PŘÍRUČKA NÁSLEDNÉHO UŽIVATELE CHEMICKÝCH LÁTEK A SMĚSÍ

Přehled povinností následných uživatelů

3

V následujícím textu je uveden stručný výčet hlavních povinností v členění podle způsobu používání látek následnými uživateli. U každé z povinností je připsán odkaz na právní
zdroj povinnosti a odkaz na kapitolu v této příručce, kde je základní popis povinnosti
a doporučení, kde lze nalézt podrobnější informace.
Povinnosti jsou seskupeny jako:
a) společné povinnosti, které musejí plnit všichni následní uživatelé, kteří používají látky, a

Přehled povinností
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b) další povinnosti, které musejí plnit určité podskupiny následných uživatelů vedle
společných povinností.
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Formulátor

Výrobce předmětu

Plnírna (přebalovač)

Dovozce látky
registrované
výhradním
zástupcem

Zpětný dovozce
registrovaných látek

Určit, uplatňovat a doporučit opatření
k omezení rizik při používání látky
Dodržet podmínky povolení podle hlavy VII
nařízení REACH
Dodržet podmínky omezení podle hlavy VIII
nařízení REACH
Sdělovat informace proti směru
dodavatelského řetězce
Zpřístupnit informace z BL a podle čl. 32
zaměstnancům
Uchovávat informace požadované podle
nařízení REACH
Neuvádět na trh látky s nevypořádanými
povinnostmi registrace
Zjišťovat vlastnosti a klasifikovat směsi před
jejich uvedením na trh podle CLP
Zabalit látky a směsi podle CLP
Označit štítkem nebo na obalu látky a směsi
podle CLP
Zpracovat a poskytovat BL nebo informace
podle čl. 32

Koncový uživatel

Přehled povinností a různých typů následných uživatelů, kteří je musejí plnit
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Zpětný dovozce
registrovaných látek
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Výrobce předmětu

Dovozce látky
registrované
výhradním
zástupcem

Přehled povinností

Oznámit informace o směsích Ministerstvu
zdravotnictví ČR
Uchovávat informace potřebné
ke klasifikaci a označení podle CLP
Znát obsah SVHC látek v předmětech
Oznámit ECHA použití SVHC látky
ze seznamu ve vyráběných předmětech
Informovat podnikající odběratele o obsahu
SVHC látek ze seznamu v dodávaném
předmětu
Informovat spotřebitele na jeho žádost
o obsahu SVHC látek ze seznamu
v předmětech
Dodržovat pravidla pro reklamu

Formulátor
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Plnírna (přebalovač)

PŘÍRUČKA NÁSLEDNÉHO UŽIVATELE CHEMICKÝCH LÁTEK A SMĚSÍ

Koncový uživatel
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3.1

Společné povinnosti všech následných uživatelů
Jsou to povinnosti spojené s jakýmkoliv používáním látek. Zároveň jsou to jediné povinnosti, které musejí plnit koncoví průmysloví a profesionální uživatelé, kteří pouze
používají látky jako takové nebo jako složky směsí, aniž by je dále uváděli na trh.
Povinnost
1. Určit, uplatňovat a případně doporučovat vhodná
opatření k náležitému omezení rizik používaných látek
2. Dodržovat podmínky povolení při používání látky
nebo směsi
3.

4.
5.
6.

1
2
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Zdroj

Čl. 37 a čl. 38
REACH
Čl. 56(2)
Příloha XIV
REACH
Dodržovat podmínky omezení při používání látek
Čl. 67
a směsí, pro které jsou v nařízení REACH stanovena
Příloha XVII
omezení
REACH
Sdělovat nové informace proti směru dodavatelského Čl. 34 REACH
řetězce
Zpřístupnit informace z bezpečnostního listu nebo
Čl. 35 REACH
informace podle čl. 32 nařízení REACH zaměstnancům
Uchovávat informace potřebné k plnění povinností
Čl. 36 REACH
stanovených nařízením REACH

Kapitola
v příručce
4.1
4.2

4.3

4.4
4.5
4.6

Pokud je přebalování spojeno i se změnou názvu výrobku nebo se změnou osoby zodpovědné za uvedení výrobku na trh.
Pokud měl výrobce předmětu registrovat látku záměrně uvolňovanou z předmětu.
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3.2

Další povinnosti specifické pro různé následné uživatele

3.2.1

Formulátor při výrobě a uvádění směsí na trh
Povinnost
0 Povinnosti společné pro všechny následné uživatele +
1. Neuvádět na trh směsi obsahující látky s nevypořádanou povinností registrace
2. Zjišťovat vlastnosti a klasifikovat vyrobené směsi
v souladu s požadavky nařízení CLP
3. Zabalit vyrobené směsi před jejich uvedením na trh
v souladu s požadavky nařízení CLP
4. Označit směsi před jejich uvedením na trh v souladu
s požadavky nařízení CLP
5. Zpracovat a poskytovat bezpečnostní list k vyrobeným
nebezpečným směsím nebo ke směsím, ke kterým
se poskytuje bezpečnostní list na vyžádání
6. Poskytovat informace podle čl. 32 (pokud je to
potřebné)
7. Oznamovat určeným národním subjektům informace
o směsích uváděných na trh, nebezpečných pro zdraví
a fyzikálními vlastnostmi
8. Uchovávat informace potřebné pro klasifikaci a označení směsí uváděných na trh
9. Dodržovat pravidla pro reklamu

3.2.2

Čl. 5 REACH

Kapitola
v příručce
4
5.1

Hlava II CLP

5.2

Hlava IV CLP

5.3

Hlava III CLP

5.4

Čl. 31 REACH

5.5
8.2

Čl. 32 REACH

5.5
8.4
5.6

Čl. 45 CLP
§ 22 CHZ
Čl. 49 CLP

5.7

Čl. 48 CLP

5.8

3

Výrobce předmětu
Povinnost
0 Povinnosti společné pro všechny následné uživatele +
1. Neuvádět na trh látky v předmětech s nevypořádanou
povinností registrace
2. Registrovat látky záměrně uvolňované z předmětu
3. Oznámit agentuře ECHA, jaké SVHC látky jsou obsaženy ve vyráběných předmětech, pokud:
a) látky je více než 1 t/r ve všech předmětech vyráběných daným výrobcem předmětů,
b) látky je v jednotlivých předmětech obsaženo více
než 0,1 % hm.,
c) nelze uplatnit výjimku z povinnosti podat oznámení, založenou na již registrovaném použití nebo
na možnosti vyloučit expozici člověka nebo životního
prostředí
4. Informovat podnikající odběratele o obsahu SVHC
látek v dodávaném předmětu, pokud jejich obsah
přesáhne 0,1 % hm.

USCHLS-2019-Kniha.indb 25

Zdroj

Přehled povinností
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Zdroj

Čl. 5 REACH

Čl. 7(2)
Čl. 7(3)
Čl. 7(6)
REACH

Čl. 33(1)
REACH

Kapitola
v příručce
4
5.1
6.2
6.3

6.4
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Povinnost

Zdroj

5. Pokud je předmět obsahující více než 0,1 % hm. SVHC Čl. 33(2)
látky dodáván spotřebiteli, informovat ho na jeho
REACH
žádost o názvu SVHC látky a o bezpečném použití
předmětu

Kapitola
v příručce
6.5

Přehled povinností

3
3.2.3

Přebalovač
Přebalovač pouze přenáší látku nebo směs z původního obalu do nového obalu, nemění
její složení ani nebezpečnost. Může měnit název výrobku nebo se sám prohlásit za osobu uvádějící výrobek na trh (přeznačovat). Na rozdíl od formulátora může uvádět na trh
i látky jako takové.
Povinnost
0 Povinnosti společné pro všechny následné uživatele +
1. Neuvádět na trh látky s nevypořádanou povinností
registrace
2. Zabalit přebalované látky a směsi před jejich uvedením na trh v souladu s požadavky nařízení CLP
3. Informovat odběratele směsí o jejich nebezpečnosti
prostřednictvím označení na obalu podle nařízení CLP
4. Poskytovat bezpečnostní list k přebalovaným nebezpečným látkám nebo směsím nebo ke směsím,
ke kterým se poskytuje bezpečnostní list na vyžádání
5. Oznámit Ministerstvu zdravotnictví informace o složení a nebezpečnosti směsi, pokud směs přeznačí
jiným názvem nebo se uvede na označení jako osoba
uvádějící směs na trh
5. Dodržovat pravidla pro reklamu

3.2.4

Čl. 5 REACH

Kapitola
v příručce
4
5.1

Hlava IV CLP

5.3

Hlava III CLP

5.4

Čl. 31 REACH

5.5
8.2

Čl. 45 CLP
§ 22 CHZ

5.6

Čl. 48 CLP

5.8

Dovozce látek, ke kterým jejich zahraniční výrobce jmenoval výhradního
zástupce
Povinnost
0 Povinnosti společné pro všechny následné uživatele +
1. Znát a mít doloženo od zahraničního výrobce, kdo je
výhradním zástupcem pro registraci dovážené látky
2. Znát registrační číslo
3. Oznámit ECHA klasifikaci látky nebo látky obsažené
ve směsi, pokud dováží látku, jejíž klasifikace ještě
nebyla oznámena
4. Oznámit informace o dovážené směsi Ministerstvu
zdravotnictví ČR
5. Dodržovat pravidla pro reklamu
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Zdroj

Zdroj

Čl. 8 REACH

Kapitola
v příručce
4
7.2

Čl. 5 REACH
Čl. 40 CLP

7.2
7.2

Čl. 45 CLP
§ 22 CHZ
Čl. 48 CLP

5.6
5.8

19.9.2019 13:56:56

PŘÍRUČKA NÁSLEDNÉHO UŽIVATELE CHEMICKÝCH LÁTEK A SMĚSÍ

Zpětný dovozce registrovaných látek
Povinnost
0 Povinnosti společné pro všechny následné uživatele +
1. Mít k dispozici doklady, že daná látka je totožná s tou,
která byla zaregistrována v EU/EHP některým účastníkem daného dodavatelského řetězce
2. Mít k dispozici, případně poskytovat rozšířený bezpečnostní list včetně expozičních scénářů, pokud bylo
při registraci provedeno posouzení rizik látky, nebo
informaci podle čl. 32 REACH
3. Plnit povinnosti balení a označování nebezpečných
látek a směsí uváděných na trh
4. Oznámit informace o dovážené směsi Ministerstvu
zdravotnictví ČR, pokud je to potřebné
5. Dodržovat pravidla pro reklamu

Zdroj

Čl. 2(7)ci)
REACH

Kapitola
v příručce
4
7.3

3

Čl. 2(7)cii)
REACH

7.3

Čl. 4 CLP

7.3

Čl. 45 CLP

5.6

Čl. 48 CLP

5.8
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tip:
K určení svých individuálních povinností ohledně každé konkrétní látky můžete použít
nástroj agentury ECHA jménem Navigátor3. Postupnými kroky a upřesňováním tak získáte přímý přístup k přísluSšným pokynům v českém jazyce.

Obr. 1: Navigátor agentury ECHA

3
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Dostupné na stránkách ECHA (Cesta: echa.europa.eu/cs – Podpora – Pokyny – Zjišťování vašich povinností)
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