza SEA môže obsahovať tieto prvky:

– Vplyv udelenej alebo zamietnutej autorizácie na žiadateľov alebo v prípade navrhovaného 

obmedzenia vplyv na priemysel (napr. na výrobcov a dovozcov). Vplyv na všetkých 

ďalších účastníkov dodávateľského reťazca, následných užívateľov a pridružené podniky z 

hľadiska komerčných dôsledkov, ako napríklad vplyvy na investície, výskum a vývoj, 

inovácie, jednorazové a prevádzkové náklady (napr. dodržiavanie, prechodné opatrenia, 

zmeny existujúcich procesov, systémy podávania správ a monitorovania, zavádzanie 

nových technológií atď.) pri zohľadnení všeobecných trhových a technologických trendov.



7524/8/06 REV 8 jb 2
PRÍLOHA XVI DG C I SK

– Vplyvy udelenej alebo zamietnutej autorizácie alebo navrhovaného obmedzenia na 

spotrebiteľov. Napríklad ceny výrobkov, zmeny zloženia, kvality alebo výkonu výrobkov, 

dostupnosť výrobkov, výber spotrebiteľa ako aj účinky na ľudské zdravie a životné 

prostredie v rozsahu, v akom ovplyvňujú spotrebiteľov.

– Sociálne dôsledky udelenej alebo zamietnutej autorizácie alebo navrhovaného obmedzenia. 

Napríklad na istotu udržania si práce a zamestnanosť.

– Dostupnosť, vhodnosť a technická realizovateľnosť alternatívnych látok a/alebo 

technológií a ich hospodárske dôsledky, informácie o rýchlosti a potenciáli technologickej 

zmeny v dotknutých odvetviach. V prípade žiadosti o autorizáciu, sociálne a/alebo 

hospodárske vplyvy používania akýchkoľvek dostupných alternatív určených v článku 61

ods. 5 písm. b).

– Širšie dôsledky na obchod, hospodársku súťaž a hospodársky rozvoj (najmä na MSP a vo 

vzťahu k tretím krajinám) udelenia alebo zamietnutia autorizácie alebo navrhovaného 

obmedzenia. To môže zahŕňať hodnotenie miestneho, regionálneho, národného alebo 

medzinárodného hľadiska.

– V prípade navrhovaného obmedzenia, návrhy na ďalšie regulačné i neregulačné opatrenia 

zákona, ktoré by mohli splniť cieľ navrhovaného obmedzenia (so zohľadnením 

existujúcich právnych predpisov). To by malo zahŕňať hodnotenie efektívnosti a nákladov 

spojených s alternatívnymi opatreniami na manažment rizík.
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– V prípade navrhovaného obmedzenia alebo odmietnutej autorizácie, prínosy pre ľudské 

zdravie a životné prostredie ako aj spoločenské a hospodárske prínosy navrhovaného 

obmedzenia. Napríklad zdravie pracovníkov, environmentálne pôsobenie a rozloženie 

týchto prínosov, napríklad geograficky alebo pre jednotlivé skupiny obyvateľstva.

– Analýza SEA môže riešiť aj akúkoľvek inú problematiku, ktorú žiadatelia alebo 

zainteresované strany považujú za dôležitú.
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PRÍLOHA XVII

OBMEDZENIA VÝROBY, UVÁDZANIA NA TRH A POUŽÍVANIA URČITÝCH 

NEBEZPEČNÝCH LÁTOK, PRÍPRAVKOV A VÝROBKOV

Označenie látky, skupín látok alebo prípravku Podmienky obmedzenia

1. Polychlórované terfenyly (PCT)
– Prípravky vrátane odpadových 

olejov s obsahom PCT vyšším ako 
0,005‰ hmotnostného. 

1. Nesmú sa používať. Do zneškodnenia 
alebo konca životnosti sa však povoľujú 
nasledujúce spôsoby využitia prístrojov, 
zariadení a kvapalín, ktoré boli v prevádzke 
k 30. júnu 1986:
a) elektrické zariadenia s uzavretým 

systémom, transformátory, odpory 
a cievky;

b) veľké kondenzátory (≥ 1 kg 
celkovej hmotnosti);

c) malé kondenzátory;

d) kvapaliny na prenos tepla v 
tepelných výmenníkoch s uzavretým 
okruhom;

e) hydraulické kvapaliny na podzemné 

banské zariadenia
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2. Členské štáty môžu z dôvodov ochrany 
ľudského zdravia a životného prostredia 
zakázať používanie prístrojov, zariadení 
a kvapalín uvedených v odseku 1 skôr, ako 
budú zneškodnené alebo dosiahnu koniec 
životnosti.
3. Uvedeniepoužitých prístrojov, zariadení 
a kvapalín, na ktoré sa vzťahuje odsek 1 a 
ktoré nie sú určené na zneškodnenie, na trh sa 
zakazuje.

4. Ak sa členský štát domnieva, že 
z technických dôvodov nie je možné použitie 
náhradných výrobkov, môže povoliť 
používanie PCT a prípravkov z nich, ak sú za 
bežných podmienok údržby technického 
vybavenia určené výhradne na doplňovanie 
hladiny kvapalín obsahujúcich PCT v správne 
fungujúcich zariadeniach zakúpených do 1. 
októbra 1985.

5. Členské štáty môžu udeliť výnimky zo 
zákazu uvádzania na trh a používania týchto 
základných látok a medzilátok alebo 
základných prípravkov a medziprípravkov 
pod podmienkou, že vopred zašlú Komisii 
oznámenie s uvedením dôvodov, ak sú 
presvedčené, že tieto výnimky nemajú 
škodlivý vplyv na ľudské zdravie a životné 
prostredie.
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6. Bez toho, aby bolo dotknuté vykonávanie 
iných predpisov Spoločenstva vzťahujúcich 
sa na označovanie nebezpečných látok 
a prípravkov, musí vybavenie a zariadenia 
obsahujúce PCT uvádzať pokyny na 
zneškodnenie PCT a údržbu a používanie 
vybavenia a zariadení, ktoré ich obsahujú. 
Tieto pokyny musia byť čitateľné 
horizontálne, ak je objekt obsahujúci PCT 
namontovaný normálnym spôsobom. Popis 
musí jasne vynikať na pozadí a byť v jazyku, 
ktorý je zrozumiteľný na území, kde sa objekt 
používa.

2. Chlór-1-etylén (monomérový 
vinylchlorid)

CAS č.: 75-01-4
EINECS č. 200-831-0

Nesmie sa používať ako pohonná látka 
(propelant) aerosólov na žiadny účel.

3. Tekuté látky alebo prípravky, ktoré 
sa považujú za nebezpečné podľa 
definícií v smernici Rady 
67/548/EHS a smernici 1999/45/ES.

1. Nesmú sa používať 
– v dekoratívnych predmetoch, kde 

majú prostredníctvom rozdielnych 
fáz vytvárať svetelné alebo farebné 
efekty, napríklad v dekoratívnych 
svietidlách a popolníkoch,

– v trikoch a žartoch,
– v hrách s jedným alebo viacerými 

účastníkmi alebo v predmetoch 

určených na tento účel, aj keď sú 

dekoratívneho charakteru.
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2. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, látky a 
prípravky, ktoré:
– sú nebezpečné po vdýchnutí 

a označené R65, a
– môžu sa používať na svietenie 

v dekoratívnych svietidlách, a
– uvádzajú sa na trh v balení 

s kapacitou do 15 litrov,
nesmú obsahovať farbivo, pokiaľ sa to 
nevyžaduje na daňové účely, ani arómu, ani 
oboje.

3. Bez toho, aby bolo dotknuté vykonávanie 
iných ustanovení spoločenstva týkajúcich sa 
klasifikácie, balenia a označovania 
nebezpečných látok a prípravkov, musí byť 
obal látok a prípravkov, na ktoré sa vzťahuje 
odsek 2, ak sú určené na používanie v 
lampách čitateľne a nezmazateľne označený 
takto:
„Uchovávajte lampy plnené touto kvapalinou 
mimo dosahu detí“

4. Tris (2,3 dibrómpropyl) fosfát

CAS č. 126-72-7

Nesmie sa používať v textilných výrobkoch 
ako sú napríklad odevy, spodné oblečenie a 
ľanové plátno určené na priamy kontakt s 
pokožkou.
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5. Benzén

CAS č. 71-43-2
EINECS č. 200-753-785

1. Nie je povolený v hračkách alebo 
súčastiach hračiek uvádzaných na trh, ak 
koncentrácia benzénu vo voľnom stave 
prekračuje 5 mg/kg hmotnosti hračky alebo 
súčasti hračky.

2. Nesmie sa použiť v koncentráciách 
rovnajúcich sa 0,1% hmotnostného alebo 
vyšších v látkach alebo prípravkoch 
uvádzaných na trh.

3. Odsek 2 sa však nevzťahuje na:
a) motorové palivá, na ktoré sa 

vzťahuje smernica 98/70/ES;
b) látky a prípravky určené na použitie 

v priemyselných procesoch, 
v ktorých nedochádza k emisii 
benzénu v množstvách 
prekračujúcich hodnoty stanovené 
v platných právnych predpisoch;

c) odpad, na ktorý sa vzťahuje 
smernica Rady 91/689/EHS z 12. 
decembra 1991 o nebezpečnom 
odpade1 a smernica 2006/12/ES.
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6. Azbestové vlákna

a) Krocidolit
CAS č. 12001-28-4

b) Amozit
CAS č. 12172-73-5

c) Antofylit CAS č. 77536-67-5

1. Uvádzanie na trh a používanie týchto 
vláken a výrobkov, ktoré obsahujú tieto 
vlákna zámerne pridané, sa zakazuje.

d) Aktinolit
CAS č. 77536-66-4

e) Tremolit
CAS č. 77536-68-6

f) Chryzotil2

CAS č. 12001-29-5

CAS č. 132207-32-0

Členské štáty však môžu udeliť výnimku 
uvádzaniu na trh a používaniu diafragiem 
obsahujúcich chryzotil (písmeno f)) 
v existujúcich zariadeniach na elektrolýzu, až 
kým sa neskončí ich životnosť alebo kým 
nebudú k dispozícii vhodné náhrady bez 
azbestu, podľa toho, čo nastane skôr. Komisia 
preskúma túto výnimku pred 1. 
januárom 2008.
2. Používanie výrobkov obsahujúcich 
azbestové vlákna uvedené v odseku 1, ktoré 
už boli nainštalované a/alebo v prevádzke 
pred 1. januárom 2005, je povolené aj naďalej 
až do ich zneškodnenia, alebo kým sa 
neskončí ich životnosť. Členské štáty však 
môžu z dôvodov ochrany ľudského zdravia 
zakázať používanie týchto výrobkov skôr, 
ako budú zneškodnené alebo dosiahnu koniec 
životnosti.
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Členské štáty nepovolia na svojom území 
uvádzanie nových zariadení na chryzotilový 
azbest. 

3. Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie 
iných ustanovení Spoločenstva o klasifikácii, 
balení a označovaní nebezpečných látok 
a prípravkov, sa uvádzanie týchto vláken a 
výrobkov obsahujúcich tieto vlákna na trh, 
ako ho povoľujú predchádzajúce výnimky, 
povoľuje iba ak sú výrobky označené 
etiketou v súlade s ustanoveniami dodatku 7 
k tejto prílohe.

7. Tris(azirinidyl)fosfínoxid

CAS č. 5455-55-1

8. Polybrómbifenyly; Polybrómované 
bifenyly (PBB)
CAS č. 59536-65-1

Nesmie sa používať v textilných výrobkoch 
ako sú napríklad odevy, spodné oblečenie a 
ľanové plátno určené na priamy kontakt s 
pokožkou.

9. Mydlový prášok z kôry kviláje 
mydlovej (Quillaja saponaria) a jej 
deriváty obsahujúce saponíny
Prášok z koreňov čemerice zelenej 
(Helleborus viridis) a čemerice 
čiernej (Helleborus niger)

Prášok z koreňov kýchavice bielej 
(Veratrum album) a kýchavice 
čiernej (Veratrum nigrum)

1. Nesmie sa používať v žartoch a trikoch 
alebo v predmetoch, ktoré sú na ne určené, 
napr. ako zložka kýchacieho prášku a 
páchnucich bômb.

2. Odsek 1 sa však neuplatňuje na páchnuce 
bomby s obsahom neprekračujúcim 1,5 ml 
kvapaliny.
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Benzidín a/alebo jeho deriváty

CAS č. 92-87-5
EINECS č. 202-199-1

o-Nitrobenzaldehyd
CAS č. 552-89-6

Drevný prášok
10. Sulfid amónny

CAS č. 12135-76-1
Hydrogénsulfid amónny

CAS č. 12124-99-1
Polysulfid amónny

CAS č. 9080-17-5
EINECS č. 232-989-1

11. Prchavé estery kyseliny 
brómoctovej:

Metylbrómacetát
CAS č. 96-32-2

EINECS č. 202-499-2
Etylbrómacetát

CAS č. 105-36-2
EINECS č. 203-290-9

Propylbrómacetát
CAS č. 35223-80-4

Butylbrómacetát
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12. 2-naftylamín

CAS č. 91-59-8
EINECS č. 202-080-4

a jeho soli
13. Benzidín

CAS č. 92-87-5
EINECS č. 202-199-1

a jeho soli
14. 4-nitrobifenyl

CAS č. 92-93-3
EINECS č. 202-204-7

15. 4-aminobifenyl xenylamín
CAS č. 92-67-1

EINECS č. 202-177-1
a jeho soli

1. Nesmú sa použiť v koncentráciách
rovnajúcich sa 0,1 hmotnostného percenta alebo 
vyšších v látkach alebo prípravkoch uvádzaných 
na trh.
Toto ustanovenie sa však neuplatňuje na odpad 
obsahujúci jednu alebo viac týchto látok, na 
ktorý sa vzťahujú smernice 91/689/EHS a 
2006/12/ES.
2. Takéto látky a prípravky sa nesmú predávať 
širokej verejnosti.
3. Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie 
iných ustanovení Spoločenstva o klasifikácii, 
balení a označovaní nebezpečných látok 
a prípravkov, musia byť obaly týchto prípravkov 
čitateľne a nezmazateľne označené textom:

„Len na odborné použitie“.

16. Uhličitany olova:
a) uhličitan olovnatý bezvodý 

(PbCO3)
CAS č. 598-63-0

EINECS č. 209-943-4
b) uhličitan-dihydroxid 

triolovnatý
2 PbCO3.Pb(OH)2

CAS č. 1319-46-6
EINECS č. 215-290-6

17. Sírany olova
a) PbSO4 (1:1)

CAS č. 7446-14-2
EINECS č. 231-198-9

b) PbxSO4

CAS č. 15739-80-7

EINECS č. 239-831-0

Nesmú sa používať ako látky a zložky 
prípravkov určené na použitie ako nátery, 
s výnimkou na účely reštaurovania a údržby 
umeleckých diel a historických budov a ich 
interiérov v prípadoch, kde si to členské štáty na 
svojom území želajú povoliť v súlade 
s ustanoveniami dohovoru MOP č. 13 
o používaní bieleho olova a síranov olova 
v náteroch.
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18. Zlúčeniny ortuti 1. Nesmú sa používať ako látky a zložky 
prípravkov, ktoré sú určené na použitie:
a) na zabránenie mikroorganizmom, 

rastlinám a živočíchom, aby znečistili:
– trupy člnov a lodí,

– klietky, plaváky, bóje, siete 
a akékoľvek iné prístroje 
a zariadenia používané pri chove 
rýb alebo vodných mäkkýšov a 
kôrovcov,

– akékoľvek prístroje alebo 
zariadenia úplne alebo čiastočne 
ponorené pod vodou;

b) pri konzervovaní dreva;

c) pri impregnácii priemyselných tkanín 
určených na veľké zaťaženie a priadze 
určenej na ich výrobu;

d) pri úprave úžitkovej vody bez ohľadu na 
jej použitie.

2. Uvádzanie na trh batérií a akumulátorov 
obsahujúcich viac ako 0,0005 
hmotnostného percenta ortuti vrátane prípadov, 
keď sú tieto batérie a akumulátory zabudované 
do spotrebičov, sa zakazuje. Na gombíkové 
články a batérie zložené z gombíkových článkov 
s obsahom ortuti neprekračujúcim 2 
hmotnostné percentá sa tento zákaz nevzťahuje.
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19. Zlúčeniny arzénu 1. Nesmú sa používať ako látky a zložky 
prípravkov, ktoré sú určené na použitie:
a) na zabránenie mikroorganizmom, 

rastlinám a živočíchom, aby znečistili:
– trupy člnov a lodí,

– klietky, plaváky, bóje, siete 
a akékoľvek iné pomôcky 
a zariadenia používané pri chove 
rýb alebo vodných mäkkýšov a 
kôrovcov,

– akékoľvek prístroje alebo 
zariadenia úplne alebo čiastočne 
ponorené pod vodou;

b) pri konzervovaní dreva. Okrem toho sa 
takto upravené drevo nesmie uvádzať 
na trh;

c) výnimočne sa však:
(i) V súvislosti s látkami 

a prípravkami na konzervovanie 
dreva: tieto môžu používať 
v priemyselných zariadeniach 
používajúcich vákuum alebo tlak 
na impregnáciu dreva, ak ide 
o roztoky anorganických zlúčenín 
medi, chrómu a arzénu (CCA) 
typu C. Takto upravené drevo sa 
nesmie uvádzať na trh pred 
dokončením fixácie 
konzervačného prostriedku.

(ii) V súvislosti s drevom upraveným 
roztokmi CCA v priemyselných 
zariadeniach podľa bodu (i): 
môže uviesť na trh na odborné 
a priemyselné použitie za 
predpokladu, že z dôvodu 
ochrany bezpečnosti ľudí 
a zvierat sa vyžaduje štrukturálna 
integrita dreva a nie je 
pravdepodobné, že by sa počas 
svojej životnosti dostalo do styku
s pokožkou osôb širokej 
verejnosti:
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– ako stavebné drevo vo 
verejných 
a poľnohospodárskych 
budovách, úradných 
budovách a priemyselných 
zariadeniach,

– na mostoch a mostárňach,

– ako stavebné drevo 
v sladkovodných oblastiach 
a brakických vodách, napr. 
móla, prístavné hrádze 
a mosty,
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– ako protihlukové bariéry,

– ako protilavínové zátarasy,
– na bezpečnostné oplotenie 

a bariéry pri hlavných 
cestách,

– ako guľatina z ihličnatých 
drevín zbavená kôry, 
použitá v ohradách pre 
hospodárske zvieratá,

– v konštrukciách 
zabraňujúcich zosuvom 
pôdy,

– ako stĺpy elektrického 
a telekomunikačného 
vedenia,

– ako podvaly podzemnej 
železnice.

Bez toho, aby boli dotknuté iné 
ustanovenia Spoločenstva 
o klasifikácii, balení 
a označovaní nebezpečných látok 
a prípravkov, všetko ošetrené 
drevo uvádzané na trh musí byť 
jednotlivo označené „Len pre 
odborné a priemyselné zariadenia 
a na odborné a priemyselné 
použitie, obsahuje arzén“. Okrem 
toho sa všetko drevo dodávané 
na trh v baloch musí označiť aj 
etiketou s textom „Pri 
manipulácii s týmto drevom 
používajte rukavice. Pri rezaní 
alebo inom opracovávaní tohto 
dreva noste masku proti prachu 
a chránič očí. Odpadom z tohto 
dreva musí nakladať 
autorizovaný podnik ako s 
nebezpečným odpadom“.
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(iii) Ošetrené drevo uvedené v bodoch 
(i) a (ii) sa nesmie používať:
– v obytných alebo domácich 

stavbách, bez ohľadu 
na účel,

– pri akomkoľvek použití, 
kde hrozí riziko 
opakovaného styku 
s pokožkou,

– v morskej vode,
– na iné poľnohospodárske 

účely ako sú ohrady pre 
hospodárske zvieratá 
a stavebné použitie v súlade 
s bodom (ii),

– pri akomkoľvek použití, 
kde by ošetrené drevo 
mohlo prísť do styku 
s polotovarmi a hotovými 
výrobkami určenými 
na ľudskú a/alebo živočíšnu 
spotrebu.

2. Nesmú sa používať ako látky a zložky 
prípravkov, ktoré sú určené na použitie pri 
úprave úžitkovej vody, bez ohľadu na jej 
použitie.

20. Organociničité zlúčeniny 1. Nesmú sa uvádzať na trh na použitie ako látky 
a zložky prípravkov, ak vo voľných spájacích 
náterových hmotách pôsobia ako biocídy.



7524/8/06 REV 8 jb 15
PRÍLOHA XVII DG C I SK

2. Nesmú sa uvádzať na trh alebo používať ako 
látky a zložky prípravkov, ktoré pôsobia ako 
biocídy na zabránenie znečisťovania 
mikroorganizmami, rastlinami alebo živočíchmi:
a) všetkých plavidiel bez ohľadu na ich 

dĺžku, ktoré sú určené na použitie 
na mori, v pobrežných vodách, 
v ústiach riek a na vnútrozemských 
vodných cestách a jazerách;

b) klietok, plavákov, sietí a akýchkoľvek 
iných prístrojov a zariadení 
používaných pri chove rýb alebo 
vodných mäkkýšov a kôrovcov;

c) akýchkoľvek prístrojov alebo zariadení 
úplne alebo čiastočne ponorených pod 
vodou.

3. Nesmú sa používať ako látky a zložky 
prípravkov určených na použitie pri úprave 
úžitkových vôd.

21. di-μ-oxo-di-n-
butylcínhydroxyboran dibutylcín 
hydrogén borát
C8H19BO3Sn (DBB)

CAS č. 75113-37-0
ELINCS č. 401–040-5

Zakazuje sa v koncentráciách, ktoré sa rovnajú 
alebo sú vyššie ako 0,1 %, v látkach a zložkách 
prípravkov, ktoré sú uvádzané na trh. Toto 
ustanovenie sa však neuplatňuje na túto látku 
(DBB), ani na prípravky, ktoré ju obsahujú, ak 
sú určené výlučne na konverziu na konečné 
výrobky, v ktorých táto látka už nebude 
obsiahnutá v koncentrácii, ktorá sa rovná alebo 
je vyššia ako 0,1 %.
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22. Pentachlórfenol

CAS č. 87-86-5
EINECS č. 201-778-6

a jeho soli a estery

1. Nesmie sa používať v koncentrácii 0,1 
hmotnostného percenta ani vyššej v látkach 
alebo prípravkoch uvádzaných na trh.

2. Prechodné ustanovenia:
Odchylne sa Francúzsko, Írsko, Portugalsko, 
Španielsko a Spojené kráľovstvo môžu 
rozhodnúť neuplatňovať toto ustanovenie do 31. 
decembra 2008 na látky a prípravky, ktoré sú 
určené na použitie v priemyselných 
zariadeniach, ktoré neumožňujú emisie a/alebo 
uvoľňovanie pentachlórfenolu (PCP) v 
množstvách vyšších, ako predpisujú platné
právne predpisy:

a) pri ošetrovaní dreva.

Ošetrené drevo sa však nesmie 
používať:

– vo vnútri budov, ani na 
dekoratívne účely, nech je ich 
účel akýkoľvek (obytný dom, 
pracovisko, rekreačné 
zariadenie),

– pri výrobe a opätovnej úprave:

(i) nádob na pestovateľské 
účely;

(ii) obalov, ktoré môžu prísť do 
kontaktu so surovinami, 
polotovarmi alebo 
konečnými výrobkami 
určenými na ľudskú a/alebo 
živočíšnu spotrebu;

(iii) iných materiálov, ktoré 
môžu kontaminovať 
výrobky spomenuté v 
bodoch (i) a (ii);
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b) pri impregnácii vlákien a textílií 
určených na veľké zaťaženie, ktoré nie 
sú v žiadnom prípade určené pre odevy 
alebo dekoratívne bytové doplnky;

c) na základe špeciálnej výnimky môžu 
členské štáty na individuálnom základe 
povoliť na svojom území 
špecializovaným odborníkom 
vykonávať in situ a v budovách 
kultúrneho, umeleckého a historického 
významu alebo v núdzových prípadoch 
opravu výdrev, ktoré boli napadnuté 
plesňou spôsobujúcou suchú hnilobu 
(Serpula lacrymans) a plesňami 
spôsobujúcimi objemovú hnilobu.

V každom prípade:
a) pentachlórfenol používaný samostatne 

alebo ako zložka prípravkov použitých 
v rámci uvedených výnimiek musí mať 
celkový obsah 
hexachlórdibenzoparadioxínu (HCDD) 
najviac dve milióntiny (ppm);

b) sa tieto látky a prípravky nesmú:

– uvádzať na trh, pokiaľ ich balenie 
nemá objem 20 alebo viac litrov;

– predávať širokej verejnosti.
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3. Bez toho, aby bolo dotknuté vykonávanie 
iných ustanovení Spoločenstva o klasifikácii, 
balení a označovan nebezpečných látok a 
prípravkov, sa obaly látok a prípravkov, na ktoré 
sa vzťahujú odseky 1 a 2, čitateľne a 
nezmazateľne označia takto:
„Vyhradené na priemyselné a profesionálne 
použitie“
Toto ustanovenie sa neuplatňuje na odpad, na 
ktorý sa vzťahujú smernice 91/689/EHS a 
2006/12/ES.

23 Kadmium
CAS č. 7440-43-9

1. Nesmie sa používať na farbenie konečných 
výrobkov vyrobených z týchto látok a 
prípravkov:

EINECS č. 231-152-8

a jeho zlúčeniny

a) – polyvinylchlorid (PVC) 
[3904 10] [3904 21] 
[3904 22]

– polyuretán (PUR) [3909 50]
– polyetylén nízkej hustoty (ld 

PE), s výnimkou polyetylénu 
s nízkou hustotou 
používaného na výrobu 
farbenej predzmesi 
(masterbatch) [3901 10]

– acetát celulózy (CA) 
[3912 11] [3912 12]

– aceto-butyrát celulózy (CAB) 
[3912 11] [3912 12]

– epoxidové živice [3907 30]

3

– melamínformaldehydové 
(MF) živice [3909 20]
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– močovinovoformaldehydové 
(UF) živice [3909 10]

– nenasýtené polyestery (UP) 
[3907 91]

– polyetyléntereftalát (PET) 
[3907 60]

– polybutyléntereftalát (PBT)

– transparentný/univerzálny 
polystyrén [3903 11] 
[3903 19]

– akrylonitrilmetylmetakrylát 
(AMMA)

– sieťovaný polyetylén (VPE)

– rázuvzdorný polystyrén
– polypropylén (PP) [3902 10]

b) náterové farby [3208] [3209]

3

Ak však majú náterové farby vysoký 
obsah zinku, ich zvyšková koncentrácia 
kadmia musí byť čo najnižšia a v 
žiadnom prípade nesmie prekročiť 
hodnotu 0,1% hmotnostného.

Bez ohľadu na ich použitie alebo zamýšľaný 
konečný účel sa v žiadnom prípade nesmú 
konečné výrobky alebo zložky výrobkov 
vyrobené z horeuvedených látok a prípravkov 
farbené kadmiom uvádzať na trh, ak ich obsah 
kadmia (vyjadrený ako Cd kov) presahuje 0,01 
hmotnostného percenta plastového materiálu.
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2. Odsek 1 sa však nevzťahuje na výrobky
farbené z bezpečnostných dôvodov.
3. Nesmie sa používať na stabilizáciu týchto 
konečných výrobkov vyrábaných z 
polymérov a kopolymérov vinylchloridu:

– baliace materiály (tašky, nádoby, 
flaše, vrchnáky) [3923 29 10] 
[3920 41] [3920 42]

– kancelárske a školské potreby 
[3926 10]

– nábytkové kovanie, kovanie pre 
karosérie a pod. [3926 30]

– odevné výrobky a odevné doplnky 
(vrátane rukavíc) [3926 20]

– podlahové krytiny a obkladové 
materiály [3918 10]

– impregnované, vrstvené, povlečené 
alebo laminované textilné tkaniny 
[5903 10]

– imitácia kože [4202]
– gramofónové platne [8524 10]

– rúry a potrubné diely a ich 
tvarovky [3917 23]

– výkyvné dvere
– vozidlá cestnej dopravy (interiér, 

exteriér, podvozok)
– povrchová úprava oceľových 

plechov používaných v 
stavebníctve alebo priemysle

– izolácia elektrických káblov

3
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Bez ohľadu na ich použitie alebo zamýšľaný 
konečný účel sa v každom prípade zakazuje 
uvádzanie uvedených konečných výrobkov 
alebo zložiek výrobkov vyrobených z 
polymérov alebo kopolymérov vinylchloridu na 
trh, ak sú stabilizované látkami obsahujúcimi 
kadmium a ak ich obsah kadmia (vyjadrený ako 
Cd kov) presahuje 0,01 hmotnostného percenta 
polyméru.

4. Odsek 3 sa však nevzťahuje na konečné 
výrobky, v ktorých sa stabilizátory na báze 
kadmia používajú z bezpečnostných dôvodov.
5. V zmysle tohto nariadenia je „pokovovanie 
kadmiom“ akékoľvek ukladanie alebo natieranie 
kovového kadmia na kovový povrch.

Nesmie sa použiť na pokovovanie kovových 
výrobkov alebo zložiek výrobkov kadmiom, ak 
sa používajú v týchto odvetviach/na takéto 
použitie:

a) zariadenia a stroje na/pre:

– výrobu potravín [8210] 
[8417 20] [8419 81] 
[8421 11] [8421 22] [8422] 
[8435] [8437] [8438] 
[8476 11]

– poľnohospodárstvo [8419 31] 
[8424 81] [8432] [8433] 
[8434] [8436]

– chladenie a mrazenie [8418]

– tlač a kníhviazačstvo [8440] 
[8442] [8443]

3
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b) zariadenia a stroje na výrobu:

– úžitkového tovaru [7321] 
[8421 12] [8450] [8509] 
[8516]

– nábytku [8465] [8466] [9401] 
[9402] [9403] [9404]

– sanitárneho tovaru [7324]

– zariadení ústredného kúrenia 
a klimatizácie [7322] [8403] 
[8404] [8415]

3

Bez ohľadu na ich použitie alebo zamýšľaný 
konečný účel, sa v každom prípade zakazuje 
uvádzať na trh kadmiom pokovované výrobky 
alebo zložky takýchto výrobkov používaných v 
odvetviach/použitiach vymenovaných v
písmenách a) a b) a výrobkov vyrábaných v 
odvetviach vymenovaných v písmene b).

6. Ustanovenia uvedené v odseku 5 sa uplatňujú 
aj na kadmiom pokovované výrobky alebo 
zložky takýchto výrobkov, keď sú používané v 
odvetviach/použitiach uvedených v 
nasledujúcich písmenách a) a b) a na výrobky 
vyrábané v odvetviach uvedených v
nasledujúcom písmene b):
a) zariadenia a stroje na výrobu:

– papiera a lepenky [8419 32] 
[8439] [8441]

– textílií a odevov [8444] 
[8445] [8447] [8448] [8449] 
[8451] [8452]

3
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b) zariadenia a stroje na výrobu:

– priemyselných 
manipulačných zariadení a 
strojov [8425] [8426] [8427] 
[8428] [8429] [8430] [8431]

– cestných a 
poľnohospodárskych vozidiel 
[kapitola 87]

– železničných vozňov 
[kapitola 86]

– plavidiel [kapitola 89]

3

7. Obmedzenia v odsekoch 5 a 6 sa však 
neuplatňujú na:

– výrobky a zložky výrobkov, ktoré sa 
používajú v odvetviach letectva, 
kozmonautiky, v banskom priemysle 
vrátane morskej ťažby a v jadrovom 
priemysle, ktorých zariadenia si 
vyžadujú prísne bezpečnostné normy, 
ako aj v cestných bezpečnostných 
prístrojoch poľnohospodárskych 
vozidiel, železničných vozňov a 
plavidiel,

– elektrické kontakty v akejkoľvek 
oblasti použitia, a to kvôli spoľahlivosti 
prístrojov, v ktorých sú namontované.

Vzhľadom na vývoj poznatkov a techník v 
súvislosti s menej nebezpečnými náhradami ako 
je kadmium a jeho zlúčeniny Komisia po porade 
s členskými štátmi v pravidelných intervaloch 
hodnotí situáciu v súlade s postupom 
ustanoveným v článku 132 ods. 3 tohto 
nariadenia.
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24. monometyltetrachlórdifenylmetán

Obchodný názov: Ugilec 141
CAS č. 76253-60-6

1. Zakazuje sa uvádzanie na trh a používanie 
tejto látky a prípravkov a výrobkov, ktoré ju 
obsahujú.

2. Ako výnimka sa odsek 1 neuplatňuje:

a) v prípade zariadení a strojov, ktoré už 
boli prevádzke k 18. júnu 1994, a to až 
do doby vyradenia týchto zariadení a 
strojov.
Členské štáty však môžu z dôvodov 
ochrany ľudského zdravia a životného 
prostredia zakázať na svojom území 
prevádzku takýchto zariadení a 
používanie takýchto strojov skôr, ako 
sa vyradia z prevádzky;

b) v prípade údržby vykonávanej na 
zariadeniach a strojoch, ktoré už boli v 
prevádzke v členskom štáte k 18. júnu 
1994.

3. Zakazuje sa uvádzanie tejto látky, prípravku 
obsahujúceho túto látku a zariadení/strojov 
obsahujúcich túto látku na trh s použitými 
produktmi.

25. monometyldichlórdifenylmetán

Obchodný názov: Ugilec 121, 
Ugilec 21; CAS č. — nie je 
známe

Zakazuje sa uvádzanie na trh a používanie tejto 
látky a prípravkov a výrobkov, ktoré ju 
obsahujú.

26. monometyldibrómdifenylmetán 
brómbenzylbrómtoluén,
zmes izomérov

Obchodný názov: DBBT
CAS č. 99688-47-8

Zakazuje sa uvádzanie na trh a používanie tejto 
látky a prípravkov a výrobkov, ktoré ju 
obsahujú.
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27. Nikel

CAS č. 7440-02-0
EINECS č. 231-111-4

a jeho zlúčeniny

1. Nesmú sa používať:

a) v predmetoch, ktoré sa vkladajú do 
prepichnutých uší a iných 
prepichnutých častí ľudského tela počas 
epitelizácie rany spôsobenej 
prepichnutím, bez ohľadu na to, či sa 
následne odstránia, pokiaľ takýto 
predmet nie je homogénny a 
koncentrácia niklu vyjadrená ako 
hmotnosť niklu k celkovej hmotnosti 
nie je menšia ako 0,05 %;

b) vo výrobkoch, ktoré majú prichádzať 
do priameho a dlhotrvajúceho kontaktu 
s pokožkou, ako sú napríklad:
– náušnice,

– náhrdelníky, náramky a retiazky, 
ozdobné spony a prstene,

– plášte náramkových hodiniek, 
kovové remienky a pracky 
hodiniek,

– nitované gombíky, pracky, spony, 
nity, zipsy a kovové značky 
používané na odevoch,

– ak je miera uvoľňovania niklu 
z častí týchto výrobkov 
prichádzajúcich do priameho a 
dlhotrvajúceho kontaktu 
s pokožkou väčšia ako 0,5 
μg/cm2/týždeň;
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c) vo výrobkoch ako sú uvedené v 
písmene b), ktoré majú neniklový 
povlak, pokiaľ takýto povlak nie je 
dostatočný na zabezpečenie toho, aby 
miera uvoľňovania niklu z tých častí 
výrobku, ktoré prichádzajú do priameho 
a dlhotrvajúceho kontaktu s pokožkou, 
neprekročila hodnotu 0,5 
μg/cm2/týždeň po dobu najmenej dvoch 
rokov bežného používania výrobku.

2. Výrobky, na ktoré sa vzťahuje odsek 1, sa 
nesmú uvádzať na trh, pokiaľ nespĺňajú 
požiadavky stanovené v uvedených písmenách.

3. Normy prijaté Európskym výborom pre 
normalizáciu (CEN) sa použijú ako testovacie 
metódy na preukázanie zhody výrobkov s 
odsekmi 1 a 2.

28. Látky, ktoré sa nachádzajú 
v prílohe I k smernici 
67/548/EHS zaradené buď do 
kategórie 1 alebo kategórie 2 
karcinogénnych látok a ktoré sú 
označené aspoň ako „Toxické
(T)“ s označením špecifického 
rizika R45: „Môže spôsobiť 
rakovinu“ alebo s označením 
špecifického rizika R49: „Môže 
spôsobiť rakovinu pri 
vdychovaní“ a sú uvedené v:

kategórii 1 karcinogénnych látok 
uvedenej v dodatku 1.

Bez toho, aby boli dotknuté ostatné časti tejto 
prílohy sa na položky 28 až 30 uplatňuje toto:

1. Nesmú sa používať v látkach a prípravkoch, 
ktoré sa uvádzajú na trh za účelom predaja 
širokej verejnosti v jednotlivej koncentrácii, 
ktorá sa rovná alebo je väčšia ako:

– buď príslušná koncentrácia uvedená 
v prílohe I k smernici 67/548/EHS, 
alebo
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kategórii 2 karcinogénnych látok 
uvedenej v dodatku 2.

29. Látky, ktoré sú v prílohe 
I k smernici 67/548/EHS 
zaradené do kategórie 1 alebo 2 
mutagénnych látok a ktoré sa 
označujú špecifickým rizikom
R46: „Môže spôsobiť dedičné 

genetické poškodenie“ a sú 
uvedené v:
kategórii 1 mutagénnych látok 
uvedenej v dodatku 3.
kategórii 2 mutagénnych látok 
uvedenej v dodatku 4.

– príslušná koncentrácia uvedená 
v smernici 1999/45/ES.

Bez toho, aby bolo dotknuté vykonávanie iných 
ustanovení Spoločenstva týkajúcich sa 
klasifikácie, balenia a označovania 
nebezpečných látok a prípravkov, musí byť obal 
látok a prípravkov čitateľne a nezmazateľne 
označený takto:
„Len na odborné použitie“

30. Látky, ktoré sa nachádzajú 
v prílohe I k smernici 
67/548/EHS zaradené do 
kategórie 1 alebo 2 látok 
poškodzujúcich reprodukciu
a ktoré sa označujú špecifickým 
rizikom R60: „Môže poškodiť 
plodnosť“ a/alebo R61: „Môže 
spôsobiť poškodenie 
nenarodeného dieťaťa“ a sú 
uvedené v:
kategórii 1 látok poškodzujúcich 
reprodukciu uvedenej v dodatku
5. 

kategórii 2 látok poškodzujúcich 
reprodukciu uvedenej v dodatku
6.

2. Odchylne sa odsek 1 neuplatňuje na:
a) liečivá a veterinárne výrobky 

vymedzené v smernici 2001/82/ES a 
smernici 2001/83/ES;

b) kozmetické výrobky vymedzené v 
smernici Rady 76/768/EHS;

c) – motorové palivá, na ktoré sa 
vzťahuje smernica 98/70/ES,

– výrobky z minerálnych olejov, 
ktoré sa používajú ako pohonné 
látky v mobilných alebo pevných 
spaľovacích zariadeniach,

– pohonné látky, ktoré sa predávajú 
v uzavretých systémoch (napr. 
fľaše s tekutým plynom);

d) umelecké farby, na ktoré sa vzťahuje 
smernica 1999/45/ES.
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31. a) kreozot; prací olej

CAS č. 8001-58-9
EINECS č. 232-287-5

b) kreozotový olej; prací olej

CAS č. 61789-28-4
EINECS č. 263-047-8

c) Destilačné produkty 
(čiernouholného dechtu), 
naftalénové oleje; 
naftalénový olej
CAS č. 84650-04-4

EINECS č. 283-484-8

1. Nesmú sa používať ako látky alebo v 
prípravkoch na ošetrovanie dreva. Okrem toho sa 
takto upravené drevo nesmie uvádzať na trh.

2. Odchylne však:
a) Vzhľadom na látky a prípravky: tieto sa 

môžu použiť na ošetrenie dreva 
v priemyselných zariadeniach alebo 
odborníkmi, na ktorých sa vzťahujú 
právne predpisy Spoločenstva o ochrane 
pracovníkov, na úpravu na mieste, ak 
obsahujú:

(i) benzo(a)pyrén v koncentrácii 
nižšej ako 0,005% hmotnostného.

(ii) a fenoly vylúhovateľné vo vode 
v koncentrácii nižšej ako 
3% hmotnostné.

Takéto látky a prípravky na použitie pri 
úprave dreva v priemyselných 
zariadeniach alebo odborníkmi:

d) kreozotový olej, 
acenafténové frakcie; prací 
olej
CAS č. 90640-84-9

EINECS č. 292-605-3

e) Destilačné produkty 
(čiernouholného dechtu), 
horné; ťažký antracénový 
olej

CAS č. 65996-91-0
EINECS č. 266-026-1

– sa môžu uvádzať na trh len 
v balení s objemom rovnajúcim sa 
20 litrov alebo vyšším,

– nesmú sa predávať spotrebiteľom.

Bez toho, aby bolo dotknuté 
uplatňovanie iných ustanovení 
Spoločenstva o klasifikácii, balení 
a označovaní nebezpečných látok 
a prípravkov, musia byť obaly takýchto 
látok a prípravkov čitateľne 
a nezmazateľne označené textom: 
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f) antracénový olej

CAS č. 90640-80-5
EINECS č. 292-602-7

g) dechtové kyseliny, uhoľný 
decht, surový decht; surové 
fenoly

CAS č. 65996-85-2
EINECS č. 266-019-3

h) kreozot, drevo

CAS č. 8021-39-4
EINECS č. 232-419-1

„Len na použitie v priemyselných 
zariadeniach alebo na profesionálne 
ošetrovanie“.

b) Vzhľadom na drevo ošetrované 
v priemyselných zariadeniach alebo 
odborníkmi podľa písmena a), ktoré je 
prvýkrát uvedené na trh alebo opätovne 
upravené priamo na mieste: povoľuje sa 
len na odborné alebo priemyselné 
použitie, napr. na železniciach, pri 
prenose elektrickej energie alebo 
v telekomunikáciách, na oplotenie, 
na poľnohospodárske účely (napr. 
kolíky na podopretie stromov) 
a v prístavoch a riečnej preprave.

c) Zákaz uvedený v odseku 1 týkajúci sa 
uvádzania na trh sa nevzťahuje na 
drevo, ktoré bolo ošetrené látkami 
uvedenými v položke 31 písmená a) až  
i) pred 31. decembrom 2002 a je 
uvedené na trh s použitým tovarom na 
opätovné použitie

i) alkalický nízkotepelný 
dechtový olej; extrakčné 
rezíduá (uhoľné), alkalický 
nízkotepelný dechtový olej

CAS č. 122384-78-5
EINECS č. 310-191-5

3. Upravené drevo uvedené v odseku 2 
písmenách b) a c) sa však nesmie použiť:
– vo vnútri budov, na akékoľvek účely,

– v hračkách,
– na detských ihriskách,

– v parkoch, záhradách a rekreačných 
zariadeniach a zariadeniach na trávenie 
voľného času vo voľnej prírode, kde 
existuje nebezpečenstvo častého 
kontaktu s kožou,
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– pri výrobe záhradného nábytku, ako 
napríklad stoly na pikniky,

– na výrobu a použitie a akékoľvek 
opakované ošetrenie:
– nádob na pestovateľské účely,

– obalov, ktoré by mohli prísť do 
kontaktu so surovinami, 
polotovarmi alebo hotovými 
výrobkami určenými na ľudskú 
a/alebo živočíšnu spotrebu,

– ostatných materiálov, ktoré môžu 
kontaminovať vyššie uvedené 
výrobky.

32. Chloroform 
CAS č. 67-66-3

EINECS č. 200-663-8
33. Tetrachlórmetán—chlorid 

uhličitý
CAS č. 56-23-5

EINECS č. 200-262-8
34. 1,1,2 trichlóretán

1. Nesmú sa používať v koncentráciách 
rovnajúcich sa alebo vyšších ako 0,1%
hmotnostného v látkach a prípravkoch 
uvádzaných na trh na účely predaja širokej 
verejnosti a/alebo vo forme difúznych aplikácií, 
ako napr. pri čistení povrchov alebo čistení 
tkanín.
2. Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie 
iných ustanovení Spoločenstva o klasifikácii, 
balení a označovaní nebezpečných látok 
a prípravkov, musí byť obal takýchto látok 
a prípravkov, ktoré ich obsahujú 
v koncentráciách rovnajúcich sa alebo vyšších 
ako 0,1 %, čitateľne a nezmazateľne označený 
takto:

CAS č. 79-00-5

EINECS č. 201-166-9

„Len na použitie v priemyselných zariadeniach“.

Odchylne sa toto ustanovenie neuplatňuje na:
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35. 1,1,2,2 tetrachlóretán

CAS č. 79-34-5
EINECS č. 201-197-8

36. 1,1,1,2 tetrachlóretán
CAS č. 630-20-6

37. Pentachlóretán
CAS č. 76-01-7

EINECS č. 200-925-1
38. 1,1 dichlóretylén

CAS č. 75-35-4
EINECS č. 200-864-0

39. 1,1,1 trichlóretán 
metylchloroform

CAS č. 71-55-6
EINECS č. 200-756-3

a) liečivá alebo veterinárne výrobky 
vymedzené v smernici 2001/82/ES a 
smernici 2001/83/ES;

b) kozmetické výrobky vymedzené v 
smernici 76/768/EHS.

40. Látky, ktoré spĺňajú kritériá 
horľavosti v smernici 67/548/EHS a sú 
zaradené ako horľavé, veľmi horľavé 
alebo mimoriadne horľavé, bez ohľadu na 
to, či sa nachádzajú v prílohe I k uvedenej 
smernici alebo nie.

1. Nesmú sa používať samostatne alebo vo forme 
prípravkov v aerosólových rozprašovačoch 
uvádzaných na trh pre širokú verejnosť na 
zábavné a dekoratívne účely, ako sú tieto:
– kovový lesk určený hlavne na ozdobné

účely,
– umelý sneh a inovať,

– zábavné vankúše,
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– krehké aerosólové šnúry,

– imitácie výkalov,
– trúbky na zábavné stretnutia a večierky,

– ozdobné vločky a peny,
– umelé pavučiny,

– zapáchajúce bombičky,
– atď.

2. Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie 
iných ustanovení spoločenstva o klasifikácii, 
balení a označovaní nebezpečných látok, musí 
byť na obaloch uvedených aerosólových 
rozprašovačov čitateľne a nezmazateľne uvedený 
tento text: 

„Len na odborné použitie“.
3. Odchylne sa odseky 1 a 2 neuplatňujú na 
aerosólové rozprašovače uvedené v článku 9a 
smernice Rady 75/324/EHS z 20. mája 1975 o 
aproximácii právnych predpisov členských 
štátov týkajúcich sa aerosólových 
rozprašovačov4.
4. Výrobky uvedené v odsekoch 1 a 2 sa nesmú 
uvádzať na trh, pokiaľ nespĺňajú uvedené 
požiadavky.

41. Hexachlóretán
CAS č. 67-72-1

EINECS č. 200-666-4

Nesmie sa používať pri výrobe alebo spracovaní 
neželezných kovov.
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42. Chlóralkány, C10-C13, (chlórované 
parafíny s krátkym reťazcom) 
(SCCP)

EINECS č. 287-476-5

Nesmú sa uvádzať na trh pre použitie ako látky 
alebo ako zložky iných látok alebo prípravkov 
v koncentráciách vyšších ako 1 %:

pri obrábaní kovov;
pri mastení usní.

43. Azofarbivá 1. Azofarbivá, ktoré môžu v dôsledku 
redukčného štiepenia jednej alebo viacerých azo 
skupín uvoľňovať jeden alebo viac aromatických 
amínov uvedených v dodatku 8 v zistiteľných 
koncentráciách, t. j. nad 30 ppm v konečných 
výrobkoch alebo v ich farbených častiach, podľa 
testovacej metódy stanovenej v súlade s článkom 
132 ods. 3, sa nesmú používať v textilných 
a usňových výrobkoch, ktoré môžu prichádzať 
do priameho a dlhodobého styku s ľudskou 
pokožkou alebo ústnou dutinou, ako napr.:

– šatstvo, posteľná bielizeň, uteráky, 
príčesky, parochne, klobúky, plienky 
a iné hygienické výrobky, spacie vaky,

– obuv, rukavice, remienky náramkových 
hodiniek, tašky, peňaženky, náprsné 
tašky, aktovky, poťahy sedadiel, 
taštičky na zavesenie na krk,

– textilné alebo usňové hračky a hračky 
s textilným alebo usňovým oblečením,

– priadza a textílie určené na použitie 
konečným spotrebiteľom.

2. Okrem toho sa textilné a usňové výrobky 
uvedené v odseku 1 nesmú uvádzať na trh, 
pokiaľ nespĺňajú požiadavky stanovené v 
uvedenom odseku.
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3. Azofarbivá, ktoré sú uvedené v dodatku 9 –
„zoznam azofarbív“ – sa nesmú uvádzať na trh, 
ani používať na farbenie textilných a usňových 
výrobkov ako látky alebo zložky prípravkov 
v koncentráciách vyšších ako 0,1%
hmotnostného.
4. Komisia vzhľadom na nové vedecké poznatky 
preskúma ustanovenia o azofarbivách.

44. Difenyléter, pentabrómderivát 
C12H5Br5O

1. Nesmie sa uvádzať na trh ani používať ako 
látka alebo zložka prípravkov v koncentráciách 
vyšších ako 0,1% hmotnostného.

2. Výrobky sa nesmú uvádzať na trh, ak 
samotné, alebo ich časti upravené retardérmi 
horenia obsahujú túto látku v koncentráciách 
vyšších ako 0,1% hmotnostného.

45. Difenyléter, oktabrómderivát 
C12H2Br8O

1. Nesmie sa uvádzať na trh ani používať ako 
látka alebo zložka látok alebo prípravkov 
v koncentráciách vyšších ako 0,1%
hmotnostného.

2. Výrobky sa nesmú uvádzať na trh, ak 
samotné, alebo ich časti upravené retardérmi 
horenia obsahujú túto látku v koncentráciách 
vyšších ako 0,1% hmotnostného.
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46. a) Nonylfenol 
C6H4(OH)C9H19

b) Nonylfenol-etoxylát 
(C2H4O)nC15H24O

Nesmie sa uvádzať na trh ani používať ako látka 
alebo zložka prípravkov v koncentráciách 
rovných alebo vyšších ako 0,1% hmotnostného 
na tieto účely:
(1) priemyselné alebo inštitucionálne čistenie 

s výnimkou:
– kontrolovaných uzatvorených systémov 

suchého čistenia, kde sa pracia kvapalina 
recykluje alebo spaľuje,

– čistiacich systémov so špeciálnou úpravou, 
kde sa pracia kvapalina recykluje alebo 
spaľuje;

(2) čistenie v domácnostiach;
(3) spracovanie textílií a usní s výnimkou:
– spracovania, pri ktorom nedochádza k ich 

uvoľňovaniu do odpadových vôd,
– systémov so špeciálnou úpravou, kde sa voda 

z výroby najprv upravuje tak, aby sa úplne 
odstránili organické frakcie pred biologickým 
čistením odpadových vôd (odmasťovanie 
ovčej kože);

(4) ako antimastitídne emulgačné činidlo 
v poľnohospodárstve;

(5) obrábanie kovov s výnimkou:
– použitia v kontrolovaných uzatvorených 

systémoch,kde sa pracia kvapalina recykluje 
alebo spaľuje;

(6) výroba buničiny a papiera;
(7) kozmetické výrobky;
(8) ostatné výrobky osobnej hygieny 

s výnimkou:
– spermicídov.
(9) ako jedna zo zložiek v pesticídoch 
a biocídoch.
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47. Cement 1. Cement a prípravky obsahujúce cement sa 
nesmú používať ani uvádzať na trh, ak 
v hydratovanom stave obsahujú viac ako 
0,0002 % rozpustného šesťmocného chrómu 
z celkovej čistej hmotnosti cementu.
2. Ak sa používajú redukčné činidlá, potom bez 
toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie ostatných 
ustanovení Spoločenstva o klasifikácii, balení 
a označovaní nebezpečných látok a prípravkov, 
na obaloch cementu a prípravkov obsahujúcich 
cement, musia byť čitateľne a nezmazateľne 
uvedené údaje o dátume balenia, ako aj 
skladovacie podmienky a doba uskladnenia 
potrebné na zachovanie činnosti redukčných 
činidiel a na zachovanie obsahu rozpustného 
šesťmocného chrómu pod limitom uvedeným 
v odseku 1.
3. Odchylne sa odseky 1 a 2 neuplatňujú 
na uvádzanie na trh a používanie 
v kontrolovaných uzatvorených a úplne 
automatizovaných procesoch, pri ktorých 
s cementom a s prípravkami obsahujúcimi 
cement manipulujú len stroje a pri ktorých nie je 
možný žiadny kontakt s pokožkou.

________________

1 Ú. v. ES L 377, 31.12.1991, s. 20. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 (Ú.v. EÚ L 33, 4.2.2006, s. 1).

2 Chrysotil má dve čísla CAS, potvrdené Európskym úradom pre chemické látky (ECB).
3 Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o 

spoločnom colnom sadzobníku (Ú.v. ES L 256, 7.9.1987). Nariadenie naposledy zmenené
a doplnené nariadením (ES) č. 426/2006 (Ú.v. EÚ L 79, 16.3.2006, s. 1).

4 Ú. v. ES L 147, 9.6.1975, s. 40.  Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) 
č. 807/2003 (Ú.v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 36).
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Dodatky 1 až 6

ÚVOD

Vysvetlenie záhlavia stĺpcov tabuľky

Látky:

Názov sa zhoduje s názvom, ktorý sa pre látku používa v prílohe I k smernici 67/548/EHS. Vždy 

keď je to možné, sú nebezpečné látky označené svojim číslom EINECS (Európsky zoznam 

existujúcich komerčných chemických látok) alebo ELINCS (Európsky zoznam nových chemických 

látok). Tieto sú uvedené v tabuľke ako čísla ES. Iné položky, ktoré nie sú uvedené v EINECS alebo 

ELINCS, sú označené použitím medzinárodne uznaného chemického názvu (napr. ISO, IUPAC). V 

niektorých prípadoch sa uvádza doplnkový bežný názov.

Indexové číslo:

Indexové číslo je identifikačným kódom, ktorý sa látke prideľuje v prílohe I k smernici

67/548/EHS. Látky sú uvádzané v dodatku podľa tohto indexového čísla.

EINECS číslo:

Pre každú látku uvedenú v Európskom zozname existujúcich komerčných chemických látok 

(EINECS) existuje identifikačný kód. Tento kód začína pri čísle 200-001-8.

ELINCS číslo

Pre každú novú látku oznámenú podľa smernice 67/548/EHS sa určil identifikačný kód, ktorý sa 

uverejnil v ELINCS. Tento kód začína pri čísle 400-010-9.
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CAS číslo:

Ako pomôcka pre identifikácii látok sa pre ne určili čísla služby pre chemické abstrakty (CAS).

Poznámky:

Plné znenie textu poznámok možno nájsť v úvode prílohy I k smernici 67/548/EHS.

Poznámky, ktoré sa berú do úvahy na účely tohto nariadenia, sú:

Poznámka C:

Niektoré organické látky sa môžu uvádzať na trh v špecifickej izomérovej forme alebo ako zmes 

viacerých izomérov.

Poznámka D:

Určité látky, ktoré sú náchylné na spontánnu polymerizáciu alebo rozklad, sa spravidla uvádzajú na 

trh v stabilizovanej forme. V prílohe I k smernici 67/548/EHS sa uvádzajú v tejto forme.

Takéto látky sa však niekedy uvádzajú na trh v nestabilizovanej forme. V takom prípade musí 

výrobca alebo ktokoľvek, kto uvádza takúto látku na trh, v označení udať názov látky a za ním 

slovo „nestabilizovaná”.
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Poznámka E:

Látky so špecifickým vplyvom na zdravie ľudí (pozri kapitolu 4 prílohy VI k smernici

67/548/EHS), ktoré sa klasifikujú ako kategória 1 alebo 2 karcinogénnych a mutagénnych látok a 

prípravkov a/alebo látok a prípravkov poškodzujúcich reprodukciu, a zároveň ako veľmi toxické

(T+), toxické (T) alebo škodlivé (Xn), sú označené poznámkou E. V prípade týchto látok sa pred 

označenia špecifického rizika R20, R21, R22, R23, R24, R25, R26, R27, R28, R39, R68 (škodlivá), 

R48 a R65 a všetky kombinácie týchto označení špecifického rizika vkladá slovo „Tiež“.

Poznámka J:

Látka sa nemusí klasifikovať ako karcinogénna, ak sa preukáže, že obsahuje menej ako 0,1 

hmotnostného percenta benzénu (EINECS č. 200-753-7).

Poznámka K:

Látka sa nemusí klasifikovať ako karcinogénna, ak sa preukáže, že obsahuje menej ako 0,1 

hmotnostného percenta 1,3-butadiénu (EINECS č. 203-450-8).

Poznámka L:

Látka sa nemusí klasifikovať ako karcinogénna, ak sa preukáže, že obsahuje menej ako 3 % 

extraktu DMSO nameraných IP 346.

Poznámka M:

Látka sa nemusí klasifikovať ako karcinogénna, ak sa preukáže, že obsahuje menej ako 0,005 

hmotnostného percenta benzo[a]pyrénu (EINECS č. 200-028-5).
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Poznámka N:

Látka sa nemusí klasifikovať ako karcinogénna, ak je známy celý rafinačný proces a ak sa preukáže, 

že látka, z ktorej sa vyrába, nie je karcinogénna.

Poznámka P:

Látka sa nemusí klasifikovať ako karcinogénna, ak sa preukáže, že obsahuje menej ako 0,1 

hmotnostného percenta benzénu (EINECS č. 200-753-7).

Poznámka R:

Látka sa nemusí klasifikovať ako karcinogénna, ak dĺžkou vážený geometrický stredný priemer 

vlákien, od ktorého sa odpočíta dvojnásobok smerodajnej chyby, je väčší ako 6 μm.

Poznámka S:

Táto látka si nemusí vyžadovať etiketu podľa článku 23 (pozri oddiel 8 prílohy VI) smernice 

67/548/EHS.
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Dodatok 1

Bod 28 — Karcinogénne látky: kategória 1

Látky Indexové 
číslo

ES číslo CAS číslo Pozn.

Oxid chrómový 024-001-00-0 215-607-8 1333-82-0

Chróman zinočnatý vrátane chrómanu 
zinočnato-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 trinikelnatý 028-007-00-4 234-829-6 12035-72-2

Oxid arzenitý 033-003-00-0 215-481-4 1327-53-3

Oxid arzeničný 033-004-00-6 215-116-9 1303-28-2

Kyselina arzeničná a jej soli 033-005-00-1

Hydrogenarzeničnan olovnatý 082-011-00-0 232-064-2 7784-40-9

203-448-7 
[1]

106-97-8 [1]bután [obsahujúci ≥0,1 % butadiénu 
(203-450-8)] [1]

izobután [obsahujúci ≥ 0,1 % 
butadiénu (203-450-8)] [2]

601-004-01-8

200-857-2 
[2]

75-28-5 [2]

C, S

1,3-butadién; buta-1,3-dién 601-013-00-
X

203-450-8 106-99-0 D

Benzén 601-020-00-8 200-753-7 71-43-2
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Vinylchlorid; chlóretylén 602-023-00-7 200-831-0 75-01-4

Bis (chlórmetyl) éter 603-046-00-5 208-832-8 542-88-1

Chlórmetylmetyléter; chlórdimetyléter 603-075-00-3 203-480-1 107-30-2

2-naftylamín; beta-naftylamín 612-022-00-3 202-080-4 91-59-8

Benzidín; 4,4′-diaminobifenyl; 
bifenyl-4,4′-yléndiamín

612-042-00-2 202-199-1 92-87-5

Soli benzidínu 612-070-00-5

Soli 2-naftylamínu 612-071-00-0 209-030-
0[1]
210-313-
6[2]

553-00-4[1]

612-52-2[2]

Bifenyl-4-ylamín; xenylamín; 4-
aminobifenyl

612-072-00-6 202-177-1 92-67-1

Soli bifenyl-4-ylamínu; soli 
xenylamínu; soli 4-aminobifenylu

612-073-00-1

Decht, uhoľný; uhoľný decht
(Vedľajší produkt štiepnej destilácie 
uhlia. Takmer čierna polotuhá látka. 
Komplexná zmes aromatických 
uhľovodíkov, fenolových zlúčenín, 
dusíkových báz a tiofénu.)

648-081-00-7 232-361-7 8007-45-2
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Decht, uhoľný, vysokoteplotný; 
uhoľný decht
(Kondenzát získavaný ochladzovaním 
približne na teplotu prostredia, plyn, 
ktorý vzniká vysokoteplotnou (nad 
700°C) štiepnou destiláciou uhlia. 
Čierna viskózna kvapalina hustejšia 
ako voda. Pozostáva predovšetkým z 
komplexnej zmesi kondenzovaných 
cyklických aromatických 
uhľovodíkov. Občas obsahuje menšie 
množstvá fenolových zlúčenín a 
aromatických dusíkových báz.)

648-082-00-2 266-024-0 65996-89-6

Decht, uhoľný, nízkoteplotný; uhoľný 
decht

(Kondenzát získavaný ochladzovaním 
približne na teplotu prostredia, plyn, 
ktorý vzniká nízkoteplotnou (pod 700 
°C) štiepnou destiláciou uhlia. Čierna 
viskózna kvapalina hustejšia ako voda. 
Pozostáva predovšetkým z komplexnej 
zmesi kondenzovaných cyklických 
aromatických uhľovodíkov, 
fenolových zlúčenín, aromatických 
dusíkových báz a ich alkylových 
derivátov.)

648-083-00-8 266-025-6 65996-90-9

Decht hnedouhoľný

(Olej získavaný destiláciou 
hnedouhoľného dechtu. Pozostáva 
predovšetkým z alifatických, 
nafténových a jedno- až trojcyklických 
aromatických uhľovodíkov, ich 
alkylových derivátov, 
heteroaromatických látok a jedno a 
dvojcyklických fenolov s teplotou varu 
v rozpätí približne od 150 °C do 360 
°C).

648-145-00-4 309-885-0 101316-83-0
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