Ako pripraviť
registračnú
dokumentáciu
a dokumentáciu
k PPORD

2

Ako pripraviť registračnú dokumentáciu
a dokumentáciu k PPORD

Verzia 4.0

Zmeny tohto dokumentu
Verzia

Zmeny

4.0

Máj 2017:
Kapitola 9.6.4.6: Vložené vysvetlenie, ako opísať použitia pre
medziprodukty registrované podľa článku 17 alebo 18
Kapitola 9.9: Vysvetlenie k požiadavkám na predloženie správy
o chemickej bezpečnosti a odôvodnenia nepredloženia správy o
chemickej bezpečnosti, dodatočné informácie o nástroji na
vytváranie správ v aplikácii IUCLID
Kapitola 9.10.2: Odkaz na kapitolu 10.2
Kapitola 10.2: Nová kapitola o tom, ako vytvoriť úplnú dokumentáciu
pri odstúpení od určitých údajov pre členov spoločného predkladania
po spore o spoločnom využívaní údajov
Príloha II: Vysvetlenie k požiadavkám na kontrolu úplnosti technickej
dokumentácie v sekcii 1.4 Analytické informácie
Príloha IV: Vložené vysvetlenie, ako aktualizovať s cieľom stať sa
hlavným registrujúcim spoločného predloženia
Ďalšie redakčné úpravy

3.0

Január 2017:
Pridané odkazy na preložené verzie tohto dokumentu.
Kapitola 1.5.1: Informácie o manuálnej kontrole úplnosti
Kapitola 9.7.3: Vložené vysvetlenie, ako oznamovať prevzaté údaje
v aplikácii IUCLID
Kapitola 9.7.4: Nová kapitola o tom, ako oznamovať návrhy na
testovanie v aplikácii IUCLID
Kapitola 9.7.6.1: Nová kapitola s informáciami o novom nástroji
aplikácie IUCLID na výpočet hodnoty DNEL
Kapitola 9.10.1: Vložené vysvetlenie kritérií uvedených v prílohe III v
súvislosti s oslobodením od poplatkov
Kapitola 10.1.4: Vložené vysvetlenie, ako oznamovať oslobodenie od
poplatkov v záhlaví dokumentácie
Ďalšie redakčné úpravy

2.0

September 2016:
Kapitoly 6 a 9.4.1: Vložené vysvetlenie, ako uvádzať chemický názov
v poli názov IUPAC.
Príloha 3: Úpravy na základe zmien v prílohách nariadenia REACH,
pokiaľ ide o požiadavky na senzibilizáciu pokožky.
Ďalšie redakčné úpravy.

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Fínsko | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu

Ako pripraviť registračnú dokumentáciu
a dokumentáciu k PPORD

1.0

Dátum vydania: Máj 2017

Prvá verzia

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Fínsko | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu

3

4

Ako pripraviť registračnú dokumentáciu
a dokumentáciu k PPORD

Verzia 4.0

Právne upozornenie
Cieľom tohto dokumentu je pomôcť používateľom pri plnení ich povinností podľa nariadenia
REACH. Používateľom však pripomíname, že text nariadenia REACH je jediným autentickým
právnym materiálom a že informácie v tomto dokumente nepredstavujú právne poradenstvo.
Výlučnú zodpovednosť za použitie týchto informácií nesie používateľ. Európska chemická
agentúra nepreberá žiadnu zodpovednosť za spôsob použitia informácií uvedených v tomto
dokumente.
Reprodukcia je povolená pod podmienkou uvedenia zdroja.
Toto je pracovný preklad dokumentu pôvodne vypracovaného v angličtine. Autentické je len
anglické znenie textu, ktoré sa tiež nachádza na webovom sídle agentúry ECHA.
Názov:

Ako pripraviť registračnú dokumentáciu a dokumentáciu k PPORD

Referenčné číslo:
Katalógové číslo:

ECHA-16-B-13-SK
ED-04-16-344-SK-N

ISBN: 978-92-9247-865-0
DOI: 10.2823/511034
Dátum vydania:

máj 2017

Jazyk: SK
© Európska chemická agentúra, 2017
Obálka © Európska chemická agentúra
Reprodukcia je povolená pod podmienkou uvedenia zdroja v tvare
„Zdroj: Európska chemická agentúra, http://echa.europa.eu/”, a pod podmienkou písomného
upovedomenia komunikačného odboru agentúry ECHA (publications@echa.europa.eu).
Preklady tohto dokumentu sú k dispozícii v týchto 22 jazykoch:
bulharčina, čeština, dánčina, estónčina, fínčina, francúzština, gréčtina, holandčina, chorvátčina,
litovčina, lotyština, maďarčina, maltčina, nemčina, poľština, portugalčina, rumunčina,
slovenčina, slovinčina, španielčina, švédčina a taliančina.
Ak máte otázky alebo poznámky k tomuto dokumentu, pošlite ich agentúre ECHA
prostredníctvom formulára žiadosti o informácie spolu s referenčným číslom dokumentu a
dátumom vzdania na adresu:
http://echa.europa.eu/about/contact_en.asp
Európska chemická agentúra
Poštová adresa: P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Fínsko
Adresa pre návštevníkov: Annankatu 18, Helsinki, Fínsko

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Fínsko | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu

Ako pripraviť registračnú dokumentáciu
a dokumentáciu k PPORD

Dátum vydania: Máj 2017

Obsah
Zmeny tohto dokumentu ............................................................................................................ 2
Obsah ........................................................................................................................................ 5
Zoznam obrázkov ....................................................................................................................... 7
Zoznam tabuliek ........................................................................................................................ 8
1.

Úvod.................................................................................................................................. 9

1.1.

Cieľ .................................................................................................................................... 9

1.2.

Zhrnutie prípravy a predloženia dokumentácie ......................................................................... 9

1.3.

Šablóny dokumentácie aplikácie IUCLID ................................................................................ 10

1.4.

Informácie potrebné na registráciu a oznámenie PPORD.......................................................... 12

1.5.

Kontroly predložených dokumentácií vykonávané agentúrou ECHA ........................................... 13

1.5.1.
1.6.
1.6.1.

Sprievodca validáciou ..................................................................................................... 13
Žiadosti o dôverný charakter údajov a zverejňovanie údajov ................................................... 14
Prehľad zverejňovaných informácií ................................................................................... 14

1.7.

Funkcie aplikácie IUCLID ..................................................................................................... 14

2.

Právnická osoba .............................................................................................................. 15

2.1.

Ako aktualizovať a synchronizovať informácie objektu LEO ...................................................... 15

3.

Miesto právnickej osoby .................................................................................................. 16

3.1.

Vytvorenie miesta právnickej osoby...................................................................................... 16

4.

Kontakt ........................................................................................................................... 16

4.1.

Vytvorenie kontaktu ........................................................................................................... 17

5.

Zoznamy chemických látok (Chemical inventories) ......................................................... 17

6.

Referenčná látka ............................................................................................................. 17

6.1.

Vytvorenie referenčnej látky ................................................................................................ 18

7.

Odkazy na literatúru ....................................................................................................... 19

7.1.

Vytvorenie odkazu na literatúru ........................................................................................... 19

8.

Testovaný materiál ......................................................................................................... 19

8.1.

Vytvorenie testovaného materiálu ........................................................................................ 20

9.

Ako vytvoriť súbor údajov o látke ................................................................................... 20

9.1.

Šablóny ............................................................................................................................ 23

9.2.

Kategórie .......................................................................................................................... 23

9.3.

Objekt posudzovania .......................................................................................................... 24

9.4.

Sekcia 1 – General information (Všeobecné informácie) .......................................................... 25

9.4.1.

Sekcia 1.1 – Identification (Identifikácia) .......................................................................... 25

9.4.2.

Sekcia 1.2 – Composition (Zloženie) ................................................................................ 27

9.4.3.

Oddiel 1.3 – Identifikátory (Identifiers) ............................................................................ 37

9.4.4.

Oddiel 1.4 – Analytické informácie (Analytical information) ................................................. 38

9.4.5.

Sekcia 1.5 – Joint submission (Spoločné predkladanie) ....................................................... 39

9.4.6.

Sekcia 1.7 – Suppliers (Dodávatelia) ................................................................................ 39

9.4.7.

Sekcia 1.8 – Recipients (Príjemcovia) ............................................................................... 40

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Fínsko | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu

5

6

Ako pripraviť registračnú dokumentáciu
a dokumentáciu k PPORD
9.4.8.
9.5.

Verzia 4.0

Sekcia 1.9 – PPORD ....................................................................................................... 40
Sekcia 2 – C&L and PBT assessment (Klasifikácia a označovanie a posúdenie PBT) ..................... 40

9.5.1.

Oddiel 2.1 GHS.............................................................................................................. 41

9.5.1.1.

Klasifikácia a označovanie v rámci spoločného predkladania ........................................... 50

9.5.2.

Sekcia 2.2 – DSD–DPD ................................................................................................... 51

9.5.3.

Sekcia 2.3 – PBT assessment (Posúdenie PBT) .................................................................. 51

9.6.

Sekcia 3 – Manufacture, use and exposure (Výroba, použitie a expozícia) ................................. 53

9.6.1.

Sekcia 3.2 – Estimated quantities (Odhadované množstvá) ................................................. 53

9.6.1.1.

Osobitné faktory týkajúce sa použití látok ako medziproduktov ....................................... 54

9.6.1.2.

Osobitné faktory týkajúce sa použitia na účely PPORD ................................................... 54

9.6.2.

Oddiel 3.3 – Miesta (Sites) .............................................................................................. 54

9.6.3.

Sekcia 3.4 – Information on mixtures (Informácie o zmesiach)............................................ 55

9.6.4.

Sekcia 3.5 – Use and exposure information (Informácie o použití a expozícii) ........................ 55

9.6.4.1.

Prehľad (sekcia 3.5.0) ................................................................................................ 56

9.6.4.2.

Oznámenie použití a výber regulačného štatútu každého použitia (sekcie 3.5.1 až 3.5.6) ... 57

9.6.4.3.

Opis použití látok registrovaných podľa článku 10 v množstvách 10 a viac ton ročne .......... 59

9.6.4.4.

Poskytnutie informácií o expozícii v prípade látok registrovaných podľa článku 10 v množstve
viac ako 10 ton ročne ................................................................................................ 64

9.6.4.5.

Opis použití látok registrovaných podľa článku 10 v množstvách do 10 ton ročne .............. 72

9.6.4.6.

Opis použití pre medziprodukty registrované podľa článku 17 alebo 18 ............................ 73

9.6.5.

Sekcia 3.6 – Uses advised against (Neodporúčané použitia) ................................................ 75

9.6.6.

Sekcia 3.7 – Environmental assessment from aggregated sources (Environmentálne hodnotenie
zo súhrnných zdrojov) .................................................................................................... 76

9.7.

Sekcie 4, 5, 6, 7 a 8 – Sekcie sledovaných parametrov ........................................................... 77

9.7.1.

Pojmy .......................................................................................................................... 78

9.7.2.

Spôsob vypĺňania záznamov o štúdii sledovaných parametrov ............................................. 79

9.7.3.

Ako oznamovať prevzaté údaje v aplikácii IUCLID .............................................................. 88

9.7.4.

Ako oznamovať návrhy na testovanie v aplikácii IUCLID ..................................................... 93

9.7.5.

Príklady vypĺňania záznamov o štúdii sledovaných parametrov ............................................ 94

9.7.6.

Ako vypĺňať súhrny sledovaných parametrov ................................................................... 100

9.7.6.1.

Kalkulačka na výpočet hodnoty DNEL v aplikácii IUCLID ............................................... 106

9.8.

Sekcia 11 – Guidance on safe use (Usmernenie o bezpečnom používaní) ................................ 107

9.9.

Sekcia 13 – Assessment reports (Hodnotiace správy) ........................................................... 107

9.10. Sekcia 14 – Information requirements (Požiadavky na informácie) ......................................... 109
9.10.1.

Sekcia 14 – Kritériá prílohy III....................................................................................... 109

9.10.2.

Sekcia 14 – Vynechanie informácie pri registrácii podľa nariadenia REACH .......................... 110

10.

Ako vytvoriť dokumentáciu ........................................................................................... 110

10.1. Administratívne informácie ................................................................................................ 112
10.1.1.

Typ predloženia ........................................................................................................... 112

10.1.2.

Hmotnostné pásmo ...................................................................................................... 113

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Fínsko | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu

Ako pripraviť registračnú dokumentáciu
a dokumentáciu k PPORD
10.1.3.

Dátum vydania: Máj 2017

Osobitné predkladania .................................................................................................. 113

10.1.3.1.

Spontánna aktualizácia ............................................................................................ 113

10.1.3.2.

Aktualizácia na základe neúspešnej kontroly úplnosti ................................................... 113

10.1.3.3.

Aktualizácia na základe žiadosti agentúry ................................................................... 113

10.1.4.

Informácie špecifické pre dokumentáciu ......................................................................... 114

10.1.4.1.

Povinné informácie týkajúce sa izolovaných medziproduktov ......................................... 115

10.2. Ako vytvoriť úplnú dokumentáciu pri odstúpení od určitých údajov pre členov spoločného
predkladania po spore o spoločnom využívaní údajov ........................................................... 115
11.

Ako exportovať dokumentáciu ...................................................................................... 116

12.

Predloženie dokumentácie ............................................................................................ 116

13.

Aktualizácia dokumentácie............................................................................................ 116

Annex 1. Prehľad kontrol obchodných pravidiel vykonaných agentúrou ECHA na
predložených dokumentáciách ...................................................................................... 118
Annex 2. Prehľad kontrol úplnosti vykonávaných agentúrou ECHA na predložených
dokumentáciách ............................................................................................................ 129
Annex 3.

Prehľad sledovaných parametrov a požiadaviek na informácie ............................ 160

Annex 4. Minimálne informácie požadované na aktualizáciu registrácie podľa
predchádzajúcej smernice 67/548/EHS ........................................................................ 176
Annex 5.

Objekt posudzovania v aplikácii IUCLID 6 ............................................................ 180

Annex 6.

Prehľad polí v aplikácii IUCLID, týkajúcich sa hmotnosti ..................................... 185

Zoznam obrázkov
Obrázok
Obrázok
Obrázok
Obrázok
Obrázok
Obrázok
Obrázok
Obrázok
Obrázok
Obrázok
Obrázok
Obrázok
Obrázok
Obrázok
Obrázok
Obrázok
Obrázok
Obrázok
Obrázok
Obrázok
Obrázok
Obrázok
Obrázok
Obrázok

1: Výber šablóny zo zoznamu ............................................................................ 22
2: Stupeň čistoty ............................................................................................. 30
3: Oznamovanie zložky .................................................................................... 31
4: Oznamovanie neznámych nečistôt ................................................................. 32
5: Oznamovanie prísady ................................................................................... 33
6: Analytické stanovenie hodnôt ......................................................................... 39
7: Optická aktivita ............................................................................................ 39
8: Uvedenie povahy a spôsobu expozície pre reprodukčnú toxicitu .......................... 44
9: Uvedenie nebezpečenstva karcinogenity prostredníctvom vdýchnutia .................. 44
10: Uvedenie zasiahnutého orgánu ................................................................. 45
11: Špecifické koncentračné limity .................................................................. 46
12: Uvedenie nebezpečnosti pre životné prostredie ........................................... 48
13: Označovanie pre oddiel 2.1 ...................................................................... 49
14: Prepojenie súhrnu posúdenia PBT s hraničným zložením v hlavnej
dokumentácii ............................................................................................... 53
15: Prepojenie výrobného použitia s miestom výroby ........................................ 55
16: Oznamovanie použitia prekurzorov ............................................................ 59
17: Opis chemickej reakcie a jej produktov ...................................................... 60
18: Čiastkové činnosti / postupy týkajúce sa životného prostredia a pracovníkov .. 61
19: Oznamovanie rozsahu použitia.................................................................. 63
20: Oznámenie skutočnosti, že použitie sa realizuje v rámci prísne riadených
podmienok ................................................................................................... 64
21: Karty na oznamovanie čiastkových scenárov týkajúcich sa pracovníkov ......... 65
22: Karty na oznamovanie čiastkových scenárov týkajúcich sa spotrebiteľov ........ 65
23: Štruktúra čiastkových scenárov týkajúcich sa životného prostredia ............... 66
24: Štruktúra čiastkových scenárov týkajúcich sa pracovníkov alebo spotrebiteľov 66

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Fínsko | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu

7

8

Ako pripraviť registračnú dokumentáciu
a dokumentáciu k PPORD

Verzia 4.0

Obrázok 25: Príklad sekcie na oznámenie iných podmienok používania, ktoré nie je vhodné
oznámiť inde ................................................................................................ 66
Obrázok 26: Oznamovanie účinnosti opatrenia pre konkrétny spôsob expozície ................. 67
Obrázok 27: Oznamovanie technológií na minimalizáciu emisií ........................................ 68
Obrázok 28: Oznamovanie iných technických a organizačných podmienok ........................ 69
Obrázok 29: Opis chemickej reakcie a jej produktov ...................................................... 74
Obrázok 30: Vymedzenie čiastkových činností alebo postupov pre pracovníkov ................. 74
Obrázok 31: Kde možno pripojiť ďalšie informácie o neodporúčaných použitiach................ 76
Obrázok 32: Príklad vypĺňania tabuľky s výsledkami v prípade horľavých tuhých látok v sekcii
4.13 – Horľavosť, ak sa pri skúške určil výsledok .............................................. 87
Obrázok 33: Príklad vypĺňania tabuľky s výsledkami v prípade horľavých tuhých látok v sekcii
4.13 – Horľavosť, ak pri skúške nebolo možné určiť nijaký výsledok .................... 88
Obrázok 34: Vzťahy medzi objektom posudzovania, súhrnom sledovaného parametra
a záznamami štúdie sledovaného parametra .................................................. 182
Obrázok 35: Podrobnejšia ilustrácia ........................................................................... 182
Obrázok 36: Prepojenie medzi súhrnmi sledovaného parametra a objektmi posudzovania 183

Zoznam tabuliek
Tabuľka 1: Požiadavky na informácie pre registračnú dokumentáciu a dokumentáciu
k PPORD ...................................................................................................... 12
Tabuľka 2: Relevantné časti záznamu o štúdii sledovaných parametrov pre každý prístup ...... 79
Tabuľka 3: Relevantné polia v bloku pre administratívne údaje pre jednotlivé prístupy .......... 80
Tabuľka 4: Relevantné časti záznamu o štúdii sledovaných parametrov pre zdrojový a cieľový
záznam prevzatých údajov ............................................................................. 92
Tabuľka 5: Záznam kľúčovej štúdie v sekcii 4.7 – Rozdeľovacia konštanta ........................... 95
Tabuľka 6: Záznam o váhe dôkazov č. 1 v sekcii 4.7 – Rozdeľovacia konštanta: (Q)SAR ........ 96
Tabuľka 7: Záznam o váhe dôkazov č. 2 v sekcii 4.7 – Rozdeľovacia konštanta: cieľový záznam
pre použitie prevzatých údajov z podpornej látky.............................................. 97
Tabuľka 8: Neuvedenie údajov v sekcii 4.13 – Horľavosť založené na tom, že štúdia nie je
technicky realizovateľná, pretože látka je kvapalina .......................................... 98
Tabuľka 9: Neuvedenie údajov v sekcii 5.1.2 – Hydrolýza založené na tom, že štúdia nie je
technicky realizovateľná, pretože látka je vysoko nerozpustná vo vode ................ 99
Tabuľka 10:
Neuvedenie údajov v sekcii 7.3.1 – Dráždivosť/žieravosť pre kožu založené na
tom, že štúdia in vitro nie je z vedeckého hľadiska potrebná z dôvodu existujúcich
výsledkov zo štúdie in vivo. Uplatňuje sa v prípade, ak sa štúdia in vivo uskutočnila
podľa prílohy VIII pred zmenou príloh k nariadeniu REACH, ktorá zo štúdie in vitro
robí štandardnú požiadavku na informácie vo všetkých prílohách ........................ 99
Tabuľka 11:
Neuvedenie údajov v sekcii 7.3.2 – Podráždenie oka založené na tom, že štúdia
nie je z vedeckého hľadiska potrebná z dôvodu existujúcej klasifikácie ................ 99
Tabuľka 12:
Neuvedenie údajov v sekcii 7.8.1 – Reprodukčná toxicita založené na tom, že
štúdia nie je potrebná, keďže zo štúdie toxicity po opakovaných dávkach po 28
alebo 90 dňoch nevyplývajú nijaké nepriaznivé účinky na reprodukčné orgány alebo
tkanivá. Uplatňuje sa len v prípade informácií potrebných podľa prílohy IX........... 99
Tabuľka 13:
Návrh na testovanie v sekcii 7.8.2 – Vývojová toxicita ............................... 100
Tabuľka 14:
Príklad, čo by sa mohlo oznamovať v poli Description of key information (Opis
kľúčových informácií) .................................................................................. 102
Tabuľka 15:
Príklad, čo by sa mohlo oznamovať v poli Additional information (Doplňujúce
informácie) ................................................................................................ 104
Tabuľka 16:
Objekt posudzovania a informácie o zložení .............................................. 181

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Fínsko | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu

Ako pripraviť registračnú dokumentáciu
a dokumentáciu k technologicky
orientovanému výskumu a vývoju
(PPORD)

Dátum vydania: Máj 2017

1. Úvod
1.1.

Cieľ

Účelom tejto príručky je pomôcť pri príprave registračných dokumentácií a dokumentácií
k PPORD (technologicky orientovaný výskum a vývoj) podľa nariadenia REACH pomocou
aplikácie IUCLID. V príručke nájdete podrobné a praktické pokyny, ako zostaviť súbor údajov o
látke, a aj informácie o oddieloch aplikácie IUCLID, ktoré je potrebné vyplniť pri príprave
platnej dokumentácie, aby sa dala predložiť Európskej chemickej agentúre (ECHA)
prostredníctvom informačného systému REACH-IT.

V tejto príručke sa predpokladá, že máte nainštalovanú aplikáciu IUCLID a platný účet v
systéme agentúry ECHA.
Viac informácií o každom poli, rôznych funkciách aplikácie IUCLID a o tom, ako vyhľadávať
tieto funkcie v systéme pomocníka, ktorý je súčasťou aplikácie IUCLID (pozri kapitolu 1.7
Funkcie aplikácie IUCLID).
Predpokladá sa tiež, že ste sa rozhodli, aký registračný prístup využijete, a že máte
k dispozícii všetky potrebné informácie. Pomoc týkajúcu sa požiadaviek na informácie pre
registráciu nájdete v usmerňovacích dokumentoch na adrese:
http://echa.europa.eu/support/guidance.

1.2.

Zhrnutie prípravy a predloženia dokumentácie

Dokumentácia aplikácie IUCLID je needitovateľný stručný prehľad súboru údajov o látke, ktorý
obsahuje informácie na predloženie agentúre ECHA. Ak chcete vytvoriť a predložiť
dokumentáciu, musíte postupovať týmito krokmi:
1. Prihláste sa do nástroja REACH-IT a vytvorte právnickú osobu (Legal entity) (https://reachit.echa.europa.eu/).
2. V aplikácii IUCLID vytvorte referenčné látky (reference substances) súvisiace s vašou
látkou (pozri kapitolu 6).
3. V aplikácii IUCLID vytvorte súbor údajov o látke (substance dataset) (pozri kapitolu 9).
4. Do súboru údajov o látke v aplikácii IUCLID vložte informácie (pozri príslušné oddiely
kapitoly 9).
5. Priložte správu o chemickej bezpečnosti (CSR) pre všetky látky, ktoré sa vyrábajú alebo
dovážajú v množstve viac ako 10 ton, ak sa na ne nevzťahuje výnimka podľa článku 14
ods. 2 nariadenia REACH1.
Pamätajte, že v aplikácii IUCLID je k dispozícii nástroj na vytváranie správ, ktorý vám
pomôže pri vytváraní správy o chemickej bezpečnosti. Modul zhromaždí informácie z vášho
súboru údajov aplikácie IUCLID a vytvorí formátovaný dokument s kapitolami 1 až 8 správy
o chemickej bezpečnosti. Na vykonanie hodnotenia chemickej bezpečnosti môžete použiť aj
nástroj Chesar. V takom prípade môžete celú správu o chemickej bezpečnosti vytvoriť
nástrojom Chesar. Viac informácií o nástroji na vytváranie správ sa nachádza v systéme

Pamätajte, ak podľa článku 14 ods. 2 nemusíte vykonávať hodnotenie chemickej bezpečnosti, musíte v sekcii 13 aplikácie IUCLID uviesť
vysvetlenie (pozri kapitolu 9.9).
1
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pomocníka aplikácie IUCLID. Viac informácií o nástroji Chesar sa nachádza na webovom sídle
Chesar: https://chesar.echa.europa.eu/.
6. Vytvorte dokumentáciu (dossier) v aplikácii IUCLID (pozri kapitolu 10).
7. Exportujte dokumentáciu z aplikácie IUCLID (pozri kapitolu 11).
8. Prostredníctvom nástroja REACH-IT predložte dokumentáciu agentúre ECHA (pozri kapitolu
12).
Než vám agentúra ECHA pridelí registračné číslo, uskutoční po prijatí dokumentácie sériu
administratívnych a technických kontrol vášho predloženia (pozri kapitolu 1.5 Kontroly
predložených dokumentácií vykonávané agentúrou ECHA).
Agentúra ECHA tiež na svojom webovom sídle zverejní informácie z registračnej dokumentácie.
Viac informácií o tom, ktoré informácie sa zverejnia, a o možnostiach označiť určité informácie
za dôverné sa nachádza v kapitole 1.6 Žiadosti o dôverný charakter údajov a zverejňovanie
údajov.

1.3.

Šablóny dokumentácie aplikácie IUCLID

Pred vytvorením dokumentácie zo súboru údajov o látke musíte spomedzi typov dokumentácií
uvedených ďalej vybrať príslušnú šablónu pre typ dokumentácie, ktorú musíte predložiť 2:












registrácia 1 – 10 ton podľa nariadenia REACH, fyzikálno-chemické požiadavky,
registrácia 1 – 10 ton podľa nariadenia REACH, štandardné požiadavky,
registrácia 10 – 100 ton podľa nariadenia REACH,
registrácia 100 – 1 000 ton podľa nariadenia REACH,
registrácia nad 1 000 ton podľa nariadenia REACH,
registrácia člena spoločného predkladania údajov podľa nariadenia REACH – všeobecný
prípad,
registrácia člena spoločného predkladania údajov podľa nariadenia REACH –
medziprodukty,
registrácia medziproduktov izolovaných na mieste nad 1 tonu podľa nariadenia REACH,
registrácia 1 – 1 000 ton prepravovaných izolovaných medziproduktov podľa nariadenia
REACH,
registrácia prepravovaných izolovaných medziproduktov nad 1 000 ton podľa nariadenia
REACH,
PPORD podľa nariadenia REACH.
Požiadavky na informácie pre registračnú dokumentáciu závisia od registrovaného
hmotnostného pásma a typu pripravovanej registračnej dokumentácie (článok 10 a články
17 a 18; člen a hlavný registrujúci spoločného predkladania). To znamená, že informácie
v dokumentácii aplikácie IUCLID, ktorých úplnosť sa bude kontrolovať, sa líšia v závislosti od
typu predkladania. Táto príručka obsahuje prehľad informácií v jednotlivých sekciách, ktoré
sú potrebné na vyplnenie registračných dokumentácií a dokumentácií k PPORD. Okrem toho
sa v prílohe 2 Prehľad kontrol úplnosti vykonávaných agentúrou ECHA na predložených
dokumentáciách nachádza zhrnutie uplatňovaných pravidiel kontrol úplnosti.

Registračná dokumentácia alebo dokumentácia k oznámeniu PPORD?

2

Uvedené hmotnostné pásma sa vzťahujú na hmotnosť za rok.
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Najčastejším typom dokumentácie je registračná dokumentácia. Ak je však vaša látka
v množstve jedna tona a viac ako jedna tona ročne predmetom technologicky orientovaného
výskumu a vývoja (PPORD), môžete predložiť dokumentáciu k PPORD, aby bola látka na
obdobie päť rokov vyňatá z registračnej povinnosti.
Viac informácií o ustanoveniach týkajúcich sa informácií podľa nariadenia REACH pre látky
vyrábané, dovážané alebo používané v rámci vedeckého výskumu a vývoja a technologicky
orientovaného výskumu a vývoja (PPORD) sa nachádza v príslušnom usmernení na adrese:
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach.
Individuálna registrácia alebo spoločné predkladanie
V nariadení REACH sa vyžaduje, aby účastníci vyrábajúci alebo dovážajúci látku predložili pre
túto látku jednu registráciu (tzv. zásada „jedna látka – jedna registrácia“). Registrujúci látky
sa navzájom spoja po predložení predregistrácie (zavedenej látky) alebo žiadosti o informácie
(nezavedená látka alebo zavedená látka, ktorá nebola predregistrovaná) agentúre ECHA.
Registrujúci rovnakej látky majú spoločnú zodpovednosť určiť látku, vytvoriť alebo zhromaždiť
relevantné informácie v súlade s prílohami VII – X k nariadeniu REACH a nakoniec ich predložiť
vo formáte aplikácie IUCLID v rámci plnenia svojich povinností.
Predpokladá sa, že predkladajúci subjekt určil povinnosti spoločného predkladania, že boli
vytvorené alebo zhromaždené všetky relevantné informácie a že sú tieto informácie
k dispozícii.
Viac informácií o povinnostiach spoločného využívania údajov a spoločného predkladania sa
nachádzajú v Usmernení o spoločnom využívaní údajov a Usmernení k registrácii, ktoré sú
k dispozícii na adrese http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach.
Medziprodukty izolované na mieste alebo prepravované izolované medziprodukty?
Ak vyrábate alebo dovážate izolovaný medziprodukt v množstve jedna tona alebo viac ročne,
môžu sa na vás vzťahovať miernejšie registračné požiadavky. Pamätajte, že požiadavky na
registráciu pri izolovanom medziprodukte sa líšia podľa toho, či ide o medziprodukt izolovaný
na mieste alebo o prepravovaný izolovaný medziprodukt.
Viac informácií o povinnostiach spojených s registráciou medziproduktov sa nachádza
v Usmernení k registrácii, ktoré je k dispozícii na adrese http://echa.europa.eu/guidancedocuments/guidance-on-reach.
Oznámenie podľa smernice 67/548/EHS (NONS)?
Podľa článku 24 nariadenia REACH sa všetky oznámenia predložené v súlade so smernicou
67/548/EHS (NONS) považujú za registráciu podľa nariadenia REACH v príslušnom
hmotnostnom pásme. Tieto registrácie sa musia aktualizovať, ak nastane aspoň jeden
z prípadov uvedených v článku 22 alebo v článku 24 ods. 2 nariadenia REACH.
Podrobné informácie o aktualizácii registrácie, ktorá bola predtým oznámením podľa
smernice 67/548/EHS (NONS), sa nachádzajú v prílohe 4 Minimálne informácie požadované
na aktualizáciu registrácie podľa predchádzajúcej smernice
67/548/EHS k tejto príručke, ako aj v dokumente Otázky a odpovede pre registrujúcich
predtým oznámených látok, ktorý je k dispozícii na adrese: http://echa.europa.eu/qadisplay/-/qadisplay/5s1R/view/reach/nons-registrantsofpreviouslynotifiedsubstances
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Informácie potrebné na registráciu a oznámenie PPORD

Registrujúci rovnakej látky si musia navzájom poskytnúť údaje a spoločne predložiť informácie
agentúre ECHA. Rozlišuje sa medzi informáciami, ktoré má predložiť hlavný registrujúci,
a informáciami, ktoré majú predložiť ostatní členovia spoločného predkladania.
Každý registrujúci (výrobca, dovozca alebo výhradný zástupca) má povinnosť predložiť vlastnú
dokumentáciu ako súčasť spoločnej registrácie. Ak vypracúvate dokumentáciu ako jediný
registrujúci danej látky a neexistuje nijaké spoločné predkladanie, musíte poskytnúť všetky
informácie vo svojej dokumentácii.
V tejto tabuľke sú uvedené informácie, ktoré predkladá hlavný registrujúci v mene všetkých
členov spoločného predkladania (spoločné informácie3), a informácie, ktoré predkladá každý
registrujúci vo svojej dokumentácii (individuálne informácie).

Tabuľka 1: Požiadavky na informácie pre registračnú dokumentáciu a dokumentáciu
k PPORD
Požiadavky na informácie

Hlavná dokumentácia
Spoločné
informácie

Dokumentácia
člena

PPORD

Individuálne
informácie

Individuálne
informácie

identita registrujúceho (účet ECHA)

X

X

X

identifikácia a zloženie látky uvedené
v prílohe VI k nariadeniu REACH (sekcia
1.1 a 1.2 aplikácie IUCLID)

X

X

X

analytické informácie o látke uvedené
v prílohe VI k nariadeniu REACH (sekcia
1.4 aplikácie IUCLID)

X

X

X

informácie o klasifikácii a označovaní
látky uvedené v prílohe VI k nariadeniu
REACH (sekcia 2 aplikácie IUCLID)

X

X

informácie o výrobe a použitiach látky
uvedené v prílohe VI k nariadeniu REACH
(sekcia 3 aplikácie IUCLID)

X

X

informácie o expozícii pre látky
registrované v množstvách od 1 do
10 ton ročne uvedené v prílohe VI
k nariadeniu REACH (sekcia 3 aplikácie
IUCLID)

X

X

vedecké štúdie uvedené v prílohách VII
až X k nariadeniu REACH (sekcie 4 – 8
aplikácie IUCLID)

X

usmernenie o bezpečnom používaní
látky registrovanej v množstve 10 ton
alebo viac ročne uvedené v prílohe VI
k nariadeniu REACH (sekcia 11 aplikácie
IUCLID)

na základe
dohody

na základe dohody

na základe dohody

hodnotiace správy uvedené v článku 14
nariadenia REACH, správa o chemickej
bezpečnosti (sekcia 13 aplikácie IUCLID)

na základe
dohody

na základe dohody

na základe dohody

v náležitých
prípadoch sekcia
3.3 Sites (Miesta)

v náležitých
prípadoch
v náležitých
prípadoch

Členovia spoločnej registrácie sa môžu podľa článku 11 nariadenia REACH rozhodnúť, že z určitých dôvodov niektoré informácie nepredložia
spoločne. Viac informácií o odstúpení od spoločného predkladania a jeho dôsledkoch je k dispozícii v usmernení o spoločnom využívaní údajov na
tejto adrese: http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach.
3
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v náležitých
prípadoch

v náležitých
prípadoch

v náležitých
prípadoch

Kontroly predložených dokumentácií vykonávané agentúrou
ECHA

Všetky dokumentácie predložené agentúre ECHA prechádzajú počiatočnými technickými
a administratívnymi kontrolami, aby sa zabezpečilo, že sa riadne spracujú a že sa úspešne
vykonajú ďalšie požadované regulačné postupy. Tieto kontroly sa nazývajú kontroly
obchodných pravidiel.
Dokumentáciu možno prijať na spracovanie len vtedy, ak spĺňa všetky príslušné obchodné
pravidlá, ako je overenie formátu a dostupnosť administratívnych informácií.
Viac informácií o kontrolách obchodných pravidiel sa nachádza v prílohe: Prehľad kontrol
obchodných pravidiel vykonaných agentúrou ECHA na predložených dokumentáciách.
Po úspešnom overení obchodných pravidiel obchodných pravidiel sa uskutoční kontrola úplnosti
registračnej dokumentácie a dokumentácie k PPORD vyžadovaná podľa článku 20 nariadenia
REACH, aby sa zabezpečilo, že budú poskytnuté potrebné informácie.
Viac informácií o kontrole úplnosti sa nachádza v prílohe: Prehľad kontrol úplnosti
vykonávaných agentúrou ECHA na predložených dokumentáciách.
Okrem toho sa v rámci kontroly úplnosti manuálne skontrolujú určité údaje v dokumentácii,
aby obsahovali požadované prvky.
Viac informácií o manuálnom overovaní sa nachádza na adrese
http://echa.europa.eu/manuals.

1.5.1.

Sprievodca validáciou

Softvérový doplnok Validation assistant (Sprievodca validáciou) bol vytvorený tak, aby ste
mohli vykonať určité kontroly dokumentácie pred jej predložením agentúre ECHA pomocou
nástroja REACH-IT.
Preto odporúčame, aby ste pred predložením použili doplnok Validation assistant (Sprievodca
validáciou) v týchto dvoch krokoch:
i.

Skontrolujte svoj súbor údajov (pred vytvorením dokumentácie), aby ste v tejto
fáze mohli opraviť všetky oznámené nedostatky.

ii. Skontrolujte konečnú dokumentáciu a odstráňte všetky problémy, ktoré ste v tejto
fáze zistili.
Použitie doplnku v oboch krokoch je nevyhnutné, aby ste minimalizovali všetky zbytočné
nedostatky a pravdepodobnosť zamietnutia vášho predloženia.
Pokyny pre spustenie doplnku Validation assistant (Sprievodca validáciou) sa nachádzajú
v systéme pomocníka aplikácie IUCLID.
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Upozorňujeme, že od 21. júna 2016 kontrola úplnosti technickej dokumentácie
zahŕňa doplnkové overovanie registračnej dokumentácie zamestnancami agentúry
ECHA. Tieto kontroly nemožno opakovať použitím doplnku Validation Assistant
(pomocník pre overovanie); súvisiace otázky úplnosti pomocou nástroja nemožno
zobraziť. Informácie o oblastiach doplnkového overovania možno nájsť na adrese:
https://echa.europa.eu/documents/10162/13652/manual_completeness_check_en.pdf.

1.6.

Žiadosti o dôverný charakter údajov a zverejňovanie údajov

Existujú informácie, na ktoré sa vzťahuje právo uchovať na požiadanie ich dôvernosť. Ak
chcete, aby sa tieto informácie považovali za dôverné, musíte ku každej z týchto informácií
agentúre ECHA predložiť žiadosť o dôverný charakter údajov (confidentiality request). Tieto
žiadosti sa predkladajú tak, že informácii, ktorú chcete označiť za dôvernú, priradíte vlajku
dôvernosti (
) a uvediete odôvodnenie, prečo by zverejnenie tejto informácie poškodilo vašu
podnikateľskú činnosť. Nie je rozdiel medzi spracovaním žiadostí o dôverný charakter údajov
označených vlajkami ako Confidential business information (Dôverné obchodné informácie)
(CBI), Intellectual property (Duševné vlastníctvo) (IP) alebo Not publicly available
(Neprístupné verejnosti) (no PA). Vybraný typ slúži len na informačné účely.
Viac informácií o žiadostiach o dôverný charakter údajov a zverejňovaní údajov sa nachádza
na adrese http://echa.europa.eu/manuals.
Upozorňujeme, že na žiadne odôvodnenia žiadostí o dôverný charakter údajov týkajúcich sa
informácií, na ktoré sa vzťahuje článok 119 ods. 1 nariadenia REACH, sa nebude brať
ohľad, keďže tieto informácie sa vždy zverejňujú.
V prípade žiadostí o dôverný charakter údajov týkajúcich sa informácií, na ktoré sa vzťahuje
článok 119 ods. 2 nariadenia REACH, sa vyberá poplatok. Tieto žiadosti sa musia doplniť
úplným odôvodnením. V prípade príznakom označených informácií, na ktoré sa nevzťahuje
článok 119 ods. 2 nariadenia REACH, sa nevyberá žiaden poplatok.
Na výpočet nákladov na žiadosti o dôverný charakter údajov môžete použiť doplnok Fee
calculation (Výpočet poplatkov). Viac informácií o tomto doplnku sa nachádza v systéme
pomocníka aplikácie IUCLID.

1.6.1.

Prehľad zverejňovaných informácií

Doplnok Dissemination preview (Prehľad zverejňovaných informácií) bol vytvorený tak, aby ste
mohli skontrolovať, ktoré informácie sa zverejnia na webovom sídle agentúry ECHA. Dôrazne
sa odporúča pri dokumentácii používať doplnok s cieľom vytvoriť simuláciu toho, ktoré
informácie sa zverejnia.
Pokyny pre spustenie doplnku Dissemination preview (Prehľad zverejňovaných informácií) sa
nachádzajú v systéme pomocníka aplikácie IUCLID.

1.7.

Funkcie aplikácie IUCLID

Funkcie aplikácie IUCLID sú podrobne opísané v pomocníkovi, ktorý je súčasťou aplikácie. Ak
chcete zobraziť pomocníka, stlačte kláves F1 v ktorejkoľvek časti aplikácie. Systém pomocníka
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sa pokúsi zobraziť najrelevantnejšiu časť obsahu pomocníka. Odtiaľ môžete prejsť na
požadovanú konkrétnu tému pomocníka. Ak máte napríklad otvoreného sprievodcu
exportovaním, po stlačení klávesu F1 sa na funkcii Export (Exportovať) sa otvorí pomocník.
K pomocníkovi sa v rozhraní aplikácie dostanete nielen cez kláves F1, ale na niektorých
miestach aj cez ikonu v podobe otáznika.

2. Právnická osoba
Dokumentácie predkladajú agentúre ECHA právnické osoby, ktoré sú určené pred predložením
vrátane určenia ich kontaktných údajov. Kontaktné údaje spoločnosti sú uložené ako Legal
Entity Object (LEO) (Objekt právnickej osoby). Objekt LEO môžete vytvoriť aj v aplikácii
IUCLID, aj v rámci kont ECHA, ktoré sú dostupné na adrese
http://echa.europa.eu/support/helpdesks/echa-helpdesk/echa-accounts.
Upozorňujeme, že agentúra ECHA použije kontaktné údaje len tej právnickej osoby, ktorú
ste registrovali v rámci kont ECHA alebo v nástroji REACH-IT.
Pri inštalácii aplikácie IUCLID ste už vytvorili jednu právnickú osobu. Kliknutím pravým
tlačidlom myši na ikonu Legal entity (Právnická osoba)
na domovskej stránke aplikácie
IUCLID môžete pridať viac právnických osôb. Agentúra ECHA však nesleduje súlad medzi
právnickou osobou v aplikácii IUCLID a právnickou osobou v rámci kont ECHA.
Uvedomte si, že právnická osoba sa pri základných nastaveniach neuvádza v dokumentácii. Ak
chcete právnickú osobu uviesť vo svojej dokumentácii, základné nastavenia môžete zmeniť
v priebehu sprievodcu vytvorením dokumentácie [pozri kapitolu How to create a Dossier (Ako
vytvoriť dokumentáciu)].
Ak v dokumentácii, ktorú predložíte agentúre ECHA, uvediete právnickú osobu, mohlo by byť
užitočné skontrolovať, či sú právnické osoby v aplikácii IUCLID a nástroji REACH-IT rovnaké.
Viac informácií o vytváraní objektu právnickej osoby (objekt LEO) a o synchronizácii
objektov právnickej osoby medzi aplikáciou IUCLID a nástrojom REACH-IT sa nachádza
v ďalšej kapitole.

2.1.

Ako aktualizovať a synchronizovať informácie objektu LEO

Ak chcete registrovať právnickú osobu, prihláste sa do svojho konta ECHA, kde môžete
zadávať a spravovať informácie o svojej právnickej osobe.
Ak vytvoríte objekt LEO, bude mu pridelený číselný identifikátor, ktorý sa nazýva univerzálny
jedinečný identifikátor (UUID). Príklady UUID právnickej osoby: IUC5-a620a92d-32c6-426ab6ee-fc338cde0932.
Každý objekt LEO má vlastný UUID, dokonca aj v rámci tej istej spoločnosti v prípade, ak
spoločnosť má niekoľko objektov LEO.
Synchronizovať právnickú osobu medzi aplikáciou IUCLID a nástrojom REACH-IT môžete tak,
že exportujete svoj objekt LEO z konta ECHA alebo z nástroja REACH-IT. Potom môžete súbor
importovať do svojej lokálnej inštalácie aplikácie IUCLID. Je výhodou, ak je UUID rovnaké vo
všetkých aplikáciách, kde sa objavuje identifikácia spoločnosti (IUCLID, REACH-IT, všetky
webové formuláre predkladané agentúre ECHA). Prípadne, ak ste ešte nevytvorili účet ECHA,
objekt LEO môžete exportovať zo svojej inštalácie aplikácie IUCLID a tento súbor importovať
do konta ECHA pri jeho založení. Treba si uvedomiť, že objekt LEO sa môže importovať do kont
ECHA len pri založení konta, nemožno ho importovať do existujúceho konta ECHA.
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Ak chcete porovnať univerzálne jedinečné identifikátory medzi aplikáciami, tieto UUID v každej
aplikácii nájdete na týchto miestach:


IUCLID: Home page > Legal entity > dvakrát kliknite na svoju právnickú osobu.
Identifikátor UUID spoločnosti sa zobrazí na paneli Information (Informácie) v dolnej časti
okna aplikácie IUCLID.



Kontá ECHA: Legal Entity tab > General details > Legal Entity UUID



REACH-IT: Menu > Company information > General information > UUID

Viac informácií o správe účtu ECHA sa nachádza v príručke k účtom ECHA, ktoré sú
k dispozícii na adrese http://echa.europa.eu/support/helpdesks/echa-helpdesk/echaaccounts.

3. Miesto právnickej osoby
Položka Legal entity site (Miesto právnickej osoby) je položka, v ktorej môžete uviesť miesto
výroby látky alebo miesto, kde ju používate. Súčasťou týchto informácií je názov miesta,
adresa a ostatné kontaktné údaje týkajúce sa miesta a možnosť začleniť identifikátory miesta
do iných informačných systémov spoločnosti alebo organizácie. Legal entity site (Miesto
právnickej osoby) patrí len jedinému vlastníkovi právnickej osoby (Legal entity owner).
Upozorňujeme, že nie je možné vytvoriť miesto bez jeho prepojenia s právnickou osobou, je
však možné upraviť prepojenie medzi miestom a jeho vlastníkom právnickej osoby pomocou
výberu inej právnickej osoby z vášho zoznamu. S jednou právnickou osobou je možné spojiť
viacero miest právnickej osoby.

3.1.

Vytvorenie miesta právnickej osoby

1. Na vytvorenie nového miesta kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu Legal entity site
(Miesto právnickej osoby)

na domovskej stránke a vyberte možnosť New (Nové).

2. Uveďte názov miesta a kliknutím na tlačidlo
(Vlastník právnickej osoby).

ho priraďte k možnosti Legal entity owner

3. Vyplňte čo najviac polí v častiach General information (Všeobecné informácie) a Contact
address (Kontaktná adresa). Minimálnym požadovaným údajom je informácia o krajine
(Country), v ktorej sa miesto nachádza.
4. Informácie o mieste právnickej osoby uložíte kliknutím na ikonu diskety
ponuke.

v hlavnej

4. Kontakt
Do zoznamu Contacts (Kontakty) môžete vkladať kontaktné údaje príslušných poverených
osôb, ako je osoba zodpovedná za kartu bezpečnostných údajov (KBÚ), toxikológ atď., a tieto
údaje sa môžu pripojiť k dokumentácii aplikácie IUCLID. Túto osobu možno kontaktovať
a požiadať ju o pomoc, resp. jej položiť otázku k predloženým informáciám.
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Informácie týkajúce sa kontaktnej osoby, ktorá je zodpovedná za predloženie dokumentácie,
sa musia uviesť a spravovať v nástroji REACH-IT.

4.1.

Vytvorenie kontaktu

1. Ak chcete vytvoriť nový kontakt, kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu Contacts
(Kontakty)

na domovskej stránke a vyberte možnosť New (Nový).

2. V časti General information (Všeobecné informácie) vyplňte čo najviac polí.
3. Kontaktné informácie uložíte kliknutím na ikonu diskety

v hlavnej ponuke.

5. Zoznamy chemických látok (Chemical inventories)
Oddiel Chemical inventories (Zoznamy chemických látok) obsahuje chemické identifikátory,
ktoré slúžia ako základ pre vymedzenie referenčných látok (reference substances). Výraz
zoznam (inventory) sa používa na zozbieranie najrôznejších zoznamov chemických látok, ktoré
môžu byť k dispozícii v rámci databázy IUCLID. V súčasnosti je zoznam EC jediným
zoznamom používaným v rámci databázy IUCLID.
Zoznam EC je kombináciou troch samostatných zoznamov:


EINECS (Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok) obsahuje látky,
ktoré sa považovali za prítomné na trhu Európskeho spoločenstva v období od 1. januára
1971 do 18. septembra 1981.



ELINCS (Európsky zoznam nových chemických látok) obsahuje látky oznámené podľa
smernice 67/548/EHS, smernice o nebezpečných látkach a oznamovaní nových látok
(NONS) a uvedené na trh po 18. septembri 1981.



Zoznam NLP (zoznam látok, ktoré sa už nepovažujú za polyméry) obsahuje látky, ktoré
boli na trhu Európskeho spoločenstva v období od 18. septembra 1981 do 31. októbra 1993
a považovali sa za polyméry na základe pravidiel o oznamovaní pre zoznam EINECS, ale už
sa nepovažujú za polyméry na základe siedmej novely smernice 67/548/EHS.

Položky v zozname EC tvorí chemický názov a číslo (názov EC a číslo EC), číslo CAS4 (ak
existuje), molekulový vzorec (ak existuje) a opis (pre určité typy látok).

6. Referenčná látka
Časť Reference substance (Referenčná látka) umožňuje ukladať informácie o danej látke alebo
danej zložke látky, ako sú chemické názvy (názov EC, názov CAS, názov IUPAC, synonymá
atď.), identifikačné kódy (číslo EC, číslo CAS), molekulové a štruktúrne informácie.
Zoznam Reference substance (Referenčná látka) predstavuje možnosť používať rovnaké
informácie pre tú istú chemickú identitu bez jej prepisovania a možnosť zabezpečiť, že údaje sa
spravujú a aktualizujú centrálne. Zoznam Reference substance (Referenčná látka) spravujete

V prípade látok uvedených v zozname EC, ktorých číslo EC sa začína číslicou 4, nemusí byť uverejnené číslo CAS, hoci toto číslo môže v prípade
danej látky existovať. Dôvodom je, že podľa režimu oznamovania nových látok, ktorý platil pri predchádzajúcich právnych predpisoch, sa číslo
CAS mohlo vyhlásiť za dôverné, a preto sa neuverejnilo.
4
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priamo vy vo svojej lokálnej inštalácii. Každá referenčná látka môže byť prepojená
s neobmedzeným počtom súborov údajov o látke alebo zmesi či výrobku. Ak chcete
aktualizovať informácie o referenčnej látke, môžete otvoriť zoznam Reference substance
(Referenčná látka), vyhľadať príslušnú referenčnú látku a aktualizovať ju. Úpravy ovplyvnia
každý súbor údajov, ktorý je prepojený s danou referenčnou látkou.
Ak chcete zvýšiť počet záznamov vo svojom zozname, môžete vyhľadať a prevziať dostupné
referenčné látky z webového sídla IUCLID a importovať ich do svojej lokálnej inštalácie. Tieto
vopred definované referenčné látky boli pripravené s cieľom zlepšiť kvalitu údajov
a minimalizovať potrebu zadávať údaje.

6.1.

Vytvorenie referenčnej látky

Ak referenčnú látku nenájdete v zozname Reference substance (Referenčná látka), môžete
vytvoriť novú referenčnú látku.
Existujú dva druhy informácií, ktoré možno oznámiť pri referenčnej látke:
1. informácie týkajúce sa konkrétnej referenčnej látky: tieto informácie presne
zodpovedajú látke alebo zložkám, ktorých sa týka daná referenčná látka;
2. informácie súvisiace s referenčnou látkou: tieto informácie nezodpovedajú presne látke
alebo zložkám, ktorých sa týka daná referenčná látka, a to z ktoréhokoľvek uvedeného
dôvodu:





informácie
informácie
zložiek,
informácie
informácie

sú všeobecné, pretože sa týkajú aj iných látok alebo zložiek,
sa týkajú iba niektorých zložiek referenčnej látky pre látku alebo skupinu
sa týkajú podobnej zložky alebo látky,
nie sú najnovšie dostupné informácie na identifikáciu látky alebo zložky.

Súvisiace informácie by sa mali oznamovať v rámci Identifiers of related substances
(Identifikátory súvisiacich látok), keďže môžu vyvolať nejasnosti týkajúce sa identity látky
alebo zložiek, ktorým zodpovedá referenčná látka.
Vytvorenie referenčnej látky:

1. Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu Reference substance (Referenčná látka)
domovskej stránke a vyberte možnosť New (Nová).

na

2. Uveďte názov referenčnej látky.
3. Ak je referenčná látka uvedená v zozname EC, môžete túto položku priradiť kliknutím
na tlačidlo Add (Pridať).
4. Ak referenčná látka nie je uvedená v zozname EC, vyberte zdôvodnenie zo zoznamu
poskytnutého v rámci možnosti No inventory information available (K dispozícii nie sú
žiadne informácie zo zoznamu EC).
5. Čo najpodrobnejšie vyplňte zvyšné polia o referenčnej látke.
V prípade všetkých známych zložiek a prísad by ste mali predložiť tieto informácie, ak sú
k dispozícii a/alebo sú relevantné:



informácie o zozname EC,
číslo CAS a názov CAS,
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názov IUPAC, (Treba si uvedomiť, že ak sa nedá odvodiť názov podľa názvoslovia IUPAC,
uveďte názov, ktorý určuje chemickú povahu látky alebo jej zložiek/nečistôt/prísad a
opisuje referenčnú látku);
Description (Opis) (V tomto poli uveďte akékoľvek ďalšie informácie významné z hľadiska
opisu referenčnej látky. To je dôležité najmä vtedy, ak referenčná látka nezodpovedá
presne definovanej chemickej látke. Súbory prílohy sa v prípade potreby môžu pridať.),
synonymá,
identifikátory súvisiacich látok,
Molecular formula (Molekulový vzorec) (ak molekulový vzorec nie je možné odvodiť
z referenčnej látky, uveďte odôvodnenie v poli Remarks (Poznámky) v dolnej časti oddielu),
rozpätie molekulovej hmotnosti,
notácia SMILES,
InChI,
Odovzdajte súbor s obrázkom štruktúrneho vzorca.

6. Informácie o referenčnej látke uložíte kliknutím na ikonu diskety

v hlavnej ponuke.

7. Odkazy na literatúru
Do zoznamu Literature references (Odkazy na literatúru) môžete vkladať a uchovávať v ňom
odlišné typy bibliografických odkazov, ako sú publikácie a správy o štúdii, ktoré slúžia ako
základná literatúra pre správy o štúdii sledovaných parametrov. Každý odkaz na literatúru
uložený vo vašom zozname sa môže prepojiť so záznamami štúdií sledovaných parametrov
oddielov 4 až 10 v aplikácii IUCLID.

7.1.

Vytvorenie odkazu na literatúru

1. Na vytvorenie nového odkazu na literatúru kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu
Literature reference (Odkazy na literatúru)
New (Nové).

na domovskej stránke a vyberte možnosť

2. V časti General information (Všeobecné informácie) vyplňte polia, ktoré sú vhodné pre
daný typ odkazu na literatúru.
3. Odkazy na literatúru uložíte kliknutím na ikonu diskety

v hlavnej ponuke.

8. Testovaný materiál
V zozname Test material (Testovaný materiál) môžete zadávať informácie o identite materiálu
(materiálov) použitého v štúdii (štúdiách) oznámenej vo vašej dokumentácii. Záznamy
o testovaných materiáloch uložené v zozname sa môžu znovu použiť v každom zázname, ak sa
použije ten istý testovaný materiál. Takto možno centrálne pripravovať a spravovať informácie
o testovaných materiáloch a prepojovať ich s príslušnými záznamami o štúdii sledovaných
parametrov.
Každú položku tvorí sekcia Composition (Zloženie) (pozri sekciu 1.2 Composition (Zloženie)) na
oznamovanie rozličných zložiek testovaného materiálu, ktorá sa podobá informáciám
používaným na vymedzenie látky Substance (Látka), a sekcia Other characteristics (Ďalšie
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vlastnosti) vrátane opisu formy testovaného materiálu a možnosti pridať nejaké doplňujúce
informácie vrátane informácií, ktoré by sa mohli považovať za dôverné, a preto sa nezverejnia.

8.1.

Vytvorenie testovaného materiálu

1. Na vytvorenie nového testovaného materiálu kliknite na domovskej stránke pravým
tlačidlom myši na ikonu Test material (Testovaný materiál)
(Nový).

a vyberte možnosť New

2. Vložte rovnaký názov (Name), ktorý bol uvedený v zázname o štúdii, v rámci ktorej sa
vykonala skúška materiálu.
3. Použite opakovateľný blok v sekcii Composition (Zloženie) a zadajte príslušné constituents
(zložky), impurities (nečistoty), additives (prísady) testovaného materiálu vrátane ich
Concentration (koncentrácie) a prepojenia na objekt Reference substance (Referenčná
látka). Novú položku vložíte kliknutím na tlačidlo Add (Pridať).
4. Ak nie sú známe podrobné informácie o čistote zloženia, môžete uviesť kvalitatívne
vyhlásenie, a to prostredníctvom výberu príslušnej hodnoty zo zoznamu možností
Composition/purity: other information (Zloženie/čistota: ostatné informácie).
5. Pri predpovediach modelu QSAR, ak je identita látky založená na údajoch vybraných zo
zoznamu referenčných látok, nie sú údaje o čistote dôležité, preto by sa popri určenom
Composition (zložení) mala vybrať hodnota not applicable for in silico study (nevzťahuje sa
na štúdie in silico).
6. V sekcii Other characteristics (Ďalšie vlastnosti) by ste mali vložiť informácie o forme
testovaného materiálu a prípadne ďalšie informácie.
7. Testovaný materiál uložíte kliknutím na ikonu diskety

v hlavnej ponuke.

9. Ako vytvoriť súbor údajov o látke
Táto kapitola venovaná informáciám, ktoré musíte uviesť v jednotlivých rôznych oddieloch
aplikácie IUCLID. Závisia od typu plánovaného predloženia dokumentácie v aplikácii IUCLID.
Pri vkladaní údajov môžete použiť systém pomocníka aplikácie IUCLID, ktorý je jej súčasťou.
Ak chcete zobraziť pomocníka, stlačte kláves F1 v ktorejkoľvek časti aplikácie a v okne
pomocníka sa zobrazia najrelevantnejšie informácie.
Ak chcete vytvoriť dokumentáciu v aplikácii IUCLID, musíte najprv vytvoriť súbor údajov
o látke. Súbor údajov o látke je archív administratívnych a vedeckých údajov o látke.
Informácie v súbore údajov sa môžu upravovať: informácie v súbore údajov môžete pridávať,
odstraňovať alebo meniť. Súbor údajov sa používa ako základ pre dokumentáciu.
Dokumentácia je stručný prehľad súboru údajov v určitom okamihu. Informácie v dokumentácii
nemožno upravovať.

Súbor údajov vytvoríte takto:
1. Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu Substance (Látka)
aplikácie IUCLID a potom vyberte možnosť New (Nová).

na domovskej stránke
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2. Vyplňte pole Substance name (Názov látky). Najmä v prípade, ak vaša inštalácia aplikácie
IUCLID obsahuje niekoľko súbor údajov, sa presvedčte, že vkladáte názov, ktorý môžete
jednoducho používať na rozlíšenie látky.
3. Priraďte existujúcu právnickú osobu k súboru údajov kliknutím na tlačidlo
. Otvorí sa
nové okno, v ktorom môžete vyhľadať právnické osoby vo vašej inštalácii aplikácie IUCLID.
Zadajte kritériá vyhľadávania, zo zoznamu vyberte vhodnú právnickú osobu a priraďte ju
k súboru údajov o látke.
4. Informácie uložte kliknutím na ikonu

v hlavnej ponuke.

Viac informácií o postupoch vypĺňania polí v tomto zobrazení sa nachádza v oddiele 1.1
Identification (Identifikácia).

Súbor údajov vyplníte takto:
1. Súbor údajov o látke sa po svojom vytvorení zobrazí v navigačnom paneli v ľavej časti
obrazovky.
2. Súbor údajov otvoríte dvojitým kliknutím alebo kliknutím pravým tlačidlom myši a výberom
možnosti Open (Otvoriť).
3. Po otvorení súboru údajov sa v navigačnej časti obrazovky zobrazí karta Table of contents
(Obsah).
4. Obsah s položkami týkajúcimi sa typu pripravovanej dokumentácie zobrazíte kliknutím na
plnú šípku smerujúcu dole (

) na karte s obsahom.

5. Objaví sa zoznam rôznych typov predloženia. Zo zoznamu vyberte konkrétny typ
predloženia.
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Výber šablóny zo zoznamu
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6. Zobrazia sa oddiely podstatné pre typ predloženia. Oddiely s informáciami, ktoré treba
povinne uviesť, sú označené hviezdičkou ( ). Treba si uvedomiť, že ak vytvárate súbor
údajov, ale ešte nepoznáte presný typ dokumentácie pre nariadenie REACH, ktorú budete
pripravovať, môžete vybrať možnosť REACH Complete table of contents (REACH – Úplný
obsah). Zobrazí sa obsah, v ktorom sú všetky oddiely relevantné podľa nariadenia REACH.
Po vytvorení súboru údajov o vašej látke môžete do súboru údajov vkladať údaje o látke.
V týchto kapitolách sa nachádza opis údajov, ktoré by sa mali zadávať do každého oddielu
aplikácie IUCLID pre konkrétny typ predloženia, na ktoré sa táto príručka vzťahuje. Oddiely sa
zobrazujú so svojimi názvami a číslovaním používanými v aplikácii IUCLID.
Pri vypĺňaní rôznych častí súboru údajov je dôležité:




aby ste vždy, keď vytvoríte riadok tabuľky, vyplnili jednotlivé stĺpce tabuľky,
aby ste v prípade, ak ste zo zoznamu vybrali možnosť other (iné), vyplnili aj vedľajšie
textové pole,
aby ste v prípade, ak je pole spojené s jednotkou, vyplnili jednotky.

9.1.

Šablóny

Template (Šablóna)
umožňuje kopírovať naraz všetky údaje z viacerých sekcií do súboru
údajov o látke Substance (Látka) alebo ich prepojiť so súborom údajov o látke bez toho, aby
sa museli manuálne obnovovať všetky sekcie a znovu vkladať údaje. Jej štruktúra je veľmi
podobná štruktúre súboru údajov o látke.
Šablóna sa môže použiť dvomi rôznymi spôsobmi:


Dedením: v tomto prípade sa medzi látkou a šablónou vytvorí prepojenie. Údaje
spravované v šablóne sa môžu upravovať len v samotnej šablóne, sú však viditeľné
v súbore údajov o látke spoločne s ďalšími údajmi. Pri úpravách šablóny sa tieto zmeny
hneď prejavia v súbore údajov o látke, s ktorým je šablóna prepojená. Tú istú šablónu
možno prepojiť s rôznymi látkami, ktoré potom majú spoločný súbor údajov.



Kopírovaním: v tomto prípade sa časť šablóny s dokumentmi skopíruje do súboru údajov
o látke. Medzi dokumentmi v šablóne a dokumentmi skopírovanými v látke nie je nijaké
prepojenie. Po skopírovaní už dokumenty v šablóne a v súbore údajov o látke nie sú
synchronizované. Takto skopírovaný dokument sa môže upravovať v rámci látky, do ktorej
bol skopírovaný. Údaje v súbore údajov o látke nijako neovplyvní ani to, ak sa šablóna
celkom odstráni.
Viac informácií o sekcii Templates (Šablóny) sa nachádza v systéme pomocníka aplikácie
IUCLID.

9.2.

Kategórie

Pri látkach, ktorých fyzikálno-chemické a toxikologické vlastnosti sú podobné alebo majú
podobné vlastnosti v dôsledku štruktúrnej podobnosti sa v aplikácii IUCLID môže vytvoriť
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sekcia Category (Kategória)
a môže sa začleniť do dokumentácie. Tieto štruktúrne
podobnosti môžu vytvoriť predvídateľnú schému v niektorých alebo vo všetkých týchto
parametroch: fyzikálno-chemické vlastnosti, osud látky v životnom prostredí a jej vplyv na
životné prostredie alebo na zdravie ľudí.
Zoskupovanie chemických látok z hľadiska ich podobnosti by mohlo byť založené na:





spoločnej funkčnej skupine (napr. aldehyd, epoxid, ester, kovový ión atď.),
spoločných prekurzoroch alebo produktoch rozkladu (napr. prístup metabolických ciest
skúmania príbuzných chemikálií, ako je kyselina/ester/soľ),
vzostupnej alebo konštantnej zmene v rámci kategórie (napr. reťazcová kategória),
spoločných zložkách alebo chemickej triede.

Chemickú kategóriu možno definovať prostredníctvom zoznamu chemických látok (členov
kategórie) a súboru vlastností a/alebo vplyvov, pre ktoré sú dostupné alebo pre ktoré sa môžu
vygenerovať experimentálne a/alebo odhadnuté údaje (sledované parametre kategórie). Pre
každý člen kategórie je potrebné v aplikácii IUCLID vytvoriť súbor údajov o látke, do ktorého je
potrebné zadať všetky relevantné údaje.
Chýbajúce údaje v chemickej kategórii je možné vyplniť pomocou rozličných prístupov vrátane
jednoduchého použitia prevzatých údajov, analýzy trendov (interpolácie a extrapolácie)
a výpočtových spôsobov založených na modeloch SAR, QSAR alebo QAAR.
Viac informácií o spôsobe využívania týchto spôsobov na vypĺňanie chýbajúcich údajov sa
nachádzajú na webovom sídle agentúry ECHA: http://echa.europa.eu/practical-guides,
http://echa.europa.eu/support/grouping-of-substances-and-read-across
a http://echa.europa.eu/support/oecd-qsar-toolbox.
Všetky informácie potrebné na vytvorenie dokumentácie podľa kategórie sa nachádzajú
v systéme pomocníka aplikácie IUCLID.

9.3.

Objekt posudzovania

Na prípravu registračnej dokumentácie musíte porozumieť vlastnostiam a životnému cyklu
svojich látok, aby ste mohli určiť svoj prístup týkajúci sa posudzovania. To je obzvlášť dôležité,
ak registrujete látku v hmotnostnom pásme nad 10 ton ročne, a preto musíte vykonať
hodnotenie chemickej bezpečnosti. Pri bežnom hodnotení bezpečnosti sa vlastnosti týkajúce sa
osudu látky a jej účinkov opisujú prostredníctvom jedného súboru hodnôt. Existujú však
prípady, ak môže byť potrebné použiť viac než jeden súbor hodnôt pre vlastnosti týkajúce sa
osudu látky a jej účinkov (podrobnejšie informácie sa nachádzajú v Usmernení k hodnoteniu
chemickej bezpečnosti časť D, kapitola D.2). Ak je na hodnotenie látky potrebných viacero
skupín vlastností, potom sa na transparentné oznámenie informácií vo vašej registračnej
dokumentácii odporúča, aby ste vytvorili objekty posudzovania (viac informácií sa nachádza
v prílohe Objekt posudzovania). Na tento účel:
1. kliknite pravým tlačidlom myši na sekciu 0.4 Assessment entities (Objekty posudzovania,
2. vyberte možnosť New (Nový) a zadajte typ objektu posudzovania, ktorý chcete vytvoriť.
V každom prípade sa odporúča, aby ste poskytli informácie v poli Approach to fate/hazard
assessment (Prístup k posudzovaniu osudu/nebezpečnosti látky) v sekcii 0.4, a to aj v prípade,
ak nie je potrebné vytvárať nijaké objekty posudzovania. Tieto informácie sa oznámia v sekcii
1 správy o chemickej bezpečnosti.
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V týchto kapitolách sa nachádzajú informácie o rôznych sekciách aplikácie IUCLID
podstatných pre registračnú dokumentáciu.

9.4.

Sekcia 1 – General information (Všeobecné informácie)

V sekcii 1 General information (Všeobecné informácie) sa v rôznych sekciách, ktorých
vysvetlenie sa uvádza ďalej, uvádzajú informácie o identite látky a o predkladajúcej strane.

9.4.1.

Sekcia 1.1 – Identification (Identifikácia)

Sekcia 1.1 obsahuje identifikáciu látky, úlohu v dodávateľskom reťazci a typ (referenčnej)
látky.
Pri vypĺňaní tejto sekcie postupujte podľa týchto krokov:
1. Do poľa Substance name (Názov látky) napíšte názov látky, pre ktorú pripravujete
dokumentáciu.
2. Ak máte obavy z prezradenia dôverných informácií týkajúcich sa názvu látky, musíte
vyplniť pole Public name (Verejný názov). V tomto poli musíte uviesť generický názov
vhodný na zverejnenie, ktorým sa primerane opíše látka.
Viac informácií o odvodení verejného názvu látky na účely nariadenia REACH sa nachádza
v príručke Zverejňovanie a dôvernosť údajov podľa nariadenia REACH, ktorá je k dispozícii
na adrese http://echa.europa.eu/manuals.

3. K súboru údajov o látke priraďte Legal entity (právnickú osobu) kliknutím na tlačidlo
(pozri kapitolu 2 Legal entity (Právnická osoba)).
4. V prípade registračnej dokumentácie, dokumentácie k zisťovaniu a dokumentácie k PPORD
podľa nariadenia REACH môžete uviesť Third party representative (tretiu stranu ako
zástupcu).
Informácie týkajúce sa Third party representative (tretej strany ako zástupcu) pre vaše
predloženie sa musia uviesť a spravovať v nástroji REACH-IT ešte pred predložením. Viac
informácií o tretej strane ako zástupcovi sa nachádza v Usmernení o spoločnom využívaní
údajov dostupnom na adrese: http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-onreach

Úloha v dodávateľskom reťazci:
5. V tejto sekcii označte aspoň jedno políčko podľa vašej úlohy v dodávateľskom reťazci,
pokiaľ ide o túto látku.

Identifikácia látky:
6. Kliknutím na tlačidlo

priradíte referenčnú látku k vášmu súboru údajov o látke.

7. Zobrazí sa dialógové okno dopytu. Vyhľadajte svoju referenčnú látku. Kliknite na tlačidlo
Assign (Priradiť).
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Ak nemôžete nájsť svoju referenčnú látku, pretože ešte nebola vytvorená, kliknite na tlačidlo
New (Nová) a vytvorte ju (pozri kapitolu 6 Referenčná látka).

Informácie, ktoré sa majú oznámiť pri referenčnej látke závisia od typu látky:


Jednozložkové látky:

Jednozložková látka je presne definovaná látka, v ktorej je jedna zložka prítomná
v koncentrácii aspoň 80 % hmotnostného objemu (w/w). Táto zložka je hlavná zložka látky.
Látka je pomenovaná podľa chemického názvu tejto hlavnej zložky.
Ak je vaša látka jednozložkovou látkou, priraďte jej v sekcii 1.1 reference substance
(referenčnú látku)5, ktorá bude zodpovedať hlavnej zložke.


Mnohozložkové látky:

Mnohozložková látka je presne definovaná látka, v ktorej je viac ako jedna zložka
prítomná v koncentrácii medzi 10 % a 80 % hmotnostného objemu (w/w). Tieto zložky sú
hlavné zložky látky. Mnohozložková látka sa bežne nazýva reakčná zmes hlavných zložiek.6
Ak je látka mnohozložková, priraďte jej v sekcii 1.1 reference substance (referenčnú
látku)7, ktorá bude zodpovedať reakčnej zmesi hlavných zložiek vašej látky.


Látky UVCB:

Látky UVCB (t. j. látky neznámeho alebo variabilného zloženia, produkty komplexných
reakcií alebo biologické materiály) sú látky, ktoré nemožno dostatočne identifikovať podľa
ich chemického zloženia.
Ak je vaša látka látkou UVCB, priraďte jej v sekcii 1.1 reference substance (referenčnú
látku)8, ktorá bude zodpovedať látke UVCB.

Typ látky:
8. Zo zoznamu k možnosti Type of substance (Typ látky) vyberte vhodný typ látky. Pri
predkladaní registrácií podľa nariadenia REACH môžete vyberať len medzi jednozložkovou
látkou, mnohozložkovou látkou a látkou UVCB (možnosti polymer (polymér) a other: (iné:)
nie sú relevantné).

V prípade referenčnej látky si treba uvedomiť, že: musíte uviesť Molecular formula (molekulový vzorec), Molecular weight range (rozpätie
molekulovej hmotnosti) a Structural formula (štruktúrny vzorec). Takisto je potrebné uviesť SMILES notation (notáciu SMILES), ak je k dispozícii.
5

Určité mnohozložkové látky zodpovedajúce reakčným zmesiam izomérov sa môžu niekedy namiesto výrazu „reakčná zmes“ jednoducho
pomenovať pomocou chemického názvu, v ktorom nie je forma izoméru špecifikovaná.
6

Treba si uvedomiť, že chemický názov mnohozložkovej látky musí byť uvedený v poli názov IUPAC referenčnej látky. Platí to aj vtedy, ak
pomenovanie „reakčná zmes“ nezodpovedá názvosloviu IUPAC. Ďalej si treba uvedomiť , že musíte uviesť Molecular formula (molekulový vzorec),
Molecular weight range (rozpätie molekulovej hmotnosti) a Structural formula (štruktúrny vzorec) referenčnej látky alebo v poli Remarks
(Poznámky) musíte uviesť odôvodnenie pre neuvedenie týchto informácií. Takisto je potrebné uviesť SMILES notation (notáciu SMILES), ak je
k dispozícii.
7

Treba si uvedomiť, že chemický názov látky UVCB musí byť uvedený v poli názov IUPAC referenčnej látky. Platí to aj vtedy, ak pomenovanie
látky UVCB nezodpovedá názvosloviu IUPAC. Ďalej si treba uvedomiť, že musíte uviesť Molecular formula (molekulový vzorec), Molecular weight
range (rozpätie molekulovej hmotnosti) a Structural formula (štruktúrny vzorec) referenčnej látky alebo v poli Remarks (Poznámky) musíte uviesť
odôvodnenie pre neuvedenie týchto informácií. Takisto je potrebné uviesť SMILES notation (notáciu SMILES), ak je k dispozícii.
8
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Okrem toho odporúčame, aby ste si prečítali Usmernenie k identifikácii a pomenovaniu látok
podľa nariadení REACH a CLP, ktoré je k dispozícii na adrese:
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach.
9. Zo zoznamu vyberte možnosť Origin (Pôvod), napr. organický alebo neorganický.
10. V prípade potreby môžete v poli Other identifiers (Ďalšie identifikátory) uviesť doplnkové
identifikátory látky. Takýmito identifikátormi môžu byť obchodné názvy látky,
identifikátory, pod ktorými bola látka známa v minulosti, ale neskôr boli
nahradené/zlepšené, alebo identifikátory, ktoré sa používajú na identifikáciu látky podľa
iných regulačných režimov. Chemické (vedecké) synonymá by sa nemali uvádzať v tejto
časti, ale mali by sa udať v poli s informáciami o referenčnej látke.
11. K tejto látke môžete pridať informácie o kontaktnej osobe (kontaktných osobách) zo
zoznamu vopred definovaných kontaktných údajov (pozri kapitolu 4 Kontakty). Kliknutím
na možnosť New (Nový) môžete vytvoriť aj nový kontakt. Príkladom kontaktných údajov,
ktoré sa pridávajú v tejto časti, sú údaje o osobe zodpovedajúcej za kartu bezpečnostných
údajov (KBÚ) registrovanej látky.
12. Informácie uložíte kliknutím na ikonu diskety

9.4.2.

v hlavnej ponuke.

Sekcia 1.2 – Composition (Zloženie)

Prostredníctvom tejto sekcie oznámite identitu a koncentráciu zložiek chemického zloženia
vrátane všetkých nečistôt a prísad. Stav a forma vášho zloženia sa oznamuje v tejto sekcii.
Mali by ste zabezpečiť, aby informácie uvedené v sekcii 1.1 a 1.2 aplikácie IUCLID boli
dostatočné na jasné oznámenie identity látky a aby boli v jednotlivých sekciách konzistentné.
Konkrétne tieto oznámené informácie nesmú byť natoľko všeobecné, aby mohli potenciálne
opisovať viac než jednu látku.
Každý súbor údajov o látke musí obsahovať aspoň jeden záznam o zložení, ktorý sa týka
zloženia látky, ktorú registrujúci/oznamovateľ/žiadateľ vyrába, dováža alebo používa.
V závislosti od typu látky a dokumentácie, ktorá sa má pripraviť, môže byť potrebné oznámiť
viac než jedno zloženie. Platí to najmä v prípade, ak rozdiely v zložení majú vplyv na profil
nebezpečnosti a klasifikáciu nebezpečnosti látky.
Každé zloženie sa v aplikácii IUCLID oznamuje ako záznam. Ak chcete vytvoriť nový záznam:
1. Pravým tlačidlom myši kliknite na položku 1.2 Composition (Zloženie) na karte TOC
(Obsah) na navigačnej table v ľavej časti obrazovky.
2. Zo zoznamu vyberte možnosť New record (Nový záznam).
3. Vytvorí sa nový záznam na oznámenie nového zloženia.
Potom vyplňte informácie týkajúce sa zloženia látky.

Všeobecné informácie:
1. Uveďte opisný Name (Názov) zloženia. Tento názov je mimoriadne dôležitý, ak oznamujete
viacero zložení.
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2. Predvolenou možnosťou v poli Type of composition (Typ zloženia) je legal entity
composition of the substance (zloženie látky právnickej osoby). Tento typ sa týka zloženia
látky, ktorú vyrába, dováža alebo používa registrujúci/oznamovateľ/žiadateľ. Každý súbor
údajov by mal obsahovať aspoň jedno zloženie tohto typu. Túto hodnotu zmeňte len
v prípade, ak budete chcieť oznámiť zloženie s odlišným účelom. Viac informácií o tom,
ktoré typy zloženia možno oznamovať v danom predkladaní, sa nachádza v konkrétnych
pokynoch pre typ predkladania, ktorý pripravujete, podrobnejšie vysvetlenie sa nachádza
ďalej.
3. Výberom príslušnej hodnoty zo zoznamu State/form (Stav/forma) označte fyzikálny stav
alebo formu zloženia. V prípadoch, ak látka tvorí odlišné fyzikálne stavy alebo formy, sa pre
každý stav alebo formu má vytvoriť samostatné zloženie.
4. Podrobnejšie informácie týkajúce sa zloženia môžete uviesť v poli Description of
composition (Opis zloženia). Toto je mimoriadne dôležité v prípade, ak oznamujete
niekoľko zložení, aby ste vysvetlili rozdiely medzi nimi. Ak sa zloženie týka širokého
rozsahu koncentrácií, polymorfov alebo izomérov, odporúča sa aj poskytnúť ďalšie úvahy
o spôsobe, akým bolo vymedzené zloženie. V prípade látok, ktoré nemožno opísať pomocou
presne definovaných a kvantifikovaných zložiek (napr. v prípade látok UVCB), v tomto poli
sa uvedú ďalšie informácie na identifikáciu zloženia, vrátane identity východiskových
materiálov a opisu výrobného procesu použitého na výrobu látky.
5. V poli Attached description (Priložený opis) môžete uviesť doplňujúce prílohy.
6. Ak to bude potrebné, v poli Justification for deviations (Odôvodnenie odchýlok) uveďte
odôvodnenie odchýlenia sa od pravidiel oznamovania zloženia látok, ako sa stanovuje
v právnych textoch a ako sa uvádza v Usmernení k identifikácii a pomenovaniu látok podľa
nariadení REACH a CLP, ktoré je k dispozícii na adrese
http://www.echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-reach.
Typy zloženia
Aplikácia IUCLID 6 v časti pre záznam zloženia obsahuje nové pole Type of composition (Typ
zloženia). Toto pole umožňuje, aby používatelia spresnili charakter zloženia, ktoré uvádzajú.
Toto pole sa počas migrácie alebo pri vytváraní nového záznamu automaticky vyplní hodnotou
legal entity composition of the substance (zloženie látky právnickej osoby). Tento typ zloženia
by mal odrážať zloženie registrovanej látky, ako ju vyrába alebo dováža registrujúci,
a predstavuje požiadavku na informácie, na ktorú sa vzťahuje kontrola úplnosti. Záznam
zloženia právnickej osoby sa použije v rámci nástroja REACH-IT na určenie identity látky
registrácie.
Ďalšie dostupné typy zloženia sú boundary composition of the substance (hraničné zloženie
látky) (viac informácií sa nachádza ďalej) a composition of the substance generated upon use
(zloženie látky vytvorené pri použití).
Composition generated upon use (zloženie látky vytvorené pri použití) je zloženie alebo forma
registrovanej látky vytvorenej v dodávateľskom reťazci inými procesmi ako výroba, ako je
odstraňovanie nečistôt alebo výroba nanoštruktúr zo sypkej formy mechanickým procesom.
Zloženie vytvorené pri použití by sa malo oznamovať len v prípadoch, ak sa vzťahuje na tú istú
látku. Identifikácia týchto zložení alebo foriem umožňuje transparentné oznamovanie vlastností
rozličných zložení (klasifikácia a označovanie, posúdenie osudu a nebezpečnosti), ak sú tieto
vlastnosti odlišné. Na tento účel môžete využiť objekty posudzovania (pozri kapitolu 9.3 Objekt
posudzovania). Umožňuje aj jasnú identifikáciu použití podstatných pre každé zloženie. Pozri aj
bod o prepájaní zložení s informáciami o nebezpečnosti uvedený ďalej.
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Hraničné zloženie látky pre hlavných registrujúcich

Aplikácia IUCLID 6 registrujúcim pri spoločnom predkladaní umožňuje oznamovať informácie
týkajúce sa identity látky, ktoré by mali byť spoločné pre zloženia právnickej osoby, za ktoré
spoločne predkladajú informácie podľa príloh VII – X a súvisiacu klasifikáciu a hodnotenia.
Tieto informácie sa oznamujú vo formáte takzvaného boundary composition of substance
(hraničného zloženia látky). Tento typ zloženia je známy aj pod názvom profil identifikácie
látky (SIP, z angl. Substance identification profile, uverejnený radou Cefic9). Množstvo
hraničných zložení uvedených v jednej dokumentácii bude závisieť od variability zložení
registrovaných rozličnými účastníkmi spoločného predkladania a od profilu osudu
a nebezpečnosti týchto zložení. Ak sa jeden informačný profil (fyzikálno-chemické informácie,
informácie o osude látky a jej nebezpečnosti) vzťahuje na všetky zloženia, ktoré v sekcii 1.2
oznámili všetci účastníci spoločného predkladania, stačí, ak sa v dokumentácii hlavného
registrujúceho definuje jedno hraničné zloženie, ktoré sa bude vzťahovať na všetky zloženia
právnickej osoby v spoločnom predkladaní.
Hraničné zloženia by sa mali oznámiť v dokumentácii hlavného registrujúceho. Informácie
uvedené v záznamoch hraničného zloženia sa extrahujú na stránke spoločného predloženia
v nástroji REACH-IT a zobrazia sa účastníkom spoločného predkladania. Pri predkladaní sa
v prípade hraničných zložení uskutočnia kontroly obchodných pravidiel, pri ktorých sa overí, či
nechýbajú minimálne informácie: musí sa uviesť aspoň jedna zložka a pre každú zložku,
nečistotu a prísadu sa musí uviesť referenčná látka s identifikátormi a rozsah koncentrácie.
V prípade látok UVCB sa musí uviesť opis východiskového materiálu a procesu, ktorým sa
vymedzí zloženie UVCB.
Nepredpokladá sa, že registračné dokumentácie pre registrujúcich členov spoločného
predkladania alebo dokumentácie pre látku bez spoločného predkladania budú obsahovať
hraničné zloženia.

Súvisiace zloženie:
7. Ak je to potrebné, poskytnite súvisiace zloženia.
Funkcia Related composition (Súvisiace zloženie) umožňuje vymedziť logické prepojenia
existujúce medzi zloženiami oznámenými v registrácii:




Ak ste hlavný registrujúci, pre každé oznamované zloženie právnickej osoby kliknutím na
tlačidlo Add (Pridať) vyberte príslušné hraničné zloženie v poli Related composition
(Súvisiace zloženie).
Ak ste registrujúci člen, pre každé oznamované zloženie právnickej osoby v poli
Reference to related composition(s) (Odkaz na súvisiace zloženie/zloženia) uveďte názov
príslušného hraničného zloženia, ktoré predkladá hlavný registrujúci.
Name (Názov) hraničného zloženia, ktoré predkladá hlavný registrujúci, sa extrahuje na
stránke spoločného predloženia v nástroji REACH-IT a zobrazí sa účastníkom spoločného
predkladania.

Viac informácií o tejto sekcii sa nachádza v systéme pomocníka aplikácie IUCLID.

9

http://www.cefic.org/Industry-support/Implementing-reach/Guidances-and-Tools1/.
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Stupeň čistoty:
8. Uveďte degree of purity (stupeň čistoty) zloženia spoločne s jednotkami miery. Napríklad
látka s čistotou 95 – 98 % hmotnostného objemu (w/w) sa zobrazí tak, ako sa uvádza na
obrázku ďalej.
Poznámka: Stupeň čistoty by mal zodpovedať celkovej koncentrácii (hlavných) zložiek
zloženia.

Obrázok 2: Stupeň čistoty

Zložky:
9. Kliknutím na tlačidlo
uveďte constituents (zložky) daného zloženia. Každé zloženie musí
mať aspoň jednu zložku. Množstvo zložiek, ktoré sa majú oznámiť, závisí od typu látky. Ak
chcete pridať viac zložiek, kliknite na tlačidlo
a zobrazia sa nové opakovateľné bloky.
10. Priraďte reference substance (referenčnú látku) k novej vytvorenej zložke kliknutím na
tlačidlo
. Vyhľadajte príslušnú referenčnú látku a pridajte ju kliknutím na tlačidlo Assign
(Priradiť); prípadne na určenie zložky vytvorte novú referenčnú látku (pozri kapitolu 6
Reference substance (Referenčná látka)). Presvedčte sa, že referenčná látka v poli názov
IUPAC obsahuje chemický názov, a ak sú k dispozícii, aj príslušné identifikátory EC a CAS.
11. V poliach Typical concentration (Typická koncentrácia) a Concentration range (Rozsah
koncentrácie) uveďte typickú koncentráciu a rozsah koncentrácie (minimálne a maximálne
hodnoty a jednotku miery) každej zložky.
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Obrázok 3: Oznamovanie zložky

Nečistoty a prísady:
12. Pri vypĺňaní informácií týkajúcich sa Impurities (Nečistôt) a Additives (Prísad) sa riaďte
podľa toho istého postupu.
13. Ak sa nečistota alebo prísada považujú za podstatné pre klasifikáciu a označovanie látky,
musí sa označiť príslušné políčko.
14. Musí sa uviesť funkcia každej prísady. Príslušnú funkciu vyberte zo zoznamu Function
(Funkcia). Podľa nariadení REACH a CLP sú platné len možnosti, ktoré sa začínajú slovom
stabiliser (stabilizátor).
Ak chcete oznámiť neznáme nečistoty, vytvorte všeobecnú referenčnú látku (pozri kapitolu 6
Referenčná látka) a do poľa IUPAC name (Názov IUPAC) napíšte výraz unknown impurities
(neznáme nečistoty). V poli Remarks (Poznámky) bloku pre nečistoty uveďte podľa možností
charakter, počet a relatívne množstvá nečistôt. Pre unknown impurities (neznáme nečistoty)
uveďte aj typickú koncentráciu v poli Typical concentration (s jednotkou miery) a rozsah
koncentrácie v poli Concentration range (s jednotkou miery).
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Obrázok 4: Oznamovanie neznámych nečistôt
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Obrázok 5: Oznamovanie prísady

Pri oznamovaní informácií týkajúcich sa zloženia v prípadoch, ak dochádza k odchýleniu od
pravidiel na identifikáciu jednozložkovej látky, mnohozložkovej látky alebo látky UVCB,
musíte v poli Justification for deviations (Odôvodnenie odchýlok) vysvetliť tieto odchýlky.
Medzi odchýlky patrí napríklad oznámenie jednozložkového zloženia, ktoré obsahuje hlavnú
zložku, ktorej koncentrácia je menej ako 80 %.

Zloženie, ktoré sa má oznámiť, závisí od typu látky:
Jednozložkové látky:
V prípade jednozložkových látok musíte vyplniť tieto informácie:


oznámte len hlavnú zložku v časti Constituents (Zložky) v sekcii 1.2. K tejto zložke priraďte
rovnakú referenčnú látku ako v sekcii 1.1,



všetky nečistoty oznámte jednotlivo v časti Impurities (Nečistoty) v sekcii 1.2,



všetky prísady potrebné na stabilizáciu vášho zloženia oznámte v časti Additives (Prísady)
v sekcii 1.2. Zo zoznamu Function (Funkcia) vyberte stabilizačnú funkciu prísady,



Oznámte rozsah koncentrácie concentration range (minimálnu aj maximálnu hodnotu)
a typickú koncentráciu typical concentration hlavnej zložky, každej nečistoty a každej
prísady.
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Poznámka: Oznámené hodnoty typickej koncentrácie a rozsahu koncentrácie hlavnej zložky
jednozložkovej látky by zvyčajne nemali byť menšie ako 80 % hmotnostného objemu
(w/w)10,


Oznámte stupeň čistoty degree of purity zloženia zodpovedajúci rozsahu koncentrácie
hlavnej zložky.

Mnohozložkové látky:
V prípade mnohozložkových látok musíte vyplniť tieto informácie:


oznámte hlavné zložky v časti Constituents (Zložky) v sekcii 1.2.
Poznámka: Hlavné zložky by mali byť rovnaké pre všetky oznámené zloženia,



všetky ostatné zložky, ktorých koncentrácia je menej než 10 %, oznámte v časti Impurities
(Nečistoty) v sekcii 1.2,



všetky prísady potrebné na stabilizáciu vášho zloženia oznámte v časti Additives (Prísady)
v sekcii 1.2. Zo zoznamu Function (Funkcia) vyberte stabilizačnú funkciu prísady,



oznámte rozsah koncentrácie concentration range (minimálnu aj maximálnu hodnotu)
a typickú koncentráciu typical concentration hlavných zložiek, každej nečistoty a každej
prísady,
Poznámka: Hodnoty typickej koncentrácie a rozsahu koncentrácie každej hlavnej zložky by
zvyčajne mali byť  10 a  80 %11.



oznámte stupeň čistoty degree of purity zloženia zodpovedajúci celkovému rozsahu
koncentrácie hlavných zložiek.

Registrácia jednotlivých zložiek mnohozložkovej látky:
Za určitých osobitných okolností (pozri Usmernenie k identifikácii a pomenovaniu látok podľa
nariadení REACH a CLP) môžete namiesto samotnej mnohozložkovej látky zaregistrovať
jednotlivé zložky mnohozložkových látok.
V takom prípade v poli Type of substance (Typ látky) vyberte možnosť jednozložková látka
a ďalej pokračujte podľa tohto postupu:


priraďte referenčnú látku zodpovedajúcu zložke, ktorú registrujete v sekcii 1.1,



z technických dôvodov v sekcii 1.2 ako prvé oznámte zloženie zodpovedajúcej
jednozložkovej látky s typom zloženia legal entity composition (zloženie právnickej
osoby),

Pokiaľ sa neuvedie dostatočné odôvodnenie, nemala by sa uplatňovať žiadna odchýlka z pravidla 80 %. Toto odôvodnenie sa má uviesť v poli
Justification for deviations (Odôvodnenie odchýlok) pre každé zloženie, na ktoré sa táto odchýlka vzťahuje.
10

Pokiaľ sa neuvedie dostatočné odôvodnenie, nemala by sa uplatňovať žiadna odchýlka z pravidla 80 %. Toto odôvodnenie sa má uviesť v poli
Justification for deviations (Odôvodnenie odchýlok) pre každé zloženie, na ktoré sa táto odchýlka vzťahuje.
11

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Fínsko | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu

Ako pripraviť registračnú dokumentáciu
a dokumentáciu k technologicky
orientovanému výskumu a vývoju
(PPORD)

Dátum vydania: Máj 2017



ak tiež vyrábate alebo dovážate takúto jednozložkovú látku, mali by ste jej zloženie
oznámiť ako prvé,



ak nevyrábate ani nedovážate takúto jednozložkovú látku, aj tak je potrebné ako prvé
zloženie v sekcii 1.2 oznámiť zloženie zodpovedajúce jednozložkovej látke. V takom
prípade odporúčame, aby ste oznámili teoretické zloženie v prípade, ak sa hlavná zložka
oznamuje s typickou koncentráciou na úrovni 100 % hmotnostného objemu (w/w). Ako
typ zloženia type of composition vyberte možnosť legal entity composition of the
substance (zloženie látky právnickej osoby). V poli Description of composition (Opis
zloženia) uveďte dôvody na použitie prístupu k registrácii mnohozložkovej látky
prostredníctvom jej individuálnych zložiek, ako aj toto vyhlásenie: „This composition is
neither manufactured nor imported. It is only reported for technical reasons because the
registration of the multi-constituent substances through their individual constituents is
applied (Toto zloženie sa ani nevyrába, ani nedováža. Oznamuje sa len z technických
dôvodov, pretože sa naň vzťahuje registrácia mnohozložkových látok prostredníctvom ich
jednotlivých zložiek.)“,



oznámte všetky mnohozložkové zloženia, ktoré vyrábate alebo dovážate, ak je v zložení
prítomná zložka, na ktorú sa vzťahuje registračná dokumentácia. V poli Justification for
deviations (Odôvodnenie odchýlok) uveďte toto vyhlásenie: „Composition of a multiconstituent substance covered by the registration of its individual constituents (Zloženie
mnohozložkovej látky uvedené pri registrácii jednotlivých zložiek)“.

Látky UVCB:
V prípade látok UVCB musíte vyplniť tieto informácie:


v poli Description of the composition (Opis zloženia) oznámte opis výrobného procesu, ako
aj ďalšie informácie potrebné na identifikáciu látky,
Poznámka: Na uľahčenie oznamovania výrobného procesu sa v šablóne na zadanie voľného
textu k poľu Description of the composition (Opis zloženia) nachádzajú návrhy výrokov,
ktoré možno uviesť v tomto poli. Šablónu na zadanie voľného textu otvoríte kliknutím na
ikonu, na ktorej je znázornené písmeno A so šípkou v dolnom pravom rohu . Zobrazí sa
kontextové okno. Kliknite na možnosť Option 2: composition of a UVCB substance (Možnosť
2: zloženie látky UVCB). Skopírujte text zo šablóny, vložte ho do poľa a kliknite na tlačilo
s označením Insert (Vložiť). Skopírovaný text by ste potom mali upraviť tak, aby obsahoval
len podstatné údaje.



oznámte príslušné jednotlivé zložky alebo skupiny zložiek v časti Constituents (Zložky),
Poznámka: Na poskytnutie informácií o zložkách alebo skupinách zložiek látky nesmiete
v sekcii 1.2 opakovane použiť referenčnú látku, ktorá už bola priradená k látke v sekcii 1.1.



neoznamujte žiadne zložky v záhlaví Impurities (Nečistoty) okna zloženia (nečistoty sa so
zreteľom na látky UVCB nepovažujú za relevantné),



všetky prísady potrebné na stabilizáciu vášho zloženia oznámte v záhlaví Additives
(Prísady). Uveďte stabilizačnú funkciu prísady,
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oznámte hodnoty koncentrácie jednotlivých zložiek, skupín zložiek a všetkých prísad ako
rozsah koncentrácie (minimálnu aj maximálnu hodnotu) a typickú koncentráciu,



oznámte príslušný stupeň čistoty pre látku UVCB (stupeň čistoty pre látky UVCB, ktoré
neobsahujú žiadne prísady, je zvyčajne 100 %, keďže pojem nečistota sa pre tieto látky
nepovažuje za relevantný).

Oznamovanie charakteristiky nanomateriálov:
Táto podsekcia sa vypĺňa, ak ste v zozname State/form (Stav/forma) daného zloženia vybrali
možnosť solid: nanomaterial (tuhá látka: nanomateriál). Obsahuje polia, v ktorých sa
oznamujú hlavné charakteristiky zložení, ktoré sú nanoštruktúrami.
1. Z dostupných možností v zozname Shape (Tvar) vyberte tvar nanoštruktúry.
2. V poli Dimensions x, y, z (Rozmery x, y, z) uveďte rozmedzie veľkostí pre tri rozmery x, y
a z a jednotku miery (napr. nm). V poli Percentile (Percentil) uveďte percentil (napr. D50)
rozložení veľkosti, na ktoré sa vzťahuje rozmedzie veľkostí. Doplňujúce informácie o tvare
nanoštruktúry sa môžu uviesť v poli Remarks (Poznámky).
3. Uveďte rozsah veľkostí špecifických povrchových plôch nanoštruktúry spoločne s jednotkou.
4. V poli Surface treatment applied (Použitá povrchová úprava) uveďte, či bola použitá
povrchová úprava, a ak áno, uveďte typ úpravy.
5. Ak bola použitá povrchová úprava, poskytnite informácie o úprave. Kliknutím na tlačidlo
vytvoríte blok pre povrchovú úpravu a uveďte názov povrchovej úpravy.
6. Potom v tabuľke Surface treatment (Povrchová úprava) oznámte identitu látok použitých
v jednotlivých vrstvách povrchovej úpravy. Kliknutím na tlačidlo Add (Pridať) vytvoríte nový
riadok pre každú vrstvu. V dôsledku toho sa otvorí dialógové okno, v ktorom uvediete číslo
vrstvy, a kliknutím na tlačidlo
vytvorte prepojenie s referenčnou látkou, v ktorom sa
uvádza opis látky použitej na povrchovú úpravu.
7. Z dostupných možností v zozname External layer (Vonkajšia vrstva) vyberte jednu možnosť
vonkajšej vrstvy. V poli Total fraction of core particle (Celkový podiel jadrového zrna)
uveďte percento hmotnostného objemu (w/w) celkového podielu jadrového zrna, ktoré je
typické pre túto nanoštruktúru. Táto hodnota označuje hmotnostný podiel jadrového zrna
v pomere k celkovej hmotnosti zrna s povrchovou úpravou. Priložiť sa môžu všetky
podporné informácie, ako sú ilustrácie štruktúry zŕn.
Treba si uvedomiť, že v rámci toho istého zloženia možno vytvoriť niekoľko blokov pre
povrchovú úpravu. To súvisí so situáciou, keď existuje niekoľko nanoštruktúr s podobnou
povrchovou úpravou, pri ktorých sa však osoba, ktorá predkladá dokumentáciu, rozhodla, že to
nemá vplyv na chemickú identitu ani na profil nebezpečnosti tohto zloženia.
Ak sa nanoštruktúry látky výrazne odlišujú svojím tvarom, špecifickou povrchovou plochou
alebo použitou povrchovou úpravou, potom sa na zachytenie týchto rozdielov vytvoria
samostatné záznamy zloženia.
V registračných dokumentáciách bude úroveň podrobnosti údajov, ktoré sa oznamujú
o povrchovej úprave nanoštruktúr, závisieť od toho, ako registrujúci zohľadnili povrchovú
úpravu pri zhromažďovaní alebo vytváraní informácií s cieľom splniť podstatné požiadavky na
informácie podľa príloh VII – X. Neočakáva sa, že registrujúci oznámi každý komerčný
výrobok, ale že zoskupí úpravy podľa chemickej podobnosti a ďalších dôležitých parametrov,
ktoré určia registrujúci. Je to obdobné s oznamovaním samotného chemického zloženia, pri
ktorom sa neoznamujú zloženia každého komerčného výrobku.
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Spojenie zloženia/zložení s informáciami o nebezpečnosti v prípade, ak sa registrácia
týka niekoľkých profilov osudu alebo nebezpečnosti
Ak sa v sekcii 1.2 oznamuje viacero zložení, je dôležité vysvetliť, či tieto zloženia zodpovedajú
jednému alebo viacerým profilom osudu alebo nebezpečnosti (vlastnosti látky oznámené
v sekciách 2 a 4 až 7 dokumentácie aplikácie IUCLID).
Na účely transparentného oznámenia vlastností rozličných zložení sa v prípade, ak sa
registrácia týka viacerých profilov osudu alebo nebezpečnosti, dôrazne odporúča vymedziť
objekty posudzovania (pozri kapitolu 9.3 Objekt posudzovania). Okrem toho je v takom
prípade dôležité, aby ste vytvorili príslušné prepojenia medzi rozličnými záznamami v aplikácii
IUCLID s cieľom objasniť, ktoré údaje o osude alebo nebezpečnosti sa týkajú ktorých zložení.
Na tento účel by ste mali prepojiť tieto záznamy so zložením:




záznam o klasifikácii a označovaní v sekcii 2.1,
súhrn o perzistentných, bioakumulatívnych a toxických látkach v sekcii 2.3 (ak je potrebná
správa o chemickej bezpečnosti),
jeden alebo viacero záznamov objektov posudzovania v sekcii 0.4.

V prípade spoločných predkladaní by sa v hlavnej dokumentácii malo definovať niekoľko
hraničných zložení, pričom každé z nich by sa malo vzťahovať na tie zloženia právnickej osoby,
ktoré majú rovnaký profil osudu alebo nebezpečnosti. Uvedené prepojenia by mali byť medzi
záznamami a hraničnými zloženiami.
V prípade individuálnych predložení by sa záznamy mali prepojiť so zloženiami právnickej
osoby.
Ak je zloženie vytvorené pri použití súčasťou súboru údajov o látke, záznamy sa musia prepojiť
s týmito zloženiami podobne ako v predchádzajúcich prípadoch.

9.4.3.

Oddiel 1.3 – Identifikátory (Identifiers)

V tomto oddiele môžete uviesť identifikátory pre regulačné programy. Tento oddiel by sa mal
použiť najmä na oznamovanie týchto identifikátorov, ak sú k dispozícii: registračné číslo
REACH, predregistračné číslo REACH, číslo zisťovania REACH, číslo oznámenia, číslo oznámenia
CLP.
Ak chcete zadať svoje údaje, musíte najprv vytvoriť nový záznam kliknutím pravým tlačidlom
myši na názov oddielu a výberom možnosti new fixed record (nový pevný záznam).
1. Stlačte tlačidlo Add (Pridať) a pridajte nový identifikátor do tabuľky Regulatory programme
identifiers (Identifikátory regulačných programov).
2. Podľa typu predloženia vyberte zo zoznamu Regulatory programme (Regulačný program)
vhodný identifikátor.
3. Do poľa ID zadajte príslušné číslo.
4. Kliknite na tlačidlo OK a v tabuľke sa zobrazia pridané identifikátory regulačných
programov.
5. Ak musíte uviesť viacero identifikátorov programov, vytvorte nový riadok zopakovaním
predchádzajúcich krokov.
6. Informácie uložíte kliknutím na ikonu diskety

v hlavnej ponuke.
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Oddiel 1.4 – Analytické informácie (Analytical information)

Oddiel 1.4 je určený na uvedenie analytických informácií, ako sú spektrá alebo
chromatogramy, ktoré slúžia na overenie identity látky vrátane jej zložení uvedených
v dokumentácii. Uvádzajú sa tu opisy metód použitých na vytvorenie týchto informácií.
V tomto oddiele môžete vytvoriť niekoľko záznamov s analytickými informáciami, ktoré
považujete za dostatočné na overenie identity látky. Ak chcete vytvoriť nový záznam:
1. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku 1.4 Analytical information (Analytické
informácie) v TOC (Obsah) na navigačnom paneli v ľavej časti obrazovky.
2. Zo zoznamu vyberte možnosť New record (Nový záznam).
3. Vytvorí sa nový záznam na oznámenie analytických informácií.
Na vyplnenie tohto oddielu postupujte podľa týchto krokov:

Metódy a výsledky analýzy:
Použite tabuľku Analytical determination (Analytické stanovenie hodnôt) a uveďte v nej
analytické informácie použité na overenie identity látky.
1. Kliknite na tlačidlo Add (Pridať) a zobrazí sa kontextové okno.
2. Vyplňte informácie týkajúce sa analytických metód a výsledkov.
Pri každom analytickom stanovení hodnôt: uveďte účel na vykonanie analýzy, vyberte možnosť
Analysis type (Typ analýzy) (napr. spektrálna, chromatografická), Type of information provided
(Typ poskytnutých informácií) a prípadne pridajte poznámku Remark, ktorú považujete za
dôležitú. Pri každej metóde by ste mali pripojiť súbor obsahujúci metódu a výsledok analýzy.
Ak nemôžete poskytnúť výsledky pre uvedený typ analýzy, vyberte odôvodnenie zo zoznamu
Rationale for no results (Zdôvodnenie nepredloženia výsledkov) a vysvetlenie vpíšte do poľa
Justification (Odôvodnenie). Treba si uvedomiť, že pri jednom stanovení hodnôt možno
oznámiť niekoľko typov analýz.

Ako účel analýzy si môžete zvoliť identifikáciu alebo kvantifikáciu. Očakáva sa, že uvediete
identifikačné aj kvantifikačné analýzy, aby bolo možné overiť zloženie látky.
Identifikácia sa vzťahuje na analýzu vykonanú s cieľom identifikovať zložky, vrátane ich
chemických funkčných skupín, prítomných v chemickom zložení látky. Príkladmi analýz
použitých na identifikáciu sú spektroskopické analýzy, napríklad UV, IR, NMR (nukleárna
magnetická rezonancia), MS (hmotnostná spektrometria) alebo XRD (röntgenová difrakcia).
Kvantifikácia sa vzťahuje na akúkoľvek analýzu vykonanú s cieľom stanoviť koncentráciu
zložiek v chemickom zložení. Príkladmi analýz použitých na kvantifikáciu sú
chromatografické analýzy, analýzy prvkov, titrácia.
Niektoré analýzy je možné vykonať na účely identifikácie aj kvantifikácie.
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Obrázok 6: Analytické stanovenie hodnôt

3. Uveďte, či je látka opticky aktívna tak, že zo zoznamu vyberiete príslušnú hodnotu.
4. Podľa potreby v poli Remarks (Poznámky) uveďte informácie o optickej aktivite.

Obrázok 7: Optická aktivita

Súvisiace zloženie (zloženia):
5. Oznamované analytické informácie môžete prepojiť s príslušným zložením Composition
(Zloženie) v oddiele 1.2 kliknutím na tlačidlo Add (Pridať). Toto je mimoriadne dôležité
v prípade, ak ste v oddiele 1.2 oznámili niekoľko zložení.

9.4.5.

Sekcia 1.5 – Joint submission (Spoločné predkladanie)

V tejto sekcii (bez ohľadu na to, či ste hlavný registrujúci alebo člen spoločného predkladania)
by ste mohli pre svoje vlastné administratívne účely uviesť názov a ďalšie podrobnosti týkajúce
sa spoločného predkladania, na ktoré táto látka v príslušných poliach odkazuje. Ak chcete
zadať údaje, musíte najprv vytvoriť nový záznam.

9.4.6.

Sekcia 1.7 – Suppliers (Dodávatelia)

Ak je v sekcii 1.1 Identification (Identifikácia) aplikácie IUCLID označené políčko Only
representative (Výhradný zástupca), odporúča sa priložiť riadny doklad o vymenovaní za
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výhradného zástupcu (napr. kópiu vymenovacieho dekrétu odoslaného dovozcom) v poli
Assignment from non EU manufacturer (Určenie od výrobcu mimo EÚ). V takom prípade sa tiež
odporúča uviesť v poli Other importers (Ďalší dovozcovia) zoznam názvov dovozcov, na
ktorých sa vzťahuje registrácia. Ak chcete zadať údaje, musíte vytvoriť nový záznam.

9.4.7.

Sekcia 1.8 – Recipients (Príjemcovia)

Táto sekcia sa musí vyplniť len v prípade dokumentácií k oznámeniu PPORD. Môžete v nej
uviesť identitu všetkých zákazníkov zapojených do činností týkajúcich sa PPORD vrátane ich
mien a adries. Ak chcete zadať údaje, musíte vytvoriť nový záznam.

9.4.8.

Sekcia 1.9 – PPORD

Táto sekcia sa musí vyplniť len v prípade dokumentácií k oznámeniam PPORD. Pri
vytváraní súboru údajov pre oznámenie PPORD musíte vytvoriť nový záznam a vyplniť tieto
informácie:
1. V poli Name (Názov) uveďte názov činností týkajúcich sa PPORD, pre ktoré sa oznámenie
pripravuje.
2. V poli Estimated quantity (Odhadované množstvo) uveďte odhadované množstvo látky,
ktorá sa má vyrábať, dovážať alebo používať v produkcii výrobku na účely PPORD za
kalendárny rok oznámenia.
Tento odhad sa môže uviesť ako presná alebo približná tonáž alebo ako hmotnostné pásmo.
Dôležité však je, aby ste poskytli čo najpresnejšie informácie o tonáži.
3. V poli Remarks (Poznámky) môžete uviesť doplňujúce informácie, ktoré považujete za
dôležité pre dokumentáciu k oznámeniu PPORD, napr. program výskumu a vývoja, alebo
iné dôležité informácie (napr. informácie súvisiace s požiadavkami podľa článku 9 ods. 4
poskytnuté z dôvodu rozhodnutia o vyžiadaní si informácií alebo poskytnuté spontánne).
4. K akýmkoľvek ďalším informáciám, ktoré považujete za dôležité pre dokumentáciu
k oznámeniu PPORD, môžete pripojiť prílohu. Pripojiť môžete napríklad dokument
s odôvodnením žiadosti o predĺženie PPORD.

9.5.

Sekcia 2 – C&L and PBT assessment (Klasifikácia a označovanie
a posúdenie PBT)

V aplikácii IUCLID sa nachádzajú dve sekcie na zadávanie informácií súvisiacich s klasifikáciou
a označovaním, a to sekcia 2.1 GHS a sekcia 2.2 DSD – DPD. Sekcia 2.3 – PBT assessment
(Posúdenie PBT) navyše umožňuje uložiť výsledok posúdenia látok PBT vykonaného na základe
nariadenia REACH.
GHS je skratka pre Globálny harmonizovaný systém klasifikácie a označovania chemických
látok Organizácie Spojených národov. Systém na klasifikáciu, označovanie a balenie
chemických látok založený na GHS sa v celej EÚ zaviedol nariadením (ES) č. 1272/2008
o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí.
DSD je skratka pre smernicu o nebezpečných látkach (smernica 67/548/EHS).
DPD je skratka pre smernicu o nebezpečných prípravkoch (1999/45/ES).
Smernice DSD a DPD postupne nahradilo nariadenie CLP. Ďalšie informácie o nariadení CLP
sa nachádzajú na našom webovom sídle na adrese http://echa.europa.eu/clp_en.asp.
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Treba si uvedomiť, že pri oznamovaní nebezpečnosti je v poli Reasons for no classification
(Dôvody neklasifikácie) uvedená predvolená voľba Data lacking (Chýbajúce údaje) a na
oznámenie kategórie nebezpečnosti treba túto hodnotu zmeniť na prázdnu položku, aby bolo
možné editovať ostatné polia.

9.5.1.

Oddiel 2.1 GHS

Tento oddiel použite, ak chcete uviesť informácie týkajúce sa klasifikácie a označovania vašej
látky vyplývajúce z uplatňovania kritérií nariadenia CLP [nariadenie (ES) č. 1272/2008].
Dôrazne sa odporúča prečítať si kritériá klasifikácie v prílohe I k nariadeniu CLP
a podrobnejšie pokyny k uplatňovaniu kritérií klasifikácie a označovania v usmerňovacom
dokumente, ktorý je dostupný na adrese http://echa.europa.eu/web/guest/guidancedocuments/guidance-on-clp.
V tomto oddiele môžete vytvoriť niekoľko záznamov, v ktorých sa uvedie viac než jedna
klasifikácia a označovanie rôznych zložení a foriem látky. Treba si uvedomiť, že vždy, keď
vytvoríte nový záznam, musíte vyplniť údaje vo všetkých požadovaných poliach.
Ak chcete vytvoriť nový záznam:
1. Kliknite pravým tlačidlom myši na oddiel 2.1 GHS v TOC (Obsah) na navigačnom paneli
v ľavej časti obrazovky.
2. Zo zoznamu vyberte možnosť New record (Nový záznam).
3. Vytvorí sa nový záznam na oznámenie informácií týkajúcich sa klasifikácie a označovania.
Musí sa dodržiavať harmonizovaná klasifikácia a nemali by ste upravovať žiadne
harmonizované triedy nebezpečnosti/rozlíšenia, pokiaľ nedisponujete údajmi, z ktorých
vyplýva prísnejšia klasifikácia (triedy nebezpečnosti a/alebo rozlíšenia). Ak teda vaša látka
má harmonizovanú klasifikáciu pre niektoré triedy nebezpečnosti alebo rozlíšenia, mali by
ste ju klasifikovať aj pre iné nebezpečenstvá v súlade s dostupnými a spoľahlivými údajmi
a v prípade potreby zvýšiť harmonizovanú klasifikáciu na prísnejšiu klasifikáciu.
Pri vypĺňaní tohto oddielu postupujte podľa týchto krokov:

Všeobecné informácie:
1. Zadajte opisný názov pre záznam v globálnom harmonizovanom systéme klasifikácie
a označovania chemických látok (GHS). Tento názov je obzvlášť dôležitý v prípade, ak
vytvoríte viacero záznamov v GHS, aby sa rôzne záznamy dali ľahko rozlišovať.
2. Ak predkladáte dokumentáciu pre látku, ktorá nebola klasifikovaná, mali by ste označiť
políčko Not classified (Neklasifikované). V tomto prípade nemáte v zázname v GHS uvádzať
žiadnu kategóriu nebezpečnosti ani výstražné upozornenie.
3. Kliknutím na tlačidlo Add (Pridať) z poľa Related composition (Súvisiace zloženie) vyberte
zloženie (zloženia), ktorého sa týka záznam v GHS.
Ak máte niekoľko zložení (niekoľko záznamov v oddiele 1.2) a niekoľko záznamov v GHS (t. j.
niekoľko párov klasifikácie a označovania), potom musíte prepojiť každý záznam v GHS
so súvisiacim zložením (zloženiami) pomocou poľa Related composition (Súvisiace zloženie).
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S tým istým záznamom o klasifikácii a označovaní je možné prepojiť viaceré zloženia, ak majú
rovnakú klasifikáciu.

Klasifikácia:
V tomto bloku musíte pre každú triedu nebezpečnosti alebo rozlíšenie vybrať Hazard category
(Kategória nebezpečnosti) a Hazard statement (Výstražné upozornenie), v opačnom prípade
musíte vyplniť Reason for no classification (Odôvodnenie neklasifikácie).
Reason for no classification (Odôvodnenie neklasifikácie) sa má vybrať podľa týchto zásad:


možnosť data lacking (chýbajúce údaje) sa má vybrať, ak nemáte k dispozícii príslušné
údaje ani iné primerané a spoľahlivé informácie, ktoré sa môžu porovnať s kritériami
klasifikácie;



možnosť inconclusive (údaje sú nepresvedčivé) sa má vybrať, ak máte k dispozícii údaje
alebo iné informácie, ktoré nie sú spoľahlivé (napr. údaje nedostatočnej kvality), alebo ak
máte k dispozícii niekoľko nejednoznačných výsledkov štúdií alebo informácií. V týchto
prípadoch dostupné údaje/informácie nemožno považovať za dostatočný základ klasifikácie;



možnosť conclusive but not sufficient for classification (údaje sú presvedčivé, ale nie
dostatočné na klasifikáciu) sa má vybrať v prípadoch, keď sa látka testovala na základe
štúdie s dostatočne vysokou kvalitou alebo ak sú k dispozícii iné informácie s vysokou
kvalitou a na ich základe sa dospelo k záveru, že nie sú splnené kritériá klasifikácie.

Pre každú klasifikáciu alebo odôvodnenie neklasifikácie oznámené v tomto oddiele je potrebné
v poli Justification for (no) classification (Odôvodnenie (ne)klasifikácie) uviesť odôvodnenie.
Toto pole je k dispozícii v zhrnutí sledovaných parametrov pre niektoré špecifické sledované
parametre, ktorých klasifikáciu možno odvodiť:
4.13

Horľavý

4.14

Výbušnosť

4.15

Oxidačné vlastnosti

6

Ekotoxikologické informácie

7.2

Akútna toxicita

7.3

Dráždivosť/žieravosť

7.4

Senzibilizácia

7.5

Toxicita po opakovaných dávkach

7.6

Genetická toxicita

7.7

Karcinogenita

7.8

Reprodukčná toxicita

7.9.1 Neurotoxicita
7.9.2 Imunotoxicita
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Treba si uvedomiť, že v nariadení CLP sa počíta s určitými výnimkami:
Ak je látka klasifikovaná so zreteľom na určitú fyzikálnu nebezpečnosť, nemusí sa
klasifikovať pre iné nebezpečnosti. Napríklad: výbušniny, organické peroxidy, samovoľne
reagujúce látky a zmesi, ako aj samozápalné alebo oxidujúce tuhé látky sa na účely
klasifikácie nemajú považovať za horľavé tuhé látky, keďže horľavosť v týchto triedach je
vnútornou nebezpečnou vlastnosťou.
Ak má látka určitý fyzikálny stav, napr. ide o plyn, nemusí sa klasifikovať pre
nebezpečenstvá, ktoré sú spojené len s inými fyzikálnymi stavmi, napr. ako oxidujúca tuhá
látka alebo korozívna pre kovy.
V prípade uplatňovania týchto výnimiek z klasifikácie by ste ako odôvodnenie neklasifikácie
mali vybrať možnosť conclusive but not sufficient for classification (údaje sú presvedčivé, ale
nie dostatočné na klasifikáciu).
a vzájomnými prepojeniami:
Ak je látka klasifikovaná ako žieravá pre kožu kategórie 1, riziko závažného poškodenia očí
sa považuje za implicitné (to neplatí naopak). V tomto prípade sa má látka klasifikovať ako
spôsobujúca vážne poškodenie oka kategórie 1.

Klasifikácia – fyzikálna nebezpečnosť:
4. Uveďte Hazard category (Kategóriu nebezpečnosti) (napr. Expl. Div. 1.1 – trieda
výbušniny 1.1.) a Hazard statement (Výstražné upozornenie) (napr. H201: Výbušnina,
nebezpečenstvo rozsiahleho výbuchu) so zreteľom na Physical hazards (Fyzikálnu
nebezpečnosť) tak, že zo zoznamov vyberiete príslušné hodnoty.
Nariadením CLP sa vykonáva globálny harmonizovaný systém klasifikácie a označovania
chemických látok (GHS). Nie všetky kategórie nebezpečnosti a príslušné výstražné
upozornenia z GHS však boli zavedené do nariadenia CLP. Pri vypĺňaní oddielu 2.1 GHS v rámci
aplikácie IUCLID preto nezabudnite, že nie všetky dostupné položky sú relevantné
pre nariadenie CLP (napr. horľavé kvapaliny/horľavá kvapalina 4/H227: Zápalná kvapalina).

Klasifikácia – nebezpečnosť pre zdravie:
5. Uveďte Hazard category (Kategóriu nebezpečnosti) (napr. Acute Tox. – akútna toxicita 1)
a Hazard statement (Výstražné upozornenie) (napr. H300: Smrteľný po požití) so zreteľom
na nebezpečnosť pre zdravie Health hazards (Nebezpečnosť pre zdravie) tak, že
zo zoznamov vyberiete príslušné hodnoty.
V prípade, že máte k dispozícii údaje, z ktorých vyplývajú závery, na základe ktorých môžete
špecifikovať podstatu účinkov reprodukčnej toxicity Reproductive toxicity (Reprodukčná
toxicita) (t. j. poškodenie plodnosti a/alebo nenarodeného dieťaťa), uveďte ich v poli Specific
effect (Špecifický účinok) zadaním príslušného dodatočného kódu pre výstražné upozornenie
Hazard statement (Výstražné upozornenie).
Tieto dodatočné kódy sú uvedené v časti 1.1.2.1.2 prílohy VI k nariadeniu CLP:





H360F – Môže poškodiť plodnosť.
H360D – Môže poškodiť nenarodené dieťa.
H360FD – Môže poškodiť plodnosť. Môže poškodiť nenarodené dieťa.
H360Fd – Môže poškodiť plodnosť. Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.
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H360Df – Môže poškodiť nenarodené dieťa. Podozrenie z poškodzovania plodnosti.
H361f – Podozrenie z poškodzovania plodnosti.
H361d – Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.
H361fd – Podozrenie z poškodzovania plodnosti. Podozrenie z poškodzovania nenarodeného
dieťaťa.

Ďalšie pokyny týkajúce sa výberu týchto kódov sa nachádzajú v usmerneniach k uplatňovaniu
kritérií nariadenia CLP, ktoré sú dostupné na adrese
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-clp.
Route of exposure (Spôsob expozície) sa v prípade reprodukčnej toxicity (Reprodukčná
toxicita) má uviesť iba vtedy, ak je na základe informácií, z ktorých možno vyvodiť závery,
dokázané, že žiadne iné spôsoby expozície toto nebezpečenstvo nepredstavujú. V oddiele 13
sa pripoja podporné dôkazy (ak už nie sú uvedené v prílohe VI k nariadeniu CLP).

Obrázok 8: Uvedenie povahy a spôsobu expozície pre reprodukčnú toxicitu

Ak máte k dispozícii údaje, z ktorých možno vyvodiť závery, že existuje explicitné
nebezpečenstvo karcinogenity Carcinogenicity (Karcinogenita) prostredníctvom vdýchnutia
(alebo je to uvedené v prílohe VI k nariadeniu CLP), do poľa na zadanie voľného textu vedľa
Route of exposure (Spôsob expozície) zadajte príslušný kód dodatočného výstražného
upozornenia (H350).
Spôsob expozície sa v prípade karcinogenity má uviesť iba vtedy, ak je na základe
informácií, z ktorých možno vyvodiť závery, dokázané, že žiadne iné spôsoby expozície toto
nebezpečenstvo nepredstavujú. V oddiele 13 sa pripoja podporné dôkazy (ak už nie sú
uvedené v prílohe VI k nariadeniu CLP).

Obrázok 9: Uvedenie nebezpečenstva karcinogenity prostredníctvom vdýchnutia
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6. Pre nasledujúcu triedu nebezpečnosti alebo rozlíšenie: Specific target organ toxicity –
single exposure (STOT SE) (Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia)
a Specific target organ toxicity – repeated exposure (STOT RE) (Toxicita pre špecifický
cieľový orgán – opakovaná expozícia) je potrebné vyplniť polia Hazard category (Kategória
nebezpečnosti), Hazard statement (Výstražné upozornenie) a Affected organs (Zasiahnuté
orgány), v opačnom prípade je potrebné vyplniť pole Reason for no classification
(Odôvodnenie neklasifikácie).
Z praktických dôvodov a preto, že klasifikácia sa týka toxicity pre špecifický cieľový orgán, sa
odporúča uvádzať maximálne tri primárne cieľové orgány. Ak je zasiahnutých viac cieľových
orgánov, celkové systémové poškodenie sa odporúča uviesť slovným spojením damage to
organs (poškodenie orgánov).
Ak zasiahnutý orgán nie je známy, v poli Affected organs (Zasiahnuté orgány) uveďte unknown
(neznámy). Pre tieto a ďalšie triedy/rozlíšenia sa tiež odporúča uviesť v náležitých prípadoch
spôsob expozície (Route of exposure).
Viac než jednu triedu nebezpečnosti STOT SE alebo STOT RE môžete zadať pridaním
doplnkových blokov po kliknutí na tlačidlo so symbolom

.

Spôsob expozície sa má uviesť v prípade, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby
expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo. V oddiele 13 sa pripoja podporné dôkazy (ak už nie
sú uvedené v prílohe VI k nariadeniu CLP).

Obrázok 10: Uvedenie zasiahnutého orgánu

Nariadením CLP sa vykonáva globálny harmonizovaný systém klasifikácie a označovania
chemických látok (GHS). Nie všetky kategórie nebezpečnosti a príslušné výstražné
upozornenia z GHS však boli zavedené do nariadenia CLP. Pri vypĺňaní oddielu 2.1, GHS,
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v rámci aplikácie IUCLID preto nezabudnite, že tieto položky v rámci nebezpečnosti pre zdravie
nie sú relevantné pre nariadenie CLP.

Trieda nebezpečnosti

Kategória nebezpečnosti

Výstražné upozornenie

Akútna toxicita – orálna

Akútna toxicita 5

H303

Akútna toxicita – dermálna

Akútna toxicita 5

H313

Akútna toxicita – inhalačná

Akútna toxicita 5

H333

Žieravosť/dráždivosť pre kožu

Mierna dráždivosť pre kožu 3

H316

Vážne poškodenie
očí/podráždenie očí

Podráždenie očí 2A

H320

Aspiračná nebezpečnosť

Aspiračná toxicita 2

Podráždenie očí 2B
H305

Klasifikácia – špecifické koncentračné limity:
7. Ak sa pre látku uvádzajú harmonizované špecifické koncentračné limity (Specific
concentration limits), musíte ich uviesť vyplnením najmenej jedného z dvoch polí
s číselným rozsahom v časti Concentration range (%) [Rozsah koncentrácií (%)] a okrem
toho musíte uviesť aj príslušné kategórie nebezpečnosti (Hazard categories).
Viac než jeden koncentračný limit môžete zadať pridaním doplnkových blokov po
kliknutí na tlačidlo so symbolom

.

Ak navrhnete stanovenie špecifických koncentračných limitov na základe prísnych podmienok
uvedených v článku 10 nariadenia CLP, musíte v oddiele 13 poskytnúť príslušné vedecké
odôvodnenie.
Pre každý špecifický koncentračný limit je potrebné uviesť:



rozsah koncentrácií (najmenej jedno z dvoch polí s číselným rozsahom),
najmenej jedno výstražné upozornenie týkajúce sa špecifického koncentračného limitu.

Obrázok 11: Špecifické koncentračné limity
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Nariadením CLP sa vykonáva globálny harmonizovaný systém klasifikácie a označovania
chemických látok (GHS). Nie všetky kategórie nebezpečnosti a príslušné výstražné
upozornenia z GHS však boli zavedené do nariadenia CLP. Pri vypĺňaní oddielu 2.1 GHS v rámci
aplikácie IUCLID preto nezabudnite, že tieto kategórie nebezpečnosti v rámci špecifických
koncentračných limitov nie sú relevantné pre nariadenie CLP.

Kategória nebezpečnosti
Horľavá kvapalina 4
Akútna toxicita 5
Mierna dráždivosť pre kožu 3
Podráždenie očí 2A
Podráždenie očí 2B
Aspiračná toxicita 2

Klasifikácia – nebezpečnosť pre životné prostredie:
8. Uveďte kategóriu nebezpečnosti Hazard category (Kategória nebezpečnosti) (napr. akútna
vodná toxicita 1) a Hazard statement (Výstražné upozornenie) (napr. H400: Veľmi toxický
pre vodné organizmy) so zreteľom na nebezpečnosť pre životné prostredie Environmental
hazards (Nebezpečnosť pre životné prostredie) tak, že zo zoznamov vyberiete príslušné
hodnoty.
Nariadením CLP sa vykonáva globálny harmonizovaný systém klasifikácie a označovania
chemických látok (GHS). Nie všetky kategórie nebezpečnosti a príslušné výstražné
upozornenia z GHS však boli zavedené do nariadenia CLP. Pri vypĺňaní oddielu 2.1 GHS v rámci
aplikácie IUCLID preto nezabudnite, že tieto položky v rámci nebezpečnosti pre životné
prostredie nie sú relevantné pre nariadenie CLP.

Trieda nebezpečnosti

Kategória nebezpečnosti

Výstražné upozornenie

Nebezpečnosť pre vodné
prostredie

Akútna vodná toxicita,
kategória 2

H401
H402

Akútna vodná toxicita,
kategória 3
Ak látka spĺňa kritériá klasifikácie pre vodné prostredie ako látka s akútnou vodnou toxicitou
kategórie 1 AJ s chronickou vodnou toxicitou kategórie 1 (alebo inej kategórie):




zo zoznamu v poli Hazardous to the aquatic environment (acute / short-term) [Nebezpečná
pre vodné prostredie (akútne/krátkodobo)] vyberte kategóriu Aquatic Acute 1 (Akútna
vodná toxicita 1) a výstražné upozornenie H400;
zo zoznamu v poli Hazardous to the aquatic environment (long-term) [Nebezpečná
pre vodné prostredie (dlhodobo)] vyberte kategóriu Aquatic Chronic 1 (Chronická vodná
toxicita 1) (alebo príslušnú kategóriu) a výstražné upozornenie H410 (alebo príslušné
výstražné upozornenie).
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Ak je látka klasifikovaná ako Aquatic Acute 1 (Akútna vodná toxicita 1) a/alebo Aquatic Chronic
1 (Chronická vodná toxicita 1), musí sa prideliť násobiaci koeficient (M-koeficient). V náležitých
prípadoch sa M-koeficient stanoví samostatne pre akútne a dlhodobé nebezpečenstvo. To
znamená, že jedna látka môže mať dva odlišné M-koeficienty.
Ak navrhnete stanovenie M-koeficientu, musíte v oddiele 13 poskytnúť vedecké odôvodnenie.

Obrázok 12: Uvedenie nebezpečnosti pre životné prostredie

Označovanie:
9. Určite Signal word (Výstražné slovo) tak, že zo zoznamu vyberiete príslušnú hodnotu. Ak sa
na látku nevzťahuje žiadne výstražné slovo, potom musíte zo zoznamu vybrať možnosť No
signal word (Bez výstražného slova).
10. V prípade potreby zo zoznamu vyberte možnosť Hazard pictogram (Výstražný piktogram).
Viac než jeden piktogram môžete vybrať kliknutím na tlačidlo

.

11. Zo zoznamu by ste mali vybrať najmenej jedno Hazard statement (Výstražné upozornenie)
a v prípade potreby poskytnúť Additional text (Dodatočný text) alebo v prípade, ak sa na
látku nevzťahuje žiadne výstražné upozornenie, musíte vybrať možnosť No hazard
statement (Bez výstražného upozornenia).
Viac než jedno výstražné upozornenie pre označovanie môžete vždy uviesť kliknutím
na tlačidlo

.
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Obrázok 13: Označovanie pre oddiel 2.1

Zásady priority pre výstražné piktogramy sa uvádzajú v článku 26 nariadenia CLP, napríklad ak
sa použije výstražný piktogram „GHS06“, na etikete sa neuvádza výstražný piktogram
„GHS07“. Informácie o tom, ako zabezpečiť súdržnosť medzi oddielmi klasifikácie
a označovania, nájdete v nariadení CLP alebo v usmerneniach týkajúcich sa uplatňovania
kritérií nariadenia CLP.
Podľa článku 27 nariadenia CLP nie je potrebné uvádzať niektoré výstražné upozornenia na
etikete z dôvodu nadbytočnosti. Niekoľko príkladov sa uvádza ďalej. Doplňujúce informácie
nájdete v usmerneniach týkajúcich sa uplatňovania kritérií nariadenia CLP.

Klasifikácia nebezpečnosti

Súvisiace výstražné
upozornenia

Súvisiace výstražné
upozornenia, ktoré by sa
mohli objaviť na etikete

Žieravosť pre kožu 1B
a poškodenie očí 1

H314; H318

H314

Akútna vodná toxicita 1
a chronická vodná toxicita 1

H400; H410

H410

Akútna vodná toxicita 1
a chronická vodná toxicita 2

H400; H411

H410
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Nariadením CLP sa vykonáva globálny harmonizovaný systém klasifikácie a označovania
chemických látok (GHS). Nie všetky kategórie nebezpečnosti a príslušné výstražné
upozornenia z GHS však boli zavedené do nariadenia CLP. Pri vypĺňaní oddielu 2.1 GHS v rámci
aplikácie IUCLID preto nezabudnite, že tieto výstražné upozornenia pre označovanie nie sú
relevantné pre nariadenie CLP.

Výstražné upozornenie (v oddiele o označovaní):
H227: Zápalná kvapalina
H303: Môže byť škodlivý po požití
H305: Môže byť škodlivý po požití a vniknutí do dýchacích ciest
H313: Môže byť škodlivý pri kontakte s pokožkou
H316: Spôsobuje mierne podráždenie kože
H320: Spôsobuje podráždenie očí
H401: Toxický pre vodné organizmy
H402: Škodlivý pre vodné organizmy
H303 + H313: Môže byť zdraviu škodlivý po požití alebo pri kontakte s pokožkou
H303 + H333: Môže byť zdraviu škodlivý po požití alebo vdýchnutí
H313 + H333: Môže byť zdraviu škodlivý pri kontakte s pokožkou alebo po vdýchnutí
H303 + H313 + H333: Môže byť zdraviu škodlivý po požití, pri kontakte s pokožkou alebo po
vdýchnutí
H315 + H320: Spôsobuje podráždenie kože alebo očí
12. V prípade potreby zo zoznamu vyberte možnosť Precautionary statements (Bezpečnostné
upozornenia).
13. V prípade potreby uveďte Additional labelling requirements (Ďalšie požiadavky na
označovanie). Medzi tieto požiadavky patria doplňujúce výstražné upozornenia podľa
nariadenia CLP a doplňujúce prvky označovania vyplývajúce z uplatňovania článku 25
nariadenia CLP. Viac informácií o ďalších požiadavkách na označovanie nájdete v nariadení
CLP a v príslušných usmerneniach.

Poznámky:
14. V prípade potreby môžete zo zoznamu vybrať poznámku (poznámky).

9.5.1.1.

Klasifikácia a označovanie v rámci spoločného predkladania

Dokumentácie hlavného registrujúceho a členov spoločného predkladania musia byť jasné
a transparentné, pokiaľ ide o to, ktorá klasifikácia sa týka ktorého zloženia.
Dokumentácia hlavného registrujúceho obsahuje informácie o spoločne registrovanej látke,
najmä informácie o vnútorných vlastnostiach látky, a výslednú klasifikáciu a označovanie
dohodnutú členmi. Hlavná dokumentácia obsahuje aj hraničné zloženie/zloženia látky
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a poskytuje prehľad zložení a foriem látky, ktorej sa týka spoločná registrácia. Predpokladá sa
preto, že informácie o klasifikácii a označovaní v hlavnej dokumentácii súvisia s hraničným
zložením/hraničnými zloženiami.
Ak sa v sekcii 2.1 nachádza viacero záznamov klasifikácie a označovania a v sekcii 1.2 sa
nachádza viacero zložení (akéhokoľvek typu), vzťahy medzi nimi sa musia uviesť jednoznačne
tým, že sa navzájom prepoja.
Neočakáva sa, že dokumentácie člena spoločného predkladania budú obsahovať informácie
o klasifikácii a označovaní v prípadoch, ak formy a zloženia registrované daným členom patria
do hraničných zložení hlavnej dokumentácie a ak sa preto na ne vzťahuje dohodnutá
klasifikácia poskytnutá hlavným registrujúcim.
Môžu nastať situácie, ak účastníci spoločného predkladania (člen alebo hlavný registrujúci)
budú chcieť poskytnúť informácie o klasifikácii a označovaní, ktoré nie sú v súlade s tým, na
čom sa zhodli členovia a čo je uvedené v hlavnej dokumentácii pre spoločne registrovanú
látku. V takom prípade by strana, ktorá chce poskytnúť odlišnú klasifikáciu a označovanie,
mala tieto informácie poskytnúť vo vlastnej dokumentácii ako informácie o odstúpení (pozri
kapitolu 9.10.2 Informácie o odstúpení k registrácii podľa nariadenia REACH) a prepojiť každý
zo záznamov klasifikácie a označovania s konkrétnym zložením, s ktorým súvisí. Typ tohto
zloženia bude legal entity composition of the substance (zloženie látky právnickej osoby)
v prípade, ak ide o konkrétne zloženie, ktoré tento registrujúci vyrába alebo dováža,
nevzťahuje sa však naň hraničné zloženie látky. V osobitných prípadoch by mohlo ísť aj
o composition of the substance generated upon use (zloženie látky vytvorené pri použití), ak
sa zloženie nevyrába ani nedováža, vzniká však následne, napr. prostredníctvom
odstraňovania nečistôt alebo fyzikálnym spracovaním látky.

9.5.2.

Sekcia 2.2 – DSD–DPD

Od nadobudnutia účinnosti nariadenia CLP (GHS) 1. decembra 2010 je poskytovanie informácií
o klasifikácii v súlade so smernicou 67/548/EHS (DSD) v sekcii 2.2 nepovinné. Ak však túto
sekciu zaradíte do svojej dokumentácie, informácie v nej musia byť úplné. Viac informácií sa
nachádza v prílohe 2 tejto príručky Prehľad kontrol úplnosti vykonávaných agentúrou ECHA na
predložených dokumentáciách.

9.5.3.

Sekcia 2.3 – PBT assessment (Posúdenie PBT)

Všetci registrujúci, ktorí musia vykonať hodnotenie chemickej bezpečnosti a v správe
o chemickej bezpečnosti oznámiť dôležité vedecké údaje, by v tejto sekcii mali uviesť
posúdenie látky, ktorá je perzistentná, bioakumulatívna a toxická (PBT) a veľmi perzistentná
a veľmi bioakumulatívna, (pozri kapitolu 9.9 Hodnotiace správy).
Záznam o štúdii sledovaných parametrov k látke PBT ( ) je miesto, kde môžete oznámiť
hodnotenie vlastností PBT samotnej látky alebo jednej zložky, skupiny zložiek alebo produktu
transformácie, ak je to relevantné. Na oznámenie hodnotenia PBT ktorejkoľvek z uvedených
možností sa musí vytvoriť nový záznam:
1. Pravým tlačidlom myši kliknite na položku 2.3. PBT assessment (Posúdenie PBT) v obsahu
na navigačnej table v ľavej časti obrazovky.
2. Zo zoznamu vyberte možnosť New record (Nový záznam). Vytvorí sa nový záznam na
oznámenie nového posúdenia PBT.
Ak potrebujete vytvoriť niekoľko záznamov pre niekoľko (skupinu) zložiek, nečistôt alebo
prísad alebo produktov transformácie, musíte tento postup zopakovať.
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Pri vypĺňaní záznamu o štúdii sledovaných parametrov sa presvedčte, že závery oznámené pre
každú jednotlivú vlastnosť (perzistentná, bioakumulatívna alebo toxická)sú v súlade so
záverom oznámeným pre látku (alebo zložky (skupinu zložiek) alebo produkt transformácie)
posudzované v zázname. V prípade, že záverom je, že látka nie je PBT, presvedčte sa, že bude
uvedené aspoň jedno odôvodnenie, že jedno z kritérií nie je splnené (napr. látka nie je
perzistentná).
V prípade, ak sa posúdenie PBT nevzťahuje na danú látku (napr. anorganické látky), netreba
vytvárať záznam o štúdii sledovaných parametrov, treba však túto informáciu oznámiť
v súhrne sledovaných parametrov (pozri ďalej).
Konečný záver o posúdení PBT sa musí oznámiť a jeho zhrnutie uviesť v súhrne sledovaných
parametrov (

).

1. Pravým tlačidlom myši kliknite na položku 2.3. PBT assessment (Posúdenie PBT) v obsahu
na navigačnej table v ľavej časti obrazovky.
2. Zo zoznamu vyberte možnosť New summary (Nový súhrn). Vytvorí sa nový záznam na
oznámenie nového súhrnu PBT.
V súhrne sledovaných parametrov musíte vybrať vhodnú možnosť zo zoznamu PBT status
(Stav látky týkajúci sa PBT). Ak vyberiete možnosť PBT assessment does not apply (Posúdenie
PBT sa nevzťahuje), musíte v poli Justification (Odôvodnenie) uviesť relevantné informácie.
V prípade, ak vyberiete možnosť substance is PBT/vPvB (látka nie je PBT/vPvB) alebo
substance is handled as if it were a PBT/vPvB substance (s látkou sa zaobchádza akoby šlo
o látku PBT/vPvB), je dôležité si zapamätať, že ďalším krokom posúdenia PBT je
charakterizovať emisie a preukázať minimalizáciu uvoľňovania látok v správe o chemickej
bezpečnosti. V poli Likely route of exposure (Pravdepodobný spôsob expozície) by ste mali
uviesť zhrnutie pravdepodobných spôsobov expozície ľudí a životného prostredia voči látkam.
Zabezpečte, že v konečnom závere oznámenom v súhrne sledovaných parametrov sa
zohľadnia závery týkajúce sa samotnej látky, všetkých zložiek alebo prípadne produktov
transformácie oznámených v zázname/záznamoch o štúdii sledovaných parametrov a že tento
konečný záver bude s nimi v súlade.
Ak majú rôzne zloženia odlišný stav týkajúci sa vlastností PBT, možno vytvoriť niekoľko
súhrnov o PBT. V takom prípade sa musí vytvoriť prepojenie zo súhrnu o PBT na záznam
zloženia, aby sa jasne označil stav PBT vlastností rôznych zložení (pozri aj oddiel 9.4.2 týkajúci
sa zloženia).
Účelom sekcie 2.3 aplikácie IUCLID týkajúcej sa perzistentných, bioakumulatívnych
a toxických látok nie je opakovanie informácií, ktoré už boli uvedené v iných sekciách
aplikácie IUCLID, a preto sa v poliach pre odôvodnenia rozličných kritérií môžu uviesť odkazy
na iné sekcie.
V prípade spoločného predkladania by posúdenia PBT (záznamy a súhrny) mal predkladať
hlavný registrujúci v mene členov, pokiaľ hlavný registrujúci nepredložil správu o chemickej
bezpečnosti v mene (niektorých) členov spoločného predkladania. V takom prípade by mal
posúdenie PBT predložiť každý člen. Ak boli informácie týkajúce sa vlastností PBT predložené
v rámci hlavnej dokumentácie, musia sa spojiť s hraničným zložením/hraničnými zloženiami.
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Obrázok 14: Prepojenie súhrnu posúdenia PBT s hraničným zložením v hlavnej
dokumentácii

Viac informácií o rôznych poliach tejto sekcie sú k dispozícii v systéme pomocníka aplikácie
IUCLID.

9.6.

Sekcia 3 – Manufacture, use and exposure (Výroba, použitie
a expozícia)

Táto kapitola obsahuje informácie o tom, ako sa má oznamovať výroba a použitia látky, ako aj
informácie o podmienkach používania v dokumentácii aplikácie IUCLID, ako sa stanovuje
v oddiele 3 prílohy VI k nariadeniu REACH. Vysvetlenie každej sekcie aplikácie IUCLID sa
uvádza v samostatnej podkapitole vrátane praktických pokynov.
Pri príprave dokumentácie k oznámeniu PPORD môžete použiť túto sekciu na uvedenie
miest v poli Sites (Miesta), kde sa vykonávajú činnosti oznamovateľa týkajúce sa PPORD.

9.6.1.

Sekcia 3.2 – Estimated quantities (Odhadované množstvá)

Túto sekciu použite na oznámenie informácií o vyrobenom, dovezenom a použitom množstve
látky ako takej alebo vo výrobkoch, na ktorú sa vzťahuje registrácia, za kalendárny rok.
Ak chcete zadať údaje, musíte vytvoriť nový záznam za každý kalendárny rok, ktorý chcete
oznámiť.
Podrobnejšie vysvetlenie, čo znamená každé pole týkajúce sa tonáže, možno nájsť v systéme
pomocníka aplikácie IUCLID.
Ak ste účastníkom spoločného predkladania za látku, nemôžete predkladať dokumentáciu
pre vyššie hmotnostné pásmo, než je maximálne hmotnostné pásmo spoločného predkladania
(vymedzené v šablóne hlavnej dokumentácie), pokiaľ neodstúpite z hmotnostného pásma
spoločného predkladania. Na zvýšenie hmotnostného pásma spoločného predkladania musí
hlavný registrujúci aktualizovať hlavnú dokumentáciu.
Odhadované množstvá oznámené v sekcii 3.2 by mali byť v súlade s hmotnostnými pásmami
oznámenými pre každé použitie v sekcii 3.5 a s hmotnostnými pásmami v záhlaví
dokumentácie (hmotnostné pásma) pre tonáž, pri ktorej je potrebná úplná registrácia (článok
10), ako aj pre tonáž registrovanú podľa článkov 17 alebo 18. Viac informácií o oznamovaní
hmotnostných pásem sa nachádza v prílohe 6 Prehľad polí týkajúcich sa hmotnosti v aplikácii
IUCLID.

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Fínsko | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu

53

54

Ako pripraviť registračnú dokumentáciu
a dokumentáciu k technologicky
orientovanému výskumu a vývoju
(PPORD)

9.6.1.1.

Verzia 4.0

Osobitné faktory týkajúce sa použití látok ako medziproduktov

Treba si uvedomiť, že použitia medziproduktov, ktorých prísne kontrolované podmienky
v zmysle článkov 17 a 18 nariadenia REACH nemožno preukázať, by sa mali oznamovať ako
každé iné použitie v rámci plnej registrácie (článok 10 nariadenia REACH) v sekcii 3.2
Estimated quantities (Odhadované množstvá) a v sekcii 3.5 Use and exposure information
(Informácie o použití a expozícii) aplikácie IUCLID a mali by byť vysvetlené aj v posúdení
expozície a charakterizácii rizika v rámci správy o chemickej bezpečnosti. Polia Tonnage used
as intermediate under strictly controlled conditions (transported) (Hmotnostné pásmo látky
použitej ako medziprodukt za prísne kontrolovaných podmienok (prepravované)) a Tonnage
used as intermediate under strictly controlled conditions (on-site) (Hmotnostné pásmo látky
použitej ako medziprodukt za prísne kontrolovaných podmienok (na mieste)) v sekcii 3.2
aplikácie IUCLID by sa preto mali vypĺňať len tonážami medziproduktov použitých za
podmienok stanovených v článkoch 17 a 18.
Ak ste sa rozhodli, že v tej istej dokumentácii uvediete použitia, ktoré si vyžadujú plnú
registráciu (článok 10), aj použitie medziproduktov za prísne kontrolovaných podmienok
(články 17 a 18), je veľmi dôležité, aby ste v poli Registration/notification status for this use
(Stav registrácie alebo oznámenia tohto použitia) jasne určili rozličné použitia. Takisto sa od
vás očakáva, že v sekcii 3.2 aplikácie IUCLID oznámite hmotnostné pásmo pre použitie ako
medziprodukt a navyše z posúdenia expozície vylúčite tonáž medziproduktu za prísne
kontrolovaných podmienok. Viac hľadísk, ktoré treba zohľadniť pri predkladaní jednej
dokumentácie, ktorá sa vzťahuje na použitia látky ako medziproduktu a na použitia iné ako
medziproduktu, je vysvetlených v kapitole 10 Ako vytvoriť dokumentáciu.

9.6.1.2.

Osobitné faktory týkajúce sa použitia na účely PPORD

Ak sa časť hmotnosti používa na účely PPORD a na túto časť sa vzťahuje dokumentácia
k oznámeniu o PPORD, nemala by sa sem táto časť zahrnúť. Ak sa na túto časť nevzťahuje
oznámenie o PPORD, mala by sa oznámiť v rámci celkovej hmotnosti vyrobenej alebo
dovezenej látky a mala by sa zahrnúť do hmotnosti použitej na určenie požiadaviek na
informácie.

9.6.2.

Oddiel 3.3 – Miesta (Sites)

V tomto oddiele môžete uviesť informácie o miestach výroby a použitia látky.
Ak chcete oznámiť údaje, môžete vytvoriť niekoľko záznamov a ku každému z nich musí byť
pomocou tlačidla reťaze

pripojené jedno existujúce miesto právnickej osoby.

Uveďte všetky miesta, na ktorých vaša právnická osoba vyrába alebo používa registrovanú
látku. Ak sa miesto právnickej osoby ešte nenachádza v zozname, vytvorte nové miesto
právnickej osoby kliknutím na možnosť New (Nové) v okne dopytu.
Použitia, ktoré sa realizujú na mieste, sa môžu určiť ich prepojením pomocou tlačidla Add
(Pridať) v rámci Manufacture / own use(s) (Výroba / vlastné použitia). Už vytvorené použitia
v sekcii 3.5 sa zobrazujú a je možné ich vybrať.
Ak ste v sekcii 1.1 uviedli, že vašou úlohou v dodávateľskom reťazci (Role in the supply chain)
je Manufacturer (Výrobca), musíte v tejto sekcii zadať aspoň jedno výrobné miesto. Na tento
účel musíte vytvoriť záznam a prepojiť ho aspoň s jedným výrobným použitím v sekcii 3.5.1
pomocou poľa Related manufacture/own use (Súvisiaca výroba/vlastné použitie). V prípade
miest výroby sa zvyčajne očakáva, že krajina, v ktorej sa nachádza miesto, bude rovnaká ako
krajina predkladajúcej právnickej osoby.
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Obrázok 15: Prepojenie výrobného použitia s miestom výroby

Treba si uvedomiť, že miesta v databáze IUCLID sú spojené s právnickými osobami. Ak
zmeníte právnickú osobu v sekcii 1.1 Identification (Identifikácia) súboru údajov o látke, každé
miesto, ktoré patrilo k tejto právnickej osobe a ktoré s ňou bolo prepojené v sekcii 3.3, bude
zo súboru údajov o látke odstránené. Po zmene právnickej osoby v sekcii 1.1 musíte prejsť do
sekcie 3.3 a manuálne prepojiť príslušné miesta s novou právnickou osobou.

9.6.3.

Sekcia 3.4 – Information on mixtures (Informácie o zmesiach)

Túto sekciu možno použiť na oznámenie informácií o zmesiach obsahujúcich látku, ktorá sa ma
registrovať. Pred vkladaním údajov musíte vytvoriť nový záznam pre každú zmes, ktorú chcete
oznámiť. Potom uvediete informácie o zmesi, napr. obchodný názov alebo typickú koncentráciu
látky v zmesi.

9.6.4.

Sekcia 3.5 – Use and exposure information (Informácie o použití
a expozícii)

Podľa oddielu 3.5 prílohy VI k nariadeniu REACH registrujúci musia poskytnúť stručný
všeobecný opis svojich identifikovaných použití. Tieto informácie o výrobe a použití látky sa
oznamujú v tejto sekcii.
V prípade látok v množstvách viac ako 10 ton ročne a látok, ktoré spĺňajú kritériá na
klasifikáciu ako nebezpečné či ktoré sa považujú za látky PBT/vPvB, je potrebné agentúre
ECHA predložiť posúdenie expozície v rámci dokumentácie správy o chemickej bezpečnosti
(pozri kapitolu 9.9 Hodnotiace správy). V tejto sekcii môžete oznámiť aj informácie o posúdení
expozície každého z identifikovaných použití. Táto možnosť bude mimoriadne užitočná
v prípade, ak chcete preukázať, že použitia a podmienky používania vašej látky nevyvolávajú
nijaké obavy, a tak nie je potrebné nijaké opatrenie príslušných orgánov.
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Informácie o použití a expozícii (vrátane hmotnosti) použijú orgány na posúdenie, či sú v rámci
nariadenia REACH potrebné ďalšie regulačné opatrenia pre danú látku, a na podporu
stanovenia primeranej priority. Správnym zachytením informácií o použití a expozícii
v registračnej dokumentácii sa zabezpečí, že sa budú môcť prijímať dobre podložené
rozhodnutia. Agentúra ECHA odporúča, aby ste zabezpečili najmä to:





že oznámené použitia budú odrážať vašu súčasnú trhovú situáciu (ukončené použitia alebo
použitia iných členov spoločného predkladania by sa nemali oznamovať),
že každé použitie bude správne pridelené k príslušnému štádiu životného cyklu,
že sa uvedú informácie o hmotnosti, ak existujú, najmä informácie o hmotnosti pri použití,
že sa použitia s osobitným regulačným štatútom (napr. medziprodukt), použitia, ktoré sa
realizujú v nízkom počte miest, a použitia realizované v prísne riadených podmienkach
oznámia v súlade s postupom uvedeným ďalej.
Treba si uvedomiť, že ak nástroj Chesar sa používa na vykonávanie hodnotenia chemickej
bezpečnosti, polia aplikácie IUCLID určené na informácie o použití a expozícii sa môžu
priamo vyplniť exportovaním údajov z nástroja Chesar.

9.6.4.1.

Prehľad (sekcia 3.5.0)

V tejto sekcii môžete oznámi informácie o použití a expozícii, ktoré sú dôležité pre všetky
použitia.
V zriedkavých prípadoch, ak neboli oznámené nijaké použitia, vyberte v poli Justification for no
uses reported (Odôvodnenie pre neoznámenie použití) príslušné odôvodnenie.
V prípade, ak sa pre žiadne z oznámených použití neuskutočnilo nijaké posúdenie expozície,
vyberte v poli Justification for no exposure assessment (Odôvodnenie pre neuvedenie
posúdenia expozície) príslušné odôvodnenie. Ak ste to spravili, nebudete to musieť uvádzať pri
každom použití.
Treba si uvedomiť, že ak sa na vás vzťahuje výnimka z vykonávania hodnotenia chemickej
bezpečnosti podľa článku 14 ods. 2 nariadenia REACH, mali by ste v tejto sekcii uviesť, že sa
neuskutočnilo nijaké posúdenie, a stále musíte poskytnúť informácie v sekcii 13 aplikácie
IUCLID (pozri kapitolu 9.9 Hodnotiace správy).
V tejto sekcii môžete oznámiť aj súhrnnú hmotnosť látky v každom z týchto štádií životného
cyklu: Uses at industrial site (Použitia v priemyselných podnikoch), Widespread uses by
professional workers (Rozšírené použitia profesionálnymi pracovníkmi), Consumer uses
(Spotrebiteľské použitia) alebo Service life (Životný cyklus). Celková hmotnosť za štádium
životného cyklu môže byť mimoriadne dôležitá, ak chcete preukázať, že množstvá, ktoré
končia v rámci rozšírených použití a/alebo vo výrobkoch, sú veľmi nízke. Súhrnnú hmotnosť
možno oznámiť v tejto sekcii ako hmotnostné pásma v tonách za rok. Ak súhrnná hmotnosť
predstavuje tonáž v EÚ pre danú látku (a nie len vašu vlastnú individuálnu tonáž), mali by ste
v príslušných prípadoch označiť políčko Cumulative EU tonnage (Súhrnná hmotnosť v EÚ).
Podrobné informácie, ako je zdroj oznámených hodnôt alebo metódy použité na odhad
objemov, sa môžu uviesť v poliach Details on cumulative tonnages (Podrobné údaje
o súhrnných hmotnostiach).
Ak sú k dispozícii informácie o hmotnosti pre každé jednotlivé použitie, odporúčame, aby ste
ich oznámili vo vyhradených poliach v sekcii 3.5 namiesto toho, aby ste súhrnnú hmotnosť
oznamovali len v tejto sekcii.
Viac informácií o oznamovaní informácií týkajúcich sa hmotnosti sa nachádza v prílohe 6
Prehľad polí týkajúcich sa hmotnosti v aplikácii IUCLID.
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Dátum vydania: Máj 2017

Oznámenie použití a výber regulačného štatútu každého použitia
(sekcie 3.5.1 až 3.5.6)

Identifikované použitia musíte opísať v sekciách 3.5.1 až 3.5.6. Pre každé použitie musíte
vytvoriť záznam v zodpovedajúcom štádiu životného cyklu:







3.5.1 Manufacture (Výroba),
3.5.2 Formulation or re-packing (Formulovanie alebo prebaľovanie),
3.5.3 Uses at industrial site (Použitia v priemyselných podnikoch),
3.5.4 Widespread uses by professional workers (Rozšírené použitia profesionálnymi
pracovníkmi),
3.5.5 Consumer uses (Spotrebiteľské použitia),
3.5.6 Service life (Životný cyklus).

V závislosti od štádia životného cyklu, v rámci ktorého ste vytvorili záznam, sa zobrazí skupina
polí určených na opis použitia. Táto skupina polí obsahuje všeobecné polia (týkajú sa všetkých
štádií životného cyklu) a polia, ktoré sa týkajú len niektorých štádií životného cyklu.
Súčasná príručka k aplikácii IUCLID by mala poskytnúť prehľad informácií v tejto sekcii,
podrobnejšie vysvetlenie sa nachádza v systéme pomocníka aplikácie IUCLID, ktorý obsahuje
vysvetlenie toho, aký typ informácií sa očakáva v každom z polí.
Na oznámenie nového použitia:
1. Kliknite pravým tlačidlom myši na príslušné štádium životného cyklu na navigačnom paneli
v ľavej časti obrazovky, v ktorom chcete pridať nové použitie.
2. Vyberte možnosť New record (Nový záznam) a zadajte intuitívny názov záznamu, aby ste
ho mohli neskôr ľahko nájsť. Tento názov môže byť rovnaký, ako názov použitia, alebo
s ním aspoň môže byť v súlade.
3. Zadajte názov použitia v poli use name (názov použitia), ktorý by mal predstavovať
použitie. V prípade, ak sa vykonáva posúdenie expozície, názov použitia sa stane názvom
expozičného scenára v správe o chemickej bezpečnosti (CSR) a v expozičnom scenári (ES).
4. V poli Further description of use (Ďalší opis použitia) oznámte ďalšie podrobnosti s cieľom
dôkladnejšie vysvetliť proces, na ktorý sa vzťahuje použitie, alebo typ výrobku/výrobkov
v prípade spotrebiteľského použitia.
5. Zo zoznamu k možnosti Registration/Notification status for the use (Stav registrácie alebo
oznámenia použitia) vyberte stav použitia. Tento výber ovplyvní typ polí, ktoré budú
k dispozícii na zadávanie informácií. Stále budete môcť vidieť nepodstatné polia, ktoré budú
vizuálne označené ako needitovateľné.
Stav registrácie alebo oznámenia môže byť:




use registered according to REACH Article 10; total tonnage manufactured/imported
>=10tonnes/year per registrant (použitie registrované podľa článku 10 nariadenia REACH;
celková vyrábaná alebo dovážaná hmotnosť >= 10 ton ročne na registrujúceho). Pri použití
v priemyselnom podniku je možné určiť, že sa látka používa as intermediate (ako
medziprodukt) (pozri vysvetlenie ďalej),
use registered according to REACH Article 10; total tonnage manufactured/imported <
10tonnes/year per registrant (použitie registrované podľa článku 10 nariadenia REACH;
celková vyrábaná alebo dovážaná hmotnosť < 10 ton ročne na registrujúceho). Pri použití
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v priemyselnom podniku je možné určiť, že sa látka používa as intermediate (ako
medziprodukt) (pozri vysvetlenie ďalej),
use registered according to REACH Article 17/18 (použitie registrované podľa článku 17
alebo 18 nariadenia REACH).

Ďalšie vysvetlenie príslušných polí týchto troch typov stavu registrácie sa nachádza
v kapitolách uvedených ďalej.

Prepájanie informácií o použití
Medzi poľami existuje niekoľko vzťahov (prepojení), ktoré možno oznámiť v súbore údajov
aplikácie IUCLID, i) medzi použitiami a ostatnými informáciami v dokumentácii, najmä
týkajúcimi sa zloženia a miesta výroby alebo použitia, a ii) medzi použitiami z rôznych štádií
životného cyklu.
i.

Prepojenie medzi použitiami a ostatnými informáciami v dokumentácii

Pri opise použitia môžete toto použitie prepojiť s určitým zložením oznámeným v sekcii 1.2
aplikácie IUCLID v tabuľke Related composition(s) (Súvisiace zloženie). Toto prepojenie môže
byť obzvlášť dôležité, ak zloženie dodávané na jedno použitie má iný profil nebezpečnosti než
zloženia v iných použitiach, napr. najnebezpečnejšie zloženia sa nedodávajú na spotrebiteľské
použitia.
Použitie môžete prepojiť aj s jedným z miest uvedených v sekcii 3.3 aplikácie IUCLID (viac
informácií sa nachádza v kapitole 9.6.2 Miesta).
ii. Prepojenie medzi použitiami v rôznych štádiách životného cyklu
Existuje niekoľko situácií, keď sa používajú prepojenia medzi použitiami:


prvá situácia vzniká, ak konečné použitie vedie k zahrnutiu látky do matrice. Takéto
použitie by sa malo prepojiť s príslušným následným životným cyklom. Ak chcete umožniť
toto prepojenie, vyberte v zozname Subsequent service life relevant for this use (Následný
životný cyklus relevantný pre toto použitie) možnosť yes (áno) na označenie príznaku, či
bola látka pri použití zahrnutá do výrobku. Potom po vytvorení príslušného následného
použitia opísaného v sekcii 3.5.6 Service life (Životný cyklus) vytvorte prepojenie na toto
použitie,



druhá situácia nastáva vtedy, ak bol stav registrácie alebo oznámenia použitia
s priemyselnom podniku v poli registration/notification status (stav registrácie alebo
oznámenia) nastavený na možnosť intermediate registered under Article 17/18
(medziprodukt registrovaný podľa článku 17 alebo 18). Toto použitie je možné prepojiť na
záznamy o použití v skorších štádiách životného cyklu, ktoré viedli k tomuto použitiu ako
medziproduktu, napr. predchádzajúci krok formulácie. Ak chcete umožniť takéto
prepájanie, musíte označiť políčko Any precursor use(s) (Všetky použitia prekurzorov)
a potom vybrať príslušné použitie/použitia podľa znázornenia na obrázku ďalej,



k tretej situácii dochádza vtedy, ak sa použitie registruje na základe článku 10 a má
osobitný regulačný štatút, ktorý má vplyv na požadované informácie o použití a expozícii,
napr. pri hodnotení chemickej bezpečnosti kozmetických použití nie je potrebné venovať
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pozornosť ľudskému zdraviu. Regulačný štatút použití use at industrial site (použitie
v priemyselnom podniku), Use by professional workers (Použitie profesionálnymi
pracovníkmi) a Consumer uses (Spotrebiteľské použitia) môže byť príčinou potreby uviesť
osobitný štatút použití v predchádzajúcich štádiách životného cyklu, ktoré viedli k tomuto
použitiu, napr. formulácia kozmetického použitia. Ak chcete umožniť takéto prepájanie,
musíte označiť políčko Any precursor use(s) (Všetky použitia prekurzorov) a potom vybrať
príslušné použitie/použitia v skorších štádiách životného cyklu. Po vytvorení tohto
prepojenia sa v prepojených použitiach objaví pole len na čítanie Name of subsequent use
(Názov následného použitia) s určitým regulačným štatútom.

Obrázok 16: Oznamovanie použitia prekurzorov

9.6.4.3.

Opis použití látok registrovaných podľa článku 10 v množstvách 10
a viac ton ročne

V prípade použití v niektorých štádiách životného cyklu môžete v náležitých prípadoch vybrať
regulačný štatút zo zoznamu Regulatory status (Regulačný štatút) a odôvodnenie uveďte v poli
Explanation for the regulatory status (Vysvetlenie regulačného štatútu). V ostatných prípadoch
zo zoznamu Regulatory status (Regulačný štatút) nevyberajte nijakú možnosť.
Ak ste v prípade použitia v priemyselnom podniku v zozname registration/notification status
for the use (stav registrácie alebo oznámenia použitia) vybrali možnosť use registered
according to REACH Article 10; total tonnage manufactured/imported >=10tonnes/year
(použitie registrované podľa článku 10 nariadenia REACH; celková vyrábaná alebo dovážaná
hmotnosť >= 10 ton ročne), musíte potvrdiť štatút medziproduktu uvedením informácií v časti
Relevant chemical reactions and reaction products (Relevantné chemické reakcie a produkty
reakcie). Pre každú chemickú reakciu, v ktorej sa látka používa ako medziprodukt, vytvorte
jeden blok. Potom vytvorte jeden blok pre každý produkt alebo rezíduum, ktoré sú výsledkom
chemickej reakcie.
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Obrázok 17: Opis chemickej reakcie a jej produktov

Doplňujúce informácie, ako sú schémy alebo štruktúry, sa môžu uviesť ako prílohy v poli
Additional information on chemical reaction (Doplňujúce informácie o chemickej reakcii).
Podrobnejší opis použitia
Použitie môže tvoriť jedna alebo viacero čiastkových činností, ktorými sa opisujú procesy,
úlohy alebo operácie s jednotkami. Tieto čiastkové činnosti sa vymedzia z environmentálneho
hľadiska a z hľadiska ľudského zdravia. Každé použitie musí obsahovať aspoň informácie
o Contributing activity / technique for the environment (Čiastková činnosť / postup týkajúci sa
životného prostredia) a Contributing activity /technique for workers or consumers (Čiastková
činnosť / postup týkajúci sa pracovníkov alebo spotrebiteľov) (v závislosti od štádia životného
cyklu, do ktorého použitie patrí). Každá čiastková činnosť musí obsahovať aspoň pridelený
deskriptor použitia, napr. PROC (kategória procesov), ERC (kategória uvoľňovania do životného
prostredia).
Poznámka: použitie zvyčajne charakterizuje jedna (širšia) čiastková činnosť týkajúca sa
životného prostredia a súbor čiastkových činností týkajúcich sa pracovníkov
(charakterizovaných úlohami) alebo spotrebiteľov (charakterizovaných konkrétnymi typmi
výrobku).
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Obrázok 18: Čiastkové činnosti / postupy týkajúce sa životného prostredia
a pracovníkov

Opis použitia začnite pridaním (opakovateľných) blokov informácií pre každú činnosť alebo
postup Contributing activity / technique for the environment (Čiastková činnosť / postup
týkajúci sa životného prostredia):




v poli Name of the activity/technique (Názov činnosti/postupu) uveďte názov činnosti alebo
postupu na uľahčenie porozumenia procesu, postupu, produktu alebo výrobku, ktoré sú
predmetom tejto čiastkovej činnosti. Štandardné názvy môžu poskytnúť následné
organizácie odvetvia prostredníctvom máp použití. V prípade, ak sa uskutoční posúdenie
expozície, tento názov sa použije aj ako názov v poli contributing scenario name (názov
čiastkového scenára),
zo zoznamu Environmental release category (ERC) (Kategória uvoľňovania do životného
prostredia (ERC)) vyberte vhodnú kategóriu, K dispozícii sú len relevantné kategórie
uvoľňovania do životného prostredia pre štádium životného cyklu.

Pri opise použitia pracovníkmi vyplňte opis použitia pridaním (opakovateľných) blokov
informácií pre činnosť alebo postup týkajúci sa pracovníka Contributing activity / technique for
worker (Čiastková činnosť / postup týkajúci sa pracovníka):





v poli Name of the activity/technique (Názov činnosti/postupu) uveďte názov činnosti alebo
postupu na uľahčenie porozumenia úlohy alebo kroku procesu vykonaného pracovníkom.
Štandardné názvy môžu poskytnúť následné organizácie odvetvia prostredníctvom máp
použití. V prípade, ak sa uskutoční posúdenie expozície, tento názov sa použije aj ako
názov v poli contributing scenario name (názov čiastkového scenára),
zo zoznamu Process category (PROC) (Kategória procesov (PROC)) vyberte vhodnú
kategóriu,
v prípade potreby pridajte ďalšiu contributing activity/technique for worker (čiastková
činnosť/postup týkajúci sa pracovníka). Poznámka: tú istú kategóriu PROC možno priradiť
k viacerým činnostiam. V takom prípade môže názov čiastkovej činnosti poskytnúť ďalšiu
špecifickú informáciu.
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Pri opise spotrebiteľského použitia vyplňte opis použitia pridaním (opakovateľných) blokov
informácií pre činnosť alebo postup týkajúci sa spotrebiteľov Contributing activity / technique
for consumers (Čiastková činnosť / postup týkajúci sa spotrebiteľov):





v poli Name of the activity/technique (Názov činnosti/postupu) uveďte názov činnosti alebo
postupu na uľahčenie porozumenia typu výrobku, ktorý používa spotrebiteľ. Štandardné
názvy môžu poskytnúť následné organizácie odvetvia prostredníctvom máp použití.
V prípade, ak sa uskutoční posúdenie expozície, tento názov sa použije aj ako názov v poli
contributing scenario name (názov čiastkového scenára),
zo zoznamu Product category (PC) (Kategória produktov (PC)) vyberte vhodnú kategóriu
(alebo vhodnú kategóriu výrobkov pre životný cyklus pri spotrebiteľoch),
v prípade potreby pridajte ďalšiu contributing activity/technique for consumer (čiastková
činnosť/postup týkajúci sa spotrebiteľa). Poznámka: tú istú kategóriu PC možno priradiť
k viacerým (pod)typom výrobku. V takom prípade môže názov čiastkovej činnosti
poskytnúť ďalšiu špecifickú informáciu.
Viac informácií o opise použitia a pojmoch čiastková činnosť a deskriptory použitia sa
nachádza v Usmernení k opisu použitia (R.12) a v časti D usmernenia: Rámec pre posúdenie
expozície, ktoré sú k dispozícii na adrese http://echa.europa.eu/guidancedocuments/guidance-on-reach.

Ak sa vymedzí použitie a jeho čiastkové činnosti, mali by sa pridať ďalšie podrobné informácie:






uveďte viac informácií týkajúcich sa trhu, na ktorom sa použitie realizuje, výberom jedného
alebo viacerých deskriptorov použitia v týchto poliach, podľa potreby: Product category
used (Použitá kategória produktov), Sector of end use (Sektor konečného použitia). Tieto
informácie môžu poskytnúť organizácie následných užívateľov prostredníctvom máp použití,
ak má látka počas použitia konkrétnu technickú funkciu, vyberte jednu alebo viacero
položiek zo zoznamu Technical function of the substance during use (Technická funkcia
látky počas použitia). Ak látka počas konkrétneho použitia nemá špecifickú technickú
funkciu, vyberte poslednú možnosť zo zoznamu No technical function (Bez technickej
funkcie),
vyberte možnosť substance supplied to this use in form of (látka dodávaná na toto
použitie): as such (ako taká) alebo in a mixture (v zmesi).

Poznámka: polia na charakterizáciu trhu (Použitá kategória produktov (PC), Sektor
konečného použitia (SU), Kategória výrobkov (AC)), technickú funkciu látky počas použitia,
spôsob dodania a relevantnosť následného životného cyklu nie sú k dispozícii pre všetky štádiá
životného cyklu, pretože tieto informácie sa nevzťahujú vždy na každé štádium, napr. sektor
konečného použitia sa nevzťahuje na spotrebiteľské použitia, keďže „sektorom“ je verejnosť.

Pridanie informácií o rozsahu použitia
Informácie o rozsahu použitia, ako je hmotnosť alebo množstvo miest, kde sa látka používa,
poskytujú (spoločne s ďalšími kritériami12) údaj o rozšírenosti použitia. Napríklad použitia
s nízkou hmotnosťou a/alebo s nízkym počtom miest možno nebudú v orgánoch vzbudzovať
obavy pri stanovovaní poradia látok na ďalšiu kontrolu alebo regulačné opatrenie. Súčasne
Usmernenie k opisu použitia R.12 obsahuje ďalšie vysvetlenie pojmu široké disperzné použitia: http://echa.europa.eu/guidancedocuments/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment.
12

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Fínsko | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu

Ako pripraviť registračnú dokumentáciu
a dokumentáciu k technologicky
orientovanému výskumu a vývoju
(PPORD)

Dátum vydania: Máj 2017

informácie o hmotnosti predstavujú aj vstupné údaje pre environmentálne posúdenie
expozície.
V poli tonnage of substance for this use (hmotnosť látky na toto použitie) uveďte hmotnosť
látky (v tonách za rok) a vysvetlenie poskytnite v dvoch súvisiacich poliach, ktoré umožňujú
interpretovať údaj o hmotnosti. Ak hmotnosť predstavuje tonáž v EÚ pre danú látku (a nie len
vašu vlastnú individuálnu tonáž), mali by ste označiť políčko EU tonnage (Hmotnosť v EÚ).
Podrobné informácie, ako je zdroj oznámených hodnôt alebo metódy použité na odhad
objemov, sa môžu uviesť v poliach Details on tonnages (Podrobné údaje o hmotnostiach).
Ak sa použitie realizuje len na malom počte miest v EÚ, označte políčko Limited number of
sites for this use (Nízky počet miest súvisiacich s týmto použitím) a v poli Details on limited
number of sites (Podrobnosti týkajúce sa nízkeho počtu miest) uveďte odôvodnenie nízkeho
počtu miest. Táto možnosť je dostupná len v rámci formulácie a použití v priemyselných
podnikoch štádia životného cyklu.

Obrázok 19: Oznamovanie rozsahu použitia

Pridanie informácií o súvisiacom posúdení expozície
V poli Related assessment (Súvisiace posúdenie) uveďte, či sa v prípade tohto použitia
uskutočnilo posúdenie expozície. Ak sa posúdenie expozície uskutočnilo, z dostupných
možností vyberte, či toto posúdenie:




je súčasťou správy o chemickej bezpečnosti, ktorú predložil hlavný registrujúci v mene
všetkých spoluregistrujúcich,
je súčasťou správy o chemickej bezpečnosti, ktorú predložil hlavný registrujúci v mene
všetkých spoluregistrujúcich, netýka sa však hlavného registrujúceho,
je súčasťou len vašej správy o chemickej bezpečnosti, ktorú ste predložili v registračnej
dokumentácii.

Ak sa pri žiadnom použití neuskutočnilo posúdenie expozície, môžete označiť súvisiaci príznak
v sekcii 3.5.0. V opačnom prípade by ste pre každé použitie mali v poli Related assessment
(Súvisiace posúdenie) vybrať možnosť Use not assessed (Použitie nehodnotené).
Preukázanie, že použitie sa uskutočňuje v rámci prísne riadených podmienok
Ak budete chcieť preukázať, že use takes place under rigorously contained conditions (použitie
sa uskutočňuje v rámci prísne riadených podmienok), a tak je potenciál expozície
zanedbateľný. To môže byť podstatné pre prispôsobenie požiadaviek na informácie alebo na
presvedčenie orgánov, že použitie nepredstavuje primárny záujem pre vykonanie regulačného
opatrenia. Ak chcete predložiť takéto tvrdenie, označte príslušné políčka:
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Rigorously contained system with strict control for manual interventions (Prísne riadený
systém s prísnou kontrolou manuálnych zásahov),
Rigorously contained system with minimisation of release to the environment (Prísne
riadený systém s minimalizáciou uvoľňovania do životného prostredia).

Netechnické prostriedky prísnej kontroly potom môžete opísať v poli non-technical means for
strict control (netechnické prostriedky prísnej kontroly) (opatrenia na podporu vykonávania
prísne riadeného systému, ktoré súvisia s netechnickými aspektmi, ako sú kontroly riadenia,
monitorovanie a postupy).

Obrázok 20: Oznámenie skutočnosti, že použitie sa realizuje v rámci prísne
riadených podmienok

V každom čiastkovom scenári opíšte v poliach technologies to minimise emissions (technológie
na minimalizáciu emisií) a technical means for rigorous containment (technické prostriedky pre
prísne riadený systém) technológie na minimalizáciu emisií a technické prostriedky na prísnu
kontrolu, keďže môžu byť typické pre každú činnosť (pozri oddiel ďalej).
Konkrétne informácie relevantné len pre použitia v rámci štádia životného cyklu
V prípade použití oznamovaných v rámci životného cyklu (sekcia 3.5.6) existujú tieto
podrobnosti:
 v poli Article used by (Výrobok používa) musíte uviesť, či sa opis použitia týka použitia
výrobkov pracovníkmi alebo spotrebiteľmi. V závislosti od tohto výberu sa zobrazia polia na
opis použití s rôznymi možnosťami, napr. ak výrobok používajú pracovníci, príslušný
deskriptor použitia pre čiastkovú činnosť bude kategória procesov (PROC),
 Tiež musíte príznakom označiť, či sa má látka pri použití uvoľňovať z výrobkov substance is
intended to be released from articles during the use (látka sa má počas použitia uvoľňovať
z výrobkov). Sloveso „má“ znamená, že uvoľňovanie nie je len predvídané, ale že je
zamýšľané, aby sa počas použitia realizovala technická funkcia látky.

9.6.4.4.

Poskytnutie informácií o expozícii v prípade látok registrovaných
podľa článku 10 v množstve viac ako 10 ton ročne

Všeobecná štruktúra informácií o expozícii
Ak sa v prípade použitia musí uskutočniť posúdenie expozície, môžu sa pre každú čiastkovú
činnosť oznámiť informácie týkajúce sa podmienok používania a súvisiacich odhadoch
uvoľňovania alebo expozície. Tieto informácie by mali zodpovedať charakterizácii rizika,
z ktorého vyplýva, že riziká vyplývajúce z použitia sú náležite kontrolované.
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Poznámky:


Táto príručka neposkytuje pomoc týkajúcu sa spôsobu vykonávania hodnotenia
chemickej bezpečnosti, ale skôr spôsobu oznamovanie jeho výsledkov. Viac informácií
o hodnotení chemickej bezpečnosti sa nachádza v usmernení na adrese:
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-andchemical-safety-assessment.



Samotná charakterizácia rizika, ako je zdokumentovaná v správe o chemickej
bezpečnosti, sa v aplikácii IUCLID neoznamuje.

Pre každé použitie sú k dispozícii dve karty Contributing Scenarios (Čiastkové scenáre):




Contributing scenario for the environment (related to workers [consumers] activities)
(Čiastkový scenár týkajúci sa životného prostredia (súvisí s činnosťami pracovníkov
[spotrebiteľov])) na oznamovanie podmienok používania, ktorými sa riadi uvoľňovanie do
životného prostredia počas používania pracovníkmi [spotrebiteľmi],
Contributing scenario for the workers [consumers] (Čiastkový scenár týkajúci sa
pracovníkov [spotrebiteľov]) na oznamovanie podmienok používania, ktorými sa riadi
priama expozícia pracovníkov [spotrebiteľov].

Obrázok 21: Karty na oznamovanie čiastkových scenárov týkajúcich sa pracovníkov

Obrázok 22: Karty na oznamovanie čiastkových scenárov týkajúcich sa spotrebiteľov

Na príslušnej karte vytvorte contributing scenario for the environment (related to workers
[consumers] activities) (čiastkový scenár týkajúci sa životného prostredia (súvisí s činnosťami
pracovníkov [spotrebiteľov])). Kliknutím na tlačidlo s reťazou vytvorte prepojenie so
zodpovedajúcou čiastkovou činnosťou, na ktorú sa tento čiastkový scenár vzťahuje, a vyberte
jednu z vopred vymedzených čiastkových činností týkajúcich sa životného prostredia.
Na príslušnej karte vytvorte aj contributing scenario for the workers [consumers] (čiastkový
scenár týkajúci sa pracovníkov [spotrebiteľov]). Kliknutím na tlačidlo s reťazou prepojte tento
scenár s čiastkovou činnosťou, na ktorú sa tento čiastkový scenár vzťahuje, a vyberte jednu
z vopred vymedzených čiastkových činností týkajúcich sa pracovníkov [spotrebiteľov].
Zopakujte postup a vytvorte toľko čiastkových scenárov, koľko ich potrebujete.

Každý čiastkový scenár tvoria rôzne časti: podmienky používania (prevádzkové podmienky
alebo opatrenia manažérstva rizík), súvisiace uvoľňovanie (životné prostredie) a odhady
expozície.
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Obrázok 23: Štruktúra čiastkových scenárov týkajúcich sa životného prostredia

Obrázok 24: Štruktúra čiastkových scenárov týkajúcich sa pracovníkov alebo
spotrebiteľov

Niekoľko podmienok používania bolo definovaných vopred (sú pevne dané), napr. Percentage
(w/w) of substance in the mixture/article (Percento hmotnostného objemu (w/w) látky v zmesi
alebo vo výrobku) alebo Place of use (Miesto použitia), aby ste mohli vyberať len medzi
relevantnými hodnotami alebo tieto hodnoty vkladať. Ak existujú iné dôležité podmienky
používania, musíte ich definovať sami alebo ich oznámte ako zdokumentované v sektorových
mapách použití a/alebo v nástrojoch na odhad expozície, ktoré používate.
Podmienky používania sú zoskupené v rámci pevných podčastí. Podrobnejšie vysvetlenie
týchto podčastí sa nachádza v časti D usmernenia: Rámec pre posúdenie expozície, ktorá je
k dispozícii na adrese http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach.
Ak sú v podčasti uvedené vopred definované podmienky, zvyčajne je k dispozícii aj pole other
conditions related to … (iné podmienky súvisiace s …), ktoré umožňuje oznámiť toľko
relevantných podmienok používania, koľko je podstatných pre vaše posúdenie. Aplikácia
IUCLID vám na tento účel poskytuje opakovateľné bloky informácií.

Obrázok 25: Príklad sekcie na oznámenie iných podmienok používania, ktoré nie je
vhodné oznámiť inde

Pre všetky conditions of use (podmienky používania) je k dispozícii priľahlé pole Additional
details (Ďalšie podrobnosti). V tomto poli môžete zadať vysvetlenie, ktoré pomôže prijímateľovi
dokumentácie (napr. agentúre ECHA) porozumieť poskytnutým informáciám.
V prípade opatrení manažérstva rizík (t. j. podmienok používania, ktorých účelom je obmedziť
uvoľňovanie alebo expozíciu) možno oznamovať účinnosť opatrenia (t. j. zníženie uvoľňovania
alebo expozície v %) a spôsob uvoľňovania alebo expozície, na ktorý malo vplyv opatrenie, ako
aj určité vysvetlenia.
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Obrázok 26: Oznamovanie účinnosti opatrenia pre konkrétny spôsob expozície

Uvoľňovanie do životného prostredia a zodpovedajúce odhady expozície sa majú oznamovať
podľa spôsobu uvoľňovania a podľa následne exponovanej zložky. Pre každý odhad by sa mala
vybrať použitá metóda a nástroj.
Ak látku tvoria rozličné zložky, formy alebo ak produkty transformácie vznikajú pri použití,
odhady uvoľňovania alebo expozície môžu súvisieť s určitými zložkami alebo produktmi
transformácie. Ak je to dôležité pre posúdenie, vytvorte prepojenie medzi súborom údajov
o uvoľňovaní a/alebo expozícii a určitým objektom posudzovania (pozri kapitolu 9.3 Objekt
posudzovania) prostredníctvom poľa Release [exposure] related to (Súvisiace uvoľňovanie
[expozícia]).
Viac informácií o posúdení expozície sa nachádza v časti D Usmernení k požiadavkám na
informácie a k hodnoteniu chemickej bezpečnosti na adrese http://echa.europa.eu/guidancedocuments/guidance-on-reach.
V ďalších častiach sa podrobnejšie vysvetľuje, ako oznamovať informácie o expozícii, ako sú
podmienky používania, odhady uvoľňovania alebo expozície.
Podmienky používania týkajúce sa uvoľňovania do životného prostredia
Poznámka: Typ podmienok riadiacich uvoľňovanie do životného prostredia je iný v prípade
pracovníkov a spotrebiteľov. V prípade spotrebiteľských použití zvyčajne nie je k dispozícii pole
Technical and organisational conditions and measures (Technické a organizačné podmienky
a opatrenia) pre podmienky a opatrenia obmedzujúce uvoľňovanie do životného prostredia. To
isté platí pre konkrétne conditions and measures related to biological sewage treatment
(podmienky a opatrenia súvisiace s biologickou úpravou odpadových vôd). V prípade
spotrebiteľských použití sa preto nezobrazujú zodpovedajúce podčasti alebo vopred definované
podmienky.
V poli product/article characteristics (vlastnosti produktu alebo výrobku) oznámte vlastnosti
produktu alebo výrobku, ktoré majú vplyv na uvoľňovanie do životného prostredia. Medzi
informácie, ktoré sa majú oznámiť v tomto poli, patrí koncentrácia látky v použitom produkte,
dizajn obalov, ktoré majú vplyv na uvoľňovanie atď. Pre každú vlastnosť produktu (výrobku)
vytvorte blok, v príslušnom poli uveďte krátky opis a v nasledujúcom poli poskytnite všetky
doplňujúce podrobnosti.
Oznámte použité množstvá, frekvenciu a trvanie použitia: Možnosť Daily [annual] use amount
at a site (Denné [ročné] množstvo použitej látky na mieste) predstavuje najvyššie množstvo
použitej látky za deň [rok] na akomkoľvek type miesta (priemyselný podnik alebo bežné mesto
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s 10 000 obyvateľmi pri rozsiahlych použitiach pracovníkmi alebo spotrebiteľmi). Spoločne
s emisnými faktormi určujú rýchlosť uvoľňovania do životného prostredia v mieste alebo
regióne. Uviesť môžete aj Number of emission days (Počet emisných dní). Treba si uvedomiť,
že by ste vždy mali vysvetliť, akým spôsobom sa v posúdení zohľadňuje počet emisných dní.
V poli technical and organisational conditions and measures (technické a organizačné
podmienky a opatrenia) oznámte technické a organizačné podmienky a opatrenia, ktoré
obmedzujú alebo znižujú uvoľňovanie do životného prostredia. Tieto podmienky a opatrenia by
mali zahŕňať i) každý návrh a/alebo organizácia procesu, ktorý má vplyv na uvoľňovanie do
životného prostredia, a ii) každú úpravu odpadového vzduchu, odpadovej vody alebo odpadu
pred ich vypustením s výnimkou biologickej úpravy odpadových vôd (ktorá sa oznamuje vo
vyhradenej sekcii).
Ak oznamujete, že sa použitie realizuje v prísne kontrolovaných podmienkach (označené
políčko Rigorously contained system with minimisation of releases (Prísne riadený systém
s minimalizáciou uvoľňovania)), musíte v poli Technologies to minimise emissions (Technológie
na minimalizáciu emisií) opísať návrh procesu a integrované opatrenia vrátane obmedzenia. Na
použitie tohto poľa musíte kliknúť na prvé tlačidlo
.
Pole Additional information related to the technologies minimising emissions (Doplňujúce
informácie súvisiace s technológiami na minimalizáciu emisií) umožňuje pripojiť prílohu (napr.
na oznámenie plánov procesu).

Obrázok 27: Oznamovanie technológií na minimalizáciu emisií
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V opačnom prípade pridajte svoje informácie v bloku Other technical and organisational
conditions (Iné technické a organizačné podmienky). V tomto bloku možno oznamovať všetky
opatrenia na kontrolu uvoľňovania, okrem opatrení súvisiacich s biologickou úpravou
odpadových vôd, vrátane účinnosti týchto opatrení na jeden alebo viacero spôsobov
uvoľňovania.

Obrázok 28: Oznamovanie iných technických a organizačných podmienok

V bloku Conditions and measures related to Biological Sewage treatment plant oznámte
podmienky a opatrenia súvisiace s biologickou úpravou odpadových vôd. V tejto skupine
vopred definovaných polí môžete oznámiť príslušné informácie zo svojho posúdenia, ktoré sa
týkajú biologickej úpravy odpadových vôd.
Oznámte conditions and measures related to external treatment of waste (podmienky
a opatrenia súvisiace s externou úpravou odpadu): Výberom z možností v zozname poskytnite
ľubovoľné konkrétne faktory týkajúce sa operácií úpravy odpadu. Ak si vlastnosti látky a/alebo
vzorec použitia nevyžadujú konkrétne posúdenie štádia životného cyklu odpadu, vyberte
možnosť no (nie) a v poli Details on waste treatment (Podrobné informácie o úprave odpadu)
uveďte odôvodnenie. Príklady takéhoto odôvodnenia sa nachádzajú v Usmernení
k environmentálnemu hodnoteniu R.16, ktoré je k dispozícii na adrese
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-andchemical-safety-assessment.
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Oznámte všetky other conditions of use affecting environmental exposure (ostatné podmienky
používania, ktoré majú vplyv na expozícii životného prostredia), ktoré sa nehodí uviesť
v žiadnom z pevných podčastí. Táto sekcia obsahuje dve vopred definované podmienky: place
of use (miesto použitia) (v uzavretých alebo otvorených priestoroch s dôsledkami na možné
priame emisie do pôdy alebo vody) a receiving surface water flow rate (prietok pritekajúcich
povrchových vôd) (ktorý môže byť v prípade, ak je to podstatné pre posúdenie, nastavený na
hodnotu špecifickú pre miesto).
Uvoľňovanie do životného prostredia a expozícia životného prostredia
V prípade oznamovaných podmienok používania oznámte predpovedané alebo odmerané
uvoľňovanie do odpadových vôd a do životného prostredia releases to waste and the
environment. Ak látku tvoria rozličné zložky alebo počas použitia látka tvorí produkty
transformácie, uvoľňovanie možno spojiť s určitými zložkami alebo produktmi transformácie.
Ak je to dôležité pre posúdenie, vytvorte prepojenie medzi súborom údajov o uvoľňovaní
a vopred definovaným objektom posudzovania, s ktorým uvoľňovanie súvisí, prostredníctvom
poľa Release related to (Súvisiace uvoľňovanie).
Release to the environment (uvoľnenie do životného prostredia) oznamujte pre každý spôsob
uvoľňovania osobitne. Začnite výberom spôsobu uvoľňovania v poli Release from site to
(Uvoľnenie z miesta do), a potom do vopred definovaných polí zadajte príslušné informácie.
Poznámka: Pole Release factor from site after on-site risk management (Faktor uvoľňovania
z miesta po realizácii manažmentu rizík na mieste) sa vzťahuje na uvoľňovanie látok v štádiu
pred biologickou úpravou odpadových vôd (bez ohľadu na to, či k nej dochádza na mieste
alebo v komunálnej čistiarni odpadových vôd). Oznamovanie zopakujte pre každý podstatný
spôsob uvoľňovania.
Uvoľňovanie do vonkajších odpadových vôd oznámte v poli release to external waste. Faktor
uvoľňovania do vonkajších odpadových vôd oznámte v poli release factor to external waste.
Tento údaje je percentuálne vyjadrenie použitého množstva, ktoré opúšťa miesto v podobe
odpadu určeného na externú úpravu (likvidáciu alebo zhodnocovanie). Tento údaj spoločne
s ostatnými informáciami tvorí základ pre určenie, či je potrebné vykonať konkrétne posúdenie
štádia životného cyklu odpadu.
V poli exposure of the environment (expozícia životného prostredia) oznámte expozíciu
životného prostredia. Ak látku tvoria rozličné zložky, formy alebo ak produkty transformácie
vznikajú pri použití, vytvorte prepojenie medzi súborom údajov o expozícii a vopred
definovaným objektom posudzovania, s ktorým expozícia súvisí, prostredníctvom poľa
Exposure related to (Súvisiaca expozícia), podľa pokynov pre uvoľňovanie.
V poli exposure to the environment (expozícia životného prostredia) oznámte expozíciu
životného prostredia pre každú zložku životného prostredia osobitne. Začnite výberom položky
Exposed compartment (Exponovaná zložka) v záhlaví Predicted exposure concentration
(Predpokladaná koncentrácia expozície). Potom v poli predicted exposure concentration
(predpokladaná koncentrácia expozície) uveďte predpokladanú koncentráciu expozície, vyberte
správnu jednotku unit (jednotka) a zadajte informácie súvisiace s metódou odhadu expozície.
To môže znamenať pripojenie dokumentov, ako sú súbory exportu nástrojov na odhad
expozície13. V prípade meranej expozície by sa v príslušných poliach mal uviesť počet
meraných bodov, štandardná odchýlka a bodovanie spoľahlivosti. Oznamovanie zopakujte pre
každú podstatnú zložku životného prostredia.
V poli Exposure to human via the environment oznámte expozíciu ľudí prostredníctvom
životného prostredia. Ak je to dôležité, vytvorte prepojenie medzi súborom údajov o expozícii
a vopred definovaným objektom posudzovania, s ktorým expozícia súvisí, prostredníctvom
poľa Exposure related to (Súvisiaca expozícia) podobne ako v prípade expozície životného
prostredia. V poli daily intake via food consumption zadajte hodnotu denného príjmu
13

Súbory exportu z nástrojov odhadu expozície sa môžu pripojiť aj k sekcii 13, ak sa vzťahujú na viacero použití.
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prostredníctvom konzumácie potravín a vyberte správnu jednotku. Pre každý odhad by sa
mala vybrať použitá metóda alebo nástroj.

Podmienky použitia súvisiace s činnosťami pracovníkov pri expozícií ľudí
Oznámte relevantné vlastnosti produktu alebo výrobku, ktoré majú vplyv na expozíciu
pracovníkov. K nim patrí percentuálny podiel látky v zmesi alebo vo výrobku a fyzikálna forma
produktu použitého počas čiastkovej činnosti. Ak je použitá zmes tuhá, vyberte príslušnú
úroveň prašnosti. Poznámka: Forma použitého produktu nie je nevyhnutne totožná
s fyzikálnym stavom látky odvodeným z výroby (napr. tuhé látky môžu byť rozpustené alebo
dispergované v kvapalinách). Okrem toho sa formy môžu počas používania meniť, čo môže
mať značný vplyv na expozíciu (napr. rozdrvenie granúl na prášok).
V poli amounts used (or contained in articles) frequency and duration of use/exposure
oznámte použité množstvá (alebo množstvá nachádzajúce sa vo výrobkoch), frekvenciu
a trvanie použitia alebo expozície. To znamená trvanie každej čiastkovej činnosti (v hodinách
za deň) podľa predpokladu pre odhad expozície a charakterizáciu rizika. Ak je toto trvanie
kratšie ako osem hodín, môžete v poli further details on duration of activity (ďalšie podrobnosti
týkajúce sa trvania činnosti) uviesť, či je na kontrolu rizík pre pracovníka potrebné skrátiť
dĺžku expozície.
V poli technical and organisational conditions and measures (technické a organizačné
podmienky a opatrenia) oznámte technické a organizačné podmienky a opatrenia, ktoré
obmedzujú alebo znižujú expozíciu pracovníkov:




ak oznamujete, že sa použitie realizuje v prísne kontrolovaných podmienkach (označené
políčko Rigorously contained system with strict control for manual intervention (Prísne
riadený systém s prísnou kontrolou manuálnych zásahov)), musíte opísať spôsob, akým
technické zariadenia zabezpečujú prísne riadenie látok. Tieto informácie uveďte v poli
Technical means for rigorous containment and strict control for manual intervention
(Technické prostriedky pre prísne riadený systém a prísnu kontrolu manuálnych zásahov).
Pole Additional information related to the technical means for rigorous containment and
strict control for manual intervention (Doplňujúce informácie súvisiace s technickými
prostriedkami pre prísne riadený systém a prísnu kontrolu manuálnych zásahov) umožňuje
pripojiť prílohu s podpornými informáciami (napr. s plánmi procesu),
v opačnom prípade v časti Technical and organisational conditions and measures
(Technické a organizačné podmienky a opatrenia) oznámte každý návrh procesu alebo
technické kontroly, ktoré majú vplyv na expozíciu pracovníkov, napr. lokálne podtlakové
vetranie, technické prekážky na ochranu kože atď. V tejto časti by sa mali opísať aj
organizačné opatrenia, ktoré pomáhajú vykonávaniu týchto technických opatrení, napr.
údržba zariadení.

V poli Conditions and measures related to personal protection, hygiene and health evaluation
(Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú osobnej ochrany, hygieny a hodnotenia zdravia)
oznámte podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú osobnej ochrany, hygieny a hodnotenia
zdravia, ako sú prostriedky na ochranu dýchacích ciest alebo na ochranu kože. Opísať by sa
mali aj organizačné opatrenia potrebné na dosiahnutie oznamovanej účinnosti pri používaní
ochranných prostriedkov, napr. školenie.
V poli other conditions affecting workers exposure oznámte ďalšie podmienky s vplyvom na
expozíciu pracovníkov. Medzi tieto podmienky patria dve vopred definované podmienky Place
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of use (Miesto použitia) (uzavreté, otvorené priestory) a operating temperature (prevádzková
teplota).

Podmienky použitia súvisiace s činnosťami spotrebiteľov pri expozícií ľudí
V poli product (article) characteristics (vlastnosti produktu (výrobku)) oznámte relevantné
vlastnosti produktu alebo výrobku, ktoré majú vplyv na expozíciu pracovníkov. K nim patrí
percentuálny podiel látky v zmesi alebo vo výrobku a fyzikálna forma produktu použitého
počas čiastkovej činnosti. Ak je použitá zmes tuhá, vyberte príslušnú úroveň prašnosti.
Poznámka: Forma použitého produktu nie je nevyhnutne totožná s fyzikálnym stavom látky
odvodeným z výroby (napr. tuhé látky môžu byť rozpustené alebo dispergované
v kvapalinách).
V poli amounts used (or contained in articles) frequency and duration of use/exposure
oznámte použité množstvá (alebo množstvá nachádzajúce sa vo výrobkoch), frekvenciu
a trvanie použitia alebo expozície. To môže zahŕňať použité množstvo produktu na udalosť,
trvanie expozície alebo frekvencia používania.
V poli Information and behavioural advice for consumers (informácie a poučenia v oblasti
správania pre spotrebiteľov) oznámte informácie a poučenia v oblasti správania, ktoré sú
potrebné na zaistenie bezpečného použitia. To znamená napríklad pokyny týkajúce sa
bezpečného používania a vo veľmi výnimočných prípadoch aj osobné ochranné opatrenia.
V poli other conditions affecting consumers exposure oznámte ďalšie podmienky s vplyvom na
expozíciu spotrebiteľov. Medzi tieto podmienky môžu patriť informácie o mieste použitia
(uzavreté/otvorené priestory) alebo veľkosť miestnosti, s ktorou sa počítalo v posúdení.
Expozícia pracovníkov alebo spotrebiteľov
V prípade oznamovaných podmienok používania oznámte predpovedanú alebo odmeranú
expozíciu pracovníkov exposure of workers.
Ak látku tvoria rozličné zložky, formy alebo ak produkty transformácie vznikajú pri použití,
expozícia môže súvisieť s niektorými z týchto zložiek alebo produktov transformácie. Ak je to
dôležité pre posúdenie, vytvorte prepojenie medzi súborom údajov o expozícii a vopred
definovaným objektom posudzovania, s ktorým expozícia súvisí, prostredníctvom poľa
Exposure related to (Súvisiaca expozícia).
Oznámte odhad expozície exposure estimation pre každý typ expozície type of exposure
osobitne vytvorením niekoľkých blokov. Najprv vyberte typ expozície, zadajte odhad expozície
exposure estimate, vyberte správnu jednotku unit a uveďte informácie o metóde alebo
nástroji, ktorý ste použili na vytvorenie odhadu expozície.
V prípade meraného odhadu expozície by sa v príslušných poliach mal uviesť počet meraných
bodov, štandardná odchýlka a bodovanie spoľahlivosti number of measured points, standard
deviation and reliability scores.

9.6.4.5.

Opis použití látok registrovaných podľa článku 10 v množstvách do
10 ton ročne

V prípade látok vyrábaných alebo dovážaných v množstve do 10 ton ročne platí niekoľko
osobitných pravidiel týkajúcich sa oznamovania informácií o použití a expozícii. V ostatných
prípadoch sa riaďte vysvetleniami v predchádzajúcom oddiele (Opis použití látok
registrovaných podľa článku 10 v množstvách nad 10 ton ročne).


Nie je potrebné uvádzať súvisiace posúdenie v poli Related assessment (Súvisiace
posúdenie), keďže v tomto hmotnostnom pásme sa nevyžaduje posúdenie expozície. Túto
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skutočnosť treba uviesť v sekcii 3.5.0 v poli Justification for no exposure assessment
(Odôvodnenie pre neuvedenie posúdenia expozície).
Skutočnosť, že sa použitie uskutočňuje v rámci prísne riadených podmienok, môžete
dokázať vyplnením troch textových polí, ktoré sú k dispozícii v opise použitia: Description
of non-technical means for strict controls (Opis netechnických prostriedkov na prísnu
kontrolu), Technologies to minimise emissions (Technológie na minimalizáciu emisií),
Technical means for rigorous containment and strict control for manual intervention
(Technické prostriedky pre prísne riadený systém a prísnu kontrolu manuálnych zásahov).
To môže byť dôležité na presvedčenie orgánov, že použitie nepredstavuje primárny záujem
pre vykonanie regulačného opatrenia.
Ak chcete vyhlásiť, expozícia prostredníctvom jedného alebo viacerých spôsobov
uvoľňovania alebo expozície je zanedbateľná, k dispozícii máte skupinu osobitných polí pre
toto hmotnostné pásmo: Insignificant exposure via the following route (Zanedbateľná
expozícia prostredníctvom tohto spôsobu expozície) a Insignificant release via the following
route (Zanedbateľné uvoľnenie prostredníctvom tohto spôsobu uvoľnenia). Obe tieto polia
sa môžu použiť, ak sa látka nepoužíva v prísne riadenom systéme, jednako sa však
domnievate, že expozícia je zanedbateľná z iných dôvodov, alebo s cieľom poskytnúť
číselné údaje o uvoľňovaní rezíduí v prípade použitia v prísne riadenom systéme. V tomto
prípade vyberte, ktorý spôsob zanedbateľnej expozície (alebo uvoľnenia) sa očakáva pri
tomto použití. Na podporu výberu uveďte v nasledujúcom poli vysvetlenie.

9.6.4.6.

Opis použití pre medziprodukty registrované podľa článku 17 alebo
18

Medziprodukt podľa nariadenia REACH je látka, ktorá sa vyrába/dováža na chemické
spracovanie alebo sa pri ňom spotrebúva, aby sa transformovala na inú látku. Na
medziprodukty vyrábané alebo používané za prísne kontrolovaných podmienok sa môže
vzťahovať osobitný režim registrácie opísaný v článkoch 17 a 18 nariadenia REACH.
V prípade použití so stavom Registration/Notification status for the use registered
according to REACH Article 17/18 (Stav registrácie alebo oznámenia použitia
registrovaného podľa článku 17 alebo 18 nariadenia REACH) sa musia uviesť
informácie na podporu látky ako medziproduktu (podrobné informácie o chemických
reakciách a produktoch reakcie), ako aj na podporu prísne kontrolovaných
podmienok.
Pamätajte, že stav medziproduktu môžete hlásiť iba v prípade použití registrovanej látky v
životných cykloch, ktoré opisujú výrobu (ak sa vaša registrácia vzťahuje na výrobu
medziproduktu), formuláciu alebo prebaľovanie medziproduktu (ak sa takáto činnosť
uskutočňuje) a chemický proces, pri ktorom sa látka transformuje na inú látku. Tieto použitia
by sa mali oznamovať v sekciách aplikácie IUCLID:
3.5.1 Výroba
3.5.2 Formulácia alebo prebaľovanie
3.5.3 Používanie v priemyselnom podniku
Okrem toho sa v prípade použití v priemyselných podnikoch zobrazí začiarkavacie políčko,
ktoré umožňuje podrobnejšie určiť typ registrácie ako medziproduktu. Políčko označte
v prípade, ak je použitie typu Use as on-site isolated intermediate registered according to
REACH Article 17(3) (Použitie ako medziproduktu izolovaného na mieste registrovaného podľa
článku 17 ods. 3 nariadenia REACH). To je dôležité, keďže medziprodukty izolované na mieste
sú vyňaté z hodnotenia a povolenia.
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Potvrďte štatút látky ako medziproduktu uvedením informácií v časti Relevant
chemical reactions and reaction products (Relevantné chemické reakcie a produkty
reakcie). Pre každú chemickú reakciu, v ktorej sa látka používa ako medziprodukt,
vytvorte jeden blok kliknutím na

Step 2.

.

Vytvorte aj jeden blok pre každý produkt alebo rezíduum, ktoré sú výsledkom
chemickej reakcie. Doplňujúce informácie, ako sú schémy alebo štruktúry, sa môžu
uviesť ako prílohy v poli Additional information on chemical reaction (Doplňujúce
informácie o chemickej reakcii).

Obrázok 29: Opis chemickej reakcie a jej produktov

Step 3.

V prípade všetkých použití registrovaných podľa článku 17 alebo 18 môžete určiť
čiastkové činnosti alebo postupy pre pracovníkov v časti contributing
activities/techniques for workers. To zahŕňa pomenovanie činnosti intuitívnym
názvom a priradenie vhodnej kategórie procesov (PROC).

Obrázok 30: Vymedzenie čiastkových činností alebo postupov pre pracovníkov

Step 4.

Môžete uviesť aj priemyselné odvetvie [sector of end use (sektor konečného
použitia)], v ktorom sa medziprodukt používa.
Poznámka: Zvyčajne pôjde o sektor, v ktorom sa uskutočňuje výroba látok.
V prípade, že to tak nie je, označte krížikom, či vaša látka skutočne spĺňa kritériá,
aby sa s ňou zaobchádzalo podľa nariadenia REACH ako s medziproduktom.

Step 5.

V poli substance supplied to this use vyberte, či sa látka na toto použitie dodáva ako
taká alebo v zmesi.
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Step 6.

V poli tonnage of substance for this use (hmotnosť látky na toto použitie) uveďte
hmotnosť látky a v súvisiacom poli poskytnite vysvetlenie, ktoré umožňuje
interpretovať údaj o hmotnosti Ak hmotnosť predstavuje hmotnosť v EÚ pre danú
látku (a nie len vašu vlastnú individuálnu hmotnosť), mali by ste označiť políčko EU
tonnage (Hmotnosť v EÚ). Podrobné informácie, ako je zdroj oznámených hodnôt
alebo metódy použité na odhad objemov, sa môžu uviesť v poliach Details on
tonnages (Podrobné údaje o hmotnostiach).

Step 7.

Potom musíte opísať prísne kontrolované podmienky, pokiaľ ide o podmienky na
pracovisku aj podmienky súvisiace s uvoľňovaním do životného prostredia. Tieto
informácie sa majú uviesť v časti Use takes place under rigorously contained
conditions (Použitie sa uskutočňuje v rámci prísne riadených podmienok). V prípade
poľa Technical means for rigorous containment including strict control for manual
intervention (Technické prostriedky pre prísne riadený systém a prísnu kontrolu
manuálnych zásahov) uveďte tento opis pre každý proces, krok alebo úlohu.
Odporúča sa, aby ste v poli additional information (doplňujúce informácie) uviedli
nejaké doplňujúce informácie na podporu opisu v textových poliach (napr. grafické
schémy, vývojové diagramy). V poli Additional information on the conditions of strict
control (Doplňujúce informácie týkajúce sa podmienok prísnej kontroly), ktoré sa
nachádza pod časťou Contributing activities for workers (Čiastkové činnosti pre
pracovníkov), môžete ako prílohu pripojiť dokumenty.

Step 8.




Nakoniec by ste mali v poli contact details of the downstream users (kontaktné údaje
následných užívateľov) uviesť kontaktné údaje následných užívateľov, ktorí vám
v súlade s článkom 18 ods. 4 potvrdili používanie medziproduktov a prísne
kontrolované podmienky, pokiaľ ste ich použitia a podmienky už prv neopísali
v týchto poliach:

Chemical reactions and reaction products (Chemické reakcie a produkty reakcie),
Uses take place under rigorously contained conditions (Použitia, ktoré sa uskutočňujú
v prísne riadených podmienkach).
Viac informácií o registrácii medziproduktov sa nachádza v praktickej príručke Ako posúdiť,
či je látka použitá ako medziprodukt za prísne kontrolovaných podmienok a postup
oznamovania informácií pri registrácii medziproduktu v aplikácii IUCLID, ktorá je
k dispozícii na adrese http://echa.europa.eu/practical-guides.

9.6.5.

Sekcia 3.6 – Uses advised against (Neodporúčané použitia)

Podľa oddielu 3.7 prílohy VI k nariadeniu REACH musia registrujúci uviesť informácie
o neodporúčaných použitiach.
Ak neboli určené nijaké neodporúčané použitia, potom by ste do tejto sekcie nemali zadávať
žiadne informácie.
Ak ste určili neodporúčané použitie/použitia, potom musíte pridať záznam pre každé
neodporúčané použitie v zodpovedajúcich podsekciách štádií životného cyklu:





3.6.1 Formulation or re-packing advised against (Neodporúčané formulovanie alebo
prebaľovanie),
3.6.2 Uses at industrial sites advised against (Neodporúčané použitia v priemyselných
podnikoch),
3.6.3 Widespread uses by professional workers advised against (Rozšírené použitia
profesionálnymi pracovníkmi),
3.6.4 Consumer uses advised against (Neodporúčané spotrebiteľské použitia),
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3.6.5 Service life advised against (Neodporúčaný životný cyklus).

Polia v tejto sekcii sú podobné poliam, ktoré už boli opísané v prípade iných použití, počet polí
na oznamovanie použití v tejto sekcii je však nižší. Prečítajte si predchádzajúce vysvetlenia
a text pomocníka aplikácie IUCLID.
Registrujúci by mali oznámiť aj odôvodnenie, prečo sa použitia neodporúčajú. Tieto
odôvodnenia uveďte v poli na poznámky pri každom použití. Doplňujúce informácie sa môžu
uviesť ako prílohy v informačnom paneli.

Obrázok 31: Kde možno pripojiť ďalšie informácie o neodporúčaných použitiach

9.6.6.

Sekcia 3.7 – Environmental assessment from aggregated sources
(Environmentálne hodnotenie zo súhrnných zdrojov)

Táto sekcia slúži na oznamovanie expozícií kumulovaných z rôznych štádií životného cyklu.
Regionálnu expozíciu tvorí expozičné pozadie, ak sa zohľadnia všetky zdroje, t. j. všetky
použitia vo všetkých štádiách životného cyklu. Kombinovaná rozšírená expozícia súvisí
s predpokladanou koncentráciou expozície v miestnom životnom prostredí (bežné okresné
mesto), ak sa zohľadní uvoľňovanie zo všetkých rozšírených použití, t. j. spotrebiteľské použitia
a rozšírené použitia profesionálnymi pracovníkmi, ako aj životný cyklus. Viac informácií sa
nachádza v usmernení R.16.
Na oznámenie týchto informácií musíte vytvoriť záznam. Možno bude potrebné vytvoriť
niekoľko záznamov v prípade:




ak ste vytvorili objekt posudzovania pre svoje posudzovanie (pozri oddiel 9.3). V takom
prípade v poli Exposure related to (select an assessment entity if relevant)(Súvisiaca
expozícia (v prípade potreby vyberte objekt posudzovania) uveďte odkaz na príslušný
objekt posudzovania,
ak ste hlavný registrujúci a predkladáte dve správy o chemickej bezpečnosti: jednu
spoločnú správu o chemickej bezpečnosti týkajúcu sa časti použití v spoločnej registrácii
a jednu správu o chemickej bezpečnosti pre svoje vlastné použitia, ktoré nie sú uvedené
v spoločnej správe o chemickej bezpečnosti. V tomto prípade v poli Exposure related to
(select a CSA type if relevant) (Súvisiaca expozícia (v prípade potreby vyberte typ
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hodnotenia chemickej bezpečnosti)) označte, či hodnoty zodpovedajú vášmu vlastnému
alebo spoločnému hodnoteniu chemickej bezpečnosti.

Oznámte celkové uvoľňovanie do vody, do ovzdušia a do pôdy. Celkové uvoľňovanie
zodpovedá uvoľňovaniu zo všetkých použití v regionálnom meradle pred použitím biologickej
úpravy odpadových vôd, keďže to zodpovedá štandardnému výstupu environmentálneho
hodnotenia s využitím nástroja EUSES na odhadovanie uvoľňovania.
Potom v ďalších poliach oznámte predpokladanú regionálnu koncentráciu expozície (PEC) za
každú zložku životného prostredia. Pre každú koncentráciu PEC uveďte, ktorú metódu ste
použili na odhad danej hodnoty.
Na koniec oznámte predpokladané koncentrácie expozície pre vodu a pôdu získané
kombináciou miestneho uvoľňovania zo všetkých rozšírených použití.

9.7.

Sekcie 4, 5, 6, 7 a 8 – Sekcie sledovaných parametrov

Táto kapitola prevedie najdôležitejšími aspektmi vypĺňania sekcií 4 až 8. Nachádzajú sa v nej
pokyny na zadávanie informácií týkajúcich sa vedeckých štúdií vykonaných podľa príloh VII až
X (a ich prispôsobenia v súlade s prílohou XI) k nariadeniu REACH do sekcií 4 až 8 aplikácie
IUCLID:






Sekcia
Sekcia
Sekcia
Sekcia
Sekcia

4
5
6
7
8

Physico-chemical properties (Fyzikálno-chemické vlastnosti),
Environmental fate and pathways (Osud a trasy v životnom prostredí),
Ecotoxicological information (Ekotoxikologické informácie),
Toxicological information (Toxikologické informácie),
Analytical methods (Analytické metódy).
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Ďalšie informácie


Podrobnejšiu pomoc týkajúcu sa rôznych polí a sekcií aplikácie IUCLID sa nachádza
v systéme pomocníka aplikácie IUCLID, ktorý je prístupný po stlačení klávesu F1
v niektorom poli aplikácie IUCLID, čo vám umožní
i.

prečítať si text pomocníka pre konkrétne pole, ktorý obsahuje vysvetlenie, ako
by sa malo použiť každé pole,

ii. hľadať informácie o rôznych funkciách aplikácie IUCLID, ktoré súvisia s týmito
sekciami, ako sú odkazy na literatúru a zoznamy testovaných materiálov.


Ak chcete zobraziť požiadavky na sledované parametre pre každú prílohu k nariadeniu
REACH (hmotnostné pásmo) a informácie overené počas kontroly úplnosti, prečítajte si
prílohy k tejto príručke Prehľad kontrol úplnosti vykonávaných agentúrou ECHA na
predložených dokumentáciách a Prehľad požiadaviek na sledované parametre a na
informácie.



Podrobný opis požiadaviek na informácie podľa nariadenia REACH sa navyše nachádza v:
i.

Usmernení k požiadavkám na informácie a k hodnoteniu chemickej bezpečnosti:
(http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-informationrequirements-and-chemical-safety-assessment);

ii. praktických príručkách: (http://echa.europa.eu/web/guest/practical-guides) .

9.7.1.

Pojmy

V nariadení REACH sa stanovuje, že registračná dokumentácia musí obsahovať fyzikálnochemické, ekotoxikologické a toxikologické informácie vo forme súhrnov štúdií alebo
podrobných súhrnov štúdií, ktoré vychádzajú z uplatňovania príloh VII až X, ako aj všetky
relevantné dostupné informácie. V aplikácii IUCLID sa (podrobné) súhrny štúdií oznamujú
v elektronických formátoch, ktoré sa nazývajú záznamy o štúdii sledovaných parametrov,
ktoré vychádzajú z harmonizovaných šablón vytvorených OECD. V tejto kapitole sa budú
používate tieto pojmy:
Podrobný súhrn štúdie14
Podrobný súhrn štúdie je podrobným súhrnom cieľov, metód, výsledkov a záverov úplnej
správy o štúdii, ktorý poskytuje dostatočné informácie na nezávislé
posúdenie štúdie, minimalizácia potreby oboznámenia sa s úplnou správou o štúdii.
Súhrn štúdie15
Súhrn štúdie je zhrnutie cieľov, metód, výsledkov a záverov úplnej správy o štúdii, ktoré
poskytuje dostatok informácií na posúdenie relevantnosti štúdie.

Záznam o štúdii sledovaných parametrov

14
15

Článok 3 ods. 28 nariadenia REACH.
Článok 3 ods. 29 nariadenia REACH.
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Záznam o štúdii sledovaných parametrov je dokument aplikácie IUCLID, v ktorom sú uložené
informácie z podrobného súhrnu štúdie alebo súhrnu štúdie, alebo z návrhu testovania alebo
upustenia od neho.

Súhrn sledovaných parametrov
Súhrn sledovaných parametrov je dokument aplikácie IUCLID, v ktorom sú zhrnuté informácie
zo záznamov o štúdii sledovaných parametrov na účely posúdenia všetkých údajov
zhromaždených v danej časti sledovaných parametrov.

9.7.2.

Spôsob vypĺňania záznamov o štúdii sledovaných parametrov

Záznamy o štúdii sledovaných parametrov aplikácie IUCLID predstavujú štruktúrovaný spôsob
na vyplnenie informácií pre každý sledovaný parameter. Podľa zvoleného prístupu k plneniu
požiadaviek na informácie podľa príloh VII až X k nariadeniu REACH a v závislosti od
dostupných údajov môžu byť dôležité iné časti záznamu o štúdii sledovaných parametrov. Na
začiatku možno určiť tri druhy prístupov:
Study, including alternative methods (Štúdia vrátane alternatívnych metód): Požiadavky na
informácie sú dodržané prostredníctvom jedného alebo viacerých súhrnov štúdie alebo
podrobných súhrnov štúdie, ktoré buď priamo, alebo nepriamo (prostredníctvom
prispôsobenia) poskytujú informácie o sledovanom parametri.
Testing proposal (Návrh na testovanie): Pre štúdie vyžadované podľa príloh IX a X k nariadeniu
REACH sa musí predložiť návrh na testovanie, ak nie sú k dispozícii platné výsledky skúšky. Pri
každom predkladaní návrhov na testovanie na stavovcoch sa na preukázanie toho, že
testovanie na zvieratách sa použilo ako posledná možnosť, musia uviesť dôvody pre
prispôsobenia podľa stĺpca 2 príloh k nariadeniu REACH o požiadavkách na informácie a prílohy
XI.
Data waiving (Neuvedenie údajov): Pri štúdiách, od ktorých sa upustilo v súlade s osobitnými
pravidlami prispôsobenia v prílohách VII až X alebo v súlade so zásadami prílohy XI.
Neuvedenie údajov obvykle súvisí s vlastnosťou látky alebo informáciami o jej použití
a expozícii, ktoré by sa mali preukázať v tej istej alebo odlišnej sekcii registračnej
dokumentácie.
Každú požiadavku na informácie treba splniť prostredníctvom jedného z uvedených prístupov.
2 ukazuje relevantné časti záznamu o štúdii sledovaných parametrov, ktoré sa musia vyplniť
v každom prístupe.
Každý záznam o štúdii sledovaných parametrov musí zodpovedať presne jednému
z uvedených prístupov. Nie je možné miešať v jednom zázname niekoľko prístupov. Je
však možné, aby sa pre jeden sledovaný parameter vyžadoval viac než jeden záznam
o štúdii sledovaných parametrov, a to napr. ak sa informácie poskytujú pomocou
prevzatých údajov.

Tabuľka 2: Relevantné časti záznamu o štúdii sledovaných parametrov pre každý
prístup
Záznam o štúdii sledovaných parametrov

Súhrn štúdie

Neuvedenie
údajov

Návrh na
testovanie

i

Administratívne údaje

X

X

X

ii

Zdroj údajov

X

iii

Materiály a metódy

X

X
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iv

Testované materiály

X

v

Výsledky a diskusia

X

vi

Súhrnné poznámky, prílohy

X

vii

Súhrn a závery žiadateľa

X

X

V prípade oznamovania prevzatých údajov si prečítajte kapitolu 9.7.3 Ako oznamovať prevzaté
údaje v aplikácii IUCLID

Administratívne údaje
Časť záznamu o štúdii sledovaných parametrov týkajúca sa administratívnych údajov sa
používa na zhrnutie účelu záznamu – či obsahuje informácie zo štúdie, či ide o návrh na
testovanie alebo neuvedenie údajov – a hlavných kontextových informácií pre zvolený prístup.
Tabuľka 3 obsahuje polia v časti týkajúcej sa administratívnych údajov a ich význam pre
prístupy uvedené v tabuľke 2.
Podmienené formátovanie polí zabráni väčším nezrovnalostiam, napr. ak bol záznam
o štúdii sledovaných parametrov uvedený ako štúdia, polia na oznamovanie neuvedenia
údajov sa zmenia na neaktívne.

Tabuľka 3: Relevantné polia v bloku pre administratívne údaje pre jednotlivé
prístupy
Súhrn štúdie

Neuvedenie údajov

Návrh na testovanie

Sledovaný parameter

X

X

X

Typ informácií

X

Primeranosť štúdie

X

Podrobný súhrn štúdie
Použité na klasifikáciu
Použité na KBÚ

X

Obdobie štúdie

X

Spoľahlivosť

X

Zdôvodnenie spoľahlivosti vrátane
nedostatkov

X

X

Neuvedenie údajov

X

Odôvodnenie neuvedenia údajov

X

Odôvodnenie typu informácií

X

X

Priložené odôvodnenie

X

X

Krížový odkaz

X

X

X

V prípade oznamovania prevzatých údajov si prečítajte kapitolu 9.7.3 Ako oznamovať prevzaté
údaje v aplikácii IUCLID
Sledovaný parameter
Pri všetkých vytvorených záznamoch o štúdii sledovaných parametrov, či už predstavujú
prístup týkajúci sa súhrnov štúdie, neuvedenia údajov alebo návrhov na testovanie, musíte
uviesť sledovaný parameter Endpoint, ktorý je predmetom štúdií. Niekoľko sekcií aplikácie
IUCLID sa týka viacerých požiadaviek na informácie podľa nariadenia REACH. Toto pole
umožňuje odkázať na konkrétnu požiadavku na informácie v prílohách k nariadeniu REACH.
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Typ informácií
Pole Type of information (Typ informácií) sa používa na spresnenie, na akom type informácií je
založený (podrobný) súhrn štúdie oznámený v zázname o štúdii sledovaných parametrov:
napríklad experimentálne údaje, prevzaté údaje alebo QSAR. Toto pole sa používa aj na
uvedenie, či sa záznam o štúdii sledovaných parametrov vzťahuje na návrh na testovanie. Na
tento účel by ste mali podľa potreby vybrať možnosť experimental study planned (plánovaná
experimentálna štúdia) alebo možnosť experimental study planned (based on read-across)
(plánovaná experimentálna štúdia (založená na prevzatých údajoch)).
Primeranosť štúdie
Použite pole so zoznamom Adequacy of study (Primeranosť štúdie) a uveďte, akým spôsobom
sa používa (podrobný) súhrn štúdie oznámený v zázname o štúdii sledovaných parametrov
z hľadiska plnenia požiadaviek na informácie v prípade registrovanej látky a následného
posúdenia nebezpečnosti. Na tento účel musíte vybrať jednu z týchto možností:


key study (kľúčová štúdia) je štúdia, o ktorej sa zistilo, že najvhodnejšie opisuje sledovaný
parameter z hľadiska kvality, úplnosti a reprezentatívnosti údajov. Kľúčová štúdia by mala
zodpovedať podrobnému súhrnu štúdie, ktorý sa používa pri posúdení nebezpečnosti.
V prípade, ak je pre danú požiadavku na informácie k dispozícii niekoľko výsledkov, môže
existovať aj niekoľko kľúčových štúdií. V prípade látok, pre ktoré je k dispozícii viac ako
jedna štúdia, by sa za bežných okolností mala na posúdenie látky použiť ako kľúčová tá
štúdia (štúdie), ktorej výsledky vzbudzujú najväčšie obavy. V prípade, ak sa ako kľúčová
štúdia použije iná štúdia, mali by sa jasne uviesť dôvody pre toto rozhodnutie (pozri výber
disregarded due to major methodological deficiencies (nezohľadňuje sa z dôvodu závažných
metodických nedostatkov)),



supporting study (podporná štúdia) obsahuje určité doplňujúce informácie na podporu
záverov v kľúčovej štúdii,



weight of evidence (váha dôkazov) sa vyberá na označenie, že záznam o štúdii
sledovaných parametrov prispieva k prístupu založenom na závažnosti dôkazov. Prístup
založený na závažnosti dôkazov vychádza z predloženia viacerých záznamov o štúdii
sledovaných parametrov za ten istý sledovaný parameter. Použitie váhy dôkazov znamená,
že neexistuje ani jedna štúdia s dostatočnou kvalitou a spoľahlivosťou a že na dosiahnutie
záveru o konkrétnej vlastnosti látky sú potrebné informácie z niekoľkých nezávislých
zdrojov. V poli Justification for type of information (Odôvodnenie typu informácií) možno
uviesť krátke zdôvodnenie, prečo sa v tejto súvislosti použil daný záznam.



disregarded due to major methodological deficiencies (nezohľadňuje sa z dôvodu závažných
metodických nedostatkov) je štúdia, ktorá vzbudzuje väčšie obavy ako kľúčová štúdia,
ktorá sa však nepoužíva ako kľúčová štúdia z dôvodu chýb v metodike alebo dokumentácii.
Túto hodnota zo zoznamu treba vybrať na odôvodnenie, prečo sa na posúdenie
nebezpečnosti nepoužil potenciálne kritický výsledok. Vety argumentácie by sa mali uviesť
v poli Rationale for reliability incl. deficiencies (Zdôvodnenie spoľahlivosti vrátane
nedostatkov) a mali by sa doplniť vhodným bodovaním spoľahlivosti.



other information (iné informácie) sú iné dostupné informácie, ktoré nemajú priamy vplyv
na závery sledovaného parametra a na ktoré sa nevzťahujú kritériá týkajúce sa štúdie
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v rámci možnosti disregarded due to major methodological deficiencies (nezohľadňuje sa
z dôvodu závažných metodických nedostatkov), a to napr. z dôvodu, že nezohľadnená
štúdia nevzbudzuje väčšie obavy ako kľúčová štúdia.
V prípade všetkých záznamov o štúdii sledovaných parametrov v sekciách zodpovedajúcich
prílohám k nariadeniu REACH, ktoré sú uvedené ako kľúčové štúdie alebo ako štúdie váhy
dôkazov, sa musí uskutočniť úplná kontrola úplnosti. Ostatné typy súhrnov štúdie by sa mali čo
najviac vyplniť na podporu posúdenia sledovaného parametra.
Spoľahlivosť a zdôvodnenie spoľahlivosti vrátane nedostatkov
V poli Reliability (Spoľahlivosť) uveďte hodnotu bodovania spoľahlivosti v prípade (podrobného)
súhrnu štúdie oznámeného v sledovanom parametri a výber podoprite zdôvodnením
spoľahlivosti.
Neuvedenie údajov
Ak neuvádzate požiadavky na informácie podľa ustanovení v prílohách VII až X alebo v prílohe
XI k nariadeniu REACH (sekcie 2 alebo 3), musíte túto skutočnosť uviesť v poli Data waiving
(Neuvedenie údajov).
Zo zoznamu vyberte zdôvodnenie pre neuvedenie údajov, napr. study technically not feasible
(štúdia technicky nerealizovateľná) v prípade, ak charakter látky neumožňuje jej testovanie na
daný sledovaný parameter, alebo study scientifically not necessary / other information
available (štúdia nie je vedecky potrebná / k dispozícii sú iné informácie) v prípade, ak existujú
informácie, z ktorých vyplýva, že štúdia nie je potrebná alebo relevantná.
Potom v poli so zoznamom Justification for data waiving (Odôvodnenie neuvedenia údajov)
musíte uviesť podrobné odôvodnenie, prečo sa štúdia neuskutočnila. Zoznam obsahuje
štandardné možnosti na odôvodnenie neuvedenia údajov, ktoré sú špecifické pre jednotlivé
sledované parametre a väčšinou vychádzajú z konkrétnych pravidiel stĺpca 2 príloh VII až X
k nariadeniu REACH. Je dôležité si zapamätať, že dostupnosť štandardných možností
neznamená, že sa odôvodnenie neuvedenia údajov v zozname musí vzťahovať konkrétne na
váš prípad. Frázy sa poskytujú s cieľom pomôcť vám pri dokumentovaní vášho rozhodnutia.
Záleží vždy na registrujúcom, aby analyzoval svoju situáciu a rozhodol o tom, či je neuvedenie
údajov vhodné.
Pre prípad, ak sa domnievate, že je možné neuviesť údaje v prípade určitých požiadaviek na
informácie, ale chýba vhodná štandardná možnosť, sa v zozname Justification for data waiving
(Odôvodnenie neuvedenia údajov) nachádza aj možnosť other: (iné:). Pri výber tejto možnosti
sa presvedčte, že ste vo vedľajšom textovom poli zreteľne zdokumentovali základ pre
neuvedenie v súlade s nariadením REACH.
Odôvodnenie typu informácií
Použite pole Justification for type of information (Odôvodnenie typu informácií) a pripojte
prílohu na uloženie dokumentácie osobitne relevantnej pre poskytovaný typ informácií. Pole
poskytuje šablóny na zadanie voľného textu, ktoré používateľovi pomôžu sústrediť sa na
podstatné body. Konkrétne sa očakáva, že sa pole vyplní vtedy, ak typ informácií záznamu
o štúdii sledovaných parametrov je takýto:


experimental study planned (plánovaná experimentálna štúdia): v prípade návrhu na
testovanie na stavovcoch úvahy týkajúce sa možností prispôsobenia. Treba si uvedomiť, že
tieto informácie budú vždy zverejnené,
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experimental study planned (based on read-across) (plánovaná experimentálna štúdia
(založená na prevzatých údajoch)): v prípade návrhu na testovanie na stavovcoch úvahy
týkajúce sa možností prispôsobenia. Treba si uvedomiť, že tieto informácie budú vždy
zverejnené,



(Q)SAR: dokumentácia o predpokladoch špecifická pre sledované parametre,



read-across based on grouping of substances (category approach) (použite prevzatých
údajov založené na zoskupovaní látok (prístup kategórií)): dokumentácia špecifická pre
sledované parametre,



read-across from supporting substance (structural analogue or surrogate) (použitie
prevzatých údajov z podpornej látky (štrukturálna analógia alebo náhrada)): dokumentácia
špecifická pre sledované parametre.

Okrem toho možno v tomto poli v prípade záznamu o štúdii sledovaných parametrov, ak bola
v poli Adequacy of study (Primeranosť štúdie) určená hodnota weight of evidence (váha
dôkazov), uviesť krátke zdôvodnenie, prečo bol v tejto súvislosti použitý daný záznam.
Krížový odkaz
Pole Cross reference (Krížový odkaz) použite na prepojenie záznamu o štúdii sledovaných
parametrov s inými záznamami v tej istej sekcii aplikácie IUCLID alebo s inými sekciami, ktoré
patria do rovnakého súboru údajov. Použite napríklad pole:


v zázname na neuvedenie údajov na odkaz na záznam o štúdii sledovaných parametrov,
ktorý obsahuje príslušné informácie, ktoré sa používajú ako základ na neuvedenie údajov
(Neuvedenie údajov: study scientifically not necessary / other information available (štúdia
nie je vedecky potrebná / k dispozícii sú iné informácie)),



na prepojenie cieľového záznamu prevzatých údajov so zdrojovým záznamom (Typ
informácií: read-across from supporting substance (structural analogue or surrogate)
(použitie prevzatých údajov z podpornej látky (štrukturálna analógia alebo náhrada)),
podrobnejšie informácie sa nachádzajú v kapitole 9.7.3 Ako oznamovať prevzaté údaje
v aplikácii IUCLID).
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Pri vypĺňaní štúdií sledovaných parametrov uvedených v prílohách VII až X
k nariadeniu REACH sa uplatňujú tieto základné konvencie:


každá požiadavka uvedená v stĺpci 1 príloh VII – X k nariadeniu REACH musí
zodpovedať aspoň jednému úplnému záznamu o štúdii sledovaných parametrov
v aplikácii IUCLID,



ak pre požadovaný sledovaný parameter nie je uvedené neuvedenie údajov, návrh
na testovanie, kľúčová štúdia ani štúdia váhy dôkazov, daný parameter sa bude
považovať za neúplný,



všetky neuvedenia údajov, návrhy na testovanie, štúdie váhy dôkazov a kľúčové
štúdie musia byť úplné. V dôsledku toho v prípade, že sledovaný parameter obsahuje
viacero kľúčových štúdií, všetky tieto kľúčové štúdie musia byť úplné. To platí aj
v prípade, ak daný sledovaný parameter nebol podľa príslušnej prílohy potrebný,



záznam štúdie sledovaného parametra nemôže byť zároveň neuvedením údajov,
návrhom na testovanie ani súhrnom štúdie.

Zdroj údajov
V časti záznamu o štúdii sledovaných parametrov týkajúcej sa zdroja údajov sa uvádzajú
informácie o bibliografických odkazoch údajov a o prístupe k údajom (pozri aj kapitolu Odkazy
na literatúru).
Odkaz
Na vloženie odkazu Reference, kliknite na tlačidlo
i.

.

Existujúce odkazy môžete vo svojej databáze aplikácie IUCLID vyhľadávať
zadaním kritérií vyhľadávania, ako je Author (Autor) alebo Report date (Dátum
správy), v dialógovom okne a kliknutím na tlačidlo Search (Vyhľadať). V zozname
výsledkov vyhľadávania vyberte príslušný odkaz a kliknite na tlačidlo Assign
(Priradiť).

ii. Prípadne môžete vytvoriť nový odkaz kliknutím na tlačidlo New (Nový) v dolnej
časti dialógového okna, zadať informácie a kliknúť na tlačidlo Save (Uložiť).
Presvedčte sa, že ste uviedli dostatočné informácie o odkaze, aby ich bolo možné overiť.
Prístup k údajom
Pole Data access (Prístup k údajom) použite na uvedenie svojho vzťahu k poskytovaným
informáciám o štúdii, napr. či ste vlastník údajov, alebo či máte písomné povolenie na prístup
k informáciám. Ak vyberiete možnosť data submitter has permission to refer (predkladateľ
údajov má povolenie odvolávať sa na údaje), musíte vyplniť priľahlé pole a uviesť v ňom
vyhlásenie podľa pokynov, ktoré vám poslala agentúra ECHA, spoločne s povolením odvolávať
sa na údaje.
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Materiály a metódy
Informácie o materiáloch a metódach sú podstatné pre (podrobný) súhrn štúdie a návrhy na
testovanie.
Usmernenie pre test
V prípade záznamov o štúdii sledovaných parametrov, ktoré predstavujú (podrobné) súhrny
štúdie, ako aj návrhy na testovanie, sa usmernenia pre test, ktoré sa použijú (majú sa použiť)
v štúdii, musia uviesť v poli Guideline (Usmernenie) tabuľky Test guideline (Usmernenie pre
test). Ak nemožno uviesť žiadne usmernenie pre test (napr. z dôvodu, že štúdia nie je štúdiou
o usmernení, ani sa neuplatňuje (Q)SAR) alebo ak sa odchýlite od uvedeného usmernenia,
musíte v poli Principles of method if other than guideline (Zásady metódy, ak je iná ako
usmernenie) uviesť opis zásad skúšobného protokolu alebo metódy. Na pomoc pri zadávaní
informácií je k dispozícii šablóna.
Súlad so zásadami správnej laboratórnej praxe (DLP)
V prípade záznamov o štúdii sledovaných parametrov, ktoré majú v poli Type of information
(Typ informácií) v sekciách 5 Environmental fate and pathways (Osud a trasy v životnom
prostredí), 6 Ecotoxicological information (Ekotoxikologické informácie) a 7 Toxicological
information (Toxikologické informácie) uvedenú experimentálnu štúdiu, sa musí uviesť, či je
štúdia v súlade so zásadami dobrej laboratórnej praxe stanovenými v smernici 2004/10/ES. To
spravíte výberom jednej z týchto možností: yes (incl. certificate) (áno vrátane osvedčenia),
yes (áno), no (nie) alebo not specified (bližšie neurčené) zo zoznamu GLP compliance (Súlad
so zásadami dobrej laboratórnej praxe).
Treba si uvedomiť, že podľa článku 13 ods. 4 nariadenia REACH by sa ekotoxikologické
a toxikologické testy vykonávané po 1. júni 2008 na účely nariadenia REACH mali vykonávať
v súlade so zásadami dobrej laboratórnej praxe.
Pre každý záznam o štúdii sledovaných parametrov, pri ktorom sa štúdia označila za štúdiu
v súlade so zásadami dobrej laboratórnej praxe, sa musia uviesť kontaktné údaje skúšobne.
Na tento účel aspoň jedna položka v tabuľke Reference (Odkaz) musí v poli Testing laboratory
(Skúšobné laboratórium) obsahovať informácie týkajúce sa názvu, adresy a krajiny.
Type of method (Typ metódy), Test type (Druh testu), Type of study (Typ štúdie), Type of
assay (Typ analýzy) (závisí od sekcie)
V týchto poliach oznámte konkrétny typ použitej metódy alebo vykonaného testu.

Testovaný materiál
Polia v časti Test material (Testovaný materiál) sa týkajú záznamov o štúdii sledovaných
parametrov, ktoré predstavujú (podrobné) súhrny štúdie a návrhy na testovanie.
Pole Test material information (Informácie o testovanom materiáli) je pole s prepojením,
v ktorom sa záznam o testovanom materiáli zodpovedajúci testovanému materiálu, ktorý sa
použil v štúdii (alebo ktorého použitie v navrhovanej štúdii sa plánuje) prepojí (pozri kapitolu
Testovaný materiál).
Informácie uvedené v zázname o testovanom materiáli by sa mali vzťahovať na testovaný
materiál, ktorý sa používal v štúdii ako východiskový materiál pre testovací systém, ešte pred
akýmikoľvek prípravnými krokmi na jeho premenu na formu, ktorá sa skutočne použila pri
pokuse. Na účely každého pokusu sa môže stať, že testovaný materiál bol viac spracovaný
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pred použitím alebo podaním pokusným zvieratám. Podrobné informácie o tomto ďalšom
spracovaní sú špecifické pre štúdiu, a preto by sa mali uviesť v príslušnom zázname o štúdii
sledovaných parametrov, a to v poli Specific details on test material used for the study
(Špecifické informácie týkajúce sa testovaného materiálu použitého v štúdii) alebo
v príslušných poliach spojených návrhom štúdie.
Ak chcete prepojiť záznam informácií o testovanom materiáli:
Kliknite na ikonu s reťazou
o testovanom materiáli).
i.

na konci poľa Test material information (Informácie

Existujúce záznamy týkajúce sa testovaných materiálov môžete vo svojej
databáze aplikácie IUCLID vyhľadávať zadaním kritérií vyhľadávania v dialógovom
okne a kliknutím na tlačidlo Search (Vyhľadať). V zozname výsledkov
vyhľadávania vyberte príslušný záznam týkajúci sa testovaných materiálov
a kliknite na tlačidlo Assign (Priradiť).

ii. Prípadne môžete vytvoriť nový záznam týkajúci sa testovaných materiálov
kliknutím na tlačidlo New (Nový) v dolnej časti dialógového okna, zadať informácie
a kliknúť na tlačidlo Save (Uložiť).
Záznam týkajúci sa testovaných materiálov tvorí tabuľka, v ktorej sa oznamuje zloženie
testovaného materiálu pomocou prepojených polí pre referenčné látky a rozsah koncentrácie.
Tabuľka obsahuje aj polia na oznamovanie formy testovaného materiálu a podrobných
informácií o testovanom materiáli.
Testovaný materiál by sa mal oznamovať v dostupnej a relevantnej úrovni podrobnosti, ako
minimum sa však musí uviesť aspoň jedna zložka prepojením referenčnej látky so
štandardnými identifikátormi (čísla EC, CAS a/alebo názov IUPAC).


V prípade experimental robust study summary (experimentálneho podrobného súhrnu
štúdie) sa predpokladá, že existujú podrobné informácie o zložení testovaného materiálu
a že sa poskytnú, kým v prípade study summary based on handbook information (súhrn
štúdie založený na informáciách z príručiek) môže byť dostupných menej podrobností
o testovanom materiáli.



Pri oznamovaní výsledkov týkajúcich sa štúdie QSAR study (Štúdia QSAR) by mal testovaný
materiál zodpovedať štruktúre, pre ktorú sa vykonala predpoveď. Predpovede modelu
QSAR sa zvyčajne vykonávajú na diskrétnych molekulárnych štruktúrach, a preto nie je
potrebné definovať rozsah koncentrácie. Registrujúci namiesto toho môžu v novom poli
Composition / purity: other information (Zloženie/čistota: ostatné informácie) uviesť, že
pojem čistota sa na štúdiu in silico nevzťahuje. Okrem toho sa v prípade štúdií QSAR
očakáva, že sa s testovaným materiálom zvyčajne prepojí len jedna referenčná látka. Táto
referenčná látka by mala obsahovať notáciu SMILES alebo vzorec InChI, s ktorými sa
uskutočnila predpoveď.



V prípade záznamu read-across target record (cieľový záznam prevzatých údajov) (pozri
kapitolu 9.7.3 Ako oznamovať prevzaté údaje v aplikácii IUCLID) by mal testovaný materiál
odkazovať na cieľ krížového prístupu. Experimentálne testované materiály by sa mali určiť
v zdrojovom zázname súhrnu štúdie (analogickej látky) alebo v záznamoch látky, ktorá je
členom kategórie (kategória).
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V prípade záznamu, ktorý zodpovedá návrhu na testovanie testing proposal, by sa
testovaný materiál mal určiť v rozsahu, v akom je známy.

Je dôležité poznamenať, že sa musia uviesť všetky odchýlky testovaného materiálu od
registrovanej látky (napr. odlišné množstvo nečistôt). Okrem toho je v časti s prílohami Overall
remarks (Súhrnné poznámky) záznamu o štúdii sledovaných parametrov potrebné analyzovať
a predložiť všetky možné účinky, ktoré by táto odchýlka mohla mať na získané výsledky
skúšky.
Na oznámenie všetkých informácií špecifických pre štúdiu týkajúcu sa testovaného materiálu,
ako je číslo šarže a úprava testovaného materiálu pred skúškou, použite pole Specific details
on test material used for the study (Špecifické informácie týkajúce sa testovaného materiálu
použitého v štúdii)
Uveďte všetky dostupné informácie o návrhu štúdie, pokusných zvieratách, systémoch
testovania a iných podčastí časti Materials and methods (Materiály a metódy).

Výsledky a diskusie
Časť Results and discussion (Výsledky a diskusie) by sa mala vypĺňať v prípade všetkých
záznamov o štúdii sledovaných parametrov, ktoré zodpovedajú (podrobnému) súhrnu štúdie.
Štruktúra časti s výsledkami sa mení podľa sekcie so sledovanými parametrami. Vo
všeobecnosti ju tvorí jedna alebo viacero tabuliek, v ktorých sú zhrnuté výsledky, spoločne
s poľami zachytávajúcimi iné poznámky týkajúce sa konkrétneho sledovaného parametra.
Vo všeobecnosti platí, že vždy musíte vyplniť tabuľku s výsledkami. Minimálne polia potrebné
pre každú sekciu sú znázornené v prílohe Prehľad kontrol úplnosti vykonávaných agentúrou
ECHA na predložených dokumentáciách k tejto príručke. Ak sa v teste určil výsledok, by sa
táto skutočnosť mala uviesť spoločne s príslušnými informáciami o parametroch a skúšobných
podmienkach, ako je pH a teplota. Ak sa uskutočnila skúška (t. j. neupustilo sa od požiadavky
na informácie), ale nebolo možné určiť výsledok, táto skutočnosť by sa mala vysvetliť v poli
Remarks on result (Poznámky k výsledkom).

Obrázok 32: Príklad vypĺňania tabuľky s výsledkami v prípade horľavých tuhých
látok v sekcii 4.13 – Horľavosť, ak sa pri skúške určil výsledok
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Obrázok 33: Príklad vypĺňania tabuľky s výsledkami v prípade horľavých tuhých
látok v sekcii 4.13 – Horľavosť, ak pri skúške nebolo možné určiť nijaký
výsledok

Správa v poli typu RTF Any other information on results incl. tables (Ďalšie informácie
o výsledkoch vrátane tabuliek) oznámte ďalšie informácie o výsledkoch, napr. jednotlivé
merania, z ktorých vychádza hlavný výsledok, a v prípade potreby každý vzťah medzi
koncentráciou/dávkou a odozvou
Všetky výsledky štúdie sa musia uviesť v sekcii Results and discussion (Výsledky
a diskusia). Informácie by nemali obsahovať interpretáciu získaných výsledkov ani
analýzu na účely klasifikácie atď.

Súhrnné poznámky, prílohy
V tomto poli uveďte interpretáciu alebo analýzu získaných výsledkov, napr. z dôvodu odchýlok
v usmernení pre test, vzťahu vlastností látky s hranicami uplatňovania testovacej metódy
alebo iných faktorov, ktoré mohli ovplyvniť získané výsledky alebo ich kvalitu. Vysvetlite
dôvody, pre ktoré sa výsledky skúšky musia vykladať konkrétnym spôsobom. Doplňujúce
informácie možno uviesť v tabuľke Attached background material (Priložený doplňujúci
materiál).

Súhrn a závery žiadateľa
V časti Applicant’s summary and conclusion (Súhrn a závery žiadateľa) oznámte hlavné závery
štúdie. Ak je k dispozícii pole Interpretation of results (Interpretácia výsledkov), použite ho
a uveďte, ako súvisia akékoľvek účinky pozorované v štúdii s kritériami klasifikácie
a označovania. V závislosti od sekcie vysvetlite, aký vplyv majú výsledky na rozptýlenie
testovaného materiálu v životnom prostredí a tele (napr. povrchové napätie), a vysvetlite ich
vplyv na hodnotenie rizík. V poli Validity criteria fulfilled (Splnené kritériá validity) uveďte, či
boli splnené kritériá validity (alebo kvality/opakovateľnosti) použitej testovacej metódy podľa
testovacích usmernení OECD alebo ES. Treba si uvedomiť, že podrobnosti uvedené v zázname
o štúdii sledovaných parametrov by mali podporiť výber.

9.7.3.

Ako oznamovať prevzaté údaje v aplikácii IUCLID

Použitie prevzatých údajov znamená, že informácie o sledovanom parametri jednej alebo
viacerých chemických látok [source (zdroj)] sa použijú na predpoveď informácií inej chemickej
látky [target (cieľ)] týkajúcich sa rovnakého sledovaného parametra, ak sa vlastnosti
chemických látok považujú za podobné. Použitie prevzatých údajov na splnenie požiadavky na
informácie si vyžaduje oznamovanie experimentálnych údajov o zdrojovej chemickej látke
(zdrojových chemických látkach), ako aj o výsledku predpovede na základe prevzatých údajov
v súvislosti s cieľovou chemickou látkou.
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V aplikácii IUCLID sú source records (zdrojové záznamy) zvyčajne záznamy o štúdii
sledovaných parametrov, pri ktorých bola v poli Type of information (Typ informácií) vybratá
možnosť experimental study (experimentálna štúdia). Musia sa uvádzať ako priamo prepojené
so súborom údajov o látke (analógový prístup) alebo ako súčasť súborov údajov o členovi
kategórie (prístup kategórií). Záznamy o štúdii sledovaných parametrov označené v poli Type
of information (Typ informácií) ako read-across based on grouping of substances (category
approach) [použite prevzatých údajov založené na zoskupovaní látok (prístup kategórií)] alebo
read-across from supporting substance (structural analogue or surrogate) [použitie prevzatých
údajov z podpornej látky (štrukturálna analógia alebo náhrada)] sa považujú za target
records (cieľové záznamy). V cieľových záznamoch je zdokumentovaný výsledok použitia
prevzatých údajov zo zdrojových látok (analógový prístup) alebo zo skupín (prístup kategórií).
Cieľové aj zdrojové informácie sa musia nachádzať v dokumentácii aplikácie IUCLID s použitím
prevzatých údajov16. Ďalej sú uvedené pokyny na oznamovanie kategórie a analógových
prevzatých údajov, ako aj na dokončenie cieľových záznamov s použitím prevzatých údajov.
Read-across based on grouping of substances (category approach) [Použitie prevzatých údajov
založené na zoskupovaní látok (prístup kategórií)]:




Cieľové údaje: Musíte uviesť každý záznam o štúdii sledovaných parametrov spojený s
registrovanou látkou, v ktorom je zaznamenaný výsledok informácií o prevzatých údajoch z
kategórie na registrovanú látku, pričom pole Type of information (Typ informácií) je
označené ako read-across based on grouping of substances (category approach) [použitie
prevzatých údajov založené na zoskupovaní látok (prístup kategórií)]. Ďalej sú uvedené
podrobnejšie inštrukcie, ako vyplniť a cieľový záznam o štúdii sledovaných parametrov.
Zdrojové údaje: Aby ste uviedli zdrojové informácie na použitie prevzatých údajov, musíte
do dokumentácie zahrnúť najmenej jeden objekt kategórie a zabezpečiť, aby všetky
oznámené objekty kategórie boli úplné:
i.

Uveďte informácie o hypotéze kategórie, sfére použiteľnosti a odôvodnenia
kategórie v poli Category rationale (Zdôvodnenie kategórie) alebo ich pripojte ako
prílohu v tabuľke Reports (Správy).

ii. Pole Category members (Členy kategórie), t. j. súbory údajov o látke, ktoré tvoria
časť chemickej kategórie podliehajúcej použitiu prevzatých údajov, prepojte s
objektom kategórie. Súbory údajov o látke členov kategórie, ktoré nepatria do
rozsahu registrácie, by mali obsahovať minimálne všetky príslušné informácie o
identifikácii látky a údaje o vlastnostiach/sledovaných parametroch na podporu
prístupu kategórií.
iii. Okrem toho musíte uviesť Category documents (Dokumenty kategórie), ktoré sa
používajú na podporu prevzatých údajov.
Read-across from supporting substance (structural analogue or surrogate) [Použitie prevzatých
údajov z podpornej látky (štrukturálna analógia alebo náhrada)]:


Cieľové údaje: Musíte uviesť každý záznam štúdie sledovaného parametra, v ktorom je
zaznamenaný výsledok informácií o prevzatých údajoch z analógovej na registrovanú látku,
pričom pole Type of information (Typ informácií) je označené ako read-across from

Keďže sa oznamovanie prevzatých údajov v aplikácii IUCLID 5 neriadilo prísne analógovým prístupom alebo prístupom kategórií a keďže
analógový krížový prístup sa doteraz oznamoval s kombináciou zdrojových a cieľových informácií v tom istom zázname, existujúce záznamy
o prevzatých údajoch sa importujú do aplikácie IUCLID 6 s označením v poli Type of information (Typ informácií), že táto hodnota bola
importovaná z predchádzajúcej verzie. V súlade s tým sa záznamy s migrovanými prevzatými údajmi skontrolujú podľa všeobecných pravidiel
kontroly úplnosti záznamov o štúdii sledovaných parametrov a nebude pri nich potrebný opísaný prístup zdroj-cieľ. Na účely transparentnosti
a dôslednosti sa však odporúča čo najskôr prispôsobiť oznamovanie prevzatých údajov novému prístupu.
16
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supporting substance (structural analogue or surrogate) [použitie prevzatých údajov
z podpornej látky (štrukturálna analógia alebo náhrada)]. Ďalej sú uvedené podrobnejšie
inštrukcie, ako vyplniť cieľový záznam o štúdii sledovaných parametrov.
Zdrojové údaje: Pre každý takýto cieľový záznam musíte zahrnúť najmenej jeden zdrojový
záznam v tej istej sekcii aplikácie IUCLID. Zdrojový záznam o štúdii sledovaného
parametra by mal pozostávať z (podrobného) súhrnu experimentálnej štúdie vykonanej so
zdrojovou látkou. Mal by sa vyplniť ako akýkoľvek iný zdrojový záznam o štúdii, v ktorom
je zaznamenaná experimentálna štúdia, a bude podliehať celkovej kontrole úplnosti.
Záznamy o štúdii sledovaného parametra, ktoré sa používajú ako zdrojová dokumentácia
na použitie prevzatých údajov, majú byť spoľahlivé (1 alebo 2) štúdie, a preto by sa mali
oznámiť tak, že Adequacy of study (primeranosť štúdie) je označená ako key study
(kľúčová štúdia) [výnimočne môže byť primeranosť štúdie označená ako weight of evidence
(závažnosť dôkazov), ak to je odôvodnené].

Cieľové záznamy
Cieľové záznamy o štúdii sledovaného parametra podliehajú obmedzenej kontrole úplnosti,
keďže nemá zmysel, aby cieľový záznam obsahoval informácie týkajúce sa experimentálnej
štúdie, ako je usmernenie alebo spoľahlivosť. V tabuľke 6 je znázornený príklad, ako vyplniť
cieľový záznam v prípade použitia prevzatých údajov z podpornej látky. Cieľové záznamy sa
musia vyplniť takto:

Administratívne údaje:







Endpoint (sledovaný parameter): Uveďte sledovaný parameter podľa vhodnosti; vo
všeobecnosti je rovnaký ako v zdrojovej štúdii/zdrojových štúdiách
Adequacy of study (primeranosť štúdie): Uveďte primeranosť podľa vhodnosti, teda podľa
toho, ako budete používať cieľové informácie na splnenie požiadavky na informácie v
registračnej dokumentácii. Vezmite do úvahy, že uvedenie cieľového záznamu o štúdii
sledovaných parametrov pri použití prevzatých údajov s primeranosťou supporting study,
other information (podporná štúdia, iné informácie) alebo disregarded study (nezohľadnená
štúdia) znamená, že sa nepoužíva na splnenie požiadavky na informácie, poskytuje len
dodatočné informácie k hlavnej časti údajov.
Justification for type of information (odôvodnenie typu informácií): Tu uveďte odôvodnenie
použitia prevzatých údajov pre konkrétne sledované parametre. V prípade použitia
prevzatých údajov z podpornej látky je možné vložiť textovú šablónu, ktorú možno ďalej
prispôsobovať a rozširovať podľa potreby, na oznámenie potrebného odôvodnenia hypotézy
konkrétneho použitia prevzatých údajov. V prípade použitia prevzatých údajov na základe
kategórie by toto pole malo obsahovať odôvodnenia týkajúce sa konkrétneho sledovaného
parametra, kým odôvodnenie kategórie by sa malo uviesť v objekte kategórie. Pre údaje
prevzaté z kategórie: ak v dokumentácii existujú viaceré objekty kategórie, je užitočné
uviesť aj názov kategórie na podporu týchto prevzatých údajov.
Cross-reference (krížový odkaz): Toto pole je relevantné iba pri analógovom krížovom
prístupe; tu uveďte prepojenie na záznam(y) štúdie sledovaného parametra v tej istej
sekcii aplikácie IUCLID, ktorá bola použití ako zdrojová štúdia/zdrojové štúdie na použitie
prevzatých údajov.
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Materiály a metódy:


Test material information (informácie o testovanom materiáli): Tu uveďte materiál, ktorý je
target (cieľ) prevzatých údajov. Zatiaľ čo informácie o testovanom materiáli cieľového
záznamu s použitím prevzatých údajov sa zvyčajne vzťahujú na látku, ktorá je v rozsahu
registrácie, výslovné oznamovanie materiálu cieľa prevzatých údajov je dôležité z týchto
dôvodov:
i.

Keďže registrovaná látka často predstavuje širší rozsah koncentrácií než konkrétny
testovaný materiál a keďže registrácia sa môže vzťahovať na niekoľko profilov
čistoty, je dôležité uviesť predpokladané zloženie materiálu cieľa prevzatých
údajov, aby sa mohla posúdiť jeho dôležitosť pre registrovanú látku.

ii. Použitie prevzatých údajov sa môže uskutočniť aj z jednej formy testovaného
materiálu na inú. V tomto prípade sa forma cieľového materiálu použitia
prevzatých údajov musí jasne uviesť.
iii. V prípade viaczložkovej látky alebo látky UVCB môže cieľový materiál odkazovať aj
na zložku (skupinu zložiek) takejto látky, v závislosti of toho, aký prístup zvolí
registrujúci pri plnení požiadavky na informácie.
iv. Použitie prevzatých údajov sa môže uplatniť na vytvorenie výsledkov o inej látke
než registrovanej látke (napr. produkt transformácie), čo je dôležité pre posúdenie
bezpečnosti.

Výsledky a diskusia:






Každá sekcia aplikácie IUCLID má svoju vlastnú štruktúru na oznamovanie výsledkov
štúdie. Vyplňte tabuľku výsledkov cieľového záznamu s použitím prevzatých údajov s
uvedením všetkých príslušných informácií o výsledku, ako bol vytvorený prostredníctvom
použitia prevzatých údajov.
Výsledky v cieľovom zázname môžu byť totožné so zdrojovým záznamom o štúdii
sledovaného parametra, ak použitie prevzatých údajov skutočne prebieha jedna k jednej.
Môžu sa však vyskytnúť rozdiely medzi zdrojovými a cieľovými chemickými látkami, ktoré
ovplyvňujú číselný výsledok (napr. molekulovú hmotnosť). V prípade chemických kategórií
predpokladané vlastnosti v rámci skupiny chemických látok nemusia byť stále, ale sledujú
trend. Preto je dôležité, aby výsledok, ktorý oznámite v cieľovom zázname o štúdii
sledovaných parametrov, zodpovedal hodnote odhadovanej pre cieľovú látku pri použití
prevzatých údajov po uplatnení každej takejto opravy.
Mali by ste oznamovať iba výsledky, ktoré boli vytvorené s použitím prevzatých údajov v
cieľovom zázname. Zdrojový záznam o štúdii sledovaného parametra môže obsahovať aj
výsledky, ktoré sa nepoužívajú pri prevzatých údajoch; tie by sa v cieľovom zázname
o štúdii sledovaného parametra nemali nachádzať.

Applicant’s summary and conclusion (Súhrn a závery žiadateľa; voliteľné, ale odporúča sa)



V tejto časti uveďte hlavné závery tohto prístupu.
Informácie by mali odrážať cieľový materiál; uveďte informácie, ako sa odhadované účinky
vzťahujú na kritériá klasifikácie a označovania pre cieľový materiál, ak sú v danej sekcii
dostupné, a vysvetlite, či výsledky majú vplyv na rozptýlenie cieľového materiálu
v životnom prostredí a tele.
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V poli Executive summary (zhrnutie) môžete stručne zhrnúť odôvodenie použitia
prevzatých údajov a uplatniteľnosť výsledku (príklad nájdete v tabuľke 6).

V tabuľke 4 sa poukazuje na relevantné časti záznamu o štúdii sledovaných parametrov pre
zdrojový a cieľový záznam prevzatých údajov. Povinné kapitoly a polia sú uvedené tučným
písmom; v zátvorkách sa nachádzajú informácie, ktoré môže byť užitočné oznámiť v
závislosti od prípadu.

Tabuľka 4: Relevantné časti záznamu o štúdii sledovaných parametrov pre zdrojový
a cieľový záznam prevzatých údajov

i

Záznam o štúdii sledovaných parametrov

Zdrojový
záznam

Cieľový záznam

Administratívne údaje

X

X

Sledovaný parameter

X

X

Typ informácií

X

X

Primeranosť štúdie

X

X

Podrobný súhrn štúdie
Použité na klasifikáciu
Použité na KBÚ

X

X

Obdobie štúdie

X

Spoľahlivosť

X

Zdôvodnenie spoľahlivosti vrátane nedostatkov

X

Neuvedenie údajov
Odôvodnenie neuvedenia údajov
Odôvodnenie typu informácií

X

X

Priložené odôvodnenie

X

X

Krížový odkaz

X

X

ii

Zdroj údajov

X

iii

Materiály a metódy

X

iv

Testované materiály

X

X

v

Výsledky a diskusia

X

X

vi

Súhrnné poznámky, prílohy

X

X

vii

Súhrn a závery žiadateľa

X

X

Viac informácií o použití prevzatých údajov


Prevzatý rámec hodnotenia (https://echa.europa.eu/support/registration/how-to-avoidunnecessary-testing-on-animals/grouping-of-substances-and-read-across)



Usmerňovací dokument: Modely QSAR a zoskupovanie chemických látok; kapitola R.6
Usmernenia k požiadavkám na informácie a k hodnoteniu chemickej bezpečnosti podľa
nariadenia REACH (http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-oninformation-requirements-and-chemical-safety-assessment)
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Praktické príručky (http://echa.europa.eu/web/guest/practical-guides)

9.7.4.

Ako oznamovať návrhy na testovanie v aplikácii IUCLID

Pri štúdiách požadovaných podľa príloh IX a X k nariadeniu REACH sa musí predložiť návrh na
testovanie, pokiaľ nie je k dispozícii platný výsledok testu. Návrh na testovanie sa uvedie v poli
Type of information (typ informácií) označením experimental study planned (plánovaná
experimentálna štúdia) alebo experimental study planned (based on read-across) [plánovaná
experimentálna štúdia (založená na použití prevzatých údajov)] a mal by sa vyplniť takto:
Standard testing proposal (štandardný návrh na testovanie), pri ktorom sa test navrhne pre
testovaný materiál, ktorý zodpovedá registrovanej látke







Endpoint (sledovaný parameter): Uveďte sledovaný parameter, ktorým sa má zaoberať
navrhovaný test.
Justification for type of information (odôvodnenie typu informácií): Zvoľte hodnotu
experimental study planned (plánovaná experimentálna štúdia).
Ak sa navrhovaný test týka stavovcov, prejdite na pole Justification for type of information
(odôvodnenie typu informácií), nahrajte dostupnú textovú šablónu a uveďte v jednotlivých
bodoch dôvody, prečo sa možnosti prispôsobenia, ktoré sú poskytnuté v nariadení REACH,
nemôžu použiť na splnenie požiadavky na informácie a je potrebné testovanie na
zvieratách. Tieto informácie budú vždy zverejnené na webovom sídle agentúry ECHA a
prepojené na konzultácie s tretími stranami o návrhu na testovanie.
Uveďte informácie o položkách Guideline(usmernenie) a Test material (testovaný materiál)
plánovaného testu, ako sa opisuje v kapitole 9.7.2.
V prípade návrhov na testovanie v sekciách 7.8.1 and 7.8.2 navyše zadajte informácie do
polí Justification for study design (odôvodnenie návrhu štúdie) a Species (druh) v
uvedenom poradí.

Testing proposal based on read-across (návrh na testovanie založený na prevzatých údajoch),
v prípade ktorého sa test navrhne pre látku odlišnú od registrovanej látky, ktorá sa má použiť
ako zdroj pre použitie prevzatých údajov na registrovanú látku








Endpoint (sledovaný parameter): Uveďte sledovaný parameter, ktorým sa má zaoberať
navrhovaný test.
Justification for type of information (odôvodnenie typu informácií): Zvoľte hodnotu
experimental study planned (based on read-across) [plánovaná experimentálna štúdia
(založená na použití prevzatých údajov)].
Do poľa Justification for type of information (odôvodnenie typu informácií) nahrajte
dostupnú textovú šablónu a uveďte odôvodnenie použitia prevzatých údajov pre konkrétne
sledované parametre (pozri aj kapitolu 9.7.3, kde sú prepojenia na ďalšie informácie o
použití prevzatých údajov na splnenie požiadaviek na informácie).
Uveďte informácie o položkách Guideline(usmernenie) a Test material (testovaný materiál)
plánovaného testu, ako sa opisuje v kapitole 9.7.2.
V prípade návrhov na testovanie v súvislosti so sekciami 7.8.1 and 7.8.2 navyše zadajte
informácie do polí Justification for study design (odôvodnenie návrhu štúdie) a Species
(druh) v uvedenom poradí.
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Ak je látka, ktorej testovanie sa navrhuje, predmetom registrácie podľa nariadenia REACH,
ubezpečte sa, aby ste zahrnuli návrh na štandardné testovanie do zodpovedajúcej
registračnej dokumentácie podľa pokynov vyššie.

Pamätajte, že ak ste dostali od agentúry ECHA rozhodnutie, v ktorom sa požaduje, aby ste
vykonali štúdie jedného alebo viacerých sledovaných parametrov, a musíte aktualizovať svoju
dokumentáciu predtým, ako budete mať k dispozícii všetky informácie požadované v tomto
rozhodnutí, nemali by ste predkladať návrh na testovanie pre prebiehajúce štúdie. Namiesto
toho postupujte takto: Pre každý požadovaný sledovaný parameter, v prípade ktorého ešte
nemáte k dispozícii informácie zo štúdie, v zodpovedajúcej sekcii aplikácie IUCLID vytvorte
záznam štúdie sledovaného parametra, pričom zvolíte primeranú možnosť v poli Endpoint
(sledovaný parameter) a uvediete možnosť other justification (iné odôvodnenie) v poli Data
waiving (neuvedenie údajov). Zvoľte políčko other: (iné:) v poli Justification for data waiving
(odôvodnenie neuvedenia údajov) a do vedľajšieho textového poľa vložte túto vetu: „Tieto
informácie budú predložené neskôr na základe rozhodnutia agentúry ECHA č. TPE/CCH-Dxxxxxxxxxx-xx-xx“ (vložte príslušné číslo rozhodnutia).

9.7.5.

Príklady vypĺňania záznamov o štúdii sledovaných parametrov

V tejto kapitole sa nachádzajú príklady zaznamenávania rôznych prístupov v aplikácii IUCLID
na splnenie požiadaviek na informácie, t. j. ktoré polia sú dôležité a ktorý typ informácií treba
vyplniť. V prípade informácií o tom, čo rôzne prístupy znamenajú a ako ich použiť na splnenie
požiadaviek na informácie, si prečítajte tieto dokumenty:


Usmernenie k požiadavkám na informácie a k hodnoteniu chemickej bezpečnosti:
(http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-andchemical-safety-assessment)



praktické príručky: http://echa.europa.eu/web/guest/practical-guides
Treba poznamenať, že účelom príkladov je ukázať, ako sa majú používať štruktúry
aplikácie IUCLID na oznamovanie určitých typov informácií. Príklady nie sú úplné
z hľadiska obsahu a nepredstavujú usmernenie týkajúce sa spôsobu používania rôznych
prístupov s cieľom vyhovujúcim spôsobom splniť požiadavky na informácie. Polia
uvedené ďalej predstavujú minimálne informácie očakávané pri zadávaní informácií do
aplikácie IUCLID; uviesť by sa mali všetky dostupné informácie, ktoré sú podstatné na
interpretáciu výsledkov.

Kľúčová štúdia
Na účely prípravy záznamu o štúdii sledovaných parametrov zodpovedajúceho kľúčovej štúdii
sa v príslušných poliach aplikácie IUCLID musia uviesť podrobné informácie o použitej
metodike, testovaných materiáloch, výsledkoch a záveroch štúdie. Uvedený príklad sa týka
spôsobu oznamovanie kľúčovej štúdie v sekcii 4.7 – Partition coefficient (Rozdeľovacia
konštanta). Treba upozorniť, že polia uvedené ďalej predstavujú minimálne informácie
očakávané pri príprave záznamu o štúdii sledovaných parametrov zodpovedajúceho kľúčovej
štúdii; uviesť by sa mali všetky dostupné informácie, ktoré sú podstatné na interpretáciu
výsledkov.
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Tabuľka 5: Záznam kľúčovej štúdie v sekcii 4.7 – Rozdeľovacia konštanta
Administratívne údaje
Sledovaný parameter

rozdeľovacia konštanta

Typ informácií

experimentálna štúdia

Primeranosť štúdie

kľúčová štúdia

Podrobný súhrn štúdie

<skontrolované>

Spoľahlivosť

1 (spoľahlivé bez výhrad)

Zdôvodnenie spoľahlivosti vrátane
nedostatkov

štúdia o usmernení

Zdroj údajov
Odkaz

<Prepojenie na Záznam odkazov na literatúru.>

Prístup k údajom

predkladateľ údajov je vlastníkom údajov

Materiály a metódy
Usmernenie pre test

Metóda EÚ A.8 (Rozdeľovacia konštanta – metóda trepačkovej banky)

Iné zabezpečovanie kvality

ISO/IEC 17025 (Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných
laboratórií)

Typ metódy

banková metóda

Typ rozdeľovacej konštanty

oktanol/voda

Informácie o testovanom materiáli

[Látka v príklade je jednozložková látka, ktorá sa testuje s reprezentatívnou vzorkou.]
<Prepojenie na záznam o testovanom materiáli:>
– Zloženie: Zložka; <prepojenie na referenčnú látku s opisom testovaného materiálu
so štandardnými identifikátormi (čísla EC/CAS, chemický názov)>; Koncentrácia:
približne 98,5 % (w/w)
– Forma testovaného materiálu: tuhá látka: vločky

Osobitné informácie o testovanom
materiáli použitom v štúdii

– Šarža č.: xxxx
– Podmienky skladovania: xxxx

Analytická metóda

vysokoúčinná kvapalinová chromatografia

Výsledky a diskusia
Kľúčové výsledky

<skontrolované>

Typ

rozdeľovacia konštanta log Pow

Rozdeľovacia konštanta

3,3

Teplota

20,0 C

pH

7,0

Ďalšie informácie o výsledkoch
vrátane tabuliek

TABUĽKA VÝSLEDKOV:
– Koncentrácie, fáza 1
– Koncentrácie, fáza 2
– Vypočítaná rozdeľovacia konštanta P (stredná hodnota + štandardná odchýlka)

Súhrnné poznámky, prílohy
Súhrnné poznámky

Test sa vykonal v súlade s usmerneniami bez odchýlok. Testovaný materiál je
reprezentatívny pre registrovanú látku a v profile čistoty neexistujú nijaké závažné
rozdiely.

Súhrn a závery žiadateľa
Závery

Rozdeľovacia konštanta (log Pow) testovanej položky bola stanovená na 3,3 pri 20 °C
a pri pH 7.
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Rozdeľovacia konštanta bola určená pomocou metódy trepačkovej banky v súlade
s usmernením pre test EÚ A.8 a s využitím vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie
(HPLC) ako analytickej metódy. Rozdeľovacia konštanta bola určená trikrát pri teplote
20 °C a pH 7 s priemernou hodnotou (log Pow) 3,3 a štandardnou odchýlkou 0,1.
<Uveďte aj všetky známe dôsledky pre štúdie týkajúce sa životného prostredia alebo
ľudského zdravia>

Váha dôkazov
Pri používaní prístupu založeného na závažnosti dôkazov weight of evidence by ste mali uviesť
aspoň dva samostatné záznamy o štúdii sledovaných parametrov pre sledovaný parameter
(oddiel 1.2 prílohy XI k nariadeniu REACH). V poli Justification of type of information
(Odôvodnenie typu informácií) uveďte vysvetlenie spôsobu, akým informácie v konkrétnom
zázname o štúdii sledovaných parametrov prispievajú k váhe dôkazov. Okrem toho by ste
v poli Description of key information (Opis kľúčových informácií) mali vytvoriť súhrn
sledovaných parametrov (pozri kapitolu 9.7.6) na posúdenie súhrnu všetkých informácií
poskytnutých v rôznych záznamoch o štúdii sledovaných parametrov a zdôvodnenie použitia
týchto dôkazov namiesto štandardného testovania. Súhrn sledovaných parametrov by mal
prepájať všetky záznamy o štúdii sledovaných parametrov, ktoré prispievajú k váhe dôkazov.
V tabuľke sa nachádza príklad dvoch odlišných záznamov o váhe dôkazov pre sekciu 4.7 –
Partition coefficient (Rozdeľovacia konštanta). Podobne ako v predchádzajúcom príklade polia
uvedené ďalej predstavujú minimálne informácie očakávané pri príprave záznamov o váhe
dôkazov; uviesť by sa mali všetky dostupné informácie, ktoré sú podstatné na interpretáciu
výsledkov.

Tabuľka 6: Záznam o váhe dôkazov č. 1 v sekcii 4.7 – Rozdeľovacia konštanta: (Q)SAR
Administratívne údaje
Sledovaný parameter

rozdeľovacia konštanta

Typ informácií

(Q)SAR

Primeranosť štúdie

váha dôkazov

Spoľahlivosť

2 (spoľahlivé s výhradami)

Zdôvodnenie spoľahlivosti vrátane
nedostatkov

výsledky sú odvodené z platného modelu (Q)SAR a patria do sféry použiteľnosti
s primeranou a spoľahlivou dokumentáciou alebo odôvodnením

Odôvodnenie typu informácií

1. SOFTVÉR:
2. MODEL (vrátane čísla verzie):
3. NOTÁCIA SMILES ALEBO INÉ IDENTIFIKÁTORY POUŽITÉ AKO VSTUPNÝ ÚDAJ PRE
MODEL:
4. VEDECKÁ PLATNOSŤ MODELU (Q)SAR:
5. SFÉRA POUŽITEĽNOSTI:
6. PRIMERANOSŤ VÝSLEDKOV:
Tento záznam o štúdii sledovaných parametrov je súčasťou prístupu založeného na
závažnosti dôkazov, ktorý tvorí model QSAR (táto štúdia) a prevzaté údaje. V oboch
zdrojoch údajov sa uvádza rovnaká odhadovaná hodnota rozdeľovacej konštanty log
Pow a obe postačujú na splnenie požiadaviek na informácie, ako sa podrobnejšie
vysvetľuje v poskytnutom súhrne sledovaných parametrov.

Priložené odôvodnenie

<Priložený formát QMRF>

Zdroj údajov
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Odkaz

<Prepojenie na Záznam odkazov na literatúru.>

Prístup k údajom

predkladateľ údajov je vlastníkom údajov

Materiály a metódy
Zásady metódy, ak je iná ako
usmernenie

<podrobnosti/odkazy pre model (Q)SAR>

Informácie o testovanom materiáli

[Látka v príklade je jednozložková látka; predpoveď sa uskutočňuje na zložke.]
<Prepojenie na záznam o testovanom materiáli>:
– Zloženie: Zložka; <prepojte s referenčnou látkou štruktúry použitej ako vstupné
údaje pre predpoveď; uveďte štandardné identifikátory (čísla EC/CAS, chemický
názov) a notáciu SMILES alebo vzorec InChI.>
– Zloženie/čistota: ostatné informácie: nevzťahuje sa na štúdiu in silico

Výsledky a diskusia
Kľúčové výsledky

<skontrolované>

Typ

rozdeľovacia konštanta log Pow

Rozdeľovacia konštanta

3,0

Teplota

<Uveďte hodnotu, ak je známa. V opačnom prípade ponechajte pole prázdne a v poli
Poznámky k výsledkom toho istého riadku tabuľky uveďte, že hodnota teploty nie je
v modeli QSAR stanovená.>

pH

<Uveďte hodnotu, ak je známa. V opačnom prípade ponechajte pole prázdne a v poli
Poznámky k výsledkom toho istého riadku tabuľky uveďte, že hodnota pH nie je
v modeli QSAR stanovená.>

Ďalšie informácie o výsledkoch
vrátane tabuliek

<Pri používaní modelu QSAR pre mnohozložkové látky a látky UVCB uveďte podrobnú
analýzu odhadov, ktoré viedli k výsledku>.

Súhrnné poznámky, prílohy
Súhrnné poznámky

Model (Q)SAR je platný model pre tento sledovaný parameter a použil sa v rámci jeho
sféry použiteľnosti. Látka použitá na účely predpovede je reprezentatívna pre
registrovanú látku.

Súhrn a závery žiadateľa
Závery

Odhad rozdeľovacej konštanty (log Pow) testovanej položky bol stanovený na
hodnotu 3,0.

Zhrnutie

Rozdeľovacia konštanta bola odhadnutá pomocou modelu X (Q)SAE. Tento model je
platný model pre túto látku, ktorá patrí do sféry použiteľnosti, ako sa vysvetľuje
v priložených správach. Rozdeľovacia konštanta bola odhadnutá na 3,0.

Tabuľka 7: Záznam o váhe dôkazov č. 2 v sekcii 4.7 – Rozdeľovacia konštanta: cieľový
záznam pre použitie prevzatých údajov z podpornej látky
Administratívne údaje
Sledovaný parameter

rozdeľovacia konštanta

Typ informácií

použitie prevzatých údajov z podpornej látky (štrukturálna analógia alebo náhrada)

Primeranosť štúdie

váha dôkazov
1. HYPOTÉZA PRE ANALÓGOVÝ PRÍSTUP
2. ZDROJOVÉ A CIEĽOVÉ CHEMICKÉ LÁTKY
3. ODÔVODNENIE ANALÓGOVÉHO PRÍSTUPU

Odôvodnenie typu informácií
Tento záznam o štúdii sledovaných parametrov je súčasťou prístupu založeného na
závažnosti dôkazov, ktorý tvoria prevzaté údaje (táto štúdia) a predpoveď modelu
QSAR. V oboch zdrojoch údajov sa uvádza rovnaká odhadovaná hodnota rozdeľovacej
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konštanty log Pow a obe postačujú na splnenie požiadaviek na informácie, ako sa
podrobnejšie vysvetľuje v poskytnutom súhrne sledovaných parametrov.
Krížový odkaz

<Prepojenie na záznam o štúdii sledovaných parametrov podľa sekcie 4.7, ktorý
obsahuje zdrojovú štúdiu; uveďte odôvodnenie/účel prepojenia ako zdroja prevzatých
údajov>

Materiály a metódy
Informácie o testovanom materiáli

[Látka v príklade je jednozložková látka; cieľ prevzatých údajov je zložka.]
<Prepojenie na záznam o testovanom materiáli>:
– Zloženie: Zložka; <prepojte s referenčnou látkou zodpovedajúcou cieľu prevzatých
údajov; uveďte štandardné identifikátory (čísla EC/CAS, chemický názov).>
– <uveďte ďalšie informácie o materiáli cieľa prevzatých údajov, ako je forma
a koncentrácia, podľa potreby.>

Výsledky a diskusia
Kľúčové výsledky

<skontrolované>

Typ

rozdeľovacia konštanta log Pow

Rozdeľovacia konštanta

2,8

Teplota

20,0 C

pH

7,0

Súhrnné poznámky, prílohy
Súhrnné poznámky

<podľa potreby>

Súhrn a závery žiadateľa
Závery

Rozdeľovacia konštanta (log Pow) zložky uvedenej medzi informáciami o testovanom
materiáli bola odhadnutá na 2,8 v podmienkach 20 °C a pH 7.

Zhrnutie

Rozdeľovacia konštanta bola odhadnutá na 2,8 pri teplote 20 °C a pH 7 z rozdeľovacej
konštanty zdrojovej štúdie X. Ako sa vysvetľuje v odôvodnení typu informácií, je
nepravdepodobné, aby rozdiely v molekulárnej štruktúre medzi cieľom a zdrojom
viedli k rozdielom rozdeľovacej konštanty, ktoré by boli väčšie ako typická chyba
v pokusoch testovacej metódy.

Neuvedenie údajov
Treba si uvedomiť, že záznamy o neuvedení údajov by nemali obsahovať informácie
o výsledkoch štúdií. Všetky podporné informácie o neuvedení údajov by sa mali uviesť
v samostatných záznamoch o štúdii sledovaných parametrov a označiť výberom príslušnej
možnosti v poli Adequacy of study (Primeranosť štúdie).

Tabuľka 8: Neuvedenie údajov v sekcii 4.13 – Horľavosť založené na tom, že štúdia
nie je technicky realizovateľná, pretože látka je kvapalina
Administratívne údaje
Sledovaný parameter

horľavé tuhé látky

Neuvedenie údajov

štúdia nie je technicky možná

Odôvodnenie neuvedenia údajov

štúdia sa nemusí robiť, pretože látka je kvapalina

Krížový odkaz

<Prepojte so záznamom zloženia sekcie 1.2, v ktorom sa registrovaná látka opisuje
ako kvapalina. Prepojte so záznamom o štúdii sledovaných parametrov sekcie 4.11
(záznamy kľúčovej štúdie alebo váhy dôkazov) pre výsledky teploty vzplanutia –
zodpovedajúca sledovanému parametru pre kvapaliny.>
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Tabuľka 9: Neuvedenie údajov v sekcii 5.1.2 – Hydrolýza založené na tom, že štúdia
nie je technicky realizovateľná, pretože látka je vysoko nerozpustná vo
vode
Administratívne údaje
Sledovaný parameter

hydrolýza

Neuvedenie údajov

štúdia nie je technicky možná

Odôvodnenie neuvedenia údajov

štúdia sa nemusí robiť, pretože látka je vysoko nerozpustná vo vode

Krížový odkaz

<Prepojte so záznamom o štúdii sledovaných parametrov sekcie 4.8 (záznamy
kľúčovej štúdie alebo váhy dôkazov), ktorý svedčí o nízkej rozpustnosti vo vode.>

Tabuľka 10: Neuvedenie údajov v sekcii 7.3.1 – Dráždivosť/žieravosť pre kožu
založené na tom, že štúdia in vitro nie je z vedeckého hľadiska potrebná
z dôvodu existujúcich výsledkov zo štúdie in vivo. Uplatňuje sa v prípade,
ak sa štúdia in vivo uskutočnila podľa prílohy VIII pred zmenou príloh
k nariadeniu REACH, ktorá zo štúdie in vitro robí štandardnú požiadavku
na informácie vo všetkých prílohách
Administratívne údaje
Sledovaný parameter

dráždivosť pre kožu: in vitro/ex vivo

Neuvedenie údajov

štúdia nie je vedecky potrebná / k dispozícii sú iné informácie,

Odôvodnenie neuvedenia údajov

štúdia dráždivosti pre kožu in vitro sa nemusí vykonať, pretože k dispozícii sú vhodné
údaje zo štúdie dráždivosti pre kožu in vivo

Krížový odkaz

<Prepojte so záznamom o štúdii sledovaných parametrov sekcie 7.3.1 (záznamy
kľúčovej štúdie alebo váhy dôkazov) pre dráždivosť pre kožu in vivo.>

Tabuľka 11: Neuvedenie údajov v sekcii 7.3.2 – Podráždenie oka založené na tom, že
štúdia nie je z vedeckého hľadiska potrebná z dôvodu existujúcej
klasifikácie
Administratívne údaje
Sledovaný parameter

podráždenie oka: in vitro/ex vivo

Neuvedenie údajov

štúdia nie je vedecky potrebná / k dispozícii sú iné informácie,

Odôvodnenie neuvedenia údajov

štúdia sa nemusí robiť, pretože je látka klasifikovaná ako dráždivá pre oči s rizikom ich
závažného poškodenia

Krížový odkaz

<Prepojte so záznamom GHS sekcie 2.1, ktorý obsahuje príslušnú klasifikáciu.>

Tabuľka 12: Neuvedenie údajov v sekcii 7.8.1 – Reprodukčná toxicita založené na
tom, že štúdia nie je potrebná, keďže zo štúdie toxicity po opakovaných
dávkach po 28 alebo 90 dňoch nevyplývajú nijaké nepriaznivé účinky na
reprodukčné orgány alebo tkanivá. Uplatňuje sa len v prípade informácií
potrebných podľa prílohy IX
Administratívne údaje
Sledovaný parameter

rozšírená štúdia jednogeneračnej reprodukčnej toxicity – základný návrh testovania
(kohorty ...)

Neuvedenie údajov

štúdia nie je vedecky potrebná / k dispozícii sú iné informácie,

Odôvodnenie neuvedenia údajov

iné: „štúdia sa nemusí robiť, pretože z výsledkov z 28/90-dňovej štúdie nevyplývajú
nijaké nepriaznivé účinky na reprodukčné orgány alebo tkanivá“ [registrujúci zadá
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voľný text]
<Prepojte so záznamom o štúdii sledovaných parametrov toxicity po opakovaných
dávkach sekcie 7.5.X, ktorý sa vykazuje neprítomnosťou účinkov na reprodukčné
orgány alebo tkanivá.>

Krížový odkaz

Návrh na testovanie
Pre štúdie vyžadované podľa príloh IX a X k nariadeniu REACH sa musí predložiť návrh na
testovanie, ak nie sú k dispozícii platné výsledky skúšky. V niektorých prípadoch môžu potrebu
predkladať návrh na testovanie vyvolať aj výsledky testov vykonaných v nižšom hmotnostnom
pásme. Polia uvedené ďalej predstavujú minimálne informácie potrebné na predloženie návrhu
na testovanie. V príslušných poliach ba sa mali uviesť všetky ďalšie informácie podstatné na
podporu návrhu na testovanie. V prípade návrhov na testovanie v sekciách 7.8.1 a 7.8.2 sú
potrebné doplňujúce informácie o koncepcii testu a živočíšnych druhoch (pozri príklad ďalej).

Tabuľka 13: Návrh na testovanie v sekcii 7.8.2 – Vývojová toxicita
Administratívne údaje
Sledovaný parameter

vývojová toxicita

Typ informácií

naplánovaná experimentálna štúdia

Odôvodnenie typu informácií

<Uveďte dôvody, prečo je tento test potrebný a prečo možnosti prispôsobenia
nestačia na vytvorenie potrebných informácií.>
Treba si uvedomiť, že tieto informácie budú vždy zverejnené na webovom sídle
agentúry ECHA.

Materiály a metódy
Usmernenie pre test

Metóda EÚ B.31 (Štúdia prenatálnej vývojovej toxicity)

Informácie o testovanom materiáli

<Pokiaľ to je možné, určite testovaný materiál, ktorého použitie v teste sa plánuje.>

Testované zvieratá
Druhy

9.7.6.

<Uveďte živočíšny druh, na ktorom sa test vykoná.>

Ako vypĺňať súhrny sledovaných parametrov

Súhrny sledovaných parametrov sa vytvárajú kliknutím pravým tlačidlom myši na príslušné
časti navigačného panela v ľavej časti obrazovky. S výnimkou prípadu, pri ktorom je pre
posúdenie látky relevantných niekoľko súbor údajov (pozri kapitolu 9.3 Objekt posudzovania),
na každý typ záznamu by normálne nemalo pripadať viac než jeden súhrn sledovaných
parametrov.
V kontexte nariadenia REACH sú súhrny sledovaných parametrov veľmi dôležité, pretože
informácie, ktoré sú v nich zhromaždené, využíva doplnok na vytváranie správ na vytvorenie
správy o chemickej bezpečnosti. Vybrané kľúčové hodnoty okrem toho majú slúžiť ako vstupné
parametre pre špecifický softvér používaný na pomoc v rámci procesu hodnotenia rizík, napr.
pre akýkoľvek nástroj na odhad expozície alebo nástroj na podávanie hodnotení a správ
o chemickej bezpečnosti agentúry ECHA v súvislosti s nariadením REACH (Chesar).
Súhrny sledovaných parametrov sú k dispozícii pre všetky sledované parametre v aplikácii
IUCLID. Existujú tri druhy súhrnov sledovaných parametrov:


Súhrny sledovaných parametrov na úrovni sledovaných parametrov (napr. sekcia
6.1.1 Krátkodobá toxicita pre vodné živočíchy) na určenie a odôvodnenie účelu, na ktorý sa
majú používať kľúčové štúdie pri ďalšom posudzovaní. Súhrn sledovaných parametrov sa
teda vo veľmi zostručnenej forme týka najrelevantnejších a najspoľahlivejších údajov.
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Súhrn sa môže obmedzovať na hlavné myšlienky jednej kľúčovej štúdie, ak je dostupná len
jedna štúdia, alebo poskytovať odôvodnenie toho, prečo sa výsledky danej štúdie považujú
za kľúčové údaje v prípade, ak sú dostupné viaceré štúdie. To isté platí aj vtedy, ak si
sledovaný parameter vyžaduje hodnotenie váhy dôkazov založené na viacerých štúdiách.
Šablóny pre takýto súhrn sledovaných parametrov zahŕňajú niekoľko polí na zadávanie
údajov, ktoré sa podrobnejšie vysvetľujú v kapitole 9.7.5 Ako vypĺňať súhrny sledovaných
parametrov,


Súhrny sledovaných parametrov pre hlavné sekcie, do ktorých sa nijaké údaje
týkajúce sa sledovaných parametrov nemôžu zadávať priamo. Napríklad, sekcie
sledovaných parametrov 6.1.1 Short-term toxicity to fish (Krátkodobá toxicita pre vodné
živočíchy), 6.1.2 Long-term toxicity to fish (Dlhodobá toxicita pre vodné živočíchy), 6.1.3
Short-term toxicity to aquatic invertebrates (Krátkodobá toxicita pre vodné bezstavovce)
atď. sú zoskupené v sekcii 6.1 Aquatic toxicity (Toxicita pre vodné prostredie). Šablóna pre
tieto súhrny sledovaných parametrov zvyčajne pozostáva z dvoch polí na zadávanie
voľného textu: Description of key information (Opis kľúčových informácií) a Additional
information (Doplňujúce informácie), ktoré sa nachádzajú na začiatku sekcií správy
o chemickej bezpečnosti ako záver sledovaného parametra. V určitých prípadoch sa tu
nachádza aj pole na odôvodnenie klasifikácie a označovania (pozri kapitolu 9.5.1 GHS),



Závery týkajúce sa nebezpečnosti pre životné prostredie a ľudské zdravie. Na
úrovni hlavného záhlavia sekcie 6 Ecotoxicological Information (Ekotoxikologické
informácie) a sekcie 7 Toxicological information (Toxikologické informácie) sú k dispozícii
špecifické šablóny na zaznamenávanie viac integrovaných informácií týkajúcich sa
posúdenia nebezpečnosti, napr. PNEC, DNEL, vrátane príslušných vstupných parametrov,
ale aj viac kvalitatívnych záverov týkajúcich sa nebezpečnosti. Šablóny pre súhrn záverov
týkajúcich sa nebezpečnosti sa podrobnejšie vysvetľujú v kapitole 9.7.5 Ako vypĺňať súhrny
sledovaných parametrov.

V týchto odsekoch sa podrobnejšie vysvetľujú rôzne typy.

Súhrny sledovaných parametrov na úrovni sledovaných parametrov
Súhrny sledovaných parametrov na úrovni sledovaných parametrov sú určené na určovanie
kľúčových informácií v sledovanom parametri na posúdenie. Tvorí ich skupina informácií:
Prepojenie na príslušné záznamy štúdií
V tejto časti uveďte prepojenie s najrelevantnejšou štúdiou (alebo štúdiami), z ktorých sa
extrapolovala kľúčová hodnota na hodnotenie chemickej bezpečnosti.
Opis kľúčových informácií
Tu uveďte krátky súhrn relevantných hodnôt sledovaného parametra s určitými kontextovými
informáciami o pôvode hodnoty. Konkrétne tu môžete uviesť informácie, ktoré nemožno
oznamovať v štruktúrovanejších poliach v sekcii Key value for chemical safety assessment
(Kľúčová hodnota pre hodnotenie chemickej bezpečnosti). Podľa potreby sa môže uviesť odkaz
aj na niekoľko kľúčových štúdií. Môžete uviesť určité informácie o neistote kľúčovej hodnoty
použitej na hodnotenie chemickej bezpečnosti (napríklad vrátane potenciálnych rozpätí
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hodnoty). Uviesť môžete aj kvalitatívnu charakteristiku niektorých vlastností (napr. úplne
rozpustné). Tento text sa používa najmä pre správu o chemickej bezpečnosti ako krátky súhrn
údajov. V prípade fyzikálno-chemických vlastností oznámených v sekcii 3 to zodpovedá
informáciám oznámeným v sekcii 1 správy o chemickej bezpečnosti nástrojom na vytváranie
správ. Údaje o sledovaných parametrov sa však majú charakterizovať čo najstručnejšie.

Tabuľka 14: Príklad, čo by sa mohlo oznamovať v poli Description of key
information (Opis kľúčových informácií)
Fyzikálno-chemické vlastnosti majú vplyv najmä na distribúciu a osud látky
Teplota topenia

54,6 – 55,8 °C pri 1,013 hPa (Usmernenie EHS A.1: Tepelné analýzy (diferenčná
kompenzačná kalorimetria) rozdeľovacia konštanta

Rozpustnosť vo vode

úplne miešateľné (Usmernenie EHS A.6)

Fototransformácia v ovzduší

T1/2 = 9,32 x 10-2 ročne (senzibilizátor: OH radikál) (AOP Win v 1.86))

Biodegradácia vo vode:
skríningové testovanie

Nie je ľahko biologicky degradovateľná: 0 – 8 % (BOD) za 28 dní, 0 – 1 % (HPLC) za 28 dní
(OECD TG 301C)

Fyzikálno-chemické vlastnosti prepojené s fyzikálnou nebezpečnosťou pre ľudské zdravie
Výbušnosť

Dolný limit výbušnosti: 3 % hmotnostnej koncentrácie vzduchu
Dolný limit výbušnosti: 3 % hmotnostnej koncentrácie vzduchu

Ekotoxikologické informácie
Krátkodobá toxicita pre vodné
živočíchy

LC50 (96h) < 100 mg/l pre Pimephales promelas (OECD TG 203, statický)

Toxikologické informácie

Toxicita po opakovaných
dávkach

Subchronická (90-dňová) ústna štúdia (sonda), laboratórny potkan (Sprague-Dawley)
pomer počtu samcov/samíc (usmernenie OECD 408, dobrá laboratórna prax): NOAEL:
700 mg/kg brutto hmotnosti za deň (nominálna) (samec)
Subakútna (28-dňová) ústna štúdia (sonda), laboratórny potkan (Wistar) pomer počtu
samcov/samíc (usmernenie OECD 408, dobrá laboratórna prax): NOAEL: > 1 000 mg/kg
brutto hmotnosti za deň (skutočná prijatá dávka) (samec/samica)

Genetická toxicita, in vitro

Génová mutácia (Reverzné mutácie v bakteriálnych vzorkách/Amesov test): S.
typhimurium TA 100: pozitívna s metabolickou aktiváciou aj bez nej; TA 1535: pozitívna
bez metabolickej aktivácie (ekvivalentná OECD TG 471)

Genetická toxicita in vivo

Chromozómová aberácia (test mikrojadier): negatívna (podobná OECD TG 474; 3
koncentrácie (2 x 100, 2 x 200 and 2 x 400 μg/kg brutto hmotnosti) podávané orálne
myšiam)

Kľúčová hodnota hodnotenia chemickej bezpečnosti.
Počíta sa s informáciami na identifikáciu kľúčových hodnôt, ktoré sa môžu následne použiť pri
hodnotení chemickej bezpečnosti ako vstupné parametre pre odhad expozície alebo na
odvodenie záverov o (eko)toxikologickej nebezpečnosti, klasifikácii a označovaní. Na to, aby sa
umožnilo použitie akéhokoľvek špecifického softvéru, poskytuje sa len minimálny počet
štruktúrovaných polí.
Úlohou kľúčových hodnôt je zostručniť údaje zhrnuté v poli Short description of key information
(Stručný opis kľúčových informácií) na číselnú hodnotu alebo záverečnú poznámku (napr.
negatívne/pozitívne) vybranú z rozbaľovacieho zoznamu. V prípade číselného poľa možno
zadať len hodnotu, t. j. žiadny rozsah ani operátory menší ako či väčší ako. Môže sa vyžadovať
konverzia na vopred definovanú jednotku alebo teplotu, ak je to uvedené v označení poľa
(napr. Koc pri 20 °C), hoci vo väčšine prípadov možno jednotku uviesť v samostatnom poli Unit
(Jednotka).
Ak kľúčová hodnota určená v údajoch zo štúdie nie je číselná hodnota, ale rozsah, alebo ak sa
pred ňou nachádza niektoré z týchto znamienok (<, <=, > alebo >=), budete musieť uviesť
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hodnotu, ktorú považujete za najvhodnejšiu pre následné používanie hodnoty ako vstupnej
hodnoty pre proces posúdenia expozície. Funkčnosť nástrojov na posudzovanie, ako je Chesar,
závisí od dostupnosti kľúčových hodnôt zadaných v súhrnoch sledovaných parametrov aplikácie
IUCLID (napr. molekulová hmotnosť, tlak pary, rozpustnosť vo vode, biodegradovateľnosť).
Z dôvodu transparentnosti sa do poľa Additional information (Doplňujúce informácie) uvádza
odôvodnenie hodnôt odvodených používateľom.






v prípade fyzikálno-chemických vlastností a vlastností týkajúcich sa osudu kľúčovú hodnotu
tvorí hodnota, ktorú možno použiť na odhad deterministickej hodnoty expozície. Vyberte
preto hodnotu, ktorá vedie k odhadu reálne najhoršej expozície;
Ako príklad parametra odvodeného používateľom, ak je látka v prípade rozpustnosti vo
vode úplne rozpustná: zadajte náležitú hodnotu koncentrácie (napr. 1 g/L), ktorá patrí do
kategórie s najväčšou rozpustnosťou používanej v príslušnom nástroji posudzovania,
kľúčovú hodnotu v prípade sledovaných parametrov nebezpečnosti pre životné prostredie
tvorí deskriptor dávky (napr. LC50 alebo NOEC), ktoré sa môžu použiť na odvodenie PNEC.
Vyberte preto najnižšiu relevantnú hodnotu.
Ako príklad parametra odvodeného používateľom, ak je v prípade vodnej dlhodobej toxicity
pre vodné živočíchy k dispozícii LOEC vo výške 1 mg/L (čo zodpovedá účinku > 10 a <
20 %): vypočítajte NOEC ako LOEC/2 a v poli pre NOEC zadajte hodnotu 0,5 mg/L,
v prípade sledovaných parametrov pre ľudské zdravie sa kľúčová hodnota ďalej diferencuje
na skupinu štruktúrovaných údajov, ktoré sa môžu použiť na odvodenie DNEL (preto
vyberte najnižšiu relevantnú hodnotu) alebo kvalitatívny záver (napr. dráždivá látka).
Štruktúra sa môže líšiť v závislosti od sledovaného parametra. Tieto informácie možno
oznamovať, keďže je užitočné v náležitom prípade určiť vhodné hodnotiace faktory na
odvodenie hodnoty DNEL:
i.

záver sledovaného parametra: pozorovaný nepriaznivý účinok/nepozorovaný
nijaký nepriaznivý účinok/štúdia nie je k dispozícii/štúdia nie je k dispozícii
(potrebné ďalšie informácie),

ii. výber sledovaného parametra, ktorý umožňuje odvolať sa na záznam o štúdii
sledovaných parametrov,
iii. odôvodnenie výberu na zdokumentovanie, prečo sa vybraná štúdia považuje za
vhodnú na vytvorenie záveru o nebezpečnosti pre daný sledovaný parameter,
iv. úroveň účinku (v prípade potreby) na oznámenie úrovne účinku z vybranej štúdie,
v. druh testu (v prípade potreby) na oznámenie druhu testu z vybranej štúdie,
vi. druhy (v prípade potreby) na oznámenie živočíšnych druhov, na ktorých sa
uskutočnila vybraná štúdia,
vii. Kvalita celej databázy opísaná rozličnými faktormi, ako je napríklad to, do akej
miery dostupné informácie spĺňajú požiadavky nariadenia REACH na údaje na
základe hmotnosti (úplnosť databázy), a spoľahlivosť a dôslednosť v rôznych
štúdiách (kvalita testovacej metódy, veľkosť štatistickej závažnosti návrhu štúdie
a biologická hodnovernosť, vzťahy medzi dávkou a odozvou a štatistické
testovanie).
Odôvodnenie (ne)klasifikácie
Dostupné pre niektoré sledované parametre (pozri kapitolu 9.5.1 GHS).
Doplňujúce informácie
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V tomto poli typu RTF opíšte výklad kľúčových informácií, ku ktorým ste pri danom sledovanom
parametri dospeli. K tomu patria napríklad:








Závery týkajúce sa posúdenia nebezpečnosti sledovaného parametra. Napríklad v prípade
fyzikálno-chemických vlastností spojených s fyzikálnou nebezpečnosťou pre ľudské zdravie
sa charakterizuje potenciálna schopnosť látky spôsobovať nepriaznivé účinky.
Diskusia o možných chýbajúcich údajoch.
Relevantnosť výsledkov pre hodnotenie rizík. Napríklad v prípade ľudského zdravia rozsah,
v akom sú výsledky štúdie na zvieratách podstatné.
Zdôvodnenie výberu kľúčovej štúdie/štúdií a výberu kľúčovej hodnoty, ktoré podľa vášho
uváženia charakterizujú sledovaný parameter. Patrí sem diskusia o najdôležitejších
identifikovaných informáciách a v niektorých prípadoch o štúdiách, ktoré sa považujú za
nespoľahlivé, ale prinášajú dôležité výsledky. Uviesť sa má aj diskusia o tom, prečo boli
nahradené inými štúdiami. Podobne sa má odôvodniť aj analýza váhy dôkazov založená na
menej spoľahlivých údajoch alebo na použití publikovaných údajov, ktorých spoľahlivosť sa
nedá posúdiť pre obmedzené uvádzanie údajov. V prípade sledovaných parametrov pre
ľudské zdravie by sa tieto dôvody mali uviesť v poli Justification for selection (Odôvodnenie
výberu).
Ak sa ako relevantné na hodnotenie určili viaceré štúdie, prediskutujte možné dôvody
získania iných výsledkov (ak sa vyskytli), napr. rozdiely v čistote/nečistote použitej
skúšobnej látky, rozdiely v metódach a skúšobných podmienkach atď.

Tieto diskusie nemusia byť potrebné v prípade jednoduchých sledovaných parametrov
v bežných situáciách, napríklad v prípade rozpustnosti vo vode.

Tabuľka 15: Príklad, čo by sa mohlo oznamovať v poli Additional information
(Doplňujúce informácie)
Fyzikálno-chemické vlastnosti majú vplyv najmä na distribúciu a osud látky

Biodegradácia

Testovaná položka sa nesmie považovať za ľahko biodegradovateľnú. Keďže však látka
stále degraduje v rozpätí medzi 40 – 60 % v rámci vývoja oxidu uhličitého, ide o jasný
náznak, že došlo k rozsiahlej primárnej biodegradácii V usmernení REACH k požiadavkám
na informácie R.7b sa uvádza, že „keď z výsledkov testov ľahkej biodegradability vyplýva,
že kritérium pre úroveň overenia je takmer splnené (t. j. teoretická spotreba kyslíka je
mierne pod 60 %), tieto výsledky možno použiť na preukázanie inherentnej
biodegradovateľnosti.“ Preto sa látka považuje za látku inherentne biodegradovateľnú.

Fyzikálno-chemické vlastnosti prepojené s fyzikálnou nebezpečnosťou pre ľudské zdravie

Horľavosť

Teplota vznietenia horľavej kvapaliny je 13 °C. Dolné a horné limity výbušnosti/horľavosti
sú v rozpätí medzi 3 až 19 % hmotnostnej koncentrácie vzduchu.
Výpary látky sú ťažšie ako vzduch. Pre vysoký tlak pary (…) sa od kvapalnej fázy očakáva
významné odparovanie. Pri teplotách prevyšujúcich 300 stupňov sa môžu vyskytnúť
prípady samovznietenia a rozkladu.

Okrem toho v prípade niekoľkých sledovaných parametrov pre ľudské zdravie (7.5 repeated
dose toxicity (toxicita po opakovaných dávkach), 7.6 genetic toxicity (genetická toxicita), 7.7
carcinogenicity (karcinogenita), 7.8 toxicity to reproduction (reprodukčná toxicita), 7.9.1
neurotoxicity (neurotoxicita), 7.9.2 immunotoxicity (imunotoxicita)) môžete v poli Mode of
action analysis / human relevance framework (Analýza spôsobu účinku / rámec relevantnosti
pre ľudí) oznámiť analýzu spôsobu účinku registrovanej látky. Na oznámenie tejto analýzy sa
odporúča, aby ste si preštudovali šablónu dostupnú na adrese:
http://echa.europa.eu/web/guest/support/guidance-on-reach-and-clpimplementation/formats.
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Závery o posúdení nebezpečnosti17
V prípade dokumentácie s látkami s hmotnosťou nad 10 ton sa musí predložiť správa
o chemickej bezpečnosti (príloha I k nariadeniu REACH). Táto správa by mala obsahovať
posúdenie nebezpečnosti, v ktorom by, ak je to možné, mali byť odvodené hodnoty PNEC
a DNEL. V prípade, ak látka spĺňa kritériá klasifikácie aspoň pri jednom nebezpečenstve, alebo
ak sa vyhodnotí ako látka PBT alebo vPvB, musí sa vykonať posúdenie expozície. V takom
prípade možno rozsah posúdenia expozície v rámci nariadenia REACH a typ alebo
charakterizáciu rizika, ktorá sa má vykonať, vyvodiť zo záveru posúdenia nebezpečnosti pre
každý cieľ ochrany týkajúci sa životného prostredia a pre každý spôsob expozície a typ účinku
na ľudské zdravie:





ak záverom je, že sa nezistilo nijaké nebezpečenstvo, nie je potrebné vykonávať posúdenie
expozície,
ak boli odvodené hodnoty PNEC alebo DNEL, musí sa vykonať kvantitatívna charakterizácia
rizika,
ak bola odvodená hodnota DMEL alebo iná toxikologická prahová hodnota, musí sa vykonať
čiastočne kvantitatívne posúdenie,
vo všetkých ostatných prípadoch sa musí vykonať kvalitatívna charakterizácia rizika.

Viac informácií sa nachádza v časti D usmernenia: Rámec pre posúdenie expozície, ktorá je
k dispozícii na adrese http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach.

Závery týkajúce sa nebezpečnosti pre životné prostredie (vrátane PNEC)
V súhrne sledovaného parametra sekcie 6 Ecotoxicological information (Ekotoxikologické
informácie) sa pre každý cieľ ochrany musí zo zoznamu Hazard assessment conclusion (Závery
o posúdení nebezpečnosti) vybrať jedna z možností.
Na základe výsledkov posúdenia nebezpečnosti sa musí vybrať buď hodnota PNEC a uviesť
číselná hodnota a jednotka, alebo sa zo zoznamu musí vybrať dôvod, prečo hodnota PNEC nie
je k dispozícii. Ak bola hodnota PNEC odvodená, uveďte v poliach Assessment factor
(Hodnotiaci faktor) a Extrapolation method (Metóda extrapolácie) doplňujúce informácie o jej
odvodení.
V prípade, ak nebola odvodená nijaká hodnota PNEC, v poli Explanation for hazard conclusion
(Vysvetlenie záveru týkajúceho sa nebezpečnosti) by sa malo uviesť vysvetlenie.
Závery týkajúce sa nebezpečnosti pre ľudské zdravie (vrátane hodnôt DN(M)EL)
V súhrne sledovaného parametra sekcie 7 Toxicological information (Toxikologické informácie)
sa pre každú nebezpečnosť v poliach Workers (Pracovníci) a General population (Všeobecná
populácia) musí zo zoznamu Hazard assessment conclusion (Závery o posúdení nebezpečnosti)
vybrať jedna z možností. Medzi tieto závery patrí:



odvodenie hodnôt DNEL alebo DMEL z deskriptorov dávky vzbudzujúcich najväčšie obavy
(zvyčajne najnižšie hodnoty NOAEL alebo LOAEL) na spôsob expozície a typ účinku,
odvodenie kvalitatívneho opisu úrovne a typu nebezpečnosti (nízka, stredná alebo vysoká
nebezpečnosť) pre prahové účinky, ako je podráždenie alebo senzibilizácia v prípade, ak
chýba deskriptor dávky. Toto platí aj pre neprahové účinky, pri ktorých nemožno odvodiť
nijakú hodnotu DMEL (napr. mutagenita),

Usmernenia sú k dispozícii na adrese: http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safetyassessment.
17
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vyhlásenie no hazard identified (nezistená nijaká nebezpečnosť) pre spôsob expozície a pre
typ účinku v prípade, ak v oznamovaných štúdiách neboli pozorované nijaké nepriaznivé
účinky pri limitujúcej dávke,
vyhlásenia súvisiace so záverom, že dostupné informácie nepodporujú záver týkajúci sa
nebezpečnosti látky v prípade určitého spôsobu expozície alebo typu účinku. Medzi tieto
vyhlásenia môžu patriť dva prípady hodnotení:
i.

Hazard unknown but no further hazard information necessary as no exposure
expected (Nebezpečnosť nie je známa, nie sú však potrebné nijaké ďalšie
informácie o nebezpečnosti, keďže sa neočakáva nijaká expozícia): táto možnosť
sa má označiť vtedy, ak sa na základe toho, že sa neočakáva nijaká expozícia,
upustilo od vytvorenia informácií o nebezpečnosti. V takom prípade by sa
v posúdení expozície mali opísať podmienky používania, za ktorých sa zabránilo
expozícii,

ii. Insufficient data available (further information necessary) (K dispozícii sú
nedostatočné údaje (potrebné ďalšie informácie)): na oznámenie návrhu na
testovanie.
Ak bola hodnota DNEL odvodená, uveďte v poli DNEL related information (Informácie súvisiace
s hodnotou DNEL) doplňujúce informácie o jej odvodení.
Ak dôjde k odchýlke od štandardného hodnotiaceho faktora, mali by ste vo svojom odôvodnení
určiť, ako boli zohľadnené tieto faktory z oddielu 1.4.1 prílohy I:





neistota vyplývajúca okrem iných činiteľov aj z variability experimentálnych údajov
a z vnútrodruhových a medzidruhových rozdielov,
charakter a závažnosť účinku,
senzitivita ľudskej (podskupiny) populácie, pre ktorú platia kvantitatívne a/alebo
kvalitatívne informácie o expozícii,
a skutočnosť, že hodnota DNEL zohľadňuje pravdepodobné spôsoby, trvanie a frekvenciu
expozície.

Viac informácií sa nachádza v texte pomocníka aplikácie IUCLID pre jednotlivé polia.

9.7.6.1.

Kalkulačka na výpočet hodnoty DNEL v aplikácii IUCLID

Aplikácia IUCLID 6 zahŕňa funkciu DNEL calculator (kalkulačka na výpočet hodnoty DNEL).
Cieľom kalkulačky na výpočet hodnoty DNEL v aplikácii IUCLID je podporiť výpočet odvodenej
hladiny, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom (DNEL) na pracovníkov a všeobecnú
populáciu, pokiaľ ide o dlhodobé systémové účinky pri orálnej a dermálnej ceste expozície
a inhalácii na základe Usmernenia agentúry ECHA k požiadavkám na informácie a k hodnoteniu
chemickej bezpečnosti, kapitoly R.8.
Súčasná verzia DNEL calculator (kalkulačky na výpočet hodnoty DNEL) podporuje iba výpočet
hodnôt DNEL, pokiaľ ide o dlhodobé systémové účinky na základe účinkov v závislosti od dávky
týkajúce sa toxicity opakovaných dávok a reprodukčnej toxicity. Nepodporuje výpočet hodnôt
DNEL, pokiaľ ide o akútnu toxicitu ani lokálne účinky, ani použitie údajov o ľuďoch a výpočet
hodnoty DNEL pre prahové karcinogény. Kalkulačka napokon nepodporuje ani výpočet
odvodenej hladiny, pri ktorej dochádza k minimálnym účinkom (DMEL) pri neprahových
nebezpečenstvách.
Kalkulačka na výpočet hodnoty DNEL je dostupná po kliknutí pravým tlačidlom myši na súhrn
sledovaného parametra v sekcii 7 Toxicological information (toxikologické informácie) v súbore
údajov o látke alebo v šablóne. Kalkulačka vypočíta štandardné hodnoty DNEL na základe
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údajov uvedených v súbore údajov v súhrnoch sledovaného parametra v sekciách 7.1, 7.5
a 7.8. Registrujúci môže v prípade potreby zmeniť niektoré parametre štandardných výpočtov,
ak poskytne odôvodnenie. Výsledok sa automaticky objaví v súhrne sledovaného parametra
v sekcii 7. Závery o nebezpečenstve v súvislosti s lokálnymi účinkami a akútnymi účinkami sa
musí registrujúci manuálne oznámiť priamo v súhrne sledovaného parametra.
Viac informácií o DNEL calculator (kalkulačke na výpočet hodnôt DNEL) aplikácie IUCLID
sa nachádza v systéme pomocníka aplikácie IUCLID.

9.8.

Sekcia 11 – Guidance on safe use (Usmernenie o bezpečnom
používaní)

Podľa oddielu 5 prílohy VI k nariadeniu REACH musíte predložiť usmernenie o bezpečnom
používaní, ktoré bude obsahovať tieto informácie:






opatrenia na poskytnutie prvej pomoci,
protipožiarne opatrenia,
opatrenia pri náhodnom uvoľnení látky,
manipulácia a skladovanie,
dopravné informácie.

V prípadoch, ak sa nevyžaduje správa o chemickej bezpečnosti, musíte oznámiť tieto
doplňujúce informácie:
 kontrola expozície/osobná ochrana,
 stabilita a reaktivita,
 opatrenia pri zneškodňovaní.
V prípade spoločných predkladaní môže usmernenie o bezpečnom používaní podať za všetkých
členov hlavný registrujúci, alebo ho môže každý člen podať samostatne.

Oznámené informácie musia byť v súlade s informáciami v karte bezpečnostných údajov
v prípade, ak je karta bezpečnostných údajov potrebná.

9.9.

Sekcia 13 – Assessment reports (Hodnotiace správy)

Táto sekcia umožňuje pripojiť ako prílohy rôzne správy.
Je to aj sekcia, v ktorej sa v prípade potreby ako príloha pripája správa o chemickej
bezpečnosti. V článku 14 nariadenia REACH sa vyžaduje vykonanie hodnotenia chemickej
bezpečnosti a jeho doloženie v správe o chemickej bezpečnosti. Táto požiadavka sa týka látok,
ktoré sa vyrábajú alebo dovážajú v množstvách 10 ton a viac ročne s niektorými výnimkami
uvedenými v článku 14 ods. 2.
Ak pripájate správu o chemickej bezpečnosti:

Step 1.

V sekcii 13 vytvorte záznam a pomenujte záznam zmysluplným názvom, napr.
správa o chemickej bezpečnosti.

Step 2.

Správu o chemickej bezpečnosti pripojte ako prílohu v poli Document/report
(Dokument/správa).

Step 3.

Zo zoznamu Type of report (Typ správy) vyberte možnosť REACH Chemical safety
report (CSR) (Správa o chemickej bezpečnosti REACH). V zozname CSR contains
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(Správa o chemickej bezpečnosti obsahuje) vyberte obsah priloženej správy, t. j. či
správa obsahuje len časť A, časť B s posúdením nebezpečnosti, časť B s expozičnými
scenármi alebo všetky uvedené časti.

Step 4.

V ďalšom poli vyberte type of CSR (typ správy o chemickej bezpečnosti): ak ste
hlavný registrujúci, či ide o spoločnú správu o chemickej bezpečnosti, ktorú
predkladáte za všetkých členov, alebo či ide o vašu vlastnú správu o chemickej
bezpečnosti. Uviesť môžete aj to, či je vaša správa o chemickej bezpečnosti založená
na spoločne pripravovanej správe.

Step 5.

V poli Chemical safety assessment/report tool used (Použitý nástroj na prípravu
hodnotenia chemickej bezpečnosti alebo správy o chemickej bezpečnosti) uveďte,
aký typ nástroja sa použil pri vykonávaní hodnotenia chemickej bezpečnosti
a vytvorení správy o chemickej bezpečnosti (napr. či ste použili nástroj Chesar). Ak
ste použili niektorý nástroj, môžete pripojiť aj súbor exportu z tohto nástroja
vytvorením ďalšieho záznamu v sekcii 13 a výberom možnosti REACH Chemical
safety assessment/exposure estimation tool export file (Súbor exportu nástroja pre
hodnotenie chemickej bezpečnosti REACH alebo pre odhad expozície).

Step 6.

V ďalších poliach môžete poskytnúť doplňujúce údaje o pripojených súboroch
(napríklad, ak pripojíte súbor exportu nástroja pre hodnotenie, možno budete chcieť
uviesť použitú verziu) alebo iné vysvetlenia.

Spoločná správa o chemickej bezpečnosti
V prípade spoločného predkladania sa členovia môžu dohodnúť, že hlavný registrujúci predloží
spoločnú správu o chemickej bezpečnosti v mene niektorých alebo všetkých členov spoločnej
registrácie. Posúdenie nebezpečnosti by malo byť vždy súčasťou spoločného predkladania. Keď
sa očakáva posúdenie expozície, registrujúcim sa odporúča, aby predložili spoločnú správu
o chemickej bezpečnosti. Dokumentácia hlavného registrujúceho by mala v sekcii 3.5 zahŕňať
všetky použitia, na ktoré sa vzťahuje spoločná správa o chemickej bezpečnosti, a s použitím
poľa Related assessment (Súvisiace posúdenie) v sekcii 3.5 dokumentovať, či tieto použitia i)
sú posúdené v spoločnej správe o chemickej bezpečnosti alebo ii) sú posúdené v spoločnej
správe o chemickej bezpečnosti, ale s výnimkou vlastných použití hlavného registrujúceho.
Registrujúci členovia zahrnú svoje použitia do sekcie 3.5 a v poli Related assessment
(Súvisiace posúdenie) v sekcii 3.5 uvedú, že použitia sú posúdené v spoločnej správe
o chemickej bezpečnosti. Spoločnú správu o chemickej bezpečnosti by mal predložiť iba hlavný
registrujúci. Odporúča sa, aby hlavný registrujúci poskytol registrujúcim členom dokumentáciu
s podrobnosťami o tom, ako boli použitia, na ktoré sa vzťahuje spoločná správa o chemickej
bezpečnosti, opísané v sekcii 3.5 aplikácie IUCLID. Dokument by mohol byť poskytnutý ako
súbor exportu z aplikácie IUCLID.
Hlavný registrujúci alebo jednotliví členovia môžu navyše oznámiť a posúdiť jednotlivé použitia,
ktoré sú podstatné len pre nich. Potom môžu predložiť čiastkovú správu o chemickej
bezpečnosti časť B, ktorá obsahuje iba kapitoly 1, 2, 9 a 10, a doplniť príslušné použitia
do sekcie 3.5. V poli Related assessment (Súvisiace posúdenie) by sa malo označiť, že použitia
sú posúdené vo vlastnej správe o chemickej bezpečnosti.
Je dôležité, aby každý registrujúci oznámil každé použitie, či už je posúdené v spoločnej správe
o chemickej bezpečnosti, alebo vo vlastnej správe o chemickej bezpečnosti, alebo je vylúčené
z posúdenia.
Ak správu o chemickej bezpečnosti obsahujúcu posúdenie expozície poskytne hlavný
registrujúci v mene registrujúcich členov, každý registrujúci člen by mal stále poskytnúť časť A
správy o chemickej bezpečnosti, kde potvrdí, že vo vlastnom podniku uplatňuje opatrenia
manažérstva identifikovaných rizík a že takisto oznámil požadované opatrenia manažérstva
rizík relevantné pre jeho zákazníkov.
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Nepredloženie správy o chemickej bezpečnosti
V článku 14 ods. 2 nariadenia REACH sa stanovujú určité podmienky, za ktorých sa nemusí
vykonať posúdenie chemickej bezpečnosti. Ak vaša látka spĺňa podmienky podľa článku 14
ods. 2, stále musíte vytvoriť záznam v sekcii 13, aby sa dokumentácia považovala za úplnú.
V zozname Type of report (typ správy) zvoľte možnosť REACH Chemical safety report (CSR)
(správa o chemickej bezpečnosti REACH) a uveďte dôvod nepredloženia správy o chemickej
bezpečnosti v poli Discussion (diskusia). V odôvodnení musíte jasne doložiť, ako látka spĺňa
podmienky stanovené v článku 14 ods. 2, napr., že látka sa dováža ako zmes alebo materiál,
v ktorých sa vyskytuje v hodnote nižšej, než je medzná hodnota príslušná pre túto látku.
Odôvodnenie musí byť špecifické pre registrovanú látku; všeobecný odkaz na článok 14 ods. 2
nie je postačujúci na nepredloženie správy o chemickej bezpečnosti.


Ak uplatňujete výnimku, ktorá sa poskytuje podľa článku 14 ods. 2, na osobitný prípad
monoméru dovážaného v polyméri, musíte okrem uvedených povinností preukázať, že
látka sa opakovane nevyskytuje (t. j. neuvoľňuje sa z polyméru) počas svojho životného
cyklu alebo po uvoľnení do životného prostredia.

Nástroj na vytváranie správ aplikácie IUCLID
Ak vyplníte informácie v sekcii 13.1 Správa o chemickej bezpečnosti (časť A), nástroj
na vytváranie správ aplikácie IUCLID vyplní aj časť A vašej správy o chemickej bezpečnosti.
Tento záznam obsahuje tri časti, ktoré sa majú oznámiť v troch textových poliach záznamu:


Zhrnutie opatrení manažérstva rizík: nie je potrebné opakovať opis opatrení manažérstva
rizík uvedených v časti B. Odkaz na príslušné expozičné scenáre v časti B stačí. Vyhlásenie,
že tieto opatrenia boli vykonané: toto je odkaz na výrobu a vlastné použitia registrujúceho.
Vyhlásenie, že tieto opatrenia boli oznámené zákazníkom prostredníctvom rozšírenej karty
bezpečnostných údajov.

Keď je prostredníctvom nástroja na vytváranie správ vytvorená správa o chemickej
bezpečnosti, musí sa pripojiť k sekcii 13, ako je vysvetlené vyššie.

9.10. Sekcia 14 – Information requirements (Požiadavky na
informácie)
9.10.1.

Sekcia 14 – Kritériá prílohy III

Štandardné požiadavky na informácie pre registrácie hmotnostného pásma látok 1 – 10 ton
podľa nariadenia REACH sú vymedzené v prílohe VII k nariadeniu REACH, ktorá je rozdelená
na dva typy informácií:



informácie o fyzikálno-chemických vlastnostiach látky požadované pre všetky látky
v hmotnostnom pásme 1 – 10 ton ročne, a
informácie o toxikologických a ekotoxikologických vlastnostiach pre všetky nezavedené
látky a tie zavedené látky, ktoré spĺňajú kritériá prílohy III k nariadeniu REACH.

Ak registrujete zavedenú látku v hmotnostnom pásme 1 – 10 ton, ktorá nemá nijaké vlastnosti
vzbudzujúce obavy, ako sa uvádza v prílohe III k nariadeniu REACH, môžete využiť obmedzené
požiadavky na informácie a predložiť svoju registračnú dokumentáciu len s fyzikálno-
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chemickými informáciami (pozri aj prílohu Prehľad požiadaviek na sledované parametre
a na informácie). V tomto scenári musíte vyplniť požiadavky na informácie podľa kritérií prílohy
III v sekcii 14 aplikácie IUCLID, aby ste odôvodnili svoj prístup. Tento postup sa vzťahuje na
hlavnú dokumentáciu a dokumentáciu členov, ktoré obsahujú len fyzikálno-chemické
informácie:
1. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku kritériá Annex III (Príloha III) z navigačného
panela v ľavej časti obrazovky.
2. Vyberte možnosť New fixed record (Nový pevný záznam).
3. Vytvorí sa nový záznam so skupinou otázok.
Tieto otázky alebo body v zázname vás prevedú jednotlivými krokmi rôznych možností
týkajúcich sa látky, na ktorú sa vťahuje príloha III k nariadeniu REACH, aby ste preukázali, že
sa na vašu látku nevzťahujú jej kritériá. Na všetky odpovede musíte odpovedať výberom
možností Yes (Áno) alebo No (Nie) z príslušných zoznamov. Svoj záver budete môcť v prípade
potreby odôvodniť vysvetlením v poli s voľným textom a pripojením doplňujúcich dokumentov.
Agentúra ECHA na podporu úsilia registrujúcich pri posudzovaní, či ich látka spĺňa kritériá
prílohy III k nariadeniu REACH, vytvorila zoznam látok, pri ktorých existujú dôkazy, že by
mali pravdepodobne spĺňať uvedené kritériá. Zoznam látok spolu s názornými príkladmi, ako
ho používať, je k dispozícii na adrese https://echa.europa.eu/information-onchemicals/annex-iii-inventory. Agentúra ECHA navyše vypracovala podporný materiál
s prehľadom efektívneho procesu zloženého z niekoľkých krokov pre spoločnosti, ako
zohľadňovať prílohu III k nariadeniu REACH v súvislosti so svojou registráciou. Viac
informácií sa nachádza na webovej stránke venovanej prílohe III na adrese
https://echa.europa.eu/support/registration/what-information-you-need/reducedinformation-requirements.

9.10.2.

Sekcia 14 – Vynechanie informácie pri registrácii podľa nariadenia
REACH

V tejto sekcii môžete predložiť časť údajov registračnej dokumentácie samostatne, mimo
spoločne dohodnutých údajov spoločného predkladania. Ak ste vybrali údaje na odstúpenie,
mali by ste vytvoriť nový záznam, a potom môžete pridať niekoľko blokov kliknutím na tlačidlo
. Pri každom bloku, ktorý v sekcii vytvoríte, musíte uviesť odôvodnenie odstúpenia, ktoré sa
vzťahuje na všetky dokumenty v danom bloku. Odôvodnenie by sa malo riadiť ustanoveniami
stanovenými v článku 11 ods. 3 alebo v článku 19 ods. 2 nariadenia REACH.
Viac informácií o možnostiach a mechanizmoch odstúpenia od spoločného predkladania sa
nachádza v Usmernení o spoločnom využívaní údajov na tejto adrese:
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach.
Viac informácií o tom, ako vytvoriť úplnú dokumentáciu pri odstúpení od určitých údajov
po spore, možno nájsť v kapitole 10.2 tejto príručky.

10. Ako vytvoriť dokumentáciu
Po zadaní všetkých príslušných informácií do súboru údajov o látke je ďalším krokom
vytvorenie dokumentácie.
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Odporúča sa, aby ste pred vytvorením dokumentácie skontrolovali úplnosť súboru údajov
o látke spustením sprievodcu Validation assistant (Sprievodca validáciou). Viac informácií
o používaní sprievodcu sa nachádza v systéme pomocníka IUCLID.
Toto môže byť aj dobrá príležitosť na overenie, či možno zlepšiť kvalitu súboru údajov pred
vytvorením dokumentácie. Pozrite sa na webovú stránku Ako vylepšiť dokumentáciu na
webovom sídle agentúry ECHA: http://echa.europa.eu/support/how-to-improve-yourdossier.
1. Ak chcete vytvoriť dokumentáciu, otvorte zoznam dostupných súborov údajov o látke tým,
že kliknete na možnosť Substance (Látka)

na domovskej stránke IUCLID.

2. Všetky dostupné látky (v rámci limitov výsledkov vyhľadávania spravovaných
v predvoľbách používateľa) sa zobrazia na navigačnom paneli v ľavej časti obrazovky. Ak sa
látka neobjaví v zozname, môžete ju vyhľadať pomocou panela vyhľadávania. Ak je zoznam
veľmi dlhý, výsledky môžete filtrovať tak, že napíšete názov (jeho časť) látky do poľa
s filtrom.
3. Vyberte látku, pre ktorú chcete vytvoriť dokumentáciu.
4. Pravým tlačidlom myši kliknite na látku v zozname výsledkov hľadaného výrazu.
V kontextovej ponuke vyberte položku Create Dossier (Vytvoriť dokumentáciu).
5. Po výbere možnosti Create dossier (Vytvoriť dokumentáciu) sa zobrazí sprievodca
vytvorením dokumentácie. Riaďte sa krokmi v sprievodcovi vytvorením dokumentácie.
Ako základná možnosť sa v sprievodcovi vytvorením dokumentácie zobrazia len dva kroky:
Select submission type (Výber typu predloženia) (1) a Complete the dossier header
(Vyplnenie záhlavia dokumentácie) (5). Ak chcete zmeniť základné nastavenia tak, aby ste
získali viac možností, označte políčko Use advanced settings (Použiť rozšírené nastavenia).
1. Výber typu predloženia.
Voľba správnej šablóny dokumentácie prostredníctvom výberu typu predloženia je nevyhnutná
na úspešné predloženie. Pred exportovaním dokumentácie sa musíte presvedčiť, že vybraná
šablóna zodpovedá plánovanému predloženiu.
Ak je zaškrtnuté políčko Use advanced settings (Použiť rozšírené nastavenia), pokračujte
krokmi č. 2 – 4, ak ste ponechali základné nastavenia (odporúčaný postup), prejdite priamo na
krok č. 5:
2. Definujte úroveň dôvernosti prostredníctvom výberu vlajok ochrany údajov. Ak ste
v súbore údajov o látke uviedli vlajky dôvernosti alebo regulačného programu, zadajte
v tomto kroku do dokumentácie relevantné informácie uvedením príslušných vlajok.
V prípade pochybností sa odporúča označiť predvolenú možnosť „All fields – including
confidential test material information (Všetky polia – vrátane informácií o dôverných
materiáloch testovania)“. Agentúra ECHA posúdi dôvernosť informácií a poskytnuté
zdôvodnenia. Viac informácií o zverejnení časti dokumentácie sa nachádza na webovom
sídle agentúry ECHA na adrese http://echa.europa.eu/manuals.
3. Vyberte, či by sa do dokumentácie mali začleniť komentáre.
4. Overte a vyberte, ktoré dokumenty a objekty sa zaradia do vašej dokumentácie. Na tento
účel zo zoznamu Entities list (Zoznam objektov) vyberte objekt látky, pred ktorým sa
nachádza ikona
. Dokumenty a objekty spojené s látkou budú uvedené v okne
References to (Odkazy na). Dokumenty, ktoré sa začlenia do dokumentácie, sú už
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zaškrtnuté. Určité dokumenty, napríklad oddiel 1.1, budú vždy začlenené do dokumentácie
a v tomto kroku sa nemôžu odstrániť. Podobne sa niektoré dokumenty v závislosti od typu
predloženia neobjavia v zozname a nemôžu sa do neho zaradiť, pretože nesúvisia
s vybraným typom predloženia. Ak máte pochybnosti o tom, ktoré informácie sa majú
uviesť, môžete vybrať možnosť Next (Ďalej) a spoľahnúť sa na predvolené nastavenia pre
daný typ predloženia.
5. Vyplňte záhlavie dokumentácie vložením ďalších administratívnych informácií.
Informácie v záhlaví dokumentácie sú kľúčové pre kontrolu obchodných pravidiel pri
predkladaní dokumentácie. Chýbajúce alebo nesprávne informácie môžu byť príčinou
odmietnutia predloženia. V takom prípade musíte vytvoriť novú dokumentáciu so správnymi
informáciami a predložiť ju. Viac informácií sa nachádza v prílohe: Prehľad kontrol
obchodných pravidiel vykonaných agentúrou ECHA na predložených dokumentáciách.
Tieto podkapitoly obsahujú opis postupu vypĺňania administratívnych informácií v záhlaví
dokumentácie.

10.1. Administratívne informácie
Názov dokumentácie: Vyberte názov pre svoju dokumentáciu, ktorý vám ju umožní ľahko
identifikovať vo vašej databáze. Odporúčame, aby ste v názve dokumentácie nepoužívali
dôverné informácie, názov bude viditeľný pre každého, s kým dokumentáciu používate.
Poznámka k predloženiu dokumentácie: Toto pole je voliteľné a môže sa použiť pre doplňujúce
poznámky k odôvodneniam predloženia, napr. v prípade aktualizácie na vysvetlenie, čo k nej
viedlo.

10.1.1.

Typ predloženia

Individuálny registrujúci: Začiarkavacie políčko Joint submission (Spoločné predkladanie)
by ste nemali označovať, ak so svojou látkou nie ste súčasťou spoločného predkladania.
Hlavný registrujúci: Začiarkavacie políčko Joint submission (Spoločné predkladanie) by ste
mali označiť len vtedy, ak vašu dokumentáciu predložíte ako hlavnú dokumentáciu spoločného
predkladania. Označte príslušné políčka, ak predkladáte informácie za ostatných členov, ako sú
políčka Chemical safety report (Správa o chemickej bezpečnosti), Guidance on safe use
(Usmernenie o bezpečnom používaní) a/alebo Review by an assessor (Preskúmanie
posudzovateľom).
Registrujúci člen: Ak ste členom spoločného predkladania, vyberte jednu z dvoch šablón pre
členov v prvom kroku sprievodcu vytvorením dokumentácie Select submission type for
a substance (Vyberte typ predkladania pre látku):



Člen spoločného predkladania – všeobecný prípad,
Člen spoločného predkladania – medziprodukty.

Ako člen spoločného predkladania môžete v záhlaví dokumentácie uviesť, či informácie za vás
predkladá hlavný registrujúci. Táto možnosť platí v prípade volieb Chemical safety report
(Správa o chemickej bezpečnosti), Guidance on safe use (Usmernenie o bezpečnom používaní)
a Review by an assessor (Preskúmanie posudzovateľom).
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Hmotnostné pásmo

V poli Tonnage band(s) of the registrant (Hmotnostné pásmo/pásma registrujúceho) vyberte
svoje hmotnostné pásmo. Hmotnostné pásmo spoločného predkladania je určované typom
šablóny dokumentácie, ktorú ste vybrali v prvom kroku sprievodcu vytvorením dokumentácie.
Ak je dokumentácia spojeným predložením na použitie látky ako medziproduktu alebo na iné
použitie, potom uveďte aj hmotnostné pásma medziproduktu.

10.1.3.

Osobitné predkladania

Určite, či sa dokumentácia má predkladať ako počiatočné predloženie alebo ako aktualizácia
predchádzajúceho predloženia.
Aktualizáciu možno predložiť len v týchto prípadoch:



spontánna aktualizácia, ak ste úspešne registrovali danú látku a chcete svoju
dokumentáciu doplniť novými informáciami,
vyžiadaná aktualizácia, ktorá nasleduje po neúspešnej kontrole úplnosti technickej
dokumentácie vášho predchádzajúceho predloženia alebo sa vykonáva na základe žiadosti
alebo rozhodnutia agentúry.

Oba prípady sú vysvetlené v nasledujúcich kapitolách.

10.1.3.1. Spontánna aktualizácia
Spontánnu aktualizáciu predložte v prípade, ak si želáte aktualizovať svoju dokumentáciu
z vlastnej iniciatívy, aby ostala aktuálna, alebo v prípade, ak to stanovila agentúra v liste,
ktorý vám poslala na vaše konto nástroja REACH-IT, napr. písomné prieskumné kampane.
V záhlaví dokumentácie označte možnosť The submission is an update (Predloženie je
aktualizácia) a do príslušného poľa zadajte podacie číslo posledného úspešného predloženia.
Označte políčko Spontaneous update (Spontánna aktualizácia). Zo zoznamu vyberte primerané
odôvodnenie aktualizácie. Ak vyberiete možnosť other (iné), budete musieť do poľa na
zadávanie voľného textu zadať vhodný dôvod aktualizácie. Ak budete chcieť uviesť viacero
dôvodov na aktualizáciu svojej dokumentácie, pre každý dôvod by ste mali vytvoriť ďalší
opakovateľný blok. Treba si uvedomiť, že pole Justification (Odôvodnenie) sa musí vyplniť vo
všetkých blokoch.

10.1.3.2. Aktualizácia na základe neúspešnej kontroly úplnosti
Vyžiadanú aktualizáciu predložte v prípade, ak svoju dokumentáciu aktualizujete
z dôvodu neúspešnej kontroly úplnosti vášho predchádzajúceho predloženia. Označte
možnosť The submission is an update (Predloženie je aktualizácia) a do príslušného poľa
zadajte číslo predloženia, ktoré neprešlo kontrolou úplnosti. Označte políčko Further to
a request/decision from a regulatory body (V nadväznosti na požiadavku/rozhodnutie
regulačného orgánu) a do poľa Number (Číslo) zadajte číslo oznámenia. Číslo oznámenia sa
nachádza v písomnom oznámení o neúspešnej kontrole úplnosti v časti Kľúčové dokumenty
v nástroji REACH-IT.

10.1.3.3. Aktualizácia na základe žiadosti agentúry
Vyžiadanú aktualizáciu predložte v prípade, ak o to požiadala agentúra, napr. z dôvodu
kontroly úplnosti, výsledku posúdenia žiadosti o dôverný charakter údajov atď., a to písomne
listom poslaným na vaše konto nástroja REACH-IT. V záhlaví dokumentácie označte možnosť
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The submission is an update (Predloženie je aktualizácia) a do príslušného poľa zadajte
podacie číslo vášho posledného úspešného predloženia. Označte políčko Further to
a request/decision from a regulatory body (V nadväznosti na požiadavku/rozhodnutie
regulačného orgánu) a do poľa Number (Číslo) zadajte číslo oznámenia pripojené k žiadosti
agentúry, ktorá je príčinou aktualizácie.

10.1.4.

Informácie špecifické pre dokumentáciu

Preskúmané posudzovateľom: Označenie políčka Reviewed by an assessor (Preskúmané
posudzovateľom) nie je povinné, ak však v súlade s článkom 10 písm. a) bodom viii)
dokumentácia alebo jej časti boli preskúmané posudzovateľom, musí sa táto skutočnosť uviesť
na tomto mieste.
Žiadosti o dôverný charakter údajov: Confidentiality claim on registration number (Žiadosť
o dôverný charakter údajov pre registračné číslo) a Confidentiality claim on tonnage band
(Žiadosť o dôverný charakter údajov pre hmotnostné pásmo) by sa mali vybrať v prípade, ak
chcete požiadať o dôverný charakter príslušných údajov. Žiadosť musí byť doplnená
odôvodnením. Tieto žiadosti tiež môžu byť spoplatnené a bude vám vystavená faktúra.
Príznak dôvernosti v záhlaví dokumentácie sa musí označovať vždy, ak sa bude dokumentácia
znovu predkladať. Po prijatí registračného čísla môžete príznakom dôvernosti označiť aj
registračné číslo v sekcii 1.3 aplikácie IUCLID. Príznak ostane v dokumentácii pre ďalších
aktualizáciách.
Začiarkavacie políčko pre možnosť confidentiality claim on tonnage band (žiadosť o dôverný
charakter údajov pre hmotnostné pásmo) je jediné miesto v dokumentácii, kde môžete
požiadať o dôvernosť pre vami registrované hmotnostné pásmo. Príznak dôvernosti v sekcii 3.2
aplikácie IUCLID sa týka skutočne vyrobenej/dovezenej hmotnosti, čo sa vždy považuje za
dôvernú informáciu.
Problémy pri spoločnom využívaní údajov: Ak sa pripájate k spoločnému predkladaniu
prostredníctvom bezpečnostného kľúča poskytovaného agentúrou po „spore o spoločné
predkladanie“, musíte povinne označiť začiarkavacie políčko Data sharing issues (Problémy
v oblasti spoločného využívania údajov) v záhlaví dokumentácie, keď budete vytvárať
dokumentáciu. Vysvetlenie uveďte v poli Justification (Odôvodnenie).
Ak označíte políčko Data sharing issues (Problémy v oblasti spoločného využívania údajov)
v záhlaví dokumentácie, predloženie nesmie využívať spoločne predložené dokumenty:
Guidance on Safe Use (Usmernenie o bezpečnom používaní), Chemical Safety Report (Správa
o chemickej bezpečnosti).
Fee waiving (1-10 tonnes, not fulfilling Annex III criteria and voluntarily providing
full Annex VII) [Oslobodenie od poplatkov (v pásme 1 – 10 ton pri nesplnení kritérií
prílohy III a dobrovoľnom poskytnutí úplných informácií podľa prílohy VII)]: O
oslobodenie od poplatkov v dokumentácii pre hmotnostné pásmo 1 – 10 ton (vrátane
medziproduktov) môžete požiadať len vtedy, ak vy alebo hlavný registrujúci spoločného
predkladania poskytnete všetky informácie uvedené v prílohe VII k nariadeniu REACH a vaša
látka je zavedená a považuje sa látku s nízkym rizikom (t. j. nespĺňa kritériá podľa prílohy III k
nariadeniu REACH).
Pozri aj kapitolu 9.10.1 Sekcia 14 – Kritériá prílohy III tohto dokumentu pre doplňujúce
informácie.
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Pamätajte, že aby ste odkázali na úplné údaje hlavnej dokumentácie podľa prílohy
VII, musíte sa vopred dohodnúť s hlavným registrujúcim počas rokovaní o
spoločnom využívaní údajov. Ak informácie predložené hlavným registrujúcim
neobsahujú celú prílohu VII (napr. hlavná dokumentácia s obmedzenými
požiadavkami na informácie/iba fyzikálno-chemické informácie), vy ako člen môžete
poskytnúť informácie ako výnimku.
Pri predkladaní žiadosti o registráciu s použitím šablóny „REACH Registration 1 –
10 tonnes, physicochemical requirements (registrácia podľa nariadenia REACH,
1 – 10 ton, fyzikálno-chemické požiadavky)“ registrujúci nie je oprávnený požiadať
o oslobodenie od poplatkov.

10.1.4.1. Povinné informácie týkajúce sa izolovaných medziproduktov
Ak sa vaša dokumentácia týka registrácie medziproduktov, musíte podľa potreby označiť jedno
alebo obidve začiarkavacie políčka označujúce podmienky používania v súlade s článkom 17
a 18 nariadenia REACH.

10.2. Ako vytvoriť úplnú dokumentáciu pri odstúpení od určitých
údajov pre členov spoločného predkladania po spore o
spoločnom využívaní údajov
Ak vám agentúra ECHA poskytne prístup k spoločnému predkladaniu po spore, dostanete
token, ktorý vám umožní prihlásiť sa k spoločnému predkladaniu. Navyše musíte pripraviť
úplnú dokumentáciu pri odstúpení od určitých údajov, t. j. dokumentáciu, v ktorej sa bude
opierať výlučne o svoje vlastné údaje. To znamená, že vaša dokumentácia musí obsahovať
všetky informácie požadované pre toto hmotnostné pásmo. Keď vyplníte všetky informácie v
príslušných sekciách, prejdite na sekciu 14 – Opt-out information for REACH registration
(Vynechanie informácie pri registrácii podľa nariadenia REACH) a tu pripojte všetky informácie
zodpovedajúce sekcii 2.1 – GHS a záznamy štúdie sledovaného parametra v sekciách 4 – 7, t.
j. informácie, ktoré sa bežne predkladajú spoločne podľa článku 11 (pozri kapitolu 9.10.2 tejto
príručky). Niektoré z týchto sekcií, ktoré sú povinné pre úplnú dokumentáciu, však nie sú
automaticky zahrnuté do dokumentácie aplikácie IUCLID, ak použijete šablónu člena
spoločného predkladania, to znamená, že niektoré dokumenty sa musia vybrať manuálne, aby
boli zahrnuté do vašej dokumentácie. Aby ste zahrnuli všetky príslušné informácie, postupujte
takto:

Step 1.

V Dossier creation wizard (sprievodca vytváraním dokumentácie) zvoľte príslušnú
šablónu pre dokumentáciu spoločného predkladania a označte políčko Use advanced
settings (použiť rozšírené nastavenia).

Step 2.

Pokračujte ďalej v sprievodcovi vytváraním dokumentácie až po krok Verify selected
documents (overiť vybrané dokumenty), kde môžete manuálne zahrnúť do
dokumentácie vhodné dokumenty.

Pamätajte, že niektoré dokumenty v tomto zozname sú už vopred vybrané na základe
šablóny dokumentácie. Sú to štandardné sekcie pre dokumentáciu člena spoločného
predkladania, ktorý neuplatňuje výnimku, a sekcie s uplatnením výnimky uvedené v sekcii
14 (pozri kapitolu 9.10.2 tejto príručky). Súhrny sledovaných parametrov nie sú vopred
vybrané, ale musia sa pridať manuálne.
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Step 3.

Zvoľte subjekt súboru údajov o látke v paneli Entities list (zoznam subjektov). Tým
sa vyplní stredný panel References to with the documents linked to that entity
(odkazy na dokumenty spojené s týmto subjektom).

Step 4.

V paneli References to (odkazy na) môžete použiť textový filter v hornej časti na
zmenšenie viditeľných sekcií a zbalenie sekcií, aby ste mohli ľahšie nájsť požadované
dokumenty.

Step 5.

Vyberte vhodné dokumenty a overte svoj výber v spodnom paneli Final outcome
(konečný výsledok).

Step 6.

Finalizujte vytvorenie dokumentácie ako obvykle (pozri predchádzajúce kapitoly).
Keďže v tomto prípade vstupujete do spoločného predkladania s použitím tokenu,
ktorý vám poskytla agentúra po spore, musíte označiť políčko Data sharing issues
(problémy v oblasti spoločného využívania údajov) v hlavičke dokumentácie a
poskytnúť vysvetlenie v poli Justification (odôvodnenie). Ďalšie pokyny sú zahrnuté v
prílohe k rozhodnutiu o vašom spore.

Step 7.

Overte, že dodatočné dokumenty, ktoré ste vybrali, aby boli zahrnuté, sa nachádzajú
v konečnej dokumentácii.

Viac informácií o možnostiach a mechanizmoch vynechania údajov sa nachádzajú v
dokumente Guidance on data sharing (Usmernenia k spoločnému využívaniu údajov)
dostupnom na adrese https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach.

11. Ako exportovať dokumentáciu
Ak chcete začať exportovať, najprv v navigačnom paneli aplikácie IUCLID vyhľadajte
dokumentáciu. Keď sa v zozname výsledkov vyhľadávania zobrazí dokumentácia, pravým
tlačidlom myši kliknite na jej záznam a z ponuky vyberte možnosť Export (Exportovať).
Podrobné informácie o sprievodcovi exportovaním sa nachádzajú v pomocníkovi, ktorý je
súčasťou aplikácie IUCLID.

12. Predloženie dokumentácie
Ak chcete predložiť dokumentáciu agentúre ECHA, musíte sa prihlásiť do nástroja REACH-IT
pomocou údajov právnickej osoby predkladajúceho subjektu a riadiť sa pokynmi uvedenými
v nástroji REACH-IT pre konkrétny typ predloženia.
Do nástroja REACH-IT môžete vstúpiť z webového sídla ECHA: http://www.echa.europa.eu/
alebo prejdite priamo na webové sídlo nástroja REACH-IT: https://reach-it.echa.europa.eu/.

13. Aktualizácia dokumentácie
Ak je potrebné aktualizovať dokumentáciu, nemusíte znovu zadávať všetky údaje o látke.
Namiesto toho môžete aktualizovať informácie v súbore údajov o látke. Ak chcete upraviť
súbor údajov o látke, vyberte ho z navigačného panela a vyplňte alebo aktualizujte príslušné
údaje. Ak je súbor údajov pripravený, môžete vytvoriť dokumentáciu [pozri časť How to create
a Dossier (Ako vytvoriť dokumentáciu)].
Po predložení registračnej dokumentácie agentúre ECHA a po jej prijatí na spracovanie sa
každé opakované predloženie dokumentácie musí označiť ako aktualizácia z technických
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dôvodov a zodpovednosť za ňu nesie registrujúci. Ak sú informácie súčasťou spoločného
predkladania, hlavný registrujúci musí registráciu aktualizovať v mene členov.
Existujú dva typy aktualizácií registračnej dokumentácie: vyžiadaná a spontánna aktualizácia.
Pri aktualizovaní dokumentácie sa riaďte kapitolou 10 tejto príručky.
Viac informácií o aktualizovaní registrácie sa nachádza v Usmernení k registrácii, ktoré je
k dispozícii na adrese http://www.echa.europa.eu/web/guest/guidancedocuments/guidance-on-reach.
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Annex 1. Prehľad kontrol obchodných pravidiel vykonaných
agentúrou ECHA na predložených dokumentáciách
Obchodné pravidlá predstavujú súbor predpokladov týkajúcich sa formátu dokumentácie
a administratívnych predpokladov, ktoré sa musia splniť predtým, než Európska chemická
agentúra (ECHA) stanoví, že dokumentácia sa dá náležite spracovať a že požadované
regulačné postupy je možné úspešne vykonať. Kontrolou obchodných pravidiel sa neposudzuje
úplnosť a súlad uvedených údajov. Ak predloženie dokumentácie zlyhá na úrovni obchodných
pravidiel, dokumentácia bude automaticky odstránená zo systému a pred začatím akýchkoľvek
regulačných procesov je potrebné nové predloženie. Výsledok kontroly obchodných pravidiel
nájdete v správe o predložení v systéme REACH-IT.
Tento dokument vás prevedie základnými požiadavkami pri vytváraní súboru údajov o látke
a záhlavia dokumentácie v aplikácii Medzinárodnej databázy jednotných chemických informácií
(IUCLID). Okrem toho sa odporúča použiť doplnok Validation Assistant (pomocník pre
overovanie) v aplikácii IUCLID na kontrolu súboru údajov o látke a tiež konečnej dokumentácie
pred jej exportovaním z aplikácie IUCLID a predložením v rámci systému REACH-IT. Kliknite
pravým tlačidlom myši na svoj súbor údajov o látke alebo na dokumentáciu na navigačnom
paneli aplikácie IUCLID a vyberte položku Validate (overiť). V rámci doplnku sa skontroluje
väčšina obchodných pravidiel. Niektoré obchodné pravidlá však závisia od informácií, ktoré sú
uložené v databáze systému REACH-IT, a preto sa v rámci doplnku nedajú simulovať všetky
obchodné pravidlá, ktoré agentúra kontroluje.

Obchodné pravidlá platné pre dokumentáciu PPORD a pre registračnú
dokumentáciu (úplná registrácia, medziprodukt izolovaný na mieste,
prepravovaný izolovaný medziprodukt)
Umiestnenie
(IUCLID/REACH-IT)

Opis pravidla

Relevantnosť

IUCLID
súbor údajov o látke

Dokumentácia podľa nariadenia REACH musí byť vytvorená
zo súboru údajov o látke. Nemôže byť vytvorená zo súboru
údajov o zmesi alebo o produkte.

Všetky typy
dokumentácie

IUCLID
oddiel 1.1 Identifikácia

V oddiele 1.1 musí byť uvedená referenčná látka.

Všetky typy
dokumentácie

IUCLID
oddiel 1.1 Identifikácia
oddiel 1.2 Zloženie

Každá referenčná látka v oddieloch 1.1 a 1.2 musí obsahovať
identifikátor látky. Prijateľným identifikátorom látky je:
Číslo EC/číslo v zozname
Číslo CAS
Názov IUPAC

Všetky typy
dokumentácie

Číslo EC/číslo v zozname, definované v oddieloch 1.1 a 1.2
aplikácie IUCLID, musí byť uvedené zozname EC systému
REACH-IT.
Ak používate na oznámenie neznámych zložiek/nečistôt
referenčnú látku, musia byť „identifikované“ uvedením textu
„Unknown constituent/impurity (neznáma
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zložka/nečistota)“ v poli názvu IUPAC.
Ak sa používajú kategórie, toto pravidlo platí pre všetky
látky, ktoré sú členmi kategórie.
IUCLID
oddiel 1.1 Identifikácia

Referenčná látka musí byť označená ako jedna z týchto látok:
jednozložková látka
viaczložková látka
látka UVCB

Všetky registračné
dokumentácie
a dokumentácie PPORD

IUCLID
oddiel 1.1 Identifikácia

„Výhradný zástupca“ ako úloha v dodávateľskom reťazci
nemôže byť zároveň označený ako „výrobca“ alebo
„dovozca“. Pre každého zastupovaného výrobcu mimo EÚ
musia byť zabezpečené osobitné právnické osoby
a registrácie/oznámenia.

Všetky registračné
dokumentácie
a dokumentácie PPORD

IUCLID
oddiel 1.1 Identifikácia

V prípade predkladania aktualizácie musíte vždy uviesť číslo
EC referenčnej látky priradenej k oddielu 1.1 aplikácie
IUCLID. Číslo EC musí zodpovedať číslu, ktoré ste použili vo
svojich predchádzajúcich predloženiach pre túto látku. Ak
vaše počiatočné predloženie neobsahovalo číslo EC, musíte
použiť číslo EC, ktoré sa pre danú látku vytvorilo v rámci
systému REACH-IT. V tom prípade musíte vstúpiť do systému
REACH-IT a prevziať záznam EC vytvorený pre danú látku
v rámci systému REACH-IT. Importujte záznam EC do svojej
inštalácie aplikácie IUCLID a priraďte ho k svojej referenčnej
látke.

Všetky registračné
dokumentácie
a dokumentácie PPORD
- aktualizácie

IUCLID
oddiel 1.2 Zloženie

V oddiele 1.2 sa musí zadať najmenej jedno zloženie. Splniť
je potrebné aj tieto požiadavky:
Všetky vytvorené zloženia musia obsahovať najmenej jednu
zložku.
Všetky zložky musia byť prepojené na referenčnú látku.

Všetky typy
dokumentácie

IUCLID
oddiel 1.2 Zloženie

Pre všetky zloženia vytvorené v oddiele 1.2 musí byť
uvedený typ zloženia. Najmenej jedno zloženie v oddiele 1.2
musí zodpovedať zloženiu látky vyrábanej/dovážanej
registrujúcim. Toto zloženie musí byť označené ako „Legal
entity composition of the substance (zloženie látky
právnickej osoby)“.

Všetky typy
dokumentácie

Ak sa zo zoznamu vyberie typ zloženia „Other (iné)“, do
vedľajšieho voľnotextového poľa sa musia uviesť príslušné
informácie.
IUCLID
oddiel 1.1 Identifikácia
oddiel 1.2 Zloženie

Ak je látka definovaná ako jednozložková, prvé „zloženie
látky právnickej osoby“ v oddiele 1.2 musí mať
zodpovedajúcu identifikáciu látky v porovnaní s referenčnou
látkou v oddiele 1.1.

Všetky typy
dokumentácie

IUCLID
oddiel 1.1 Identifikácia
oddiel 1.2 Zloženie

Ak je látka definovaná ako viaczložková, referenčná látka
v oddiele 1.1 nemôže byť identická so žiadnou zo zložiek
definovaných v prvom zložení typu „zloženie látky právnickej
osoby“ v oddiele 1.2.

Všetky typy
dokumentácie
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IUCLID
oddiel 1.2 Zloženie

Všetky zložky viaczložkovej látky alebo látky UVCB musia
identifikovať rôzne referenčné látky.

Všetky typy
dokumentácie

IUCLID
oddiel 3.3 Miesta

Ku každému záznamu v oddiele 3.3 aplikácie IUCLID priraďte
miesto. Musíte uviesť aj kontaktnú adresu miesta, pričom
požadovaná je prinajmenšom informácia „Country (krajina)“.

Všetky registračné
dokumentácie
a dokumentácie PPORD

IUCLID
záhlavie dokumentácie

Keď sa registrácii/oznámeniu pridelí referenčné číslo, nie je
už možné vykonať ďalšie počiatočné predloženie pre
rovnakú látku od tej istej právnickej osoby. Ak potrebujete
zmeniť/pridať údaje, vyžaduje sa predloženie aktualizácie.

Všetky registračné
dokumentácie
a dokumentácie PPORD

IUCLID
záhlavie dokumentácie

Aktualizácie sa môžu predkladať v týchto prípadoch:
po úspešnej registrácii/úspešnom oznámení danej
konkrétnej látky, po prijatí referenčného čísla (spontánna
aktualizácia),
po neúspešnej kontrole úplnosti technickej dokumentácie
(vyžiadaná aktualizácia),
po žiadosti agentúry o poskytnutie ďalších informácií
(spontánna alebo vyžiadaná aktualizácia, ako je uvedené
v žiadosti).

Všetky typy
dokumentácie aktualizácie

V akomkoľvek inom prípade sa vyžaduje počiatočné
predloženie.
IUCLID
záhlavie dokumentácie

Ak chcete predložiť spontánnu aktualizáciu, musia byť
splnené tieto podmienky:
V záhlaví dokumentácie označte políčka „The submission is
an update (predloženie je aktualizácia)“ a „Spontaneous
update (spontánna aktualizácia)“.
Vložte podacie číslo posledného úspešného predloženia ako
„Last submission number (číslo posledného predloženia)“.
Vyberte príslušné odôvodnenie aktualizácie, najskôr
vytvorením bloku v poli „Spontaneous update (spontánna
aktualizácia)“ a potom výberom zo zoznamu. Ak ste vybrali
možnosť „Other (iné)“, vo vedľajšom voľnotextovom poli
musíte uviesť dôvod.

Všetky registračné
dokumentácie
a dokumentácie PPORD
- aktualizácie

IUCLID
záhlavie dokumentácie

Ak chcete aktualizovať svoju dokumentáciu po neúspešnej
kontrole úplnosti technickej dokumentácie, musia byť
splnené tieto podmienky:
V záhlaví dokumentácie označte políčka „The submission is
an update (predloženie je aktualizácia)“ a „Further to a
request from regulatory body (žiadosť regulačného
orgánu)“.
Vložte podacie číslo dokumentácie, ktorej kontrola úplnosti
technickej dokumentácie bola neúspešná, ako „Last
submission number (číslo posledného predloženia)“.
V poli „Number (číslo)“ uveďte číslo poznámky. Číslo
poznámky nájdete v rámci systému REACH-IT medzi
kľúčovými dokumentmi v liste, ktorým sa odôvodňuje
aktualizácia.

Všetky registračné
dokumentácie
a dokumentácie PPORD
- aktualizácie

Vyžiadaná aktualizácia po neúspešnej kontrole úplnosti
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technickej dokumentácie sa musí predložiť do stanoveného
termínu. Nedodržanie tohto termínu znamená, že platí
rozhodnutie vydané v súvislosti s pôvodným predložením.
Kým sa registrujúcemu neoznámi konečné rozhodnutie, nie
je možné vykonať žiadne ďalšie predloženie pre danú látku.

IUCLID
záhlavie dokumentácie

Ak chcete aktualizovať svoju dokumentáciu na základe
žiadosti agentúry (s výnimkou prípadu, keď ide o aktualizáciu
po neúspešnej kontrole úplnosti technickej dokumentácie),
musia byť splnené tieto podmienky:
V záhlaví dokumentácie označte políčka „The submission is
an update (predloženie je aktualizácia)“ a „Further to a
request from regulatory body (žiadosť regulačného
orgánu)“.
Vložte podacie číslo posledného úspešného predloženia ako
„Last submission number (číslo posledného predloženia)“.
V poli „Number (číslo)“ uveďte číslo poznámky. Číslo
poznámky nájdete v rámci systému REACH-IT medzi
kľúčovými dokumentmi v liste, ktorým sa odôvodňuje
aktualizácia.

Všetky registračné
dokumentácie
a dokumentácie PPORD
- aktualizácie

IUCLID
oddiel 1.3 Identifikátory

V prípade predkladania aktualizácie sa musí v oddiele 1.3
aplikácie IUCLID uviesť referenčné číslo. Ak aktualizujete
svoju dokumentáciu z dôvodu, že kontrola úplnosti
technickej dokumentácie počiatočného predloženia bola
neúspešná, referenčné číslo ešte nie je k dispozícii.

Všetky registračné
dokumentácie
a dokumentácie PPORD
- aktualizácie

IUCLID
šablóna dokumentácie

Šablóna dokumentácie používaná v aplikácii IUCLID musí
zodpovedať zamýšľanému typu predloženia v systéme
REACH-IT.

Všetky typy
dokumentácie

IUCLID
záhlavie dokumentácie

Zmena právnickej osoby sa nemôže vykonať predložením
a aktualizáciou dokumentácie. Na vykonanie
administratívnych zmien týkajúcich sa vlastníctva
registrácie/oznámenia sa musí použiť modul „Legal entity
change (zmena právnickej osoby)“ v systéme REACH-IT.

Všetky registračné
dokumentácie
a dokumentácie PPORD
- aktualizácie

REACH-IT

Nie je povolené súbežne predkladať dokumentácie pre to
isté číslo poznámky. Kým sa určitá dokumentácia
spracováva, nemôžete predložiť ďalšiu dokumentáciu
s uvedením rovnakého čísla poznámky.

Všetky registračné
dokumentácie
a dokumentácie PPORD
- aktualizácie

REACH-IT

Nemôžete predložiť novú dokumentáciu, kým sa spracováva
predchádzajúca predložená dokumentácia pre rovnakú
látku.

Všetky typy
dokumentácie aktualizácie

REACH-IT

Nie je možné predkladať dokumentáciu z konta právnickej
osoby, u ktorej v čase predloženia prebieha proces zmeny
(zlúčenia) právnickej osoby.

Všetky typy
dokumentácie

Funkcia zmeny právnickej osoby je dostupná v rámci
systému REACH-IT.

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Fínsko | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu

Ako pripraviť registračnú dokumentáciu
a dokumentáciu k technologicky
122 orientovanému výskumu a vývoju
(PPORD)
REACH-IT

Verzia 4.0

Rovnaká dokumentácia v aplikácii IUCLID sa nesmie predložiť
viackrát.

Všetky registračné
dokumentácie
a dokumentácie PPORD

Obchodné pravidlá platné pre registračnú dokumentáciu (úplná registrácia,
medziprodukt izolovaný na mieste, prepravovaný izolovaný medziprodukt)
IUCLID
oddiel 1.3 Identifikátory

Pri predkladaní aktualizácie predtým oznámenej látky sa
musí uviesť registračné číslo aj číslo oznámenia.

Všetky registračné
dokumentácie

IUCLID
oddiel 1.1 Identifikácia
oddiel 3.3 Miesta

Ak sa ako úloha v dodávateľskom reťazci vyberie možnosť
„výrobca“, musí sa v oddiele 3.3 zadať najmenej jedno
miesto výroby. S týmto cieľom musíte v oddiele 3.3 vytvoriť
záznam a priradiť k tomuto záznamu „miesto“. Okrem toho
musíte pomocou poľa „Related manufacture/own use
(súvisiace použitie vo výrobe/vlastné použitie)“ priradiť
najmenej jedno použitie vo výrobe z oddielu 3.5.1.

Všetky registračné
dokumentácie

IUCLID
oddiel 1.1 Identifikácia
oddiel 1.3 Identifikátory

Číslo EC uvedené v oddiele 1.1 aplikácie IUCLID musí byť
v súlade s číslom uvedeným vo výsledku vášho
predchádzajúceho zisťovania o tejto látke.

Všetky registračné
dokumentácie

IUCLID
súbor údajov o látke

Ak chcete do dokumentácie zahrnúť kategóriu, musíte
vytvoriť dokumentáciu zo súboru údajov o látke, ktorý bol
priradený k danej kategórii.

Všetky registračné
dokumentácie

IUCLID
oddiel 1.1 Identifikácia

Referenčná látka v oddiele 1.1 musí mať chemický názov
uvedený v poli názvu IUPAC.

Všetky registračné
dokumentácie

IUCLID
oddiel 1.2 Zloženie

V hlavnej dokumentácii musí byť najmenej jedno zloženie
v oddiele 1.2 označené ako „Boundary composition of the
substance (hraničné zloženie látky)“. Toto zloženie je
potrebné opísať pomocou spoločne dohodnutých hraničných
hodnôt pre danú látku.

Všetky registračné
dokumentácie

IUCLID
oddiel 1.2 Zloženie

V prípade látok UVCB musia byť pre každé zloženie
v oddiele 1.2, ktoré je označené ako „Boundary composition
of the substance (hraničné zloženie látky)“, uvedené v poli
„Description of composition (opis zloženia)“ podrobné
informácie o východiskovom materiáli a type postupu
používanom pri výrobe.

Všetky registračné
dokumentácie

IUCLID
oddiel 1.2 Zloženie

Pre každú zložku, nečistotu alebo prísadu v zložení, ktoré je
označené ako „Boundary composition of the substance
(hraničné zloženie látky)“, uveďte úplný rozsah koncentrácií
(dolnú a hornú hodnotu spolu s jednotkou).

Všetky registračné
dokumentácie

IUCLID
oddiel 1.2 Zloženie

Všetky nečistoty a prísady v zložení, ktoré je označené ako
„Boundary composition of the substance (hraničné zloženie
látky)“, musia byť prepojené s referenčnou látkou.
Referenčná látka musí mať jedno z týchto označení:
Číslo EC/číslo v zozname
Číslo CAS

Všetky registračné
dokumentácie
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Názov IUPAC
IUCLID
oddiel 1.2 Zloženie

Každú prísadu v zložení, ktoré je v oddiele 1.2 aplikácie
IUCLID označené ako „Boundary composition of the
substance (hraničné zloženie látky)“, musíte identifikovať
priradením referenčnej látky. U referenčnej látky musíte
v určených poliach uviesť informácie o dostupných
identifikátoroch, ako je číslo EC, číslo CAS a/alebo názov
IUPAC.

Všetky registračné
dokumentácie

IUCLID
oddiel 1.2 Zloženie
oddiel 2.1 GHS

Ak v oddiele 1.2 uvediete viaceré „zloženia látky právnickej
osoby“, všetky musia byť priradené k zodpovedajúcemu
záznamu klasifikácie a označovania v oddiele 2.1. Urobiť to
môžete v poli „Related composition (súvisiace zloženie)“
v oddiele 2.1 kliknutím na tlačidlo „Add (pridať)“.

Všetky registračné
dokumentácie

IUCLID
oddiel 2.1 GHS

Informácie o klasifikácii a označovaní v oddiele 2.1 sa musia
uvádzať vo formáte GHS.

Všetky registračné
dokumentácie

IUCLID
oddiel 2.1 GHS

Pre každý blok „Specific concentration limit (špecifický
koncentračný limit)“, ktorý je vytvorený v zázname
klasifikácie a označovania v oddiele 2.1 aplikácie IUCLID,
musí byť vyplnené najmenej jedno z dvoch polí v časti
„Concentration range (%) (rozsah koncentrácií (%))“. Okrem
toho je potrebné vybrať najmenej jednu z možností v poli
„Hazard categories (kategórie nebezpečnosti)“.

Všetky registračné
dokumentácie

Ak v zázname klasifikácie a označovania nie je uvedená
žiadna klasifikácia, označí sa políčko „Not classified
(neklasifikované)“ a v tomto zázname sa neuvedú žiadne
špecifické koncentračné limity.
IUCLID
oddiel 2.1 GHS

Ak je látka klasifikovaná, musia sa vyplniť polia „Hazard
category (kategória nebezpečnosti)“ a „Hazard statement
(výstražné upozornenie)“, alebo sa pre každú triedu
nebezpečnosti v oddiele 2.1 aplikácie IUCLID vyplní pole
„Reason for no classification (odôvodnenie neklasifikácie)“.

Všetky registračné
dokumentácie

Ak látka nie je klasifikovaná, označí sa políčko „Not classified
(neklasifikované)“ a v danom zázname sa neuvedie žiadna
klasifikácia.
IUCLID
oddiel 2.1 GHS

Ak je látka klasifikovaná, musí sa v oddiele 2.1 aplikácie
IUCLID vyplniť najmenej jeden blok v poliach „Specific target
organ toxicity - single (toxicita pre špecifický cieľový orgán –
jednorazová expozícia)“ a „Specific target organ toxicity repeated (toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná
expozícia)“. Pre každý blok sa musia vyplniť polia „Hazard
category (kategória nebezpečnosti)“ a „Hazard statement
(výstražné upozornenie)“, ako aj pole „Affected organs
(zasiahnuté orgány)“, alebo sa vyplní pole „Reason for no
classification (odôvodnenie neklasifikácie)“.

Všetky registračné
dokumentácie

Ak látka nie je klasifikovaná, označí sa políčko „Not classified
(neklasifikované)“ a v danom zázname sa neuvedie žiadna
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klasifikácia.
IUCLID
oddiel 1.2 Zloženie
oddiel 2.1 GHS

Ak ako hlavný registrujúci uvediete v oddiele 2.1 aplikácie
IUCLID viaceré záznamy klasifikácie a označovania, každý
z týchto záznamov musí byť priradený k zodpovedajúcemu
zloženiu typu „Boundary composition of the substance
(hraničné zloženie látky)“ v oddiele 1.2. Toto prepojenie
môžete urobiť v poli „Related composition (súvisiace
zloženie)“ v oddiele 2.1.

Všetky registračné
dokumentácie

IUCLID
oddiel 2.3 Posúdenie PBT

Ak sa v prípade vašej dokumentácie vyžaduje správa
o chemickej bezpečnosti, potrebné je uviesť aj súhrn
posúdenia PBT (perzistentné, bioakumulatívne a toxické
látky) v oddiele 2.3. Vyberte príslušnú položku v poli „PBT
status (stav PBT)“. Ak vyberiete možnosť „PBT assessment
does not apply (posúdenie PBT sa neuplatňuje)“, musíte
uviesť odôvodnenie. Ak uvádzate viaceré súhrny posúdenia
PBT, všetky musia byť úplné.

Všetky registračné
dokumentácie

IUCLID
oddiel 1.2 Zloženie
oddiel 2.3 Posúdenie PBT

Ak uvádzate viaceré súhrny posúdenia PBT, všetky musia byť
prepojené so zodpovedajúcim zložením typu „Boundary
composition of the substance (hraničné zloženie látky)“
prostredníctvom poľa „Assessed composition(s)
(posudzované zloženie (zloženia))“ v oddiele 2.3.

Všetky registračné
dokumentácie

IUCLID
oddiel 1.2 Zloženie
oddiel 2.3 Posúdenie PBT

Ak sú v oddiele 1.2 uvedené viaceré zloženia, všetky musia
byť prepojené so zodpovedajúcim súhrnom posúdenia PBT
prostredníctvom poľa „Assessed composition(s)
(posudzované zloženie (zloženia))“ v oddiele 2.3.

IUCLID
oddiel 14 Informácie
o odstúpení pre registráciu
podľa nariadenia REACH

Ak sa rozhodnete predložiť určité údaje alebo všetky údaje
vo svojom mene, t. j. odstúpite od spoločného predkladania
informácií, pre každú informáciu, ktorú chcete predložiť vo
svojom mene, musíte vytvoriť blok údajov v oddiele 14.
Odôvodnenie odstúpenia musíte uviesť v príslušnom poli
podľa ustanovení článku 11 ods. 3 a článku 19 ods. 2
nariadenia REACH.

Všetky registračné
dokumentácie

IUCLID
záhlavie dokumentácie „Data
Sharing Issues (problémy so
zdieľaním údajov)“

Pri zapájaní sa do spoločného predloženia s použitím kľúča,
ktorý poskytla agentúra pri spore týkajúcom sa spoločného
predloženia, je povinné pri vytváraní dokumentácie označiť
políčko „Data Sharing Issues (problémy so zdieľaním
údajov)“ v záhlaví dokumentácie. Vysvetlenie uveďte v poli
„Justification (odôvodnenie)“.

Všetky registračné
dokumentácie

Ak v záhlaví dokumentácie označíte políčko „Data Sharing
Issues (problémy so zdieľaním údajov)“, predloženie nemôže
byť založené na spoločne predložených dokumentoch
(usmernenie o bezpečnom používaní/správa o chemickej
bezpečnosti).

IUCLID

Pri predkladaní členskej dokumentácie musí byť

Všetky registračné
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šablóna dokumentácie
REACH-IT

predkladajúca právnická osoba súčasťou spoločného
predloženia pre danú látku.

dokumentácie

IUCLID
šablóna dokumentácie

Tieto šablóny v aplikácii IUCLID sú relevantné iba pre
registrujúcich členov:
Registrujúci člen spoločného predloženia podľa nariadenia
REACH – všeobecný prípad
Registrujúci člen spoločného predloženia podľa nariadenia
REACH – medziprodukty

Všetky registračné
dokumentácie

IUCLID
šablóna dokumentácie
záhlavie dokumentácie

Ak ste súčasťou spoločného predloženia, nemôžete predložiť
dokumentáciu pre vyššie hmotnostné pásmo, než je
maximálne hmotnostné pásmo spoločného predloženia
(určené šablónou hlavnej dokumentácie), pokiaľ neodstúpite
od spoločného predloženia. Pre zvýšenie hmotnostného
pásma spoločného predloženia musí hlavný predkladajúci
aktualizovať svoju dokumentáciu.

Všetky registračné
dokumentácie

IUCLID
šablóna dokumentácie

Hlavný predkladajúci nesmie znížiť hmotnostné pásmo
spoločného predloženia, keďže členovia by sa mohli na údaje
spoliehať. Ak je takáto zmena potrebná, obráťte sa na
agentúru.

Všetky registračné
dokumentácie

IUCLID
záhlavie dokumentácie
oddiel 11 Usmernenie
o bezpečnom používaní
oddiel 13 Správa o chemickej
bezpečnosti

Ako registrujúci člen môžete označiť správu o chemickej
bezpečnosti a/alebo usmernenie o bezpečnom používaní,
poskytnuté hlavným predkladajúcim, iba ak hlavný
predkladajúci potvrdí, že máte právo sa na tieto dokumenty
odvolávať.

Všetky registračné
dokumentácie

IUCLID
záhlavie dokumentácie
oddiel 11 Usmernenie
o bezpečnom používaní
oddiel 13 Správa o chemickej
bezpečnosti

V prípade, že aktualizujete svoju hlavnú dokumentáciu,
overte si, či všetky dokumenty, ktoré ste predtým spoločne
predložili (správa o chemickej bezpečnosti, usmernenie
o bezpečnom používaní), sú správne označené v záhlaví
dokumentácie. Ak bolo predchádzajúce označenie
spoločného predloženia vykonané chybne, obráťte sa na
agentúru.

Všetky registračné
dokumentácie

IUCLID
súbor údajov o látke
záhlavie dokumentácie

Ak do dokumentácie zahrniete platenú žiadosť o dôvernosť,
odôvodnenie musíte uviesť v príslušnom poli.

Všetky registračné
dokumentácie

IUCLID
záhlavie dokumentácie

Oslobodenie od poplatkov za registráciu v hmotnostnom
pásme 1 – 10 ton pri úplnej registrácii sa môže povoliť iba
v prípade, ak boli predložené všetky údaje požadované
v prílohe VII k nariadeniu REACH. V dôsledku toho nemôže
člen požiadať o oslobodenie od poplatkov, ak spoločné
predloženie nespĺňa tieto hraničné požiadavky na
informácie.

Všetky registračné
dokumentácie

IUCLID
záhlavie dokumentácie

Ako hlavný registrujúci pre danú látku musíte v rámci
sprievodcu vytváraním dokumentácie označiť v záhlaví
dokumentácie políčko „Joint submission (spoločné
predloženie)“.

Všetky registračné
dokumentácie
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IUCLID
záhlavie dokumentácie

Pri predkladaní vyžiadanej aktualizácie po neúspešnej
kontrole úplnosti technickej dokumentácie sa nesmú meniť
tieto vlastnosti:
šablóna dokumentácie,
postavenie v rámci spoločného predloženia (ide alebo nejde
o súčasť spoločného predloženia),
hmotnostné pásmo.

Všetky registračné
dokumentácie aktualizácie

REACH-IT

Ak registrujete alebo aktualizujete svoju látku ako súčasť
spoločného predloženia, musíte sa v rámci sprievodcu
predkladaním v systéme REACH-IT uviesť správny názov
spoločného predloženia.

Všetky registračné
dokumentácie

REACH-IT

Ak pre vašu látku a typ registrácie (úplná registrácia alebo
registrácia medziproduktu) existuje spoločné predloženie,
musíte svoju dokumentáciu (počiatočnú alebo
aktualizovanú) predložiť ako súčasť tohto spoločného
predloženia.

Všetky registračné
dokumentácie

REACH-IT

Dokumentáciu úplnej registrácie nie je možné predložiť ako
súčasť spoločného predloženia, ktoré sa týka iba registrácie
medziproduktu.

Všetky registračné
dokumentácie

REACH-IT

Dokumentáciu nemôžete predložiť v rámci spoločného
predloženia, ktorého platnosť uplynula. Musí sa vytvoriť
nové spoločné predloženie.

Všetky registračné
dokumentácie

REACH-IT

Nemôžete aktualizovať dokumentáciu, ktorá je v danom čase
deaktivovaná, alebo bola zrušená.

Všetky registračné
dokumentácie

Obchodné pravidlá platné pre oznámenia PPORD
IUCLID
oddiel 1.1 Identifikácia
oddiel 3.3 Miesta

Ak v oddiele 1.1 aplikácie IUCLID uvediete, že vaša úloha
v dodávateľskom reťazci je výrobca, musíte v oddiele 3.3 uviesť
najmenej jedno miesto výroby. S týmto cieľom musíte v oddiele 3.3
vytvoriť záznam a priradiť k tomuto záznamu „miesto“.

Oznámenia PPORD

IUCLID
oddiel 1.8 Príjemcovia

Ku každému záznamu uvedenému v oddiele 1.8 musí byť priradená
právnická osoba. K právnickej osobe musí byť uvedená kontaktná
adresa obsahujúca prinajmenšom informáciu o krajine.

Oznámenia PPORD

IUCLID
oddiel 1.9 PPORD

Ak predkladáte aktualizáciu oznámenia k žiadosti o predĺženie
výnimky pri PPORD, musíte v oddiele 1.9 uviesť odôvodnenie.

Oznámenia PPORD

Obchodné pravidlá platné pre dokumentáciu úplnej registrácie
IUCLID
šablóna dokumentácie

Pri predkladaní individuálnej žiadosti o registráciu nezavedenej
látky v hmotnostnom pásme 1 – 10 ton nie je povolené použiť
šablónu „REACH Registration 1 – 10 tonnes, physicochemical
requirements (registrácia podľa nariadenia REACH, 1 – 10 ton,
fyzikálno-chemické požiadavky)“. Nezavedené látky sa môžu
registrovať v hmotnostnom pásme 1 – 10 ton za rok iba
s uvedením úplných informácií podľa prílohy VII k nariadeniu
REACH, t. j. povinné je použitie šablóny „Standard requirements

Úplná registrácia
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(štandardné požiadavky)“.
IUCLID
šablóna dokumentácie
záhlavie dokumentácie

Pri predkladaní žiadosti o registráciu s použitím šablóny „REACH
Registration 1 – 10 tonnes, physicochemical requirements
(registrácia podľa nariadenia REACH, 1 – 10 ton, fyzikálnochemické požiadavky)“ nie je registrujúci oprávnený požiadať
o oslobodenie od poplatkov, preto nemôže označiť políčko „Fee
waiver (oslobodenie od poplatkov)“. O oslobodenie od poplatkov
v hmotnostnom pásme 1 – 10 ton môžete požiadať, iba ak
poskytnete úplné informácie uvedené v prílohe VII k nariadeniu
REACH.

Úplná registrácia

IUCLID
šablóna dokumentácie
záhlavie dokumentácie

Šablónu dokumentácie „REACH Registration 1 – 10 tonnes,
physicochemical requirements (registrácia podľa nariadenia
REACH, 1 – 10 ton, fyzikálno-chemické požiadavky)“ v aplikácii
IUCLID nemôžete kombinovať s hmotnostným pásmom
„Transported isolated intermediates tonnage band over 1000
tonnes/year (hmotnostné pásmo prepravovaného izolovaného
medziproduktu nad 1 000 ton za rok)“.

Úplná registrácia

IUCLID
oddiel 1.1 Identifikácia
oddiel 3.5.6 Životnosť

Následní užívatelia môžu predložiť registračnú dokumentáciu iba
v prípade, že sú výrobcami/dovozcami výrobkov (podrobné kritériá
sú uvedené v článku 7 ods. 1 nariadenia REACH). Ak v poli „Role in
the supply chain (úloha v dodávateľskom reťazci)“ v oddiele 1.1
vyberiete iba možnosť „Downstream user (následný užívateľ)“, je
povinné uviesť identifikované použitie v poli „Service life name
(názov životnosti)“ v oddiele 3.5.6.

Úplná registrácia

Obchodné pravidlá platné pre dokumentáciu registrácie medziproduktu
IUCLID
šablóna dokumentácie
záhlavie dokumentácie

Pri predkladaní dokumentácie s uvedeným hmotnostným pásmom
medziproduktu (článok 17 alebo 18) nemôžete v poli „Role in the
supply chain (úloha v dodávateľskom reťazci)“ vybrať možnosť
„Downstream user (následný užívateľ)“.

Dokumentácia
registrácie
medziproduktu
izolovaného na mieste
Registrácia
prepravovaného
izolovaného
medziproduktu

IUCLID
šablóna dokumentácie
záhlavie dokumentácie

Pri predkladaní individuálnej žiadosti o registráciu prepravovaného
izolovaného medziproduktu musí byť hmotnostné pásmo vybrané
v záhlaví dokumentácie v súlade so šablónou dokumentácie.
Povolené sú tieto kombinácie šablón a hmotnostných pásiem:
Šablóna „REACH Registration transported isolated intermediate 1 –
1000 tonnes (registrácia prepravovaného izolovaného
medziproduktu podľa nariadenia REACH,
1 – 1 000 ton)“ + hmotnostné pásmo prepravovaného izolovaného
medziproduktu 1 – 10 ton za rok.
Šablóna „REACH Registration transported isolated intermediate 1 –
1000 tonnes (registrácia prepravovaného izolovaného
medziproduktu podľa nariadenia REACH,
1 – 1 000 ton)“ + hmotnostné pásmo prepravovaného izolovaného
medziproduktu 10 – 1 000 ton za rok.
Šablóna „REACH Registration transported isolated intermediate
above 1000 tonnes (registrácia prepravovaného izolovaného

Registrácia
prepravovaného
izolovaného
medziproduktu
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Annex 2. Prehľad kontrol úplnosti vykonávaných agentúrou
ECHA na predložených dokumentáciách
Táto príloha obsahuje minimálny súhrn prvkov, ktoré je potrebné uvádzať v registračnej
dokumentácii a dokumentácii k technologicky orientovanému výskumu a vývoju (PPORD).
Kontroly opísané v tejto prílohe neposkytujú informácie o kvalite a súlade dokumentácie. Na
zvýšenie kvality a konzistentnosti svojej dokumentácie použite asistenta kvality dokumentácie
v doplnku Validation Assistant (pomocník pre overovanie) v aplikácii IUCLID a informácie
dostupné na webovej stránke agentúry ECHA 18.
Všimnite si tiež, že kontrola úplnosti vykonávaná agentúrou ECHA môže okrem uvedených
kontrol zahŕňať aj doplnkové kontroly, aby sa zaistilo, že v dokumentácii sú uvedené všetky
požadované prvky. K týmto doplnkovým kontrolám patrí manuálne overovanie určitých prvkov
v dokumentácii, ktoré sa nedajú overiť automaticky. Tie by mohli prípadne viesť k záverom
odlišným od záverov uvedených v tejto prílohe. Viac informácií o manuálnom overovaní
nájdete na adrese: http://echa.europa.eu/manuals
Kontroly uvedené v prehľade sú zahrnuté v doplnku Validation Assistant (pomocník pre
overovanie) v aplikácii IUCLID. Doplnok obsahuje niektoré podrobnejšie logické schémy
týkajúce sa prípadov, keď sa určité pravidlá overujú. Tieto schémy nie sú v zozname prehľadu
uvedené, keďže by zvýšili jeho zložitosť. Dôrazne sa odporúča použiť doplnok Validation
Assistant (pomocník pre overovanie) pri príprave súboru údajov o látke a tiež konečnej
dokumentácie pred jej predložením agentúre ECHA.
Uplatňujú sa tieto konvencie, pričom v prehľade sa neuvádzajú pre každú kontrolu osobitne:





Vždy, keď sa v poli zoznamu vyberie možnosť Other: (iné:), musí sa vo vedľajšom
textovom poli zobraziť slovo „Other (iné)“.
Vždy, keď sa kontrola týka štruktúry opakovaného poľa, ako je opakovaný blok alebo
tabuľka: ak sa vytvorí viac opakovaných blokov alebo viac riadkov tabuľky, všetky musia
byť vyplnené.
Vždy, keď je pole spojené s jednotkou, musí byť jednotka uvedená.

Odporúčame, aby ste si v hlavnej časti tejto príručky vyhľadali ďalšie informácie o postupe,
ako zadávať údaje podľa nariadenia REACH pre každý z uvedených oddielov.

Oddiel aplikácie
IUCLID

Kontrola

Relevantnosť

1.1 – Identifikácia

Musí sa vybrať aspoň jedna z možností „Role in the supply chain (úloha
v dodávateľskom reťazci)“.

PPORD
a registrácia

1.1 – Identifikácia

Látka sa musí identifikovať prepojením s referenčnou látkou v oddiele 1.1.

PPORD
a registrácia

1.1 – Identifikácia

Referenčná látka v oddiele 1.1 musí byť identifikovaná. Potrebné je uviesť
najmenej jeden z týchto údajov:
-číslo EC,
-číslo CAS a názov CAS,
-názov IUPAC.

PPORD
a registrácia

Identifikácia látky

Identifikátory sa musia vložiť do príslušných polí prepojenej referenčnej
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látky.
1.1 – Identifikácia

Záznam referenčnej látky v oddiele 1.1 musí obsahovať molekulové
a štruktúrne informácie.

PPORD
a registrácia

V prípade jednozložkovej látky musí byť v príslušných poliach uvedený
molekulový vzorec, molekulová hmotnosť a štruktúrny vzorec referenčnej
látky.
V prípade viaczložkovej látky musí byť v príslušných poliach uvedený
molekulový vzorec, molekulová hmotnosť a štruktúrny vzorec referenčnej
látky, alebo sa v poli „Remarks (poznámky)“ poskytne odôvodnenie
neuvedenia týchto informácií.
V prípade látky UVCB musí byť v príslušných poliach uvedený molekulový
vzorec a molekulová hmotnosť referenčnej látky, alebo sa v poli „Remarks
(poznámky)“ poskytne odôvodnenie neuvedenia týchto informácií.
1.2 – Zloženie

Každá látka musí byť identifikovaná najmenej jedným zložením pre
konkrétneho registrujúceho. Na tento účel musí byť v oddiele 1.2
najmenej jeden záznam o zložení typu „Legal entity composition (zloženie
látky právnickej osoby)“. Úplnosť všetkých zložení látky právnickej osoby
sa bude kontrolovať. Ostatné typy zloženia sa nekontrolujú, ale mali by
byť čo najúplnejšie.

PPORD
a registrácia

1.2 – Zloženie

Každá zložka musí obsahovať najmenej jednu hodnotu a jednotku pre
položku „Degree of purity (stupeň čistoty)“.

PPORD
a registrácia

1.2 – Zloženie, zložky

Pre každé zloženie sa musí uviesť najmenej jedna zložka. Všetky zložky
musia byť identifikované prepojením s referenčnou látkou.

PPORD
a registrácia

1.2 – Zloženie, zložky

Každá zložka sa musí identifikovať uvedením prinajmenšom jedného
z týchto údajov:
-číslo EC,
-číslo CAS a názov CAS,
-názov IUPAC.

PPORD
a registrácia

Identifikátory sa musia vložiť do príslušných polí referenčnej látky zložky
v oddiele 1.2.
1.2 – Zloženie, zložky

Záznamy referenčných látok zložiek v oddiele 1.2 musia obsahovať
molekulové a štruktúrne informácie.

PPORD
a registrácia

V prípade jednozložkovej látky alebo viaczložkovej látky musí byť
v príslušných poliach uvedený molekulový vzorec, molekulová hmotnosť
a štruktúrny vzorec referenčnej látky.
V prípade látky UVCB musí byť v príslušných poliach uvedený molekulový
vzorec a molekulová hmotnosť referenčnej látky, alebo sa v súvisiacom
poli „Remarks (poznámky)“ poskytne odôvodnenie neuvedenia týchto
informácií.
1.2 – Zloženie, zložky

Pre každú zložku sa musí uviesť úplný „Concentration range (rozsah
koncentrácií)“ (dolná a horná hodnota) spolu s jednotkou. Ak predkladáte
dokumentáciu k zložke s koncentráciou presne 0 % alebo 100 %, uveďte
túto hodnotu spolu s jednotkou v poli „Typical concentration (typická
koncentrácia)“ a polia „Concentration range (rozsah koncentrácií)“
nechajte prázdne.

PPORD
a registrácia

1.2 – Zloženie, nečistoty

Každá nečistota sa musí identifikovať uvedením prinajmenšom jedného
z týchto údajov:
-číslo EC,

PPORD
a registrácia
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-číslo CAS a názov CAS,
-názov IUPAC.
V prípade nečistôt, ktoré sa nedajú identifikovať žiadnym z uvedených
typov identifikátorov, je potrebné v bloku venovanom nečistotám uviesť
v poli „IUPAC name (názov IUPAC)“ pojem „Unknown impurities (neznáme
nečistoty)“ a v poli „Remarks (poznámky)“ čo najpodrobnejšie údaje
o povahe, počte a relatívnom množstve nečistôt.
1.2 – Zloženie, nečistoty

Pre každú nečistotu sa musí uviesť úplný „Concentration range (rozsah
koncentrácií)“ (dolná a horná hodnota), spolu s jednotkou. Ak
konštatujete neexistenciu konkrétnej nečistoty, uveďte prepojenie
s príslušnou referenčnou látkou a v poli „Typical concentration (typická
koncentrácia)“ hodnotu „0“ spolu s jednotkou. Polia „Concentration range
(rozsah koncentrácií)“ nechajte prázdne.

PPORD
a registrácia

1.2 – Zloženie, prísady

Každá prísada sa musí identifikovať uvedením prinajmenšom jedného
z týchto údajov:
-číslo EC,
-číslo CAS a názov CAS,
-názov IUPAC.

PPORD
a registrácia

Identifikátory sa musia vložiť do príslušných polí referenčnej látky prísady
v oddiele 1.2.
1.2 – Zloženie, prísady

V príslušných poliach musí byť uvedený molekulový vzorec, molekulová
hmotnosť a štruktúrny vzorec referenčnej látky každej prísady, alebo sa
v súvisiacom poli „Remarks (poznámky)“ poskytne odôvodnenie
neuvedenia týchto informácií.

PPORD
a registrácia

1.2 – Zloženie, prísady

Pre každú prísadu sa musí uviesť úplný „Concentration range (rozsah
koncentrácií)“ (dolná a horná hodnota) spolu s jednotkou. Ak konštatujete
neexistenciu konkrétnej prísady, uveďte prepojenie s príslušnou
referenčnou látkou a v poli „Typical concentration (typická koncentrácia)“
hodnotu „0“ spolu s jednotkou. Polia „Concentration range (rozsah
koncentrácií)“ nechajte prázdne.

PPORD
a registrácia

1.2 – Zloženie, prísady

Pre každú prísadu sa musí potvrdiť stabilizačná funkcia výberom príslušnej
hodnoty pod pojmom „Stabiliser (stabilizátor)“ v zozname „Function
(funkcia)“. Ďalšie podrobnosti o mechanizme stabilizácie sa môžu uviesť
v poli „Details of function in composition (podrobnosti funkcie v zložení)“.

PPORD
a registrácia

1.2 – Zloženie,
jednozložková látka

V prípade jednozložkovej látky sa predpokladá, že hlavná zložka má v jej
zložení podiel najmenej 80 %. V prípade odchýlky od tohto pravidla sa
musí odôvodnenie uviesť v poli „Justification for deviations (odôvodnenie
odchýlok)“, alebo alternatívne sa musí uviesť hodnota „Typical
concentration (typická koncentrácia)“ s jednotkou, potvrdzujúca, že
hlavná zložka má v zložení látky spravidla podiel najmenej 80 %.

PPORD
a registrácia

1.2 – Zloženie,
jednozložková látka

V prípade jednozložkovej látky sa predpokladá, že nečistoty majú v jej
zložení podiel najviac 20 % (rozsah koncentrácií). V prípade odchýlky od
tohto pravidla sa musí odôvodnenie uviesť v poli „Justification for
deviations (odôvodnenie odchýlok)“, alebo alternatívne sa musí uviesť
hodnota „Typical concentration (typická koncentrácia)“ s jednotkou,
potvrdzujúca, že nečistota má v zložení látky spravidla podiel najviac 20 %.

PPORD
a registrácia

1.2 – Zloženie,
jednozložková látka

V prípade jednozložkovej látky sa predpokladá, že v jej zložení je prítomná
iba jedna zložka. V prípade odchýlky od tohto pravidla sa musí
odôvodnenie uviesť v poli „Justification for deviations (odôvodnenie
odchýlok)“.

PPORD
a registrácia

1.2 – Zloženie,
viaczložková látka

V prípade viaczložkovej látky sa predpokladá, že hlavná zložka má v jej
zložení podiel najviac 80 % (rozsah koncentrácií). V prípade odchýlky od
tohto pravidla sa musí odôvodnenie uviesť v poli „Justification for

PPORD
a registrácia
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deviations (odôvodnenie odchýlok)“, alebo alternatívne sa musí uviesť
hodnota „Typical concentration (typická koncentrácia)“ s jednotkou, ktorá
potvrdí, že každá hlavná zložka má v zložení látky spravidla podiel najviac
80 %.
1.2 – Zloženie,
viaczložková látka

V prípade viaczložkovej látky sa predpokladá, že nečistoty majú v jej
zložení podiel najviac 10 % (rozsah koncentrácií). V prípade odchýlky od
tohto pravidla sa musí odôvodnenie uviesť v poli „Justification for
deviations (odôvodnenie odchýlok)“, alebo alternatívne sa musí uviesť
hodnota „Typical concentration (typická koncentrácia)“ s jednotkou,
potvrdzujúca, že nečistota má v zložení látky spravidla podiel najviac 10%.

PPORD
a registrácia

1.2 – Zloženie,
viaczložková látka

V prípade viaczložkovej látky sa predpokladá, že v každom zložení sú
prítomné najmenej dve zložky. V prípade odchýlky od tohto pravidla sa
musí odôvodnenie uviesť v poli „Justification for deviations (odôvodnenie
odchýlok)“.

PPORD
a registrácia

1.2 – Zloženie, látka
UVCB

V prípade látok UVCB musia byť pre každé zloženie látky právnickej osoby
uvedené v poli „Description of composition (opis zloženia)“ podrobné
informácie o zdroji látky a použitom postupe, špecifické pre dané zloženie.
Tieto informácie by mali podľa potreby zahŕňať:
- identitu východiskového materiálu/zdroja (a pomer),
- kroky/mechanizmy reakcie,
- prevádzkové parametre v závode (napr. hodnoty teploty/tlaku),
- použité rozpúšťadlá/činidlá,
- podrobné informácie o akýchkoľvek postupoch čistenia/odstraňovania
nečistôt.

PPORD
a registrácia

1.2 – Zloženie, látka
UVCB

V prípade látok UVCB sa predpokladá, že v každom zložení sú uvedené iné
zložky, než obsahuje referenčná látka v oddiele 1.1. Každá jednotlivá
zložka, ktorej podiel je > 10 % alebo ktorá je relevantná z hľadiska
klasifikácie a označovania a/alebo posúdenia PBT, sa musí uvádzať
osobitne. Ostatné zložky by sa mali identifikovať pokiaľ možno ako
osobitné zložky alebo ako skupiny generických zložiek. V prípade látok
UVCB sa nepočíta s tým, že by obsahovali nečistoty, a všetky zložky je
potrebné uviesť v poli „Constituents (zložky)“.

PPORD
a registrácia

Ak nie je možné identifikovať jednotlivé zložky, odôvodnenie sa musí
uviesť v poli „Justification for deviations (odôvodnenie odchýlok)“.
1.4 – Analytické
informácie

V oddiele 1.4 sa musí vytvoriť najmenej jeden záznam. Tabuľka „Analytical
determination (analytické určenie)“ musí obsahovať najmenej jeden
riadok a každý vytvorený riadok musí byť vyplnený takto:
- zo zoznamu „Purpose of analysis (účel analýzy)“ sa musí vybrať príslušná
možnosť,
- najmenej jedna možnosť sa musí vybrať zo zoznamu „Analysis type (typ
analýzy)“,
- v poli Attached methods/results (priložené metódy/výsledky) musí
existovať príloha, alebo sa musí poskytnúť odôvodnenie neuvedenia
metódy/výsledku výberom príslušnej možnosti v poli „Rationale for no
results (odôvodnenie neuvedenia výsledkov)“ a vložením podrobnejšieho
vysvetlenia v poli „Justification (odôvodnenie)“.
Pole „Analysis type (typ analýzy)“ je zoznam s možnosťou výberu
viacerých položiek. Pri výbere viacerých možností sa pre všetky z nich
musia v rovnakom riadku uviesť príslušné výsledky alebo odôvodnenia.
Výsledky analýzy sa musia poskytnúť pre najmenej jednu identifikáciu
a jeden postup kvantifikácie, ako je uvedený v poli „Purpose of analysis
(účel analýzy)“.
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Iba PPORD
1.8 – Príjemcovia

Ak sa oznámenie vykonáva v spolupráci s odberateľmi (článok 9
nariadenia REACH), tí musia byť uvedení v oddiele 1.8. S každým
záznamom príjemcu vytvoreným v oddiele 1.8 musí byť prepojená
právnická osoba v poli „Name (názov)“. Na karte „Contact information
(kontaktné informácie)“ právnickej osoby musí byť uvedený údaj „Contact
address (kontaktná adresa)“. Uvedené musia byť prinajmenšom položky
„Country (krajina)“ a „Town (mesto)“.

PPORD

1.9 – Technologicky
orientovaný výskum
a vývoj

V oddiele Technologicky orientovaný výskum a vývoj sa musí vytvoriť
najmenej jeden záznam. Pre každý záznam sa musí uviesť údaj „Estimated
quantity (odhadované množstvo)“ s jednotkou.

PPORD

Klasifikácia a označovanie
2.1 – GHS

V oddiele 2.1. GHS sa musí vytvoriť najmenej jeden záznam.

Registrácia,
individuálny
registrujúci
a hlavný
registrujúci
spoločného
predloženia

2.1 – GHS

Každý záznam vytvorený v rámci Globálneho harmonizovaného systému
klasifikácie a označovania chemikálií (GHS) musí mať vyplnenú časť
„Classification (klasifikácia)“:
-Pre každú triedu nebezpečnosti alebo rozlíšenie sa musí uviesť „Hazard
category (kategória nebezpečnosti)“ a „Hazard statement (výstražné
upozornenie)“, alebo „Reason for no classification (odôvodnenie
neklasifikácie)“.
-V prípade, že je pre položky „Specific target organ toxicity – single
(Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia)“ a „Specific
target organ toxicity – repeated (Toxicita pre špecifický cieľový orgán –
opakovaná expozícia)“ uvedená klasifikácia, musí sa uviesť aj údaj
„Affected organs (zasiahnuté orgány)“.

Registrácia

2.1 – GHS

Každý záznam vytvorený v rámci GHS musí mať vyplnenú časť „Labelling
(označovanie)“:
- V časti „Labelling (označovanie)“ sa musí vybrať príslušná položka v poli
„Signal word (výstražné slovo)“.
- Ak je v bloku „Classification (klasifikácia)“ uvedená aspoň jedna kategória
nebezpečnosti, v tom istom dokumente GHS sa musí v bloku „Labelling
(označovanie)“ uviesť najmenej jedno výstražné upozornenie. Pre zadanie
výstražného upozornenia vytvorte blok v poli „Hazard statements
(výstražné upozornenia)“ alebo „Additional labelling requirements (ďalšie
požiadavky na označovanie)“ a vyberte príslušnú možnosť „Hazard
statement (výstražné upozornenie)“ alebo „CLP supplemental hazard
statement (doplňujúce výstražné upozornenie CLP)“.

Registrácia

2.2 – DSD

Každý záznam vytvorený podľa smernice o nebezpečných látkach musí
mať vyplnenú časť „Classification (klasifikácia)“:
- Pre každú z 15 tried nebezpečnosti musí byť v časti „Classification
(klasifikácia)“ uvedená najmenej jedna klasifikácia alebo odôvodnenie
neklasifikácie.
- Ak má látka harmonizovanú klasifikáciu a označovanie, v poli „Status
(stav)“ vyberte možnosť „67/548/EEC annex 1 (príloha 1 k smernici
67/548/EHS)“ a v poli „Classification (klasifikácia)“ uveďte príslušné
položky klasifikácie.

Registrácia

2.2 – DSD

Každý záznam vytvorený podľa smernice o nebezpečných látkach musí
mať vyplnenú časť „Labelling (označovanie)“:

Registrácia
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- Ak je v bloku „Classification (klasifikácia)“ uvedená aspoň jedna
klasifikácia, v bloku „Labelling (označovanie)“ sa musí v poli „Risk phrases
(označenia špecifického rizika)“ vybrať najmenej jedna možnosť.
- Ak má látka harmonizovanú klasifikáciu a označovanie, v poli „Status
(stav)“ vyberte možnosť „67/548/EEC annex 1 (príloha 1 k smernici
67/548/EHS)“ a v poli „Labelling (označovanie)“ uveďte príslušné položky
označovania.

Odhadované množstvá a miesta
3.2 – Odhadované
množstvá

Vytvorením záznamu v oddiele 3.2 sa musia uviesť prinajmenšom
odhadované množstvá za jeden rok. Každý záznam musí obsahovať
položku „Year (rok)“ a prinajmenšom údaje o celkovej hmotnosti
„Manufactured (vyrábanej)“ alebo „Imported (dovážanej)“.

registrácia len
s výnimkou
medziproduktov
podľa článku 17/18

3.3 – Miesta

Ak ste v oddiele 1.1 uviedli, že vaša úloha v dodávateľskom reťazci je
„Manufacturer (výrobca)“, musíte v oddiele 3.3 uviesť najmenej jedno
miesto výroby. S týmto cieľom musíte v oddiele 3.3 vytvoriť záznam
a prepojiť ho s „miestom“. Uvedená musí byť kontaktná adresa každého
miesta, pričom vyplniť sa musia prinajmenšom polia „Site name (názov
miesta)“, „Address (adresa)“, „Town (mesto)“ a „Country (krajina)“.

PPORD
a registrácia

Poznámka pre registračné dokumentácie: aby ste miesto mohli označiť
ako miesto výroby, musíte ho pomocou poľa „Related manufacture/own
use (súvisiace použitie vo výrobe/vlastné použitie)“ prepojiť s najmenej
jedným záznamom vytvoreným v oddiele 3.5.1 Výroba.
3.3 – Miesta

S každým záznamom o mieste, vytvoreným v oddiele 3.3, musí byť
prepojená položka „Site (miesto)“. Pre každé miesto sa musia vyplniť polia
„Address (adresa)“, „Postal code (PSČ)“, „Town (mesto)“ a „Country
(krajina)“.

PPORD
a registrácia

Opis životného cyklu
3.5 – Opis životného
cyklu

Najmenej jedno použitie sa musí opísať v niektorom z týchto oddielov:
3.5.2 – Formulácia alebo prebaľovanie
3.5.3 – Používanie v priemyselnom podniku
3.5.4 – Rozšírené používanie odbornými pracovníkmi
3.5.5 – Spotrebiteľské použitie
3.5.6 – Životnosť

registrácia len
s výnimkou
medziproduktov
podľa článku 17/18

Ak v niektorom z týchto oddielov nie sú uvedené žiadne spôsoby použitia,
musí sa v oddiele 3.5.0 urobiť výber v zozname „Justification for no uses
reported (odôvodnenie neuvedenia použitia)“.
3.5.1 – Výroba

Pre každý záznam vytvorený v oddiele 3.5.1 Výroba sa musí vyplniť pole
„Manufacture name (názov výroby)“. Okrem toho sa musí uviesť najmenej
jedna prispievajúca činnosť/technika z hľadiska životného prostredia
a jedna prispievajúca činnosť/technika z hľadiska pracovníkov a musí sa
opísať pomocou príslušných kódov „Environmental release category
(kategória uvoľňovania do životného prostredia)“ a „Process category
(kategória procesov)“.

registrácia len
s výnimkou
medziproduktov
podľa článku 17/18

3.5.2 – Formulácia alebo
prebaľovanie

Pre každý záznam vytvorený v oddiele 3.5.2 Formulácia alebo
prebaľovanie sa musia vyplniť polia „Use name (názov použitia)“
a „Technical function of the substance during formulation (technická
funkcia látky počas formulácie)“. Okrem toho sa musí uviesť najmenej
jedna prispievajúca činnosť/technika z hľadiska životného prostredia
a jedna prispievajúca činnosť/technika z hľadiska pracovníkov a musí sa
opísať pomocou príslušných kódov „Environmental release category
(kategória uvoľňovania do životného prostredia)“ a „Process category

registrácia len
s výnimkou
medziproduktov
podľa článku 17/18
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(kategória procesov)“.
3.5.3 – Používanie
v priemyselnom podniku

Pre každý záznam vytvorený v oddiele 3.5.3 Používanie v priemyselnom
podniku sa musia vyplniť polia „Use name (názov použitia)“, „Technical
function of the substance during use (technická funkcia látky počas
používania)“ a „Subsequent service life relevant for this use (následná
životnosť relevantná pre toto použitie)“. Okrem toho sa musí uviesť
najmenej jedna prispievajúca činnosť/technika z hľadiska životného
prostredia a jedna prispievajúca činnosť/technika z hľadiska pracovníkov
a musí sa opísať pomocou príslušných kódov „Environmental release
category (kategória uvoľňovania do životného prostredia)“ a „Process
category (kategória procesov)“.

registrácia len
s výnimkou
medziproduktov
podľa článku 17/18

3.5.4 – Rozšírené
používanie odbornými
pracovníkmi

Pre každý záznam vytvorený v oddiele 3.5.4 Rozšírené používanie
odbornými pracovníkmi sa musia vyplniť polia „Use name (názov
použitia)“, „Technical function of the substance during use (technická
funkcia látky počas používania)“ a „Subsequent service life relevant for
this use (následná životnosť relevantná pre toto použitie)“. Okrem toho sa
musí uviesť najmenej jedna prispievajúca činnosť/technika z hľadiska
životného prostredia a jedna prispievajúca činnosť/technika z hľadiska
pracovníkov a musí sa opísať pomocou príslušných kódov „Environmental
release category (kategória uvoľňovania do životného prostredia)“
a „Process category (kategória procesov)“.

registrácia len
s výnimkou
medziproduktov
podľa článku 17/18

3.5.5 – Spotrebiteľské
použitie

Pre každý záznam vytvorený v oddiele 3.5.5 Spotrebiteľské použitie sa
musia vyplniť polia „Use name (názov použitia)“, „Technical function of
the substance during use (technická funkcia látky počas používania)“
a „Subsequent service life for that use (následná životnosť pre toto
použitie)“. Okrem toho sa musí uviesť najmenej jedna prispievajúca
činnosť/technika z hľadiska životného prostredia a jedna prispievajúca
činnosť/technika z hľadiska spotrebiteľov a musí sa opísať pomocou
príslušných kódov „Environmental release category (kategória
uvoľňovania do životného prostredia)“ a „Process category (kategória
produktov)“.

registrácia len
s výnimkou
medziproduktov
podľa článku 17/18

3.5.6 – Životnosť

Pre každý záznam vytvorený v oddiele 3.5.6 Životnosť sa musia vyplniť
polia „Service life name (názov životnosti)“ a „Technical function of the
substance during use (technická funkcia látky počas používania)“. Okrem
toho sa musí uviesť najmenej jedna prispievajúca činnosť/technika
z hľadiska životného prostredia a jedna prispievajúca činnosť/technika
z hľadiska spotrebiteľov alebo pracovníkov a musí sa opísať pomocou
príslušných kódov „Environmental release category (kategória
uvoľňovania do životného prostredia)“ a „Article category (kategória
výrobkov)“/„Process category (kategória procesov)“.

registrácia len
s výnimkou
medziproduktov
podľa článku 17/18

3.5.1, 3.5.2, 3.5.3

Ak ste v časti „Use takes place under rigorously contained conditions
(používanie prebieha za podmienok dôkladného uchovávania v uzavretom
prostredí)“ vybrali políčko „Rigorously contained system with strict control
for manual interventions (systém dôkladného uchovávania v uzavretom
prostredí s prísnou kontrolou manuálnych zásahov)“, musíte uviesť ďalšie
informácie na doloženie toho tvrdenia. Na tento účel sa musí vyplniť pole
„Description of non-technical means for strict control (opis netechnických
prostriedkov na prísnu kontrolu)“.

registrácia len
s výnimkou
medziproduktov
podľa článku 17/18
Uplatňuje sa pre
všetky hlavné
dokumentácie
spoločného
predloženia, ktoré
obsahujú správu
o chemickej
bezpečnosti pre
spoločné
predloženie.

Okrem toho sa v závislosti od výberu možnosti v poli
„Registration/Notification status for the use (stav registrácie/oznámenia
pre použitie)“ musia vykonať tieto kroky:
pre možnosť „Use (as intermediate) registered according to REACH Article
10; total tonnage manufactured/imported <10tonnes/year per registrant
(použitie (ako medziproduktu) registrované podľa článku 10 nariadenia
REACH; celková vyrábaná/dovážaná hmotnosť < 10 ton za rok na
registrujúceho)“ sa musí vyplniť pole (v tej istej časti) „Technical means for
rigorous containment and strict control for manual intervention

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Fínsko | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu

Ako pripraviť registračnú dokumentáciu
a dokumentáciu k technologicky
136 orientovanému výskumu a vývoju
(PPORD)

Verzia 4.0

(technické prostriedky na dôkladné uchovávanie v uzavretom prostredí
a prísnu kontrolu manuálnych zásahov)“,
pre možnosť „Use (as intermediate) registered according to REACH Article
10; total tonnage manufactured/imported >=10tonnes/year per registrant
(použitie (ako medziproduktu) registrované podľa článku 10 nariadenia
REACH; celková vyrábaná/dovážaná hmotnosť >= 10 ton za rok na
registrujúceho)“ (alebo ak ste nevybrali žiadnu možnosť) musíte na karte
„Contributing scenario for the workers (scenár prispievania z hľadiska
pracovníkov)“ v rámci toho istého záznamu použitia vytvoriť blok scenára
prispievania a v časti „Technical and organisational conditions and
measures (technické a organizačné podmienky a opatrenia)“ vytvoriť blok
a uviesť informácie v poli „Technical means for rigorous containment and
strict control for manual intervention (technické prostriedky na dôkladné
uchovávanie v uzavretom prostredí a prísnu kontrolu manuálnych
zásahov)“.
3.5.1, 3.5.2, 3.5.3

Ak ste v časti „Use takes place under rigorously contained conditions
(používanie prebieha za podmienok dôkladného uchovávania v uzavretom
prostredí)“ vybrali políčko „Rigorously contained system with
minimisation of release to the environment (systém dôkladného
uchovávania v uzavretom prostredí s minimalizáciou uvoľňovania do
životného prostredia)“, musíte uviesť ďalšie informácie na doloženie toho
tvrdenia. Na tento účel sa musí vyplniť pole „Description of non-technical
means for strict control (opis netechnických prostriedkov na prísnu
kontrolu)“.
Okrem toho sa v závislosti od výberu možnosti v poli
„Registration/Notification status for the use (stav registrácie/oznámenia
pre použitie)“ musia vykonať tieto kroky:
pre možnosť „Use (as intermediate) registered according to REACH Article
10; total tonnage manufactured/imported <10tonnes/year per registrant
(použitie (ako medziproduktu) registrované podľa článku 10 nariadenia
REACH; celková vyrábaná/dovážaná hmotnosť < 10 ton za rok na
registrujúceho)“ sa musí vyplniť pole (v tej istej časti) „Technologies to
minimise emissions (technológie na minimalizáciu emisií)“,

registrácia len
s výnimkou
medziproduktov
podľa článku 17/18
Uplatňuje sa pre
všetky hlavné
dokumentácie
spoločného
predloženia, ktoré
obsahujú správu
o chemickej
bezpečnosti pre
spoločné
predloženie.

pre možnosť „Use (as intermediate) registered according to REACH Article
10; total tonnage manufactured/imported >=10tonnes/year per registrant
(použitie (ako medziproduktu) registrované podľa článku 10 nariadenia
REACH; celková vyrábaná/dovážaná hmotnosť >= 10 ton za rok na
registrujúceho)“ (alebo ak ste nevybrali žiadnu možnosť) musíte na karte
„Contributing scenario for the environment (related to workers activities)
(scenár prispievania z hľadiska životného prostredia (súvisiaci s činnosťou
pracovníkov))“ v rámci toho istého záznamu použitia vytvoriť blok scenára
prispievania a v časti „Technical and organisational conditions and
measures (technické a organizačné podmienky a opatrenia)“ vytvoriť blok
a uviesť informácie v poli „Technologies to minimise emissions
(technológie na minimalizáciu emisií)“.

Záznam o štúdii sledovaných parametrov - všeobecne
4 – 7, Administratívne
údaje

Uviesť sa musia sledované parametre, ktorých sa týka záznam o štúdii.

Registrácia

4 – 7, Administratívne
údaje

Každý poskytnutý záznam o štúdii sledovaných parametrov sa musí uviesť
ako súhrn štúdie, neuvedenie údajov alebo návrh na testovanie.
- Ak chcete predložiť (podrobný) súhrn štúdie, urobte výber v poli
„Adequacy of study (primeranosť štúdie)“ a vyplňte pre príslušný
sledovaný parameter všetky relevantné polia „Administrative data

Registrácia
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(administratívne údaje)“, „Data source (zdroj údajov)“, „Materials and
methods (materiály a metódy)“ a „Results and discussion (výsledky
a diskusia)“. Všetky záznamy o štúdii sledovaných parametrov v oddieloch
zodpovedajúcich prílohám k nariadeniu REACH, ktoré sú označené ako
„key study (kľúčová štúdia)“ alebo ako „weight of evidence (závažnosť
dôkazov)“ podliehajú celkovej kontrole úplnosti. Je potrebné uvádzať aj
ďalšie typy súhrnov štúdií v najväčšej možnej miere.
- Ak chcete predložiť neuvedenie údajov, urobte výber v poli „Data
waiving (neuvedenie údajov)“ a odôvodnenie poskytnite v poli
„Justification for data waiving (odôvodnenie neuvedenia údajov)“.
- Ak chcete predložiť návrh na testovanie, v poli „Type of information (typ
informácií)“ vyberte možnosť „Experimental study planned (plánovaná
experimentálna štúdia)“ alebo „Experimental study planned (based on
read-across) (plánovaná experimentálna štúdia (založená na použití
prevzatých údajov))“ a uveďte informácie o položkách „Guideline
(usmernenie)“ a „Test material information (informácie o testovanom
materiáli)“ plánovaného testu.
4 – 7, Administratívne
údaje

Záznam o štúdii sledovaného parametra nemôže byť zároveň neuvedením
údajov, návrhom na testovanie a/alebo súhrnom štúdie. V dôsledku toho
nemôžete v tom istom zázname o štúdii sledovaných parametrov urobiť
výber v poli „Data waiving (neuvedenie údajov)“, v poli „Type of
information (typ informácií)“ vybrať možnosť „Experimental study
planned (plánovaná experimentálna štúdia)“/„Experimental study
planned (based on read-across) (plánovaná experimentálna štúdia
(založená na použití prevzatých údajov))“ a/alebo urobiť výber v poli
„Adequacy of study (primeranosť štúdie)“.

Registrácia

4 – 7, Administratívne
údaje

Ak chcete predložiť neuvedenie údajov, v poli „Data waiving (neuvedenie
údajov)“ musíte poskytnúť odôvodnenie odmietnutia požiadavky na
informácie a primerané odôvodnenie musíte vybrať v poli „Justification for
data waiving (odôvodnenie neuvedenia údajov)“. Ak nie je použiteľné
žiadne z dostupných odôvodnení v zozname, vyberte možnosť „Other:
(iné:)“ a odôvodnenie uveďte vo vedľajšom voľnotextovom poli.

Registrácia:
neuvedenie údajov

4 – 7, Administratívne
údaje

Pokiaľ ide o oddiel 3.1 prílohy XI k nariadeniu REACH, neuvedenie údajov
na základe expozície sa môže predložiť iba pre informácie požadované
v prílohách IX a X a v oddieloch 8.6 a 8.7 prílohy VIII k nariadeniu REACH.
V záznamoch o štúdii sledovaného parametra v prípade iných sledovaných
parametrov sa v poli „Data waiving (neuvedenie údajov)“ nesmie vybrať
možnosť „Exposure considerations (zváženie expozície)“.

Registrácia:
neuvedenie údajov

4 – 7, Administratívne
údaje

Návrh na testovanie sa môže predložiť iba pre informácie požadované
v prílohách IX a X k nariadeniu REACH.

Registrácia: návrh
na testovanie

4 – 7, Administratívne
údaje

V návrhu na testovanie na stavovcoch musia byť zdokumentované
dôvody, prečo sa možnosti prispôsobenia, ktoré sú poskytnuté v nariadení
REACH, nemôžu použiť na splnenie požiadavky na informácie. Informácie
sa musia uviesť v poli „Justification for type of information (odôvodnenie
typu informácií)“ a budú zverejnené na webovej stránke agentúry ECHA.
Odporúča sa, aby ste použili textovú šablónu, ktorá je k dispozícii pre
uvedené pole, a zabezpečili tak uvedenie všetkých relevantných
informácií.

Registrácia: návrh
na testovanie

4 – 7, Administratívne
údaje

Pre každý záznam o štúdii sledovaného parametra označený ako „key
study (kľúčová štúdia)“ alebo „weight of evidence (závažnosť dôkazov)“ sa
musí vyplniť pole „Type of information (typ informácií)“.

Registrácia:
záznam o kľúčovej
štúdii alebo
závažnosti dôkazov

4 – 7, Administratívne
údaje

Pre každý záznam o kľúčovej štúdii alebo závažnosti dôkazov s poľom
„Type of information (typ informácií)“ označeným ako „(Q)SAR“ sa musí
uviesť primeraná a spoľahlivá dokumentácia použitej metódy.
Dokumentácia sa musí vložiť do poľa „Justification for type of information
(odôvodnenie typu informácií)“ pomocou dostupnej voľnotextovej

Registrácia:
záznam o kľúčovej
štúdii alebo
závažnosti
dôkazov; QSAR
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šablóny, alebo priložiť v tabuľke „Attached justification (priložené
odôvodnenie)“.
V prípade, že niektoré časti dokumentácie (formát QMRF) sa uplatňujú pre
viaceré záznamy o štúdii sledovaného parametra, v tabuľke „Crossreference (krížový odkaz)“ uveďte prepojenie na záznam, ku ktorému je
táto spoločná dokumentácia priložená, a v poli „Reason/purpose
(dôvod/účel)“ uveďte typ dokumentu. Konkrétne informácie ku každému
odhadu sa však vždy musia uviesť osobitne pre každý záznam (Q)SAR.
4 – 7, Administratívne
údaje

Administratívne údaje nie sú úplné. Pre všetky záznamy o kľúčovej štúdii
alebo závažnosti dôkazov, ktoré boli označené v poli „Type of information
(typ informácií)“ ako použitie prevzatých údajov, sa musí v poli
„Justification for type of information (odôvodnenie typu informácií)“
uviesť odôvodnenie použitia prevzatých údajov pre konkrétne sledované
parametre. Pole obsahuje voľnotextové šablóny na pomoc pri vytváraní
dokumentácie odôvodnenia.

Registrácia:
záznam o kľúčovej
štúdii alebo
závažnosti
dôkazov; použitie
prevzatých údajov

Okrem toho sa ďalšie informácie na podporu použitia prevzatých údajov
môžu uviesť v poli „Attached justification (priložené odôvodnenie)“.
S cieľom poukázať na podpornú dokumentáciu obsiahnutú v niektorej
časti súboru údajov uveďte v tabuľke „Cross-reference (krížový odkaz)“
prepojenie na záznam (záznamy) s týmito informáciami a uveďte typ
prepojených informácií v poli „Reason/purpose (dôvod/účel)“.
4 – 7, Administratívne
údaje

Pre všetky záznamy o kľúčovej štúdii alebo závažnosti dôkazov, ktoré boli
označené v poli „Type of information (typ informácií)“ ako „read-across
from supporting substance (structural analogue or surrogate) (použitie
prevzatých údajov z podpornej látky (štrukturálna analógia alebo
náhrada))“, sa musí uviesť zdrojový záznam (záznamy) o štúdii
sledovaného parametra.

Registrácia:
záznam o kľúčovej
štúdii alebo
závažnosti
dôkazov; použitie
prevzatých údajov

Na tento účel musí v tom istom oddiele existovať najmenej jeden ďalší
záznam o štúdii sledovaného parametra, ktorý má v poli „Adequacy of
study (primeranosť štúdie)“ uvedenú možnosť „key study (kľúčová
štúdia)“ alebo „weight of evidence (závažnosť dôkazov)“ a obsahuje
zdrojovú štúdiu, na ktorej je založený cieľový záznam s použitím
prevzatých údajov. Záznam s použitím prevzatých údajov musí byť
prepojený s každým zdrojovým záznamom o štúdii sledovaného
parametra prostredníctvom tabuľky „Cross-reference (krížový odkaz)“.
4 – 7, Administratívne
údaje

Ak bol najmenej jeden záznam o kľúčovej štúdii alebo závažnosti dôkazov
označený v poli „Type of information (typ informácií)“ ako „read-across
based on grouping of substances (category approach) (použitie prevzatých
údajov založené na zoskupovaní látok (prístup kategórií))“, musí byť
s danou látkou prepojený najmenej jeden objekt kategórie. V rámci každej
kategórie musia byť uvedené informácie o hypotéze kategórie, oblasti
použitia a odôvodnení kategórie, a to buď v poli „Category rationale
(odôvodnenie kategórie)“, alebo ako príloha v časti „Reports (správy)“.
Okrem toho musia byť prepojené položky „Category members (členovia
kategórie)“ a musí byť uvedený zoznam položiek „Category documents
(dokumenty kategórie)“.

Registrácia:
záznam o kľúčovej
štúdii alebo
závažnosti
dôkazov; použitie
prevzatých údajov

4 – 7, Administratívne
údaje

Pre každý záznam o štúdii sledovaného parametra označený ako „key
study (kľúčová štúdia)“ alebo „weight of evidence (závažnosť dôkazov)“ sa
musí vyplniť pole „Reliability (spoľahlivosť)“.

Registrácia:
záznam o kľúčovej
štúdii alebo
závažnosti dôkazov

4 – 7, Zdroj údajov

Pre každý záznam o štúdii sledovaného parametra označený ako „key
study (kľúčová štúdia)“ alebo „weight of evidence (závažnosť dôkazov)“ sa
musí vyplniť tabuľka „Reference (odkaz)“. Pre každý odkaz sa vždy musí
uviesť údaj „Year (rok)“ alebo „Report date (dátum správy)“. Okrem toho

Registrácia:
záznam o kľúčovej
štúdii alebo
závažnosti dôkazov
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sa musia vykonať prinajmenšom tieto kroky:
- Ak údaje pochádzajú zo správy o štúdii, musí sa vyplniť pole „Testing
laboratory (skúšobné laboratórium)“ (s úplnou adresou skúšobného
laboratória vrátane mesta a krajiny) a uviesť údaj „Report no. (číslo
správy)“, „Company study no. (číslo štúdie spoločnosti)“ alebo „Title
(názov)“.
- Ak údaje pochádzajú od spoločnosti, musí sa vyplniť pole „Report no.
(číslo správy)“ alebo pole „Company study no. (číslo štúdie spoločnosti)“.
Okrem toho sa musia uviesť informácie v poliach „Author (autor)“,
„Owner company (spoločnosť vlastniaca údaje)“ a/alebo „Title (názov)“.
- Ak údaje pochádzajú z literárneho zdroja, musí sa vyplniť pole
„Bibliographic source (bibliografický zdroj)“. Je potrebné uviesť
dostatočné množstvo informácií, aby bolo možné identifikovať literárny
zdroj.
5 – 7, Zdroj údajov

Pre každý záznam o štúdii sledovaného parametra označený ako „key
study (kľúčová štúdia)“ alebo „weight of evidence (závažnosť dôkazov)“,
ak bolo uvedené, že štúdia je v súlade so zásadami správnej laboratórnej
praxe, musia sa uviesť kontaktné údaje skúšobného laboratória. Na tento
účel musí aspoň jedna položka v tabuľke „Reference (odkaz)“ obsahovať
v poli „Testing laboratory (skúšobné laboratórium)“ informácie o názve,
adrese a krajine.

Registrácia:
záznam o kľúčovej
štúdii alebo
závažnosti dôkazov

4 – 7, Zdroj údajov

Pre každý záznam o štúdii sledovaného parametra označený ako „key
study (kľúčová štúdia)“ alebo „weight of evidence (závažnosť dôkazov)“ sa
musí vyplniť pole „Data access (prístup k údajom)“.

Registrácia:
záznam o kľúčovej
štúdii alebo
závažnosti dôkazov

Ak zvolíte možnosť „Data submitter has permission to refer (predkladateľ
údajov má povolenie odkazovať)“, musíte do vedľajšieho poľa uviesť
vyhlásenie podľa pokynov, ktoré ste dostali od agentúry ECHA spolu
s povolením odkazovať.
4 – 7, Materiály
a metódy

Pre každý záznam o štúdii sledovaného parametra označený ako „key
study (kľúčová štúdia)“ alebo „weight of evidence (závažnosť dôkazov)“,
prípadne uvedený ako návrh na testovanie, sa musí v poli „Guideline
(usmernenie)“ tabuľky „Test guideline (usmernenie pre test)“ uviesť
usmernenie pre test, ktoré bolo použité (alebo sa použije) v rámci štúdie.
Ak pridáte viac riadkov, pole „Guideline (usmernenie)“ musí byť vyplnené
v každom z nich. Ak použité usmernenie nenájdete v zozname, vyberte
možnosť „Other: (iné:)“ a informácie o usmernení uveďte vo vedľajšom
voľnotextovom poli.

Registrácia:
záznam o kľúčovej
štúdii alebo
závažnosti
dôkazov; návrh na
testovanie

Ak nie je možné špecifikovať žiadne usmernenie pre test (napr. preto, že
ide o štúdiu bez usmernenia, alebo sa použila metóda (Q)SAR), v poli
„Principles of method if other than guideline (zásady metódy, ak je iná ako
usmernenie)“ sa musí uviesť opis zásad protokolu testu alebo zásad
metódy.
5 – 7, Materiály a
metódy

Pre každý záznam o štúdii sledovaného parametra označený ako „key
study (kľúčová štúdia)“ alebo „weight of evidence (závažnosť dôkazov)“ sa
musí vyplniť pole „GLP compliance (súlad so zásadami správnej
laboratórnej praxe)“.

Registrácia:
záznam o kľúčovej
štúdii alebo
závažnosti dôkazov

4 – 7, Materiály
a metódy

Pre každý záznam o štúdii sledovaného parametra označený ako „key
study (kľúčová štúdia)“ alebo „weight of evidence (závažnosť dôkazov)“,
prípadne uvedený ako návrh na testovanie, sa musí identifikovať
testovaný materiál, ktorý bol použitý (alebo sa použije) v rámci štúdie,
prepojením so záznamom informácií o testovanom materiáli v tabuľke

Registrácia:
záznam o kľúčovej
štúdii alebo
závažnosti
dôkazov; návrh na
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„Test material information (informácie o testovanom materiáli)“.

testovanie

Záznam informácií o testovanom materiáli by mal obsahovať dostatočné
množstvo údajov, aby bolo možné identifikovať testovanú látku.
Prinajmenšom v poli „Composition (zloženie)“ sa musí uviesť najmenej
jedna položka „Constituent (zložka)“. Každá vytvorená zložka musí
v príslušných poliach obsahovať najmenej jeden z týchto identifikátorov:
číslo ES, číslo CAS, názov IUPAC.
V prípade cieľového záznamu s použitím prevzatých údajov by mali
informácie o testovanom materiáli identifikovať cieľovú látku pri použití
prevzatých údajov.

Záznam o štúdii sledovaného parametra – oddiel 4
4.2 – Teplota
topenia/tuhnutia
4.3 – Teplotu varu
4.4 – Hustota
4.5 – Veľkosť častíc
4.6 – Tlak pár
4.7 – Rozdeľovací
koeficient
4.8 – Rozpustnosť vo
vode
4.11 – Teplota vzplanutia
4.22 – Viskozita

Pre každý záznam o štúdii sledovaného parametra označený ako „key
study (kľúčová štúdia)“ sa v časti „Materials and methods (materiály
a metódy)“ musí vyplniť pole „Type of method (typ metódy)“.

Registrácia:
kľúčová štúdia

4.1 – Vzhľad / fyzikálne
skupenstvo / farba,
výsledky a diskusia

Pre každý záznam o štúdii sledovaného parametra označený ako „key
study (kľúčová štúdia)“ alebo „weight of evidence (závažnosť dôkazov)“ sa
musí vyplniť pole „Physical state at 20ºC and 1013 hPa (fyzikálne
skupenstvo pri teplote 20 ºC a tlaku 1 013 hPa)“. Okrem toho by sa malo
vyplniť pole „Form (forma)“, ak je to relevantné.

Registrácia:
záznam o kľúčovej
štúdii alebo
závažnosti dôkazov

4.2 – Teplota
topenia/tuhnutia,
výsledky a diskusia

Pre každý záznam o štúdii sledovaného parametra označený ako „key
study (kľúčová štúdia)“ alebo „weight of evidence (závažnosť dôkazov)“ sa
musí vyplniť prinajmenšom jedno z polí „Melt./Freez. pt. (teplota
topenia/tuhnutia)“, „Decomp. temp. (teplota rozkladu)“ alebo „Subl. temp
(teplota sublimácie)“, s jednotkou.

Registrácia:
záznam o kľúčovej
štúdii alebo
závažnosti dôkazov

Ak nebol stanovený kvantitatívny výsledok, musí sa uviesť vysvetlenie
v poli „Remarks on result (poznámky k výsledku)“.
4.3 – Teplotu varu,
výsledky a diskusia

Pre každý záznam o štúdii sledovaného parametra označený ako „key
study (kľúčová štúdia)“ alebo „weight of evidence (závažnosť dôkazov)“ sa
musia vyplniť polia „Boiling. pt. (teplota varu)“ a „Atm. pressure
(atmosferický tlak)“, alebo polia „Decomposition (rozklad)“
a „Decomposition temperature (teplota rozkladu)“, s jednotkou.

Registrácia:
záznam o kľúčovej
štúdii alebo
závažnosti dôkazov

Ak nebol stanovený kvantitatívny výsledok, musí sa uviesť vysvetlenie
v poli „Remarks on result (poznámky k výsledku)“.
4.4 – Hustota, výsledky
a diskusia

Pre každý záznam o štúdii sledovaného parametra označený ako „key
study (kľúčová štúdia)“ alebo „weight of evidence (závažnosť dôkazov)“ sa
musia vyplniť polia „Type (typ)“, „Density (hustota)“ a „Temp. (teplota)“,
s jednotkou.
Ak nebol stanovený kvantitatívny výsledok, musí sa uviesť vysvetlenie
v poli „Remarks on result (poznámky k výsledku)“.
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Dátum vydania: Máj 2017

Pre každý záznam o štúdii sledovaného parametra označený ako „key
study (kľúčová štúdia)“ alebo „weight of evidence (závažnosť dôkazov)“ sa
musí vyplniť prinajmenšom jedna z tabuliek „Particle size (veľkosť častíc)“
alebo „Particle size distribution at different passages (distribúcia veľkosti
častíc pri rôznych prechodoch)“.
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Registrácia:
záznam o kľúčovej
štúdii alebo
závažnosti dôkazov

V tabuľke „Particle size (veľkosť častíc)“ sa musia vyplniť polia „Percentile
(percentil)“, „Mean (stredná hodnota)“ a „St. dev. (štandardná odchýlka)“,
s jednotkou. V tabuľke „Particle size distribution at different passages
(distribúcia veľkosti častíc pri rôznych prechodoch)“ sa musia vyplniť polia
„No. (počet)“, „Size (veľkosť)“ a „Distribution (distribúcia)“, s jednotkou.
Ak nebol stanovený kvantitatívny výsledok, musí sa uviesť vysvetlenie
v poli „Remarks on result (poznámky k výsledku)“ príslušnej tabuľky.
4.6 – Tlak pár, výsledky
a diskusia

Pre každý záznam o štúdii sledovaného parametra označený ako „key
study (kľúčová štúdia)“ alebo „weight of evidence (závažnosť dôkazov)“ sa
musia vyplniť polia „Vapour pressure (tlak pár)“ a „Temperature
(teplota)“, s jednotkou.

Registrácia:
záznam o kľúčovej
štúdii alebo
závažnosti dôkazov

Ak nebol stanovený kvantitatívny výsledok, musí sa uviesť vysvetlenie
v poli „Remarks on result (poznámky k výsledku)“.
4.7 – Rozdeľovací
koeficient, výsledky
a diskusia

Pre každý záznam o štúdii sledovaného parametra označený ako „key
study (kľúčová štúdia)“ alebo „weight of evidence (závažnosť dôkazov)“ sa
musia vyplniť polia „Type (typ)“, „Partition coefficient (rozdeľovací
koeficient)“, „Temp. (teplota)“ a „pH“, s jednotkou, ak sú údaje
k dispozícii.

Registrácia:
záznam o kľúčovej
štúdii alebo
závažnosti dôkazov

Ak nebol stanovený kvantitatívny výsledok, musí sa uviesť vysvetlenie
v poli „Remarks on result (poznámky k výsledku)“.
4.7 – Rozdeľovací
koeficient

Ak sa nedá vykonať test na zistenie rozdeľovacieho koeficienta, musí sa
uviesť vypočítaná hodnota. Na tento účel musíte okrem záznamu
o neuvedení údajov zahrnúť do oddielu 4.7 najmenej jeden záznam
o štúdii sledovaného parametra označený ako „key study (kľúčová štúdia)“
alebo „weight of evidence (závažnosť dôkazov)“, ktorý má v poli „Type of
information (typ informácií)“ uvedenú možnosť „(Q)SAR“ alebo
„Calculation (if not (Q)SAR) (výpočet (ak nie (Q)SAR))“.

Registrácia:
neuvedenie údajov

4.8 – Rozpustnosť vo
vode, výsledky a diskusia

Pre každý záznam o štúdii sledovaného parametra označený ako „key
study (kľúčová štúdia)“ alebo „weight of evidence (závažnosť dôkazov)“ sa
musí vyplniť prinajmenšom jedna z tabuliek „Water solubility (rozpustnosť
vo vode)“ alebo „Solubility of metal ions in aqueous media (rozpustnosť
kovových iónov vo vodnom prostredí)“.

Registrácia:
záznam o kľúčovej
štúdii alebo
závažnosti dôkazov

V tabuľke „Water solubility (rozpustnosť vo vode)“ sa musia vyplniť polia
„Water solubility (rozpustnosť vo vode)“, „Temp. (teplota)“ a „pH“,
s jednotkou. V tabuľke „Solubility of metal ions in aqueous media
(rozpustnosť kovových iónov vo vodnom prostredí)“ sa musia vyplniť polia
„Type of test (typ testu)“, „Mean dissolved conc. (stredná koncentrácia po
rozpustení)“ a „Element analysed (analyzovaný prvok)“, s jednotkou.
Ak nebol stanovený kvantitatívny výsledok, musí sa uviesť vysvetlenie
v poli „Remarks on result (poznámky k výsledku)“ príslušnej tabuľky.
4.10 – Povrchové
napätie, výsledky
a diskusia

Pre každý záznam o štúdii sledovaného parametra označený ako „key
study (kľúčová štúdia)“ alebo „weight of evidence (závažnosť dôkazov)“ sa
musia vyplniť polia „Surface tension (povrchové napätie)“, „Temp.
(teplota)“ a „Concentration (koncentrácia)“, s jednotkou.
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Ak nebol stanovený kvantitatívny výsledok, musí sa uviesť vysvetlenie
v poli „Remarks on result (poznámky k výsledku)“.
4.11 – Teplota
vzplanutia, výsledky
a diskusia

Pre každý záznam o štúdii sledovaného parametra označený ako „key
study (kľúčová štúdia)“ alebo „weight of evidence (závažnosť dôkazov)“ sa
musia vyplniť polia „Flash point (teplota vzplanutia)“ a „Atm. pressure
(atmosferický tlak)“, s jednotkou.

Registrácia:
záznam o kľúčovej
štúdii alebo
závažnosti dôkazov

Ak nebol stanovený kvantitatívny výsledok, musí sa uviesť vysvetlenie
v poli „Remarks on result (poznámky k výsledku)“.
4.12 – Samovznietivosť,
výsledky a diskusia

Pre každý záznam o štúdii sledovaného parametra označený ako „key
study (kľúčová štúdia)“ alebo „weight of evidence (závažnosť dôkazov)“ sa
musí vyplniť jedna z tabuliek „Auto-ignition temperature (liquids / gases)
(teplota samovznietenia (kvapaliny/plyny))“ alebo „Relative self-ignition
temperature (solids) (relatívna teplota samovznietenia (tuhé látky)“.

Registrácia:
záznam o kľúčovej
štúdii alebo
závažnosti dôkazov

V tabuľke „Auto-ignition temperature (liquids / gases) (teplota
samovznietenia (kvapaliny/plyny))“ sa musia vyplniť polia „Auto-ignition
temperature (teplota samovznietenia)“ a „Atm. press. (atmosferický
tlak)“, s jednotkou. V tabuľke „Relative self-ignition temperature (solids)
(relatívna teplota samovznietenia (tuhé látky))“ sa musí vyplniť pole
„Relative self-ignition temperature (relatívna teplota samovznietenia)“,
s jednotkou.
Ak nebol stanovený kvantitatívny výsledok, musí sa uviesť vysvetlenie
v poli „Remarks on result (poznámky k výsledku)“ príslušnej tabuľky.
4.13 – Horľavosť,
výsledky a diskusia

Pre každý záznam o štúdii sledovaného parametra označený ako „key
study (kľúčová štúdia)“ alebo „weight of evidence (závažnosť dôkazov)“ sa
kontrolujú tieto prvky:
Pre každý riadok vytvorený v tabuľke „Flammable gases (Lower and upper
explosion limit) (horľavé plyny (dolný a horný limit výbušnosti))“ sa musí
vyplniť pole „Parameter (parameter)“ a uviesť položka „Value (hodnota)“,
s jednotkou. Riadky sa musia vytvoriť pre parameter dolného limitu
výbušnosti aj horného limitu výbušnosti. Ak sa navyše merajú aj ďalšie
parametre, vyberte možnosť „Other: (iné:)“ a parameter definujte vo
vedľajšom poli.
Pre každý riadok vytvorený v tabuľke „Flammable solids (horľavé tuhé
látky)“ sa musí vyplniť pole „Test procedure (testovací postup)“ a uviesť
údaj „Burning time (doba horenia)“, s jednotkou.
Ak pre konkrétnu položku „Parameter (parameter)“ alebo „Test procedure
(testovací postup)“ nebol stanovený kvantitatívny výsledok, musí sa uviesť
vysvetlenie v poli „Remarks on result (poznámky k výsledku)“ v tom istom
riadku.
Všimnite si, že pre tuhé látky a plyny je požiadavka stanovená v nariadení
REACH v oddiele 7.10. Horľavosť uvedená v oddiele 4.13 Horľavosť. Štúdie
o horľavosti kvapalín sú uvedené v oddiele 4.11 Teplota vzplanutia. Ak je
látka kvapalinou, v oddiele 4.13 by ste mali vybrať sledovaný parameter
pre horľavé tuhé látky alebo horľavé plyny, označiť ho ako neuvedenie
údajov (štúdia nie je technicky uskutočniteľná) a v poli „Justification for
data waiving (odôvodnenie neuvedenia údajov)“ vybrať možnosť „The
study does not need to be conducted because the substance is a liquid
(štúdia sa nemusí vykonať, pretože látka je kvapalinou)“.
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4.14 – Výbušnosť,
výsledky a diskusia

Dátum vydania: Máj 2017

Pre každý záznam o štúdii sledovaného parametra označený ako „key
study (kľúčová štúdia)“ alebo „weight of evidence (závažnosť dôkazov)“
musí výsledok obsahovať jedna z týchto tabuliek:
-„Small-scale preliminary tests (predbežné testy malého rozsahu)“
-„Results of test series for explosives (výsledky série testov výbušnín)“
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Registrácia:
záznam o kľúčovej
štúdii alebo
závažnosti dôkazov

Pre každý riadok vytvorený v tabuľke „Small-scale preliminary tests
(predbežné testy malého rozsahu)“ sa musí vyplniť pole „Parameter
(parameter)“ a uviesť položka „Value (hodnota)“. Pre každý riadok
vytvorený v tabuľke„Results of test series for explosives (výsledky série
testov výbušnín)“sa musia vyplniť polia „Test series (séria testov)“,
„Method (metóda)“, „Parameter (parameter)“, „Value (hodnota)“
a „Result (výsledok)“.
Ak pre konkrétnu položku „Parameter (parameter)“ alebo „Test series
(séria testov)“ nebol stanovený kvantitatívny výsledok, musí sa uviesť
vysvetlenie v poli „Remarks on result (poznámky k výsledku)“ v tom istom
riadku.
4.14 – Výbušnosť

Ak sa od testovania upustí po zvážení hodnôt energie/teploty rozkladu
látky, podrobnejšie informácie o týchto vlastnostiach musíte uviesť v poli
„Remarks (poznámky)“ vedľa poľa „Justification for data waiving
(odôvodnenie neuvedenia údajov)“ alebo v poli „Justification for type of
information (odôvodnenie typu informácií)“.

Registrácia:
neuvedenie údajov

4.15 – Oxidačné
vlastnosti, výsledky
a diskusia

Pre každý záznam o štúdii sledovaného parametra označený ako „key
study (kľúčová štúdia)“ alebo „weight of evidence (závažnosť dôkazov)“
musí výsledok obsahovať jedna z týchto tabuliek:
- „Test result (Oxidising gases) (výsledok testu (oxidujúce plyny))“
- „Test result (Oxidising liquids) (výsledok testu (oxidujúce kvapaliny))“
- „Test result (Oxidising solids) (výsledok testu (oxidujúce tuhé látky))“

Registrácia:
záznam o kľúčovej
štúdii alebo
závažnosti dôkazov

Pre každý riadok vytvorený v tabuľke „Test result (Oxidising gases)
(výsledok testu (oxidujúce plyny))“ sa musí vyplniť pole „Parameter
(parameter)“ a uviesť položka „Result (výsledok)“, s jednotkou.
Pre každý riadok vytvorený v tabuľke „Test result (Oxidising liquids)
(výsledok testu (oxidujúce kvapaliny))“ sa musí vyplniť pole „Parameter
(parameter)“ a uviesť položky „Sample tested (testovaná vzorka)“
a „Result (výsledok)“, s jednotkou.
Pre každý riadok vytvorený v tabuľke „Test result (Oxidising solids)
(výsledok testu (oxidujúce tuhé látky))“ sa musí vyplniť pole „Parameter
(parameter)“ a uviesť položky „Sample tested (testovaná vzorka)“
a „Result (výsledok)“, s jednotkou.
Ak pre konkrétnu položku „Parameter (parameter)“ nebol stanovený
kvantitatívny výsledok, musí sa uviesť vysvetlenie v poli „Remarks on
result (poznámky k výsledku)“.
4.17 – Stabilita
v organických
rozpúšťadlách, výsledky
a diskusia

Pre každý záznam o štúdii sledovaného parametra označený ako „key
study (kľúčová štúdia)“ alebo „weight of evidence (závažnosť dôkazov)“ sa
musí vyplniť pole „Test substance stable (stabilná testovaná látka)“.

Registrácia:
záznam o kľúčovej
štúdii alebo
závažnosti dôkazov

4.21 – Disociačná
konštanta: výsledky
a diskusia

Pre každý záznam o štúdii sledovaného parametra označený ako „key
study (kľúčová štúdia)“ alebo „weight of evidence (závažnosť dôkazov)“ sa
musí vyplniť pole „Dissociating properties (disociačné vlastnosti)“. Ak sa zo
zoznamu vyberie možnosť „Yes (áno)“, v tabuľke „Dissociation constant

Registrácia:
záznam o kľúčovej
štúdii alebo
závažnosti dôkazov
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(disociačná konštanta)“ sa musí vytvoriť najmenej jeden riadok a vyplniť sa
musia polia „pKa“ a „Temp. (teplota)“, s jednotkou.
Ak pre disociačnú konštantu nebol stanovený kvantitatívny výsledok
napriek tvrdeniu, že látka má disociačné vlastnosti, musí sa uviesť
vysvetlenie v poli „Remarks on result (poznámky k výsledku)“.
4.21 – Viskozita, výsledky
a diskusia

Pre každý záznam o štúdii sledovaného parametra označený ako „key
study (kľúčová štúdia)“ alebo „weight of evidence (závažnosť dôkazov)“ sa
musia vyplniť polia „Value (hodnota)“ a „Temp. (teplota)“, s jednotkou.

Registrácia:
záznam o kľúčovej
štúdii alebo
závažnosti dôkazov

Ak nebol stanovený kvantitatívny výsledok, musí sa uviesť vysvetlenie
v poli „Remarks on result (poznámky k výsledku)“.

Záznam o štúdii sledovaného parametra – oddiel 5
5.1.2 – Hydrolýza,
výsledky a diskusia

Pre každý záznam o štúdii sledovaného parametra označený ako „key
study (kľúčová štúdia)“ alebo „weight of evidence (závažnosť dôkazov)“ sa
musia v závislosti od spôsobu vypracovania štúdie uviesť tieto informácie:

Registrácia:
záznam o kľúčovej
štúdii alebo
závažnosti dôkazov

- Ak bola vypracovaná predbežná štúdia, výsledky by mali byť uvedené
v poli „Preliminary study (predbežná štúdia)“. Ak predbežná štúdia
ukazuje, že látka je hydrolyticky stabilná, a nebola vypracovaná žiadna
ďalšia štúdia, malo by sa to uviesť v poli „Remarks on result (poznámky
k výsledku)“ tabuľky „Dissipation half-life of parent compound (polčas
rozpadu nadradenej zlúčeniny)“.
- Ak bola vypracovaná úplná štúdia hydrolýzy, v tabuľke „Dissipation halflife of parent compound (polčas rozpadu nadradenej zlúčeniny)“ sa musí
vyplniť prinajmenšom jedno z polí „Hydrolysis rate constant (rýchlostná
konštanta hydrolýzy)“ alebo „Half-life (polčas rozpadu)“, s jednotkou. Ak
nebol stanovený kvantitatívny výsledok úplného testu hydrolýzy, musí sa
uviesť vysvetlenie v poli „Remarks on result (poznámky k výsledku)“.
Okrem toho sa musí vybrať niektorá možnosť v poli „Transformation
products (produkty transformácie)“. Ak sa vyberie možnosť „Yes (áno)“,
v tabuľke „Identity of transformation products (identifikácia produktov
transformácie)“ sa musia identifikovať produkty transformácie prepojením
s príslušnou referenčnou látkou (referenčnými látkami) v poli „Reference
substance (referenčná látka)“.
5.1.2 – Hydrolýza

Ak sa od testovania upustí na základe skutočnosti, že látka je vysoko
nerozpustná vo vode, musíte okrem záznamu o neuvedení údajov
v oddiele 5.1.2 zahrnúť do oddielu 4.8 najmenej jeden záznam o štúdii
sledovaného parametra označený ako „key study (kľúčová štúdia)“ alebo
„weight of evidence (závažnosť dôkazov)“.

Registrácia:
neuvedenie údajov

Ak sa od testovania upustí po zvážení ľahkej biodegradovateľnosti látky,
musíte okrem záznamu o neuvedení údajov v oddiele 5.1.2 zahrnúť do
oddielu 5.2.1 najmenej jeden záznam o štúdii sledovaného parametra
označený ako „key study (kľúčová štúdia)“ alebo „weight of evidence
(závažnosť dôkazov)“.
5.2.1 – Biodegradácia vo
vode: skríningové testy
5.2.2 – Biodegradácia vo
vode a sedimentoch:
simulačné testy

Pre každý záznam o štúdii sledovaného parametra označený ako „key
study (kľúčová štúdia)“ alebo „weight of evidence (závažnosť dôkazov)“ sa
v časti „Materials and methods (materiály a metódy)“ musí vyplniť pole
„Inoculum or test system (inokulum alebo testovací systém)“.

Registrácia:
záznam o kľúčovej
štúdii alebo
závažnosti dôkazov

5.2.1 – Biodegradácia vo
vode: skríningové testy,

Pre každý záznam o štúdii sledovaného parametra označený ako „key
study (kľúčová štúdia)“ alebo „weight of evidence (závažnosť dôkazov)“ sa

Registrácia:
záznam o kľúčovej
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v tabuľke „% Degradation (% degradácie)“ musia vyplniť polia „Parameter
(parameter)“, „Value (hodnota)“ a „Sampling time' (čas vzorkovania)“,
s jednotkou.
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štúdii alebo
závažnosti dôkazov

Ak nebol stanovený kvantitatívny výsledok, musí sa uviesť vysvetlenie
v poli „Remarks on result (poznámky k výsledku)“.
5.2.2 – Biodegradácia vo
vode a sedimentoch:
simulačné testy, výsledky
a diskusia

Pre každý záznam o štúdii sledovaného parametra označený ako „key
study (kľúčová štúdia)“ alebo „weight of evidence (závažnosť dôkazov)“ sa
musí vyplniť prinajmenšom jedna z tabuliek „% Degradation
(% degradácie)“ alebo „Half-life of parent compound / 50% disappearance
time (DT50) (polčas rozpadu nadradenej zlúčeniny/doba odbúrania 50 %
(DT50))“.

Registrácia:
záznam o kľúčovej
štúdii alebo
závažnosti dôkazov

V tabuľke „% Degradation (% degradácie)“ sa musia vyplniť polia „% Degr.
(% degradácie)“, „Parameter (parameter)“ a „Sampling time' (čas
vzorkovania)“, s jednotkou. V tabuľke „Half-life of parent compound / 50%
disappearance time (DT50) (polčas rozpadu nadradenej zlúčeniny/doba
odbúrania 50 % (DT50))“ sa musia vyplniť polia „Compartment (zložka)“,
„Half-life (polčas rozpadu)“ a „Temp. (teplota)“, s jednotkou. Ak nebol
stanovený kvantitatívny výsledok, musí sa uviesť vysvetlenie v poli
„Remarks on result (poznámky k výsledku)“.
Okrem toho sa musí vybrať niektorá možnosť v poli „Transformation
products (produkty transformácie)“. Ak sa vyberie možnosť „Yes (áno)“,
v tabuľke „Identity of transformation products (identifikácia produktov
transformácie)“ sa musia identifikovať produkty transformácie prepojením
s príslušnou referenčnou látkou (referenčnými látkami) v poli „Reference
substance (referenčná látka)“.
5.2.2 – Biodegradácia vo
vode a sedimentoch:
simulačné testy

Ak sa od testovania upustí na základe skutočnosti, že látka je vysoko
nerozpustná vo vode, musíte okrem záznamu o neuvedení údajov
v oddiele 5.2.2 zahrnúť do oddielu 4.8 najmenej jeden záznam o štúdii
sledovaného parametra označený ako „key study (kľúčová štúdia)“ alebo
„weight of evidence (závažnosť dôkazov)“.

Registrácia:
neuvedenie údajov

Ak sa od testovania upustí po zvážení ľahkej biodegradovateľnosti látky,
musíte okrem záznamu o neuvedení údajov v oddiele 5.2.2 zahrnúť do
oddielu 5.2.1 najmenej jeden záznam o štúdii sledovaného parametra
označený ako „key study (kľúčová štúdia)“ alebo „weight of evidence
(závažnosť dôkazov)“.
5.2.3 – Biodegradácia
v pôde, výsledky
a diskusia

Pre každý záznam o štúdii sledovaného parametra označený ako „key
study (kľúčová štúdia)“ alebo „weight of evidence (závažnosť dôkazov)“ sa
musí vyplniť prinajmenšom jedna z tabuliek „% Degradation
(% degradácie)“ alebo „Half-life / dissipation time of parent compound'
(polčas rozpadu/čas rozptýlenia nadradenej zlúčeniny)“.
V tabuľke „% Degradation (% degradácie)“ sa musia vyplniť polia „% Degr.
(% degradácie)“, „Parameter (parameter)“ a „Sampling time (čas
vzorkovania)“, s jednotkou. V tabuľke „Half-life / dissipation time of
parent compound' (polčas rozpadu/čas rozptýlenia nadradenej zlúčeniny)“
sa musia vyplniť polia „Half-life (polčas rozpadu)“ a „Temp. (teplota)“,
s jednotkou. Ak nebol stanovený kvantitatívny výsledok, musí sa uviesť
vysvetlenie v poli „Remarks on result (poznámky k výsledku)“.
Okrem toho sa musí vybrať niektorá možnosť v poli „Transformation
products (produkty transformácie)“. Ak sa vyberie možnosť „Yes (áno)“,
v tabuľke „Identity of transformation products (identifikácia produktov
transformácie)“ sa musia identifikovať produkty transformácie prepojením
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s príslušnou referenčnou látkou (referenčnými látkami) v poli „Reference
substance (referenčná látka)“.
5.2.3 – Biodegradácia
v pôde

Ak sa od testovania upustí po zvážení ľahkej biodegradovateľnosti látky,
musíte okrem záznamu o neuvedení údajov v oddiele 5.2.3 zahrnúť do
oddielu 5.2.1 najmenej jeden záznam o štúdii sledovaného parametra
označený ako „key study (kľúčová štúdia)“ alebo „weight of evidence
(závažnosť dôkazov)“.

Registrácia:
neuvedenie údajov

5.3.1 – Bioakumulácia vo
vodnom
prostredí/v sedimentoch,
výsledky a diskusia

Pre každý záznam o štúdii sledovaného parametra označený ako „key
study (kľúčová štúdia)“ alebo „weight of evidence (závažnosť dôkazov)“ sa
v tabuľke „Bioaccumulation factor (bioakumulačný faktor)“ musia vyplniť
polia „Type (typ)“ a „Value (hodnota)“, s jednotkou.

Registrácia:
záznam o kľúčovej
štúdii alebo
závažnosti dôkazov

Ak nebol stanovený kvantitatívny výsledok, musí sa uviesť vysvetlenie
v poli „Remarks on result (poznámky k výsledku)“.
5.4.1 –
Adsorpcia/desorpcia,
výsledky a diskusia

Pre každý záznam o štúdii sledovaného parametra označený ako „key
study (kľúčová štúdia)“ alebo „weight of evidence (závažnosť dôkazov)“ sa
musí vyplniť prinajmenšom jedna z tabuliek „Adsorption coefficient
(koeficient adsorpcie)“ alebo „Partition coefficients (rozdeľovacie
koeficienty)“.

Registrácia:
záznam o kľúčovej
štúdii alebo
závažnosti dôkazov

V tabuľke „Adsorption coefficient (koeficient adsorpcie)“ sa musí vyplniť
pole „Type (typ)“ a uviesť položka „Value (hodnota)“. Ak sa v poli „Type
(typ)“ vyberie možnosť „Kd“ alebo „log Kd“, musí sa vyplniť aj pole „% Org.
carbon (% organického uhlíka)“. V tabuľke „Partition coefficients
(rozdeľovacie koeficienty)“ sa musí vyplniť pole „Type (typ)“ a uviesť
položka „Value (hodnota)“.
Ak nebol stanovený kvantitatívny výsledok, musí sa uviesť vysvetlenie
v poli „Remarks on result (poznámky k výsledku)“.
5.4.1 –
Adsorpcia/desorpcia

Ak sa od testovania upustí po zvážení fyzikálno-chemických vlastností
látky, podrobnejšie informácie o týchto vlastnostiach a ich vplyve na
adsorpciu/desorpciu musíte uviesť v poli „Remarks (poznámky)“ vedľa
poľa „Justification for data waiving (odôvodnenie neuvedenia údajov)“
alebo v poli „Justification for type of information (odôvodnenie typu
informácií)“.

Registrácia:
neuvedenie údajov

Ak sa od testovania upustí na základe skutočnosti, že látka sa rýchlo
rozkladá, musíte okrem záznamu o neuvedení údajov v oddiele 5.4.1
zahrnúť do oddielov 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2 a/alebo 5.2.3 najmenej jeden
záznam o štúdii sledovaného parametra označený ako „key study (kľúčová
štúdia)“ alebo „weight of evidence (závažnosť dôkazov)“.
Ak sa od testovania upustí na základe skutočnosti, že látka má nízky
rozdeľovací koeficient oktanol/voda, musíte okrem záznamu o neuvedení
údajov v oddiele 5.4.1 zahrnúť do oddielu 4.7 najmenej jeden záznam
o štúdii sledovaného parametra označený ako „key study (kľúčová štúdia)“
alebo „weight of evidence (závažnosť dôkazov)“.

Záznam o štúdii sledovaného parametra a súhrn oddielu – oddiel 6
6 – Ekotoxikologické
informácie

V rámci časti „Ecotoxicological information (ekotoxikologické informácie)“
sa musí vytvoriť súhrn sledovaného parametra a každý vytvorený súhrn
musí byť úplný. Pre každú z tried nebezpečnosti sa musí urobiť výber
v zozname „Hazard assessment conclusion (závery posúdenia
nebezpečnosti)“. Ak sa vyberie možnosť „PNEC“, v poliach pod závermi sa
musí uviesť hodnota a jednotka.

Registrácia:
individuálny
registrujúci
a hlavný
registrujúci nad
10 ton za rok

6.1.1 – Krátkodobá

Pre každý záznam o štúdii sledovaného parametra označený ako „key

Registrácia:
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study (kľúčová štúdia)“ alebo „weight of evidence (závažnosť dôkazov)“ sa
v tabuľke „Effect concentrations (účinné koncentrácie)“ musia vyplniť
polia „Duration (trvanie)“, „Dose descriptor (deskriptor dávky)“ a „Effect
conc. (účinná koncentrácia)“, s jednotkou.
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záznam o kľúčovej
štúdii alebo
závažnosti dôkazov

Ak nebol stanovený kvantitatívny výsledok, musí sa uviesť vysvetlenie
v poli „Remarks on result (poznámky k výsledku)“.
6.1.1 – Krátkodobá
toxicita pre ryby

Ak sa od testovania upustí na základe skutočnosti, že látka je vysoko
nerozpustná vo vode, musíte okrem záznamu o neuvedení údajov
v oddiele 6.1.1 zahrnúť do oddielu 4.8 najmenej jeden záznam o štúdii
sledovaného parametra označený ako „key study (kľúčová štúdia)“ alebo
„weight of evidence (závažnosť dôkazov)“.

Registrácia:
neuvedenie údajov

Ak sa od krátkodobého testovania upustí na základe dostupnosti štúdie
o dlhodobej toxicite pre ryby, musíte okrem záznamu o neuvedení údajov
v oddiele 6.1.1 zahrnúť do oddielu 6.1.2 najmenej jeden záznam o štúdii
sledovaného parametra označený ako „key study (kľúčová štúdia)“ alebo
„weight of evidence (závažnosť dôkazov)“.
Ak sa od krátkodobého testovania upustí na základe skutočnosti, že sa
bude vykonávať štúdia o dlhodobej toxicite pre ryby, musíte okrem
záznamu o neuvedení údajov v oddiele 6.1.1 zahrnúť do oddielu 6.1.2
najmenej jeden záznam o štúdii sledovaného parametra označený ako
návrh na testovanie.
6.1.2 – Dlhodobá toxicita
pre ryby, výsledky
a diskusia

Pre každý záznam o štúdii sledovaného parametra označený ako „key
study (kľúčová štúdia)“ alebo „weight of evidence (závažnosť dôkazov)“ sa
v tabuľke „Effect concentrations (účinné koncentrácie)“ musia vyplniť
polia „Duration (trvanie)“, „Dose descriptor (deskriptor dávky)“ a „Effect
conc. (účinná koncentrácia)“, s jednotkou.

Registrácia:
záznam o kľúčovej
štúdii alebo
závažnosti dôkazov

Ak nebol stanovený kvantitatívny výsledok, musí sa uviesť vysvetlenie
v poli „Remarks on result (poznámky k výsledku)“.
6.1.3 – Krátkodobá
toxicita pre vodné
bezstavovce, výsledky
a diskusia

Pre každý záznam o štúdii sledovaného parametra označený ako „key
study (kľúčová štúdia)“ alebo „weight of evidence (závažnosť dôkazov)“ sa
v tabuľke „Effect concentrations (účinné koncentrácie)“ musia vyplniť
polia „Duration (trvanie)“, „Dose descriptor (deskriptor dávky)“ a „Effect
conc. (účinná koncentrácia)“, s jednotkou.

Registrácia:
záznam o kľúčovej
štúdii alebo
závažnosti dôkazov

Ak nebol stanovený kvantitatívny výsledok, musí sa uviesť vysvetlenie
v poli „Remarks on result (poznámky k výsledku)“.
6.1.3 – Krátkodobá
toxicita pre vodné
bezstavovce

Ak sa od testovania upustí na základe skutočnosti, že látka je vysoko
nerozpustná vo vode, musíte okrem záznamu o neuvedení údajov
v oddiele 6.3.1 zahrnúť do oddielu 4.8 najmenej jeden záznam o štúdii
sledovaného parametra označený ako „key study (kľúčová štúdia)“ alebo
„weight of evidence (závažnosť dôkazov)“.
Ak sa od krátkodobého testovania upustí na základe dostupnosti štúdie
o dlhodobej toxicite pre vodné bezstavovce, musíte okrem záznamu
o neuvedení údajov v oddiele 6.1.3 zahrnúť do oddielu 6.1.4 najmenej
jeden záznam o štúdii sledovaného parametra označený ako „key study
(kľúčová štúdia)“ alebo „weight of evidence (závažnosť dôkazov)“.
Ak sa od krátkodobého testovania upustí na základe skutočnosti, že sa
bude vykonávať štúdia o dlhodobej toxicite pre vodné bezstavovce,
musíte okrem záznamu o neuvedení údajov v oddiele 6.1.3 zahrnúť do
oddielu 6.1.4 najmenej jeden záznam o štúdii sledovaného parametra
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označený ako návrh na testovanie.
6.1.4 – Dlhodobá toxicita
pre vodné bezstavovce,
výsledky a diskusia

Pre každý záznam o štúdii sledovaného parametra označený ako „key
study (kľúčová štúdia)“ alebo „weight of evidence (závažnosť dôkazov)“ sa
v tabuľke „Effect concentrations (účinné koncentrácie)“ musia vyplniť
polia „Duration (trvanie)“, „Dose descriptor (deskriptor dávky)“ a „Effect
conc. (účinná koncentrácia)“, s jednotkou.

Registrácia:
záznam o kľúčovej
štúdii alebo
závažnosti dôkazov

Ak nebol stanovený kvantitatívny výsledok, musí sa uviesť vysvetlenie
v poli „Remarks on result (poznámky k výsledku)“.
6.1.5 – Toxicita pre riasy
a cyanobaktérie,
výsledky a diskusia

Pre každý záznam o štúdii sledovaného parametra označený ako „key
study (kľúčová štúdia)“ alebo „weight of evidence (závažnosť dôkazov)“ sa
v tabuľke „Effect concentrations (účinné koncentrácie)“ musia vyplniť
polia „Duration (trvanie)“, „Dose descriptor (deskriptor dávky)“ a „Effect
conc. (účinná koncentrácia)“, s jednotkou.

Registrácia:
záznam o kľúčovej
štúdii alebo
závažnosti dôkazov

Ak nebol stanovený kvantitatívny výsledok, musí sa uviesť vysvetlenie
v poli „Remarks on result (poznámky k výsledku)“.
6.1.6 – Toxicita pre
vodné rastliny iné ako
riasy, výsledky a diskusia

Pre každý záznam o štúdii sledovaného parametra označený ako „key
study (kľúčová štúdia)“ alebo „weight of evidence (závažnosť dôkazov)“ sa
v tabuľke „Effect concentrations (účinné koncentrácie)“ musia vyplniť
polia „Duration (trvanie)“, „Dose descriptor (deskriptor dávky)“ a „Effect
conc. (účinná koncentrácia)“, s jednotkou.

Registrácia:
záznam o kľúčovej
štúdii alebo
závažnosti dôkazov

Ak nebol stanovený kvantitatívny výsledok, musí sa uviesť vysvetlenie
v poli „Remarks on result (poznámky k výsledku)“.
6.1.7 – Toxicita pre
mikroorganizmy,
výsledky a diskusia

Pre každý záznam o štúdii sledovaného parametra označený ako „key
study (kľúčová štúdia)“ alebo „weight of evidence (závažnosť dôkazov)“ sa
v tabuľke „Effect concentrations (účinné koncentrácie)“ musia vyplniť
polia „Duration (trvanie)“, „Dose descriptor (deskriptor dávky)“ a „Effect
conc. (účinná koncentrácia)“, s jednotkou.

Registrácia:
záznam o kľúčovej
štúdii alebo
závažnosti dôkazov

Ak nebol stanovený kvantitatívny výsledok, musí sa uviesť vysvetlenie
v poli „Remarks on result (poznámky k výsledku)“.
6.1.7 – Toxicita pre
mikroorganizmy

Ak sa od testovania upustí na základe skutočnosti, že látka je vysoko
nerozpustná vo vode, musíte okrem záznamu o neuvedení údajov
v oddiele 6.7.1 zahrnúť do oddielu 4.8 najmenej jeden záznam o štúdii
sledovaného parametra označený ako „key study (kľúčová štúdia)“ alebo
„weight of evidence (závažnosť dôkazov)“.

Registrácia:
neuvedenie údajov

Ak sa od testovania upustí po zvážení ľahkej biodegradovateľnosti látky,
musíte okrem záznamu o neuvedení údajov v oddiele 6.1.7 zahrnúť do
oddielu 5.2.1 najmenej jeden záznam o štúdii sledovaného parametra
označený ako „key study (kľúčová štúdia)“ alebo „weight of evidence
(závažnosť dôkazov)“.
6.2 – Toxicita pre
sedimenty, výsledky
a diskusia

Pre každý záznam o štúdii sledovaného parametra označený ako „key
study (kľúčová štúdia)“ alebo „weight of evidence (závažnosť dôkazov)“ sa
v tabuľke „Effect concentrations (účinné koncentrácie)“ musia vyplniť
polia „Duration (trvanie)“, „Dose descriptor (deskriptor dávky)“, „Effect
conc. (účinná koncentrácia)“ a „Basis for effect (základ pre účinok)“,
s jednotkou.

Registrácia:
záznam o kľúčovej
štúdii alebo
závažnosti dôkazov

Ak nebol stanovený kvantitatívny výsledok, musí sa uviesť vysvetlenie
v poli „Remarks on result (poznámky k výsledku)“.
6.3.1 – Toxicita pre
pôdne makroorganizmy

Pre každý záznam o štúdii sledovaného parametra označený ako „key
study (kľúčová štúdia)“ alebo „weight of evidence (závažnosť dôkazov)“ sa
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v tabuľke „Effect concentrations (účinné koncentrácie)“ musia vyplniť
polia „Duration (trvanie)“, „Dose descriptor (deskriptor dávky)“, „Effect
conc. (účinná koncentrácia)“ a „Basis for effect (základ pre účinok)“,
s jednotkou.
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štúdii alebo
závažnosti dôkazov

Ak nebol stanovený kvantitatívny výsledok, musí sa uviesť vysvetlenie
v poli „Remarks on result (poznámky k výsledku)“.
6.3.2 – Toxicita pre
suchozemské
článkonožce, výsledky
a diskusia

Pre každý záznam o štúdii sledovaného parametra označený ako „key
study (kľúčová štúdia)“ alebo „weight of evidence (závažnosť dôkazov)“ sa
v tabuľke „Effect concentrations (účinné koncentrácie)“ musia vyplniť
polia „Duration (trvanie)“, „Dose descriptor (deskriptor dávky)“, „Effect
conc. (účinná koncentrácia)“ a „Basis for effect (základ pre účinok)“,
s jednotkou.

Registrácia:
záznam o kľúčovej
štúdii alebo
závažnosti dôkazov

Ak nebol stanovený kvantitatívny výsledok, musí sa uviesť vysvetlenie
v poli „Remarks on result (poznámky k výsledku)“.
6.3.1 – Toxicita pre
pôdne makroorganizmy
okrem článkonožcov
6.3.2 – Toxicita pre
suchozemské
článkonožce

Ak sa od krátkodobého testovania upustí na základe dostupnosti štúdie
o dlhodobej toxicite pre suchozemské organizmy, musíte okrem záznamu
o neuvedení údajov v príslušnom oddiele zahrnúť do oddielu 6.3.1 alebo
6.3.2 najmenej jeden záznam o štúdii sledovaného parametra označený
ako „key study (kľúčová štúdia)“ alebo „weight of evidence (závažnosť
dôkazov)“ a v poli „Endpoint (sledovaný parameter)“ vybrať možnosť
zodpovedajúcu dlhodobej štúdii.

Registrácia:
neuvedenie údajov

6.3.3 – Toxicita pre
suchozemské rastliny,
výsledky a diskusia

Pre každý záznam o štúdii sledovaného parametra označený ako „key
study (kľúčová štúdia)“ alebo „weight of evidence (závažnosť dôkazov)“ sa
v tabuľke „Effect concentrations (účinné koncentrácie)“ musia vyplniť
polia „Duration (trvanie)“, „Dose descriptor (deskriptor dávky)“, „Effect
conc. (účinná koncentrácia)“ a „Basis for effect (základ pre účinok)“,
s jednotkou.

Registrácia:
záznam o kľúčovej
štúdii alebo
závažnosti dôkazov

Ak nebol stanovený kvantitatívny výsledok, musí sa uviesť vysvetlenie
v poli „Remarks on result (poznámky k výsledku)“.
6.3.3 – Toxicita pre
suchozemské rastliny

Ak sa od krátkodobého testovania upustí na základe dostupnosti štúdie
o dlhodobej toxicite pre suchozemské rastliny, musíte okrem záznamu
o neuvedení údajov zahrnúť do oddielu 6.3.3 najmenej jeden záznam
o štúdii sledovaného parametra označený ako „key study (kľúčová štúdia)“
alebo „weight of evidence (závažnosť dôkazov)“ a v poli „Endpoint
(sledovaný parameter)“ vybrať možnosť „Toxicity to terrestrial plants:
long-term (toxicita pre suchozemské rastliny: dlhodobá)“ alebo „Toxicity
to terrestrial plants: short-term (with study design considered suitable for
long-term assessment) (toxicita pre suchozemské rastliny: krátkodobá
(s návrhom štúdie, ktorá sa považuje za vhodnú pre dlhodobé
posudzovanie))“.

Registrácia:
neuvedenie údajov

6.3.4 – Toxicita pre
pôdne mikroorganizmy,
výsledky a diskusia

Pre každý záznam o štúdii sledovaného parametra označený ako „key
study (kľúčová štúdia)“ alebo „weight of evidence (závažnosť dôkazov)“ sa
v tabuľke „Effect concentrations (účinné koncentrácie)“ musia vyplniť
polia „Duration (trvanie)“, „Dose descriptor (deskriptor dávky)“, „Effect
conc. (účinná koncentrácia)“ a „Basis for effect (základ pre účinok)“,
s jednotkou.

Registrácia:
záznam o kľúčovej
štúdii alebo
závažnosti dôkazov

Ak nebol stanovený kvantitatívny výsledok, musí sa uviesť vysvetlenie
v poli „Remarks on result (poznámky k výsledku)“.
6.3.5 – Toxicita pre
vtáky, výsledky
a diskusia

Pre každý záznam o štúdii sledovaného parametra označený ako „key
study (kľúčová štúdia)“ alebo „weight of evidence (závažnosť dôkazov)“ sa
v tabuľke „Effect levels (hladiny účinku)“ musia vyplniť polia „Duration
(trvanie)“, „Dose descriptor (deskriptor dávky)“ a „Effect level (hladina
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účinku)“, s jednotkou.
Ak nebol stanovený kvantitatívny výsledok, musí sa uviesť vysvetlenie
v poli „Remarks on result (poznámky k výsledku)“.

Záznam o štúdii sledovaného parametra a súhrn oddielu – oddiel 7
7 – Toxikologické
informácie

V rámci časti „Toxicological information (toxikologické informácie)“ sa
musí vytvoriť súhrn sledovaného parametra a každý vytvorený súhrn musí
byť úplný. Pre každú z tried nebezpečnosti pre kategórie „Workers
(pracovníci)“ a „General population (všeobecná populácia)“ sa musí urobiť
výber v zozname „Hazard assessment conclusion (závery posúdenia
nebezpečnosti)“. Ak sa vyberie možnosť „DNEL“, „DMEL“ alebo „Other
toxicological threshold (iná toxikologická prahová hodnota)“, v poliach
pod závermi sa musí uviesť hodnota a jednotka.

Registrácia:
individuálny
registrujúci
a hlavný
registrujúci nad
10 ton za rok

7.2.1 – Akútna toxicita:
orálna, výsledky
a diskusia

Pre každý záznam o štúdii sledovaného parametra označený ako „key
study (kľúčová štúdia)“ alebo „weight of evidence (závažnosť dôkazov)“ sa
v tabuľke „Effect levels (hladiny účinku)“ musia vyplniť polia „Dose
descriptor (deskriptor dávky)“ a „Effect level (hladina účinku)“,
s jednotkou.

Registrácia:
záznam o kľúčovej
štúdii alebo
závažnosti dôkazov

Ak nebol stanovený kvantitatívny výsledok, musí sa uviesť vysvetlenie
v poli „Remarks on result (poznámky k výsledku)“.
7.2.1 – Akútna toxicita:
orálna

Ak sa od testovania orálnej akútnej toxicity upustí na základe dostupnosti
štúdie o akútnej toxicite inhalačnou cestou, musíte okrem záznamu
o neuvedení údajov v oddiele 7.2.1 zahrnúť do oddielu 7.2.2 najmenej
jeden záznam označený ako „key study (kľúčová štúdia)“ alebo „weight of
evidence (závažnosť dôkazov)“.

Registrácia:
neuvedenie údajov

Ak sa od testovania upustí na základe skutočnosti, že látka je klasifikovaná
ako žieravá pri styku s kožou, musíte okrem záznamu o neuvedení údajov
v oddiele 7.2.1 zahrnúť do oddielu 2.1 najmenej jeden záznam, v ktorom
uvediete príslušnú klasifikáciu pre triedu nebezpečnosti „Skin corrosion /
irritation (žieravosť/dráždivosť pre kožu)“.
7.2.2 – Akútna toxicita:
inhalačná, výsledky
a diskusia

Pre každý záznam o štúdii sledovaného parametra označený ako „key
study (kľúčová štúdia)“ alebo „weight of evidence (závažnosť dôkazov)“ sa
v tabuľke „Effect levels (hladiny účinku)“ musia vyplniť polia „Dose
descriptor (deskriptor dávky)“ a „Effect level (hladina účinku)“,
s jednotkou.

Registrácia:
záznam o kľúčovej
štúdii alebo
závažnosti dôkazov

Ak nebol stanovený kvantitatívny výsledok, musí sa uviesť vysvetlenie
v poli „Remarks on result (poznámky k výsledku)“.
7.2.2 – Akútna toxicita:
inhalačná

Ak sa od testovania upustí na základe skutočnosti, že látka je klasifikovaná
ako žieravá pri styku s kožou, musíte okrem záznamu o neuvedení údajov
v oddiele 7.2.2 zahrnúť do oddielu 2.1 najmenej jeden záznam, v ktorom
uvediete príslušnú klasifikáciu žieravosti pre kožu pre triedu
nebezpečnosti „Skin corrosion / irritation (žieravosť/dráždivosť pre kožu)“.

Registrácia:
neuvedenie údajov

7.2.3 – Akútna toxicita:
dermálna, výsledky
a diskusia

Pre každý záznam o štúdii sledovaného parametra označený ako „key
study (kľúčová štúdia)“ alebo „weight of evidence (závažnosť dôkazov)“ sa
v tabuľke „Effect levels (hladiny účinku)“ musia vyplniť polia „Dose
descriptor (deskriptor dávky)“ a „Effect level (hladina účinku)“,
s jednotkou.

Registrácia:
záznam o kľúčovej
štúdii alebo
závažnosti dôkazov

Ak nebol stanovený kvantitatívny výsledok, musí sa uviesť vysvetlenie
v poli „Remarks on result (poznámky k výsledku)“.
7.2.3 – Akútna toxicita:

Ak sa od testovania upustí na základe skutočnosti, že látka je klasifikovaná
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dermálna

ako žieravá pri styku s kožou, musíte okrem záznamu o neuvedení údajov
v oddiele 7.2.3 zahrnúť do oddielu 2.1 najmenej jeden záznam, v ktorom
uvediete príslušnú klasifikáciu žieravosti pre kožu pre triedu
nebezpečnosti „Skin corrosion / irritation (žieravosť/dráždivosť pre kožu)“.

neuvedenie údajov

7.3.1 –
Dráždivosť/žieravosť pre
kožu, výsledky a diskusia

Pre každý záznam o štúdii sledovaného parametra označený ako „key
study (kľúčová štúdia)“ alebo „weight of evidence (závažnosť dôkazov)“ sa
musí vyplniť tabuľka výsledkov pre metódu „in vitro“ alebo „in vivo“.

Registrácia:
záznam o kľúčovej
štúdii alebo
závažnosti dôkazov

V tabuľke „In vitro – Results (in vitro – výsledky)“ sa musia vyplniť polia
„Irritation / corrosion parameter (parameter dráždivosti/žieravosti)“
a „Value (hodnota)“. V tabuľke „In vivo – Results (in vivo – výsledky)“ sa
musia vyplniť polia „Irritation parameter (parameter dráždivosti)“,.„Time
point (časový bod)“ a „Score (stupeň)“.
Ak nebol stanovený kvantitatívny výsledok, musí sa uviesť vysvetlenie
v poli „Remarks on result (poznámky k výsledku)“ príslušnej tabuľky.
7.3.1 –
Dráždivosť/žieravosť pre
kožu

Ak sa od testovania upustí na základe skutočnosti, že látka je klasifikovaná
ako žieravá pri styku s kožou, musíte okrem záznamu o neuvedení údajov
v oddiele 7.3.1 zahrnúť do oddielu 2.1 najmenej jeden záznam, v ktorom
uvediete príslušnú klasifikáciu pre triedu nebezpečnosti „Skin corrosion /
irritation (žieravosť/dráždivosť pre kožu)“.

Registrácia:
neuvedenie údajov

Ak sa od testovania upustí na základe skutočnosti, že látka je vo vzduchu
samozápalná, musíte okrem záznamu o neuvedení údajov v oddiele 7.3.1
zahrnúť do oddielu 2.1 najmenej jeden záznam, v ktorom uvediete
príslušnú klasifikáciu pre triedu nebezpečnosti „Pyrophoric liquids
(samozápalné kvapaliny)“ alebo „Pyrophoric solids (samozápalné tuhé
látky)“.
Ak sa od testovania upustí na základe skutočnosti, že látka je klasifikovaná
ako veľmi toxická pre kožu, musíte okrem záznamu o neuvedení údajov
v oddiele 7.3.1 zahrnúť do oddielu 2.1 najmenej jeden záznam, v ktorom
uvediete príslušnú klasifikáciu pre triedu nebezpečnosti „Acute toxicity –
dermal (akútna toxicita – dermálna)“ a/alebo „Specific target organ
toxicity - single (toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová
expozícia)“.
Ak sa od testovania upustí na základe zistení štúdie o akútnej toxicite
dermálnou cestou, musíte okrem záznamu o neuvedení údajov
v oddiele 7.3.1 zahrnúť do oddielu 7.2.3 najmenej jeden záznam označený
ako „key study (kľúčová štúdia)“ alebo „weight of evidence (závažnosť
dôkazov)“.
Ak sa od štúdie dráždivosti pre kožu in vitro upustí na základe dostupnosti
štúdie dráždivosti pre kožu in vivo, musíte okrem záznamu o neuvedení
údajov zahrnúť do oddielu 7.3.1 najmenej jeden záznam o štúdii
sledovaného parametra označený ako „key study (kľúčová štúdia)“ alebo
„weight of evidence (závažnosť dôkazov)“ a v poli „Endpoint (sledovaný
parameter)“ vybrať možnosť „Skin irritation: in vivo (dráždivosť pre kožu:
in vivo)“.
7.3.2 – Dráždivosť pre
oči, výsledky a diskusia

Pre každý záznam o štúdii sledovaného parametra označený ako „key
study (kľúčová štúdia)“ alebo „weight of evidence (závažnosť dôkazov)“ sa
musí vyplniť tabuľka výsledkov pre metódu „ex vivo/in vitro“ alebo
„in vivo“.
V tabuľke „Results of ex vivo / in vitro study (výsledky štúdie
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ex vivo/in vitro)“ sa musia vyplniť polia „Irritation parameter (parameter
dráždivosti)“ a „Value (hodnota)“. V tabuľke „Results of in vivo study
(výsledky štúdie in vivo)“ sa musia vyplniť polia „Irritation parameter
(parameter dráždivosti)“,.„Time point (časový bod)“ a „Score (stupeň)“.
Ak nebol stanovený kvantitatívny výsledok, musí sa uviesť vysvetlenie
v poli „Remarks on result (poznámky k výsledku)“ príslušnej tabuľky.
7.3.2 – Dráždivosť pre oči

Ak sa od testovania upustí na základe skutočnosti, že látka je klasifikovaná
ako dráždivá pre oči, musíte okrem záznamu o neuvedení údajov
v oddiele 7.3.2 zahrnúť do oddielu 2.1 najmenej jeden záznam, v ktorom
uvediete príslušnú klasifikáciu pre triedu nebezpečnosti „Serious eye
damage / eye irritation (vážne poškodenie oka/podráždenie oka)“.

Registrácia:
neuvedenie údajov

Ak sa od testovania upustí na základe skutočnosti, že látka je vo vzduchu
samozápalná, musíte okrem záznamu o neuvedení údajov v oddiele 7.3.2
zahrnúť do oddielu 2.1 najmenej jeden záznam, v ktorom uvediete
príslušnú klasifikáciu pre triedu nebezpečnosti „Pyrophoric liquids
(samozápalné kvapaliny)“ alebo „Pyrophoric solids (samozápalné tuhé
látky)“.
Ak sa od štúdie dráždivosti pre oči in vitro upustí na základe dostupnosti
štúdie dráždivosti pre oči in vivo, musíte okrem záznamu o neuvedení
údajov zahrnúť do oddielu 7.3.2 najmenej jeden záznam o štúdii
sledovaného parametra označený ako „key study (kľúčová štúdia)“ alebo
„weight of evidence (závažnosť dôkazov)“ a v poli „Endpoint (sledovaný
parameter)“ vybrať možnosť „Eye irritation: in vivo (dráždivosť pre oči:
in vivo)“.
7.4.1 – Senzibilizácia
pokožky, materiály
a metódy

Pre každý záznam o štúdii sledovaného parametra označený ako „key
study (kľúčová štúdia)“ alebo „weight of evidence (závažnosť dôkazov)“ sa
musí vyplniť pole „Type of study (typ štúdie)“.

Registrácia:
záznam o kľúčovej
štúdii alebo
závažnosti dôkazov

Okrem toho, ak sa štúdia týka sledovaného parametra „Skin sensitisation:
in vivo (non-LLNA) (senzibilizácia pokožky: in vivo (nie LLNA)“, zvolená
metóda sa musí vysvetliť v poli „Justification for non-LLNA method
(odôvodnenie inej metódy ako LLNA)“.
7.4.1 – Senzibilizácia
pokožky, výsledky
a diskusia

Pre každý záznam o štúdii sledovaného parametra označený ako „key
study (kľúčová štúdia)“ alebo „weight of evidence (závažnosť dôkazov)“ sa
musí vyplniť tabuľka „Results (výsledky)“ pre metódu
„in vitro/in chemico“, „In vivo (non-LLNA) (in vivo (nie LLNA))“ alebo „In
vivo LLNA (in vivo LLNA)“.

Registrácia:
záznam o kľúčovej
štúdii alebo
závažnosti dôkazov

V tabuľke „In vitro / in chemico - Results (in vitro/in chemico – výsledky)“
sa musia vyplniť polia „Parameter (parameter)“ a „Value (hodnota)“,
s jednotkou. V tabuľke „In vivo (non-LLNA) - Results (in vivo (nie LLNA) –
výsledky)“ sa musia vyplniť polia „Reading (čítanie)“, „Dose level (úroveň
dávky)“, „No. with + reactions (počet osôb s pozitívnymi reakciami)“
a „Total no. in group (počet osôb v rámci skupiny)“, s jednotkou. V tabuľke
„In vivo LLNA - Results (in vivo LLNA – výsledky)“ sa musia vyplniť polia
„Parameter (parameter)“ a „Value (hodnota)“, s jednotkou.
Ak nebol stanovený kvantitatívny výsledok, musí sa uviesť vysvetlenie
v poli „Remarks on result (poznámky k výsledku)“ príslušnej tabuľky.
7.4.1 – Senzibilizácia
pokožky

Ak sa od testovania upustí na základe skutočnosti, že látka je vo vzduchu
samozápalná, musíte okrem záznamu o neuvedení údajov v oddiele 7.4.1
zahrnúť do oddielu 2.1 najmenej jeden záznam, v ktorom uvediete
príslušnú klasifikáciu pre triedu nebezpečnosti „Pyrophoric liquids
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(samozápalné kvapaliny)“ alebo „Pyrophoric solids (samozápalné tuhé
látky)“.
Ak sa od testovania upustí na základe skutočnosti, že látka by sa mala
klasifikovať ako senzibilizujúca pokožku alebo žieravá pre kožu, musíte
okrem záznamu o neuvedení údajov v oddiele 7.4.1 zahrnúť do oddielu 2.1
najmenej jeden záznam, v ktorom uvediete príslušnú klasifikáciu pre
triedu nebezpečnosti „Skin corrosion / irritation (žieravosť/dráždivosť pre
kožu)“ a/alebo „Skin sensitisation (senzibilizácia pokožky)“.
7.5.1 – Toxicita po
opakovanej dávke:
orálna
7.5.2 – Toxicita po
opakovanej dávke:
inhalačná
7.5.3 – Toxicita po
opakovanej dávke:
dermálna
Výsledky a diskusia

Pre každý záznam o štúdii sledovaného parametra v týchto oddieloch,
označený ako „key study (kľúčová štúdia)“ alebo „weight of evidence
(závažnosť dôkazov)“, sa v tabuľke „Effect levels (hladiny účinku)“ musia
vyplniť polia „Dose descriptor (deskriptor dávky)“, „Effect level (hladina
účinku)“ a „Basis for effect level (základ pre hladinu účinku)“, s jednotkou.
Ak nebol stanovený kvantitatívny výsledok, musí sa uviesť vysvetlenie
v poli „Remarks on result (poznámky k výsledku)“.

7.5.1 – Toxicita po
opakovanej dávke:
orálna
7.5.2 – Toxicita po
opakovanej dávke:
inhalačná
7.5.3 – Toxicita po
opakovanej dávke:
dermálna

Ak sa od štúdie o krátkodobej toxicite orálnou cestou upustí na základe
dostupnosti vhodnej inhalačnej štúdie, musíte okrem záznamu
o neuvedení údajov v oddiele 7.5.1 zahrnúť do oddielu 7.5.2 najmenej
jeden záznam o štúdii sledovaného parametra označený ako „key study
(kľúčová štúdia)“ alebo „weight of evidence (závažnosť dôkazov)“.

Registrácia:
záznam o kľúčovej
štúdii alebo
závažnosti dôkazov

Okrem toho sa musí vybrať niektorá možnosť v poli „Critical effects
observed (pozorované kritické účinky)“ tabuľky „Target system / organ
toxicity (toxicita pre cieľový systém/orgán)“. Ak sa vyberie možnosť „Yes
(áno)“, musia sa vyplniť polia „Lowest effective dose/conc. (najnižšia
účinná dávka/koncentrácia)“, „System (systém)“, „Organ (orgán)“
a „Treatment related (súvisiace s ošetrením)“, s jednotkou, ak je to
potrebné.

Ak sa od štúdie o krátkodobej toxicite orálnou cestou upustí na základe
dostupnosti vhodnej dermálnej štúdie, musíte okrem záznamu
o neuvedení údajov v oddiele 7.5.1 zahrnúť do oddielu 7.5.3 najmenej
jeden záznam o štúdii sledovaného parametra označený ako „key study
(kľúčová štúdia)“ alebo „weight of evidence (závažnosť dôkazov)“.
Ak sa od štúdie o krátkodobej toxicite upustí na základe dostupnosti
štúdie o subchronickej alebo chronickej toxicite, musíte okrem záznamu
o neuvedení údajov zahrnúť do oddielu 7.5.1, 7.5.2 alebo 7.5.3 najmenej
jeden záznam o štúdii sledovaného parametra označený ako „key study
(kľúčová štúdia)“ alebo „weight of evidence (závažnosť dôkazov)“ a v poli
„Endpoint (sledovaný parameter)“ vybrať možnosť „Sub-chronic toxicity:
oral/inhalation/dermal (subchronická toxicita:
orálna/inhalačná/dermálna)“ alebo „Chronic toxicity:
oral/inhalation/dermal (chronická toxicita: orálna/inhalačná/dermálna)“.
Ak sa od štúdie o krátkodobej toxicite upustí na základe skutočnosti, že sa
bude vykonávať štúdia o subchronickej alebo chronickej toxicite, musíte
okrem záznamu o neuvedení údajov zahrnúť do oddielu 7.5.1, 7.5.2 alebo
7.5.3 najmenej jeden záznam o štúdii sledovaného parametra označený
ako návrh na testovanie a v poli „Endpoint (sledovaný parameter)“ vybrať
možnosť „Sub-chronic toxicity: oral/inhalation/dermal (subchronická
toxicita: orálna/inhalačná/dermálna)“ alebo „Chronic toxicity:
oral/inhalation/dermal (chronická toxicita: orálna/inhalačná/dermálna)“.
Ak sa od štúdie o subchronickej toxicite orálnou cestou upustí na základe
dostupnosti vhodnej inhalačnej štúdie, musíte okrem záznamu
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o neuvedení údajov v oddiele 7.5.1 zahrnúť do oddielu 7.5.2 najmenej
jeden záznam o štúdii sledovaného parametra označený ako „key study
(kľúčová štúdia)“ alebo „weight of evidence (závažnosť dôkazov)“ a v poli
„Endpoint (sledovaný parameter)“ vybrať možnosť „Sub-chronic toxicity:
inhalation (subchronická toxicita: inhalačná)“ alebo „Chronic toxicity:
inhalation (chronická toxicita: inhalačná)“.
Ak sa od štúdie o subchronickej toxicite orálnou cestou upustí na základe
dostupnosti vhodnej dermálnej štúdie, musíte okrem záznamu
o neuvedení údajov v oddiele 7.5.1 zahrnúť do oddielu 7.5.3 najmenej
jeden záznam o štúdii sledovaného parametra označený ako „key study
(kľúčová štúdia)“ alebo „weight of evidence (závažnosť dôkazov)“ a v poli
„Endpoint (sledovaný parameter)“ vybrať možnosť „Sub-chronic toxicity:
dermal (subchronická toxicita: dermálna)“ alebo „Chronic toxicity: dermal
(chronická toxicita: dermálna)“.
Ak sa od štúdie o subchronickej toxicite upustí na základe skutočnosti, že
látka je nereaktívna, nerozpustná a nevdýchnuteľná a nie sú žiadne dôkazy
toxicity pri 28-dňovom „limitnom teste“, musíte okrem záznamu
o neuvedení údajov zahrnúť do oddielu 7.5.1, 7.5.2 alebo 7.5.3 najmenej
jeden záznam o štúdii sledovaného parametra označený ako „key study
(kľúčová štúdia)“ alebo „weight of evidence (závažnosť dôkazov)“ a v poli
„Endpoint (sledovaný parameter)“ vybrať možnosť „Short-term repeated
dose toxicity: oral/inhalation/dermal (krátkodobá toxicita po opakovanej
dávke: orálna/inhalačná/dermálna)“.
Ak sa od štúdie o subchronickej toxicite upustí na základe dostupnosti 28dňovej štúdie, ktorá umožňuje prijať konečné rozhodnutie o klasifikácii
a extrapolácii na hladinu bez pozorovaného nepriaznivého účinku NOAEL90, musíte okrem záznamu o neuvedení údajov zahrnúť do oddielu 7.5.1,
7.5.2 alebo 7.5.3 najmenej jeden záznam o štúdii sledovaného parametra
označený ako „key study (kľúčová štúdia)“ alebo „weight of evidence
(závažnosť dôkazov)“ a v poli „Endpoint (sledovaný parameter)“ vybrať
možnosť „Short-term repeated dose toxicity: oral/inhalation/dermal
(krátkodobá toxicita po opakovanej dávke: orálna/inhalačná/dermálna)“.
Ak sa od štúdie o subchronickej toxicite upustí na základe dostupnosti
štúdie o chronickej toxicite, musíte okrem záznamu o neuvedení údajov
zahrnúť do oddielu 7.5.1, 7.5.2 alebo 7.5.3 najmenej jeden záznam o štúdii
sledovaného parametra označený ako „key study (kľúčová štúdia)“ alebo
„weight of evidence (závažnosť dôkazov)“ a v poli „Endpoint (sledovaný
parameter)“ vybrať možnosť „Chronic toxicity: oral/inhalation/dermal
(chronická toxicita: orálna/inhalačná/dermálna)“.
7.6.1 – Genetická toxicita
in vitro, materiály
a metódy

Pre každý záznam o štúdii sledovaného parametra označený ako „key
study (kľúčová štúdia)“ alebo „weight of evidence (závažnosť dôkazov)“ sa
musí vyplniť pole „Type of assay (typ skúšky)“.

Registrácia:
záznam o kľúčovej
štúdii alebo
závažnosti dôkazov

7.6.1 – Genetická toxicita
in vitro, výsledky
a diskusia

Pre každý záznam o štúdii sledovaného parametra označený ako „key
study (kľúčová štúdia)“ alebo „weight of evidence (závažnosť dôkazov)“ sa
v tabuľke „Test results (výsledky testu)“ musia vyplniť polia „Species/strain
(druh/kmeň)“, „Metabolic activation (metabolická aktivácia)“,
„Genotoxicity (genotoxicita)“ a „Cytotoxicity (cytotoxicita)“.

Registrácia:
záznam o kľúčovej
štúdii alebo
závažnosti dôkazov

Ak nebol stanovený kvantitatívny výsledok, musí sa uviesť vysvetlenie
v poli „Remarks on result (poznámky k výsledku)“.
7.6.1 – Genetická toxicita
in vitro

Ak sa od testovania upustí na základe skutočnosti, že látka je klasifikovaná
ako karcinogén (kategória 1A alebo 1B) alebo mutagén pre zárodočné
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bunky, musíte okrem záznamu o neuvedení údajov v oddiele 7.6.1 zahrnúť
do oddielu 2.1 najmenej jeden záznam, v ktorom uvediete príslušnú
klasifikáciu pre triedu nebezpečnosti „Carcinogenicity (karcinogenita)“
a/alebo „Germ cell mutagenicity (mutagenita pre zárodočné bunky)“.
Ak sa od testovania upustí na základe kladného výsledku štúdie na
mikrojadrách in vitro, musíte okrem záznamu o neuvedení údajov zahrnúť
do oddielu 7.6.1 najmenej jeden záznam o štúdii sledovaného parametra
označený ako „key study (kľúčová štúdia)“ alebo „weight of evidence
(závažnosť dôkazov)“ a v poli „Endpoint (sledovaný parameter)“ vybrať
možnosť „In vitro cytogenicity / micronucleus study (štúdia cytogenity/na
mikrojadrách in vitro)“.
Ak sa od testovania upustí na základe kladného výsledku štúdie cytogenity
na bunkách cicavcov in vitro, musíte okrem záznamu o neuvedení údajov
zahrnúť do oddielu 7.6.1 najmenej jeden záznam o štúdii sledovaného
parametra označený ako „key study (kľúčová štúdia)“ alebo „weight of
evidence (závažnosť dôkazov)“ a v poli „Endpoint (sledovaný parameter)“
vybrať možnosť „In vitro cytogenicity / chromosome aberration study in
mammalian cells (štúdia cytogenity/chromozómovej odchýlky na bunkách
cicavcov in vitro)“.
Ak sa od testovania upustí na základe kladného výsledku štúdie génovej
mutácie u baktérií in vitro, musíte okrem záznamu o neuvedení údajov
zahrnúť do oddielu 7.6.1 najmenej jeden záznam o štúdii sledovaného
parametra označený ako „key study (kľúčová štúdia)“ alebo „weight of
evidence (závažnosť dôkazov)“ a v poli „Endpoint (sledovaný parameter)“
vybrať možnosť „In vitro gene mutation study in bacteria (štúdia génovej
mutácie u baktérií in vitro)“.
Ak sa od testovania upustí na základe dostupnosti štúdie cytogenity
in vivo, musíte okrem záznamu o neuvedení údajov v oddiele 7.6.1
zahrnúť do oddielu 7.6.2 najmenej jeden záznam o štúdii sledovaného
parametra označený ako „key study (kľúčová štúdia)“ alebo „weight of
evidence (závažnosť dôkazov)“ a v poli „Endpoint (sledovaný parameter)“
vybrať možnosť „In vivo mammalian somatic cell study: cytogenicity /
bone marrow chromosome aberration (štúdia cytogenity/chromozómovej
odchýlky kostnej drene na somatických bunkách cicavcov in vivo)“, „In
vivo mammalian somatic cell study: cytogenicity / erythrocyte
micronucleus (štúdia cytogenity/mikrojadier erytrocytov na somatických
bunkách cicavcov in vivo)“ alebo „In vivo mammalian germ cell study:
cytogenicity / chromosome aberration (štúdia cytogenity/chromozómovej
odchýlky na zárodočných bunkách cicavcov in vivo)“.
Ak sa od testovania upustí na základe dostupnosti štúdie génovej mutácie
u cicavcov in vivo, musíte okrem záznamu o neuvedení údajov
v oddiele 7.6.1 zahrnúť do oddielu 7.6.2 najmenej jeden záznam o štúdii
sledovaného parametra označený ako „key study (kľúčová štúdia)“ alebo
„weight of evidence (závažnosť dôkazov)“ a v poli „Endpoint (sledovaný
parameter)“ vybrať možnosť „In vivo mammalian cell study: DNA damage
and/or repair (štúdia poškodenia a/alebo opravy DNA v bunkách cicavcov
in vivo)“, „In vivo mammalian somatic and germ cell study: gene mutation
(štúdia génovej mutácie na somatických a zárodočných bunkách cicavcov
in vivo)“, „In vivo mammalian somatic cell study: gene mutation (štúdia
génovej mutácie na somatických bunkách cicavcov in vivo)“ alebo „In vivo
mammalian germ cell study: gene mutation (štúdia génovej mutácie na
zárodočných bunkách cicavcov in vivo)“.
7.8.1 – Toxicita pre

Pre každý záznam o štúdii sledovaného parametra označený ako „key
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reprodukciu, materiály
a metódy

study (kľúčová štúdia)“ alebo „weight of evidence (závažnosť dôkazov)“,
prípadne uvedený ako návrh na testovanie, ktorý sa týka sledovaného
parametra rozšírenej jednogeneračnej štúdie reprodukčnej toxicity
(EOGRTS), sa musí zvolený návrh štúdie vysvetliť v poli„ Justification for
study design (odôvodnenie návrhu štúdie)“.

záznam o kľúčovej
štúdii alebo
závažnosti
dôkazov; návrh na
testovanie

7.8.1 – Toxicita pre
reprodukciu, výsledky
a diskusia

Pre každý záznam o štúdii sledovaného parametra označený ako „key
study (kľúčová štúdia)“ alebo „weight of evidence (závažnosť dôkazov)“ sa
musia uviesť výsledky pre príslušné generácie v rámci zvoleného návrhu
štúdie. Uviesť sa musia prinajmenšom výsledky pre rodičovskú generáciu
(P0, P1) a jednu generáciu potomstva (F1, F2). Na tento účel sa musia
vyplniť zodpovedajúce tabuľky „Effect levels (hladiny účinku)“ a uviesť
prinajmenšom údaje „Dose descriptor (deskriptor dávky)“, „Effect level
(hladina účinku)“, „Sex (pohlavie)“ a „Basis for effect level (základ pre
hladinu účinku)“, s jednotkou, ak je to potrebné. Ak nebol stanovený
kvantitatívny výsledok, musí sa uviesť vysvetlenie v poli „Remarks on
result (poznámky k výsledku)“.

Registrácia:
záznam o kľúčovej
štúdii alebo
závažnosti dôkazov

Okrem toho sa musí vybrať niektorá možnosť v poli „Reproductive effects
observed (pozorované reprodukčné účinky)“ tabuľky „Overall
reproductive toxicity (celková reprodukčná toxicita)“. Ak sa vyberie
možnosť „Yes (áno)“, musia sa vyplniť polia „Lowest effective dose/conc.
(najnižšia účinná dávka/koncentrácia)“, „Treatment related (súvisiace
s ošetrením)“ a „Relation to other toxic effects (vzťah k ostatným toxickým
účinkom)“, s jednotkou, ak je to potrebné.
7.8.1 – Reprodukčná
toxicita

Ak sa od skríningového testovania reprodukčnej toxicity upustí na základe
ďalšieho dôkazu, že látka môže byť toxická aj v súvislosti s vývojom,
musíte okrem záznamu o neuvedení údajov v oddiele 7.8.1 zahrnúť do
oddielu 7.8.1 alebo 7.8.2 najmenej jeden záznam o štúdii sledovaného
parametra označený ako „key study (kľúčová štúdia)“ alebo „weight of
evidence (závažnosť dôkazov)“.
Ak sa od skríningového testovania upustí na základe dostupnosti
rozšírenej jednogeneračnej štúdie reprodukčnej toxicity (EOGRTS), musíte
okrem záznamu o neuvedení údajov zahrnúť do oddielu 7.8.1 najmenej
jeden záznam o štúdii sledovaného parametra označený ako „key study
(kľúčová štúdia)“ alebo „weight of evidence (závažnosť dôkazov)“ a v poli
„Endpoint (sledovaný parameter)“ vybrať možnosť zodpovedajúcu danej
štúdii EOGRTS.
Ak sa od testovania upustí na základe dostupnosti dvojgeneračnej alebo
viacgeneračnej štúdie reprodukčnej toxicity, musíte okrem záznamu
o neuvedení údajov zahrnúť do oddielu 7.8.1 najmenej jeden záznam
o štúdii sledovaného parametra označený ako „key study (kľúčová štúdia)“
alebo „weight of evidence (závažnosť dôkazov)“ a v poli „Endpoint
(sledovaný parameter)“ vybrať možnosť zodpovedajúcu dvojgeneračnej,
trojgeneračnej alebo viacgeneračnej štúdii.
Ak sa od testovania upustí na základe dostupnosti štúdie prenatálnej
vývojovej toxicity, musíte okrem záznamu o neuvedení údajov
v oddiele 7.8.1 zahrnúť do oddielu 7.8.2 najmenej jeden záznam označený
ako „key study (kľúčová štúdia)“ alebo „weight of evidence (závažnosť
dôkazov)“.
Ak sa od testovania upustí na základe skutočnosti, že látka je klasifikovaná
ako genotoxický karcinogén, musíte okrem záznamu o neuvedení údajov
v oddiele 7.8.1 zahrnúť do oddielu 2.1 najmenej jeden záznam, v ktorom
uvediete príslušnú klasifikáciu pre triedu nebezpečnosti „Carcinogenicity
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(karcinogenita)“.
Ak sa od štúdie upustí na základe skutočnosti, že látka je klasifikovaná ako
mutagén pre zárodočné bunky, musíte okrem záznamu o neuvedení
údajov v oddiele 7.8.1 zahrnúť do oddielu 2.1 najmenej jeden záznam,
v ktorom uvediete príslušnú klasifikáciu pre triedu nebezpečnosti „Germ
cell mutagenicity (mutagenita pre zárodočné bunky)“.
Ak sa od štúdie upustí na základe skutočnosti, že látka je klasifikovaná ako
toxická pre reprodukciu kategórie 1A alebo 1B, musíte okrem záznamu
o neuvedení údajov v oddiele 7.8.1 zahrnúť do oddielu 2.1 najmenej jeden
záznam, v ktorom uvediete príslušnú klasifikáciu pre triedu nebezpečnosti
„Reproductive toxicity (reprodukčná toxicita)“.
7.8.2 – Vývojová
toxicita/teratogenita,
materiály a metódy

Pre každý záznam o štúdii sledovaného parametra označený ako „key
study (kľúčová štúdia)“ alebo „weight of evidence (závažnosť dôkazov)“,
prípadne uvedený ako návrh na testovanie, sa musí v časti „Test animals
(pokusné zvieratá)“ vybrať niektorá možnosť v poli „Species (druh)“.

Registrácia:
záznam o kľúčovej
štúdii alebo
závažnosti
dôkazov; návrh na
testovanie

7.8.2 – Vývojová
toxicita/teratogenita,
výsledky a diskusia

Pre každý záznam o štúdii sledovaného parametra označený ako „key
study (kľúčová štúdia)“ alebo „weight of evidence (závažnosť dôkazov)“ sa
musia uviesť výsledky v tabuľkách „Effect levels (maternal animals)
(hladiny účinku (materské zvieratá))“ a „Effect levels (fetuses) (hladiny
účinku (plody))“. V každej tabuľke sa musia vyplniť prinajmenšom polia
„Dose descriptor (deskriptor dávky)“, „Effect level (hladina účinku)“
a „Basis for effect level (základ pre hladinu účinku)“, s jednotkou, ak je to
potrebné. Ak nebol stanovený kvantitatívny výsledok, musí sa uviesť
vysvetlenie v poli „Remarks on result (poznámky k výsledku)“.

Registrácia:
záznam o kľúčovej
štúdii alebo
závažnosti dôkazov

Okrem toho sa musí vybrať niektorá možnosť v poli „Developmental
effects observed (pozorované vývojové účinky)“ tabuľky „Overall
developmental toxicity (celková vývojová toxicita)“. Ak sa vyberie možnosť
„Yes (áno)“, musia sa vyplniť polia „Lowest effective dose/conc. (najnižšia
účinná dávka/koncentrácia)“, „Treatment related (súvisiace s ošetrením)“
a „Relation to maternal toxicity (vzťah k materskej toxicite)“, s jednotkou,
ak je to potrebné.
7.8.2 – Vývojová
toxicita/teratogenita

Ak sa od testovania upustí na základe skutočnosti, že látka je klasifikovaná
ako genotoxický karcinogén, musíte okrem záznamu o neuvedení údajov
v oddiele 7.8.2 zahrnúť do oddielu 2.1 najmenej jeden záznam, v ktorom
uvediete príslušnú klasifikáciu pre triedu nebezpečnosti „Carcinogenicity
(karcinogenita)“.

Registrácia:
neuvedenie údajov

Ak sa od testovania upustí na základe skutočnosti, že látka je klasifikovaná
ako mutagén pre zárodočné bunky, musíte okrem záznamu o neuvedení
údajov v oddiele 7.8.2 zahrnúť do oddielu 2.1 najmenej jeden záznam,
v ktorom uvediete príslušnú klasifikáciu pre triedu nebezpečnosti „Germ
cell mutagenicity (mutagenita pre zárodočné bunky)“.
Ak sa od štúdie upustí na základe skutočnosti, že látka je klasifikovaná ako
toxická pre reprodukciu kategórie 1A alebo 1B, musíte okrem záznamu
o neuvedení údajov v oddiele 7.8.2 zahrnúť do oddielu 2.1 najmenej jeden
záznam, v ktorom uvediete príslušnú klasifikáciu pre triedu nebezpečnosti
„Reproductive toxicity (reprodukčná toxicita)“.

Usmernenie o bezpečnom používaní, správa o chemickej bezpečnosti, príloha III
11 – Usmernenie pre

V oddiele 11 sa musí vytvoriť najmenej jeden záznam. Každý záznam musí
obsahovať prinajmenšom tieto informácie týkajúce sa usmernenia
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o bezpečnom používaní:
- opatrenia prvej pomoci
- protipožiarne opatrenia
- opatrenia pri náhodnom úniku
- zaobchádzanie a skladovanie

s výnimkou
medziproduktov
podľa článku 17/18

Okrem toho, ak sa nevyžaduje správa o chemickej bezpečnosti,
v prílohe VII sa musia uviesť tieto doplňujúce informácie:
- kontroly expozície/osobná ochrana
- stabilita a reaktivita
- podmienky zneškodňovania
Poznámka pre registrujúcich členov: ak je usmernenie o bezpečnom
používaní, ktoré sa týka vašej registrácie, uvedené v hlavnej dokumentácii
spoločného predloženia, v záhlaví dokumentácie sa musí označiť príslušné
políčko.
11 – Usmernenie pre
bezpečné používanie

Registrujúci hmotnostných pásiem medziproduktov musia v oddiele 11
uviesť informácie o opatreniach na riadenie rizík a o ich účinnosti. Preto sa
musí vyplniť prinajmenšom pole „Handling and storage (zaobchádzanie
a skladovanie)“ alebo pole „Exposure controls/personal protection
(kontroly expozície/osobná ochrana)“.

registrácia len
medziproduktov
podľa článku 17/18

Tieto informácie musí osobitne poskytnúť každý registrujúci
hmotnostných pásiem medziproduktov.
13 – Hodnotiace správy

Priložiť sa musí správa o chemickej bezpečnosti, alebo sa musí uviesť
odôvodnenie, prečo sa správa o chemickej bezpečnosti nevyžaduje.
- Na priloženie správy o chemickej bezpečnosti vytvorte záznam
v oddiele 13, v poli „Type of report (typ správy)“ vyberte možnosť „REACH
Chemical safety report (CSR) (správa o chemickej bezpečnosti REACH)“
a v poli „Document / Report (dokument/správa)“ priložte správu
o chemickej bezpečnosti.
- Na uvedenie odôvodnenia, prečo sa správa o chemickej bezpečnosti
nevyžaduje, vytvorte záznam v oddiele 13, v poli „Type of report (typ
správy)“ vyberte možnosť „REACH Chemical safety report (CSR) (správa
o chemickej bezpečnosti REACH)“ a odôvodnenie uveďte v poli „Remarks
(poznámky)“ alebo v poli „Discussion (diskusia)“.

všetky registračné
dokumentácie, pre
ktoré sa vyžaduje
správa o chemickej
bezpečnosti

Poznámka pre registrujúcich členov: ak je správa o chemickej bezpečnosti,
ktorá sa týka vašej registrácie, uvedená v hlavnej dokumentácii
spoločného predloženia, v záhlaví dokumentácie sa musí označiť príslušné
políčko.
13 – Hodnotiace správy

Pre každý záznam vytvorený v oddiele 13 sa musí v poli „Type of report
(typ správy)“ uviesť typ hodnotiacej správy. Ak nie je použiteľná žiadna
z dostupných možností v zozname, vyberte možnosť „Other: (iné:)“ a opis
typu správy uveďte vo vedľajšom voľnotextovom poli. Správa musí byť
okrem toho priložená v poli „Document / Report (dokument/správa)“,
alebo sa v poli „Remarks (poznámky)“ alebo v poli „Discussion (diskusia)“
musí uviesť odôvodnenie, prečo nebol zadaný konkrétny typ správy.

Všetky registračné
dokumentácie

14 – Kritériá uvedené
v prílohe III

Pre registrujúcich, ktorí registrujú zavedenú látku v hmotnostnom pásme
1 – 10 ton s využitím možnosti, uvedenej v článku 12 písm. b nariadenia
REACH, predložiť iba informácie o fyzikálno-chemických vlastnostiach
špecifikovaných v oddiele 7 prílohy VII:

všetky registračné
dokumentácie pre
hmotnosť
1 – 10 ton za rok,
v ktorých sa
uplatňujú
obmedzené

Aby ste mohli využiť možnosť obmedzených požiadaviek na informácie,
musíte vytvoriť záznam v oddiele 14 „Kritériá uvedené v prílohe III“
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a vyplniť ho tak, aby ste preukázali, že ste zvážili všetky dostupné
informácie potvrdzujúce, že registrovaná látka nespĺňa kritériá uvedené
v prílohe III k nariadeniu REACH.
- Výberom možnosti v otázke 1 uveďte, či je látka na zozname látok, ktoré
pravdepodobne spĺňajú kritériá uvedené v prílohe III k nariadeniu REACH
zverejnené agentúrou ECHA.
Výberom možností v otázkach 2 až 5 uveďte, či niektoré z dostupných
údajov naznačujú, že na látku sa pravdepodobne vzťahujú kritériá
uvedené v prílohe III písm. a) k nariadeniu REACH.
- Výberom možnosti v otázke 6 uveďte, či je možné vylúčiť široké
disperzné alebo difúzne použitie. Ak uvediete odpoveď „No (nie)“, musíte
výberom možností v každej z otázok 7 až 10 uviesť, či niektoré
z dostupných údajov naznačujú, že na látku sa pravdepodobne vzťahujú
kritériá uvedené v prílohe III písm. b) k nariadeniu REACH.
- Ak na ktorúkoľvek z uvedených otázok odpoviete, že sú dostupné údaje,
ktoré naznačujú, že látka spĺňa kritériá uvedené v prílohe III, musíte v poli
„Justification for disregarding any indication of meeting the criteria of
Annex III as declared above (odôvodnenie neuznania náznakov splnenia
kritérií uvedených v prílohe III)“ poskytnúť odôvodnenie, prečo sa
domnievate, že látka sa môže registrovať podľa článku 12 písm. b)
nariadenia REACH.

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Fínsko | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu

159

požiadavky

Ako pripraviť registračnú dokumentáciu
a dokumentáciu k technologicky
160 orientovanému výskumu a vývoju
(PPORD)

Verzia 4.0

Annex 3. Prehľad sledovaných parametrov a požiadaviek na informácie

PPORD

prepravované izolované
medziprodukty nad
1 000 ton, príloha VII

prepravované izolované
medziprodukty
1 – 1 000 ton

medziprodukty
izolované na mieste
nad 1 tonu

nad 1 000 ton, príloha X

10 – 100 ton,
príloha VIII
100 – 1 000 ton,
príloha IX

1 – 10 ton, štandardné
požiadavky, príloha VII

Požiadavky na
informácie podľa
nariadenia REACH, ktoré
nie sú presne prenesené
do oddielu aplikácie
IUCLID

1 – 10 ton, fyzikálnochemické požiadavky,
príloha VII

Číslo v stĺpci 1
nariadenia REACH

Názov oddielu
aplikácie IUCLID

Príloha k nariadeniu
REACH

Číslo oddielu aplikácie
IUCLID

V tejto tabuľke je uvedený zoznam požiadaviek na informácie v závislosti od prílohy k nariadeniu REACH, pre ktorú sa registrácia
vykonáva. Používajú sa tieto skratky: r = required endpoint (požadovaný sledovaný parameter); o = optional endpoint (voliteľný
sledovaný parameter). Niektoré požiadavky na informácie podľa nariadenia REACH nie sú priamo prenesené do jedného z oddielov
aplikácie IUCLID. Doplňujúce pokyny pre tieto požiadavky sú uvedené v stĺpci „REACH information requirements which do not have a 1:1
correspondence with a IUCLID section (požiadavky na informácie podľa nariadenia REACH, ktoré nie sú presne prenesené do oddielu
aplikácie IUCLID)“. Všimnite si tiež, že podľa nariadenia REACH všetky relevantné a dostupné fyzikálno-chemické, toxikologické
a ekotoxikologické informácie sa vždy poskytnú, bez ohľadu na to, či sú požadované pre registrované hmotnostné pásmo.

4

Fyzikálne
a chemické
vlastnosti

4.1

Vzhľad/fyzikálne
skupenstvo/farba

7

7.1

r

r

r

r

r

o

o

r

o

4.2

Teplota
topenia/tuhnutia

7

7.2

r

r

r

r

r

o

o

r

o

4.3

Teplotu varu

7

7.3

r

r

r

r

r

o

o

r

o
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PPORD

prepravované izolované
medziprodukty nad
1 000 ton, príloha VII

prepravované izolované
medziprodukty
1 – 1 000 ton

medziprodukty
izolované na mieste
nad 1 tonu

10 – 100 ton,
príloha VIII
100 – 1 000 ton,
príloha IX

Požiadavky na
informácie podľa
nariadenia REACH, ktoré
nie sú presne prenesené
do oddielu aplikácie
IUCLID

nad 1 000 ton, príloha X
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1 – 10 ton, štandardné
požiadavky, príloha VII

Dátum vydania: Máj 2017

1 – 10 ton, fyzikálnochemické požiadavky,
príloha VII

Číslo v stĺpci 1
nariadenia REACH

Názov oddielu
aplikácie IUCLID

Príloha k nariadeniu
REACH

Číslo oddielu aplikácie
IUCLID
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4.4

Hustota

7

7.4

r

r

r

r

r

o

o

r

o

4.5

Distribúcia veľkosti
častíc
(granulometria)

7

7.14

r

r

r

r

r

o

o

r

o

4.6

Tlak pár

7

7.5

r

r

r

r

r

o

o

r

o

4.7

Rozdeľovací
koeficient

7

7.8

r

r

r

r

r

o

o

r

o

4.8

Rozpustnosť vo
vode

7

7.7

r

r

r

r

r

o

o

r

o

4.10

Povrchové napätie

7

7.6

r

r

r

r

r

o

o

r

o

4.11

Teplota vzplanutia

7

7.9

r

r

r

r

r

o

o

r

o

4.12

Samovznietivosť

7

7.12

r

r

r

r

r

o

o

r

o

4.13

Horľavosť

7

7.10

r

r

r

r

r

o

o

r

o

Musí sa uviesť najmenej
jeden úplný záznam o štúdii
sledovaného parametra
a v poli „Endpoint
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PPORD

prepravované izolované
medziprodukty nad
1 000 ton, príloha VII

prepravované izolované
medziprodukty
1 – 1 000 ton

medziprodukty
izolované na mieste
nad 1 tonu

nad 1 000 ton, príloha X

10 – 100 ton,
príloha VIII
100 – 1 000 ton,
príloha IX

Požiadavky na
informácie podľa
nariadenia REACH, ktoré
nie sú presne prenesené
do oddielu aplikácie
IUCLID

1 – 10 ton, štandardné
požiadavky, príloha VII
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1 – 10 ton, fyzikálnochemické požiadavky,
príloha VII

Číslo v stĺpci 1
nariadenia REACH

Názov oddielu
aplikácie IUCLID

Príloha k nariadeniu
REACH

Číslo oddielu aplikácie
IUCLID
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(sledovaný parameter)“
vybrať možnosť
„Flammable solids (horľavé
tuhé látky)“ alebo
„Flammable gases (horľavé
plyny)“. Pre kvapaliny je
potrebné vyplniť záznam
o neuvedení údajov.
4.14

Výbušnosť

7

7.11

r

r

r

r

r

o

o

r

o

4.15

Oxidačné vlastnosti

7

7.13

r

r

r

r

r

o

o

r

o

4.17

Stabilita
v organických
rozpúšťadlách
a identifikácia
relevantných
produktov rozpadu

9

7.15

o

o

o

r

r

o

o

o

o

4.21

Disociačná
konštanta

9

7.16

o

o

o

r

r

o

o

o

o

4.22

Viskozita

9

7.17

o

o

o

r

r

o

o

o

o
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5

Environment
álny osud
a cesty

5.1.2

Hydrolýza

8

9.2.2.1

5.2.1

Biodegradácia vo
vode: skríningové
testy

7

9.2.1.1

Musí sa uviesť najmenej
jeden úplný záznam o štúdii
sledovaného parametra
a v poli „Endpoint
(sledovaný parameter)“
vybrať možnosť
„Biodegradation in water:
ready biodegradability
(biodegradácia vo vode:
ľahká
biodegradovateľnosť)“
alebo „Biodegradation in
water: screening test, other
(biodegradácia vo vode:
skríningové testovanie,
iné)“.

PPORD

prepravované izolované
medziprodukty nad
1 000 ton, príloha VII

prepravované izolované
medziprodukty
1 – 1 000 ton

medziprodukty
izolované na mieste
nad 1 tonu

nad 1 000 ton, príloha X

10 – 100 ton,
príloha VIII
100 – 1 000 ton,
príloha IX

Požiadavky na
informácie podľa
nariadenia REACH, ktoré
nie sú presne prenesené
do oddielu aplikácie
IUCLID

163

1 – 10 ton, štandardné
požiadavky, príloha VII

Dátum vydania: Máj 2017

1 – 10 ton, fyzikálnochemické požiadavky,
príloha VII

Číslo v stĺpci 1
nariadenia REACH

Názov oddielu
aplikácie IUCLID

Príloha k nariadeniu
REACH

Číslo oddielu aplikácie
IUCLID
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o

o

r

r

r

o

o

o

o

o

r

r

r

r

o

o

r

o
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5.2.2

Biodegradácia vo
vode
a sedimentoch:
simulačné testy

9

9.2.1.2
(voda)
9.2.3

9

9.2.1.4
(sedimenty)
9.2.3

5.3.2

Biodegradácia
v pôde

9

9.2.1.3

Pre hmotnostné pásma
100 – 1 000 ton
a > 1 000 ton sú v nariadení
REACH špecifikované dve
požiadavky na informácie
týkajúce sa biodegradácie
(9.2.1.2 a 9.2.1.4). Obe
požiadavky však sa dajú
splniť jednou štúdiou (test
vo vode/v sedimentoch).
Preto musí oddiel 5.2.2
aplikácie IUCLID obsahovať
najmenej jeden úplný
záznam o štúdii
sledovaného parametra.

PPORD

prepravované izolované
medziprodukty nad
1 000 ton, príloha VII

prepravované izolované
medziprodukty
1 – 1 000 ton

medziprodukty
izolované na mieste
nad 1 tonu

nad 1 000 ton, príloha X

10 – 100 ton,
príloha VIII
100 – 1 000 ton,
príloha IX

Požiadavky na
informácie podľa
nariadenia REACH, ktoré
nie sú presne prenesené
do oddielu aplikácie
IUCLID

1 – 10 ton, štandardné
požiadavky, príloha VII
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1 – 10 ton, fyzikálnochemické požiadavky,
príloha VII

Číslo v stĺpci 1
nariadenia REACH

Názov oddielu
aplikácie IUCLID

Príloha k nariadeniu
REACH

Číslo oddielu aplikácie
IUCLID

Ako pripraviť registračnú dokumentáciu
a dokumentáciu k technologicky
164 orientovanému výskumu a vývoju
(PPORD)

o

o

o

r

r

o

o

o

o

o

o

o

r

r

o

o

o

o

o

o

o

r

r

o

o

o

o

9.2.3
5.3.1

Bioakumulácia: vo
vodnom
prostredí/v sedimen
toch

9

9.3.2

o

o

o

r

r

o

o

o

o

5.4.1

Adsorpcia/desorpcia

8

9.3.1

o

o

r

r

r

o

o

o

o
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PPORD

prepravované izolované
medziprodukty nad
1 000 ton, príloha VII

prepravované izolované
medziprodukty
1 – 1 000 ton

medziprodukty
izolované na mieste
nad 1 tonu

nad 1 000 ton, príloha X

10 – 100 ton,
príloha VIII
100 – 1 000 ton,
príloha IX

1 – 10 ton, fyzikálnochemické požiadavky,
príloha VII

Požiadavky na
informácie podľa
nariadenia REACH, ktoré
nie sú presne prenesené
do oddielu aplikácie
IUCLID

165

1 – 10 ton, štandardné
požiadavky, príloha VII

Dátum vydania: Máj 2017

Číslo v stĺpci 1
nariadenia REACH

Názov oddielu
aplikácie IUCLID

Príloha k nariadeniu
REACH

Číslo oddielu aplikácie
IUCLID

Ako pripraviť registračnú dokumentáciu
a dokumentáciu k technologicky
orientovanému výskumu a vývoju
(PPORD)

6

Ekotoxikolog
ické
informácie

6.1.1

Krátkodobá toxicita
pre ryby

8

9.1.3

o

o

r

r

r

o

o

o

o

6.1.2

Dlhodobá toxicita
pre ryby

9

9.1.6

o

o

o

r

r

o

o

o

o

6.1.3

Krátkodobá toxicita
pre vodné
bezstavovce

7

9.1.1

o

r

r

r

r

o

o

r

o

6.1.4

Dlhodobá toxicita
pre vodné
bezstavovce

9

9.1.5

o

o

o

r

r

o

o

o

o

6.1.5

Toxicita pre vodné
riasy
a cyanobaktérie

7

9.1.2

o

r

r

r

r

o

o

r

o

6.1.6

Toxicita pre vodné
rastliny iné ako riasy

nevzť
ahuje

nevyžaduje sa

o

o

o

o

o

o

o

o

o

V oddiele 6.1.5 alebo 6.1.6
sa musí uviesť najmenej
jeden úplný záznam štúdie
sledovaného parametra.
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PPORD

prepravované izolované
medziprodukty nad
1 000 ton, príloha VII

prepravované izolované
medziprodukty
1 – 1 000 ton

medziprodukty
izolované na mieste
nad 1 tonu

nad 1 000 ton, príloha X

10 – 100 ton,
príloha VIII
100 – 1 000 ton,
príloha IX

1 – 10 ton, štandardné
požiadavky, príloha VII

Požiadavky na
informácie podľa
nariadenia REACH, ktoré
nie sú presne prenesené
do oddielu aplikácie
IUCLID

1 – 10 ton, fyzikálnochemické požiadavky,
príloha VII

Verzia 4.0

Číslo v stĺpci 1
nariadenia REACH

Názov oddielu
aplikácie IUCLID

Príloha k nariadeniu
REACH

Číslo oddielu aplikácie
IUCLID

Ako pripraviť registračnú dokumentáciu
a dokumentáciu k technologicky
166 orientovanému výskumu a vývoju
(PPORD)

sa

6.1.7

Toxicita pre
mikroorganizmy

8

9.1.4

6.2

Toxicita pre
sedimenty

10

9.5.1

6.3.1

Toxicita pre pôdne
makroorganizmy
okrem článkonožcov

9

9.4.1
(krátkodobá)

10

9.4.4
(dlhodobá)

9

9.4.1

6.3.2

Toxicita pre

o

o

r

r

r

o

o

o

o

Pre hmotnostné pásmo
> 1 000 ton sa musí uviesť
najmenej jeden úplný
záznam o štúdii
sledovaného parametra
a v poli „Endpoint
(sledovaný parameter)“
vybrať možnosť „Sediment
toxicity: long-term (toxicita
pre sedimenty: dlhodobá)“.

o

o

o

o

r

o

o

o

o

Pre hmotnostné pásmo
100 – 1 000 ton sa
v oddiele 6.3.1 alebo 6.3.2
musí uviesť najmenej jeden
úplný záznam štúdie
sledovaného parametra.

o

o

o

r

r

o

o

o

o

o

o

o

o

r

o

o

o

o

Pre hmotnostné pásmo

o

o

o

r

r

o

o

o

o
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suchozemské
článkonožce

6.3.3

Toxicita pre
suchozemské
rastliny

(krátkodobá)

10

9.4.4
(dlhodobá)

9

9.3.4
(krátkodobá)

> 1 000 ton sa musí uviesť
najmenej jeden úplný
záznam o štúdii
sledovaného parametra
v oddiele 6.3.1 a v poli
„Endpoint (sledovaný
parameter)“ vybrať
možnosť „Toxicity to soil
macroorganisms except
arthropods: long-term
(toxicita pre pôdne
makroorganizmy okrem
článkonožcov: dlhodobá)“
alebo v oddiele 6.3.2
a v poli „Endpoint
(sledovaný parameter)“
vybrať možnosť „Toxicity to
terrestrial arthropods: longterm (toxicita pre
suchozemské článkonožce:
dlhodobá)“.
Pre hmotnostné pásmo
100 – 1 000 ton sa musí
uviesť najmenej jeden

PPORD

prepravované izolované
medziprodukty nad
1 000 ton, príloha VII

prepravované izolované
medziprodukty
1 – 1 000 ton

medziprodukty
izolované na mieste
nad 1 tonu

nad 1 000 ton, príloha X

10 – 100 ton,
príloha VIII
100 – 1 000 ton,
príloha IX

1 – 10 ton, štandardné
požiadavky, príloha VII

Požiadavky na
informácie podľa
nariadenia REACH, ktoré
nie sú presne prenesené
do oddielu aplikácie
IUCLID

167

1 – 10 ton, fyzikálnochemické požiadavky,
príloha VII

Dátum vydania: Máj 2017

Číslo v stĺpci 1
nariadenia REACH

Názov oddielu
aplikácie IUCLID

Príloha k nariadeniu
REACH

Číslo oddielu aplikácie
IUCLID

Ako pripraviť registračnú dokumentáciu
a dokumentáciu k technologicky
orientovanému výskumu a vývoju
(PPORD)

o

o

o

o

r

o

o

o

o

o

o

o

r

r

o

o

o

o
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10

9.4.6
(dlhodobá)

úplný záznam štúdie
sledovaného parametra.

PPORD

prepravované izolované
medziprodukty nad
1 000 ton, príloha VII

prepravované izolované
medziprodukty
1 – 1 000 ton

medziprodukty
izolované na mieste
nad 1 tonu

nad 1 000 ton, príloha X

10 – 100 ton,
príloha VIII
100 – 1 000 ton,
príloha IX

Požiadavky na
informácie podľa
nariadenia REACH, ktoré
nie sú presne prenesené
do oddielu aplikácie
IUCLID

1 – 10 ton, štandardné
požiadavky, príloha VII

Verzia 4.0

1 – 10 ton, fyzikálnochemické požiadavky,
príloha VII

Číslo v stĺpci 1
nariadenia REACH

Názov oddielu
aplikácie IUCLID

Príloha k nariadeniu
REACH

Číslo oddielu aplikácie
IUCLID

Ako pripraviť registračnú dokumentáciu
a dokumentáciu k technologicky
168 orientovanému výskumu a vývoju
(PPORD)

o

o

o

o

r

o

o

o

o

o

o

o

r

r

o

o

o

o

o

o

o

o

r

o

o

o

o

Pre hmotnostné pásmo
> 1 000 ton sa musí uviesť
najmenej jeden úplný
záznam o štúdii
sledovaného parametra
a v poli „Endpoint
(sledovaný parameter)“
vybrať možnosť „Toxicity to
terrestrial plants: long-term
(toxicita pre suchozemské
rastliny: dlhodobá)“ alebo
„Toxicity to terrestrial
plants: short-term (toxicita
pre suchozemské rastliny:
krátkodobá (s návrhom
štúdie, ktorá sa považuje za
vhodnú pre dlhodobé
posudzovanie))“.
6.3.4

Toxicita pre pôdne
mikroorganizmy

9

9.4.2

6.3.5

Toxicita pre vtáky

10

9.6.1

Pre hmotnostné pásmo
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PPORD

prepravované izolované
medziprodukty nad
1 000 ton, príloha VII

prepravované izolované
medziprodukty
1 – 1 000 ton

medziprodukty
izolované na mieste
nad 1 tonu

nad 1 000 ton, príloha X

10 – 100 ton,
príloha VIII
100 – 1 000 ton,
príloha IX

Požiadavky na
informácie podľa
nariadenia REACH, ktoré
nie sú presne prenesené
do oddielu aplikácie
IUCLID

169

1 – 10 ton, štandardné
požiadavky, príloha VII

Dátum vydania: Máj 2017

1 – 10 ton, fyzikálnochemické požiadavky,
príloha VII

Číslo v stĺpci 1
nariadenia REACH

Názov oddielu
aplikácie IUCLID

Príloha k nariadeniu
REACH

Číslo oddielu aplikácie
IUCLID

Ako pripraviť registračnú dokumentáciu
a dokumentáciu k technologicky
orientovanému výskumu a vývoju
(PPORD)

> 1 000 ton sa musí uviesť
najmenej jeden úplný
záznam o štúdii
sledovaného parametra
a v poli „Endpoint
(sledovaný parameter)“
vybrať možnosť „Long-term
toxicity to birds:
reproduction test
(dlhodobá toxicita pre
vtáky: reprodukčný test)“,
„Long-term toxicity to birds
(dlhodobá toxicita pre
vtáky)“ alebo „Toxicity to
birds, other (toxicita pre
vtáky, iná)“.

7

Toxikologick
é informácie

7.2.1

Akútna toxicita:
orálna

7

8.5.1

o

r

r

r

r

o

o

r

o

7.2.2

Akútna toxicita:
inhalačná

8

8.5.2

o

o

r

r

r

o

o

o

o
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7.2.3

Akútna toxicita:
dermálna

8

8.5.3

7.3.1

Dráždivosť/žieravosť
pre kožu

7

8.1.1
(žieravosť pre
kožu in vitro)

7

8.1.2
(dráždivosť
pre kožu
in vitro)

V nariadení REACH sú
špecifikované osobitné
požiadavky na informácie
týkajúce sa žieravosti
a dráždivosti pre kožu
in vitro (8.1.1 a 8.1.2).
Výsledky jednej z dvoch
štúdií však už môžu
umožniť prijatie konečného
rozhodnutia o klasifikácii
látky alebo o chýbajúcom
potenciáli dráždivosti pre
kožu.

PPORD

prepravované izolované
medziprodukty nad
1 000 ton, príloha VII

prepravované izolované
medziprodukty
1 – 1 000 ton

medziprodukty
izolované na mieste
nad 1 tonu

nad 1 000 ton, príloha X

10 – 100 ton,
príloha VIII
100 – 1 000 ton,
príloha IX

1 – 10 ton, fyzikálnochemické požiadavky,
príloha VII

Požiadavky na
informácie podľa
nariadenia REACH, ktoré
nie sú presne prenesené
do oddielu aplikácie
IUCLID

1 – 10 ton, štandardné
požiadavky, príloha VII

Verzia 4.0

Číslo v stĺpci 1
nariadenia REACH

Názov oddielu
aplikácie IUCLID

Príloha k nariadeniu
REACH

Číslo oddielu aplikácie
IUCLID

Ako pripraviť registračnú dokumentáciu
a dokumentáciu k technologicky
170 orientovanému výskumu a vývoju
(PPORD)

o

o

r

r

r

o

o

o

o

o

r

r

r

r

o

o

r

o

o

r

r

r

r

o

o

r

o

Preto sa v dokumentáciách,
ktoré si vyžadujú tento
sledovaný parameter, musí
v oddiele 7.3.1 aplikácie
IUCLID uviesť najmenej
jeden úplný záznam o štúdii
sledovaného parametra
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PPORD

prepravované izolované
medziprodukty nad
1 000 ton, príloha VII

prepravované izolované
medziprodukty
1 – 1 000 ton

medziprodukty
izolované na mieste
nad 1 tonu

nad 1 000 ton, príloha X

10 – 100 ton,
príloha VIII
100 – 1 000 ton,
príloha IX

1 – 10 ton, fyzikálnochemické požiadavky,
príloha VII

Požiadavky na
informácie podľa
nariadenia REACH, ktoré
nie sú presne prenesené
do oddielu aplikácie
IUCLID

171

1 – 10 ton, štandardné
požiadavky, príloha VII

Dátum vydania: Máj 2017

Číslo v stĺpci 1
nariadenia REACH

Názov oddielu
aplikácie IUCLID

Príloha k nariadeniu
REACH

Číslo oddielu aplikácie
IUCLID

Ako pripraviť registračnú dokumentáciu
a dokumentáciu k technologicky
orientovanému výskumu a vývoju
(PPORD)

a v poli „Endpoint
(sledovaný parameter)“
vybrať možnosť „Skin
corrosion: in vitro / ex vivo
(žieravosť pre kožu:
in vitro/ex vivo)“, „Skin
irritation: in vitro / ex vivo
(dráždivosť pre kožu:
in vitro/ex vivo)“ alebo
„Skin irritation / corrosion,
other (dráždivosť/žieravosť
pre kožu, iné).
7.3.2

Dráždivosť pre oči

7

8.2.1
(in vitro)

Musí sa uviesť najmenej
jeden úplný záznam o štúdii
sledovaného parametra
a v poli „Endpoint
(sledovaný parameter)“
vybrať možnosť „Eye
irritation: in vitro / ex vivo
(dráždivosť pre oči:
in vitro/ex vivo)“ alebo „Eye
irritation, other (dráždivosť
pre oči, iná)“.

o

r

r

r

r

o

o

r

o

7.4.1

Senzibilizácia

7

8.3
(in vitro alebo

Musí sa uviesť najmenej
jeden úplný záznam o štúdii

o

r

r

r

r

o

o

r

o
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pokožky

7.5.1

7.5.2

Toxicita po
opakovanej dávke:
orálna

Toxicita po
opakovanej dávke:
inhalačná

in chemico)

sledovaného parametra
a v poli „Endpoint
(sledovaný parameter)“
vybrať možnosť „Skin
sensitisation (senzibilizácia
pokožky): “skin
sensitisation: in vitro
(senzibilizácia pokožky: in
vitro)“, „skin sensitisation:
in chemico (senzibilizácia
pokožky: in chemico)“,
alebo „skin sensitisation,
other (senzibilizácia
pokožky, iná)“

8

8.6.1
(krátkodobá)

9

8.6.2
(subchronická)

Pre hmotnostné pásmo
10 – 100 ton sa
v oddiele 7.5.1, 7.5.2 alebo
7.5.3 musí uviesť najmenej
jeden úplný záznam štúdie
sledovaného parametra.

8

8.6.1
(krátkodobá)

Pre hmotnostné pásmo
> 100 ton sa v oddiele 7.5.1,
7.5.2 alebo 7.5.3 musí

PPORD

prepravované izolované
medziprodukty nad
1 000 ton, príloha VII

prepravované izolované
medziprodukty
1 – 1 000 ton

medziprodukty
izolované na mieste
nad 1 tonu

nad 1 000 ton, príloha X

10 – 100 ton,
príloha VIII
100 – 1 000 ton,
príloha IX

1 – 10 ton, štandardné
požiadavky, príloha VII

Požiadavky na
informácie podľa
nariadenia REACH, ktoré
nie sú presne prenesené
do oddielu aplikácie
IUCLID

1 – 10 ton, fyzikálnochemické požiadavky,
príloha VII

Verzia 4.0

Číslo v stĺpci 1
nariadenia REACH

Názov oddielu
aplikácie IUCLID

Príloha k nariadeniu
REACH

Číslo oddielu aplikácie
IUCLID

Ako pripraviť registračnú dokumentáciu
a dokumentáciu k technologicky
172 orientovanému výskumu a vývoju
(PPORD)

o

o

r

r

r

o

o

o

o

o

o

o

r

r

o

o

o

o

o

o

r

r

r

o

o

o

o
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7.5.3

7.6.1

Toxicita po
opakovanej dávke:
dermálna

Genetická toxicita
in vitro

9

8.6.2
(subchronická)

8

8.6.1
(krátkodobá)

9

8.6.2
(subchronická)

7

8.4.1
(génová
mutácia
u baktérií
in vitro)

8

8.4.2
(cytogenita
in vitro
v bunkách
cicavcov alebo
in vitro
v mikrojadrác

PPORD

prepravované izolované
medziprodukty nad
1 000 ton, príloha VII

prepravované izolované
medziprodukty
1 – 1 000 ton

medziprodukty
izolované na mieste
nad 1 tonu

nad 1 000 ton, príloha X

10 – 100 ton,
príloha VIII
100 – 1 000 ton,
príloha IX

1 – 10 ton, fyzikálnochemické požiadavky,
príloha VII

Požiadavky na
informácie podľa
nariadenia REACH, ktoré
nie sú presne prenesené
do oddielu aplikácie
IUCLID

173

1 – 10 ton, štandardné
požiadavky, príloha VII

Dátum vydania: Máj 2017

Číslo v stĺpci 1
nariadenia REACH

Názov oddielu
aplikácie IUCLID

Príloha k nariadeniu
REACH

Číslo oddielu aplikácie
IUCLID

Ako pripraviť registračnú dokumentáciu
a dokumentáciu k technologicky
orientovanému výskumu a vývoju
(PPORD)

uviesť najmenej jeden
úplný záznam štúdie
sledovaného parametra
a v poli „Endpoint
(sledovaný parameter)“
vybrať inú možnosť než
„Short-term repeated dose
toxicity:
oral/inhalation/dermal
(krátkodobá toxicita po
opakovanej dávke:
orálna/inhalačná/dermálna
)“.

o

o

o

r

r

o

o

o

o

o

o

r

r

r

o

o

o

o

o

o

o

r

r

o

o

o

o

Pre prepravované izolované
medziprodukty
s hmotnosťou 1 – 10 ton
(štandardné požiadavky)
a > 1000 ton sa musí uviesť
najmenej jeden úplný
záznam štúdie sledovaného
parametra.

o

r

r

r

r

o

o

r

o

o

o

r

r

r

o

o

o

o

Pre hmotnostné pásmo
> 10 ton sú v nariadení
REACH špecifikované dve
doplňujúce požiadavky na
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h)

7.8.1

Reprodukčná
toxicita

8

8.4.3
(génová
mutácia in
vitro
v bunkách
cicavcov)

8

8.7.1
(skríning)

9

8.7.3
(rozšírená
jednogenerač
ná)

informácie týkajúce sa
mutagenity (8.4.2 a 8.4.3).
V závislosti od výsledku
testov však môžu byť
potrebné iba dve z troch
požiadaviek. Preto pre
hmotnostné pásmo
> 10 ton musí oddiel 7.6.1
aplikácie IUCLID obsahovať
najmenej dva úplné
záznamy o štúdii
sledovaného parametra.

Pre hmotnostné pásmo
10 – 100 ton sa musí uviesť
najmenej jeden úplný
záznam štúdie sledovaného
parametra.

PPORD

prepravované izolované
medziprodukty nad
1 000 ton, príloha VII

prepravované izolované
medziprodukty
1 – 1 000 ton

medziprodukty
izolované na mieste
nad 1 tonu

nad 1 000 ton, príloha X

10 – 100 ton,
príloha VIII
100 – 1 000 ton,
príloha IX

1 – 10 ton, štandardné
požiadavky, príloha VII

Požiadavky na
informácie podľa
nariadenia REACH, ktoré
nie sú presne prenesené
do oddielu aplikácie
IUCLID

1 – 10 ton, fyzikálnochemické požiadavky,
príloha VII
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Pre hmotnostné pásmo
> 100 ton sa musí uviesť
najmenej jeden úplný
záznam o štúdii
sledovaného parametra
a v poli „Endpoint
(sledovaný parameter)“
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1 – 10 ton, fyzikálnochemické požiadavky,
príloha VII

Číslo v stĺpci 1
nariadenia REACH

Názov oddielu
aplikácie IUCLID

Príloha k nariadeniu
REACH

Číslo oddielu aplikácie
IUCLID
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vybrať možnosť „Extended
one-generation
reproductive toxicity
(rozšírená jednogeneračná
štúdia reprodukčnej
toxicity)“.*
* Aj dvojgeneračné,
trojgeneračné alebo
viacgeneračné štúdie sa
považujú za platné pre
splnenie požiadaviek.
7.8.2

Vývojová
toxicita/teratogenit
a

9

8.7.2 (prvý
druh)

10

8.7.2 (druhý
druh)

Pre hmotnostné pásmo
100 – 1 000 ton sa musí
uviesť najmenej jeden
úplný záznam štúdie
sledovaného parametra.
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Pre hmotnostné pásmo
> 1 000 ton sa musia uviesť
najmenej dva úplné
záznamy štúdie
sledovaného parametra.
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Annex 4. Minimálne informácie požadované na aktualizáciu
registrácie podľa predchádzajúcej smernice
67/548/EHS
Pri aktualizácii registrácie, ktorá bola predtým oznámením podľa smernice 67/548/EHS
(NONS), treba zohľadniť tieto tri scenáre:




aktualizácia hmotnostného pásma,
aktualizácia s cieľom stať sa hlavným registrujúcim alebo členom spoločného predloženia,
ďalšie aktualizácie.

Podrobný opis a požiadavky stanovené pre tieto druhy aktualizácie sú uvedené v ďalšej časti.

Aktualizácia hmotnostného pásma
Podľa článku 24 ods. 2 nariadenia REACH sa registračná dokumentácia pre predtým oznámené
látky musí aktualizovať, len čo vyrobené/dovezené množstvo dosiahne ďalšiu prahovú hodnotu
hmotnosti (10, 100 alebo 1 000 ton). Aktualizácia sa tiež vyžaduje pre oznámené látky
vyrábané v množstvách menej ako 1 tona, keď množstvo dosiahne prahovú hodnotu 1 tony.
Táto aktualizácia by mala obsahovať nielen informácie požadované podľa nariadenia REACH,
ktoré zodpovedajú danej vyššej prahovej hodnote hmotnosti, ale aj informácie, ktoré
zodpovedajú všetkým nižším prahovým hodnotám hmotnosti. V tomto prípade musí byť
dokumentácia plne v súlade s požiadavkami stanovenými v nariadení REACH, vo formáte
aplikácie IUCLID, ktorý určí agentúra ECHA. Predovšetkým musia byť splnené všetky
požiadavky kontroly úplnosti uvedené v tomto dokumente, bez akejkoľvek možnosti výnimiek
z dôvodu, že látka bola predtým oznámená podľa smernice 67/548/EHS.
Ak sa vaša aktualizácia týka registrácie hmotnosti 10 ton alebo vyššej, oddiel 13 dokumentácie
v aplikácii IUCLID by mal obsahovať správu o chemickej bezpečnosti okrem prípadov, keď sa
nepožaduje z dôvodov uvedených v článku 14 ods. 2 nariadenia REACH, pričom v tomto
prípade je potrebné v oddiele 13 uviesť odôvodnenie.
Navyše, všetky požiadavky na informácie uvedené v stĺpci 1 príloh VII – XI k nariadeniu
REACH musia v závislosti od hmotnosti zodpovedať aspoň jednému úplnému záznamu štúdie
sledovaného parametra v aplikácii IUCLID. Preto ak aktualizujete súbor SNIF migrovaný do
aplikácie IUCLID, agentúra ECHA bude považovať sledovaný parameter za úplný, ak je úplný
aspoň jeden záznam štúdie sledovaného parametra, t. j. ak obsahuje neuvedenie údajov,
závažnosť dôkazov alebo kľúčovú štúdiu. Návrhy na testovanie sa prijímajú len pre sledované
parametre, ktoré sa týkajú požiadavky na informácie z príloh IX a X k nariadeniu REACH.
Viac informácií o kontrolách úplnosti vykonávaných agentúrou ECHA na predložených
dokumentáciách je uvedených v prílohe Prehľad kontrol úplnosti vykonávaných agentúrou
ECHA na predložených dokumentáciách.

Aktualizácia s cieľom stať sa hlavným registrujúcim alebo členom spoločného
predloženia
Povinnosť spoločného predkladania sa uplatňuje aj na predtým oznámené látky. Ak chce preto
tú istú látku zaregistrovať iný registrujúci, údaje sa musia zdieľať v prípade, keď sa to
vyžaduje, a musí sa vypracovať spoločné predloženie podľa článku 11 alebo 19 nariadenia
REACH, čo platí aj pre oznámené látky.
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V takých prípadoch bude musieť predchádzajúci oznamovateľ vykonať jednu z týchto
postupností krokov:


Predchádzajúci oznamovateľ sa stáva hlavným registrujúcim spoločného predloženia. Na
základe článku 11 ods. 1 nariadenia REACH musí hlavný registrujúci predložiť všetky
informácie, u ktorých sa požaduje spoločné predloženie, ako je uvedené v článku 10
písm. a). Predchádzajúci oznamovateľ ako hlavný registrujúci bude tiež musieť vytvoriť
spoločné predloženie v rámci systému REACH-IT a predložiť spoločné informácie so
súhlasom iného registrujúceho (iných registrujúcich), ktorý(í) sa bude(ú) potom registrovať
ako člen(ovia) spoločného predloženia. V tejto situácii, podobnej uvedenému prípadu
aktualizácie hmotnostného pásma, musí byť hlavná dokumentácia plne v súlade
s požiadavkami stanovenými v nariadení REACH, vo formáte aplikácie IUCLID, ktorý určí
agentúra ECHA. Predovšetkým musia byť splnené všetky požiadavky kontroly úplnosti
opísané v tejto príručke, bez akejkoľvek možnosti výnimiek z dôvodu, že látka bola
predtým oznámená podľa smernice 67/548/EHS.



Predchádzajúci oznamovateľ sa stáva členom spoločného predkladania. Keď sa nový
registrujúci stane hlavným registrujúcim spoločného predloženia, predchádzajúci
oznamovateľ sa prípadne bude musieť zúčastniť na spoločnom predložení ako registrujúci
člen. Bude to musieť vykonať najneskôr v čase, keď predchádzajúci oznamovateľ musí
aktualizovať dokumentáciu. Pokiaľ vyrobené/dovezené množstvo látky nedosiahne
nasledujúcu prahovú hodnotu hmotnosti, predchádzajúci oznamovateľ ako registrujúci člen
môže uplatniť výnimku z dôvodu, že látka bola predtým oznámená podľa smernice
67/548/EHS a je oslobodená od niektorých požiadaviek na údaje (pozri ďalší odsek pre
minimálne požiadavky na informácie). Hneď ako množstvo látky dosiahne nasledujúcu
prahovú hodnotu hmotnosti, dokumentácia musí byť úplne v súlade s požiadavkami podľa
nariadenia REACH (pozri predchádzajúci odsek pre aktualizáciu hmotnostného pásma).
Rovnako ako každý iný registrujúci má možnosť odstúpiť od poskytnutia niektorých alebo
všetkých informácií, ktoré predkladá hlavný registrujúci.

Ostatné aktualizácie
Článok 22 nariadenia REACH obsahuje zoznam prípadov, keď registrujúci musí aktualizovať
registračnú dokumentáciu. To zahŕňa aj aktualizácie, ktoré obsahujú klasifikáciu a označovanie
podľa článku 40 nariadenia (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí
(nariadenie CLP).
Pri aktualizácii registračnej dokumentácie v rámci akéhokoľvek prípadu (okrem zmeny
hmotnostného pásma) sa určité informácie v dokumentácii nepožadujú. Na to, aby sa
dokumentácia považovala za úplnú a systém REACH-IT ju mohol spracovať, však musí
obsahovať aspoň tieto informácie19:


Predložené nové a aktualizované informácie

Nové a aktualizované informácie predložené v dôsledku aktualizácie musia spĺňať všetky
požiadavky na kontrolu úplnosti opísané v tejto príručke, bez osobitných výnimiek z dôvodu
stavu ako predtým oznámená látka, napr. ak aktualizujete dokumentáciu tak, aby obsahovala
klasifikáciu a označovanie podľa nariadenia CLP, musíte vyplniť oddiel 2.1 aplikácie IUCLID.

19

Viac informácií o spôsobe, ako vypĺňať konkrétne oddiely, nájdete v rôznych kapitolách tejto príručky.
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Pre všetky nové štúdie a štúdie vyžiadané príslušným orgánom podľa smernice 67/548/EHS,
ktoré sa teraz považujú za rozhodnutia agentúry podľa článku 135 nariadenia REACH, sa musia
predložiť podrobné súhrny štúdií.
Určité typy aktualizácií podľa článku 22 si vyžadujú, aby sa aktualizovali príslušné oddiely
dokumentácie v aplikácii IUCLID, napr. pri aktualizácii spotrebiteľského použitia sa musí
aktualizovať oddiel 3.5.5 aplikácie IUCLID.


Oddiel 1 Všeobecné informácie

Oddiel 1.1 Identifikácia a 1.2 Zloženie. Tieto oddiely musia byť úplné, aby spĺňali všetky
požiadavky na kontrolu úplnosti uvedené v tejto príručke. Štruktúrne vzorce sú však len
voliteľné, keďže už boli predložené v papierovej forme podľa smernice 67/548/EHS.
Oddiel 1.3 Identifikátory. V tomto oddiele by malo byť uvedené prinajmenšom číslo
oznámenia podľa smernice 67/548/EHS (číslo NCD), ako aj registračné číslo podľa nariadenia
REACH (ktoré ste dostali pri vyžiadaní registračného čísla prostredníctvom systému REACH-IT).
Oddiel 1.7 Dodávatelia. Ak vystupujete ako výhradný zástupca, odporúča sa priložiť v tomto
oddiele doklad o vašom vymenovaní za výhradného zástupcu.


Oddiel 2 Klasifikácia a označovanie a posúdenie PBT

Oddiel 2.1 GHS. Klasifikácia a označovanie podľa nariadenia CLP (globálny harmonizovaný
systém, GHS) sú povinné v oddiele 2.1 dokumentácie v aplikácii IUCLID. Ak ste predtým
predložili dokumentáciu bez oddielu 2.1, mali by ste bezodkladne poskytnúť tieto informácie
v rámci aktualizácie registrácie.
Oddiel 2.3 Posúdenie PBT. Oddiel tvorí súhrn sledovaného parametra a záznamy štúdie
sledovaného parametra. Ak sa aktualizované oznámenie týka hmotnostného pásma nad 10 ton
za rok, musíte vytvoriť súhrn sledovaného parametra v oddiele 2.3 Posúdenie PBT (kliknutím
pravým tlačidlom myši na číslo oddielu) a dbať na to, aby sa zo zoznamu „PBT status (stav
PBT)“ vybrala príslušná možnosť. Ak bola vybratá možnosť PBT assessment does not apply
(posúdenie PBT sa neuplatňuje), vo voľnotextovom poli Justification (odôvodnenie) by sa malo
uviesť odôvodnenie.


Oddiel 3 Výroba, použitie a expozícia

V prípade, že ste v oddiele 1.1 aplikácie IUCLID uviedli, že vaša úloha v dodávateľskom reťazci
je (aj) Manufacturer (výrobca), musíte vyplniť tento pododdiel:
Oddiel 3.3 Miesta. Ak ste v oddiele 1.1 uviedli, že vaša úloha v dodávateľskom reťazci je
Manufacturer (výrobca), musíte v tomto oddiele uviesť najmenej jedno miesto výroby. Na
tento účel musíte v oddiele 3.3 vytvoriť záznam, prepojiť s ním položku Site (miesto) a prepojiť
ho pomocou poľa Related manufacture/own use (súvisiace použitie vo výrobe/vlastné použitie)
s najmenej jedným záznamom výroby v oddiele 3.5.1. V prípade miest výroby sa spravidla
predpokladá, že krajina miesta je rovnaká ako krajina predkladajúcej právnickej osoby.
Oddiel 3.5.1 Výroba. Ak sa v oddiele 1.1 Identifikácia označí políčko Manufacturer (výrobca),
v oddiele 3.5.1 musí existovať najmenej jeden záznam použitia vo výrobe.


Oddiel 13 Správa o chemickej bezpečnosti

Keď sa aktualizácia netýka zmeny hmotnostného pásma, oznamovateľ spravidla nemusí
predkladať správu o chemickej bezpečnosti. Správa o chemickej bezpečnosti sa však musí
predložiť, ak sa aktualizované oznámenie týka hmotnostného pásma nad 10 ton za rok
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a vzťahuje sa na nové identifikované spôsoby použitia, alebo sa vyskytli nové poznatky, pokiaľ
ide o riziká látky pre ľudské zdravie a/alebo životné prostredie, ktoré by viedli k zmenám
v karte bezpečnostných údajov, alebo došlo k zmene v klasifikácii a označovaní látky.
Ak nemusíte predkladať správu o chemickej bezpečnosti, mali by ste v zozname Type of report
(typ správy) v oddiele 13 aplikácie IUCLID vybrať možnosť REACH Chemical safety report
(CSR) (správa o chemickej bezpečnosti REACH) a buď v poli Further information on the
attached file (ďalšie informácie o priloženom súbore), alebo v poli Discussion (diskusia) napísať
odôvodnenie nepredloženia správy o chemickej bezpečnosti. Použite príslušné odôvodnenie
z týchto príkladov:
i.

„A CSR is not submitted because it is a previously notified substance
which did not reach the next tonnage threshold and which does not
fall within the scope of Articles 22(1)(d), 22(1)(e) and 22(1)(f) of the
REACH Regulation (Správa o chemickej bezpečnosti nie je predložená,
lebo ide o predtým oznámenú látku, ktorá nedosiahla ďalšiu prahovú
hodnotu hmotnosti a ktorá nepatrí do pôsobnosti článku 22 ods. 1
písm. d), e) a f) nariadenia REACH).“

ii. „A CSR is not submitted because the substance fulfils the
requirements of Article 14(2) of the REACH Regulation (Správa
o chemickej bezpečnosti nie je predložená, lebo látka spĺňa
požiadavky článku 14 ods. 2 nariadenia REACH).“


Záhlavie dokumentácie – Vyhlásenie o výnimke

Toto vyhlásenie o výnimke v záhlaví vašej dokumentácie sa musí napísať do poľa Dossier
submission remark (poznámka k predloženiu dokumentácie):
„This dossier is a registration update of a previously notified substance which did not reach the
next tonnage threshold under the REACH regulation. It contains new and updated information.
(Táto dokumentácia je aktualizáciou registrácie predtým oznámenej látky, ktorá nedosiahla
ďalšiu prahovú hodnotu hmotnosti podľa nariadenia REACH. Obsahuje nové a aktualizované
informácie.“
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Annex 5. Objekt posudzovania v aplikácii IUCLID 6
Zloženie objektu posudzovania
Ak dospejete k záveru, že na vykonanie posudzovania sú potrebné viaceré súbory vlastností
látky (pozri tiež dôvody uvedené v usmernení k hodnoteniu chemickej bezpečnosti, časť D,
kapitola D.2), mali by ste v aplikácii IUCLID vytvoriť objekty posudzovania s cieľom
transparentne informovať o týchto súboroch vlastností.
Objekt posudzovania je obálka (zásobník) na údaje o súbore vlastností látky (fyzikálnochemické vlastnosti/osud/nebezpečnosť), ktoré sa používajú na účely posudzovania. Umožňuje
posudzovateľovi definovať súbory údajov o vlastnostiach, ktoré sú relevantné pre špecifické
zloženia/formy (uvedené na trh alebo vytvorené pri použití). Tieto súbory údajov sa potom
používajú na posudzovanie látky počas jej životného cyklu, pričom odrážajú jej správanie
(napr. pokiaľ ide o fugacitu, rozpustnosť vo vode, absorpciu, degradáciu alebo transformáciu)
pri rozličných predpokladaných spôsoboch použitia a potenciálne zmeny v profile
nebezpečnosti.
Exitujú viaceré typy objektu posudzovania, ktoré sú definované ich vzťahom k súboru údajov
o registrovanej látke. Tieto možné typy sú:
1. Registrovaná látka ako taká: môže byť užitočné vytvoriť objekt posudzovania pre
registrovanú látku ako takú, keď látka ako taká a určité zložky alebo produkty
transformácie zohrávajú úlohu pri posudzovaní. Napríklad, ak sa vaša látka transformuje,
na vykonanie posúdenia môžete potrebovať vlastnosti látky pred transformáciou, aj
vlastnosti produktu transformácie. V prípade viaczložkových látok sa môže stať, že niektoré
vlastnosti závisia od zložiek a nečistôt, ale pre niektoré iné vlastnosti je možné posudzovať
látku ako takú. Bežným postupom je vykonávať posudzovanie vplyvu na ľudské zdravie pre
celú látku (ak je tlak pár podobný pre rôzne zložky), ale posudzovanie vplyvu na životné
prostredie rozlišovať podľa skupín zložiek (ktoré majú rozdielne fyzikálno-chemické
vlastnosti). V prípade, že sa registrácia týka viacerých zložení s rôznym profilom
nebezpečnosti, mal by sa definovať objekt posudzovania pre „špecifické zloženie/formu“
(pozri ďalej).
2. Špecifické zloženie/forma registrovanej látky: v prípade, že sa registrácia týka
zložení s rôznym profilom fyzikálno-chemických vlastností/osudu/nebezpečnosti, môžu sa
vytvoriť rôzne objekty posudzovania tak, aby sa relevantné vlastnosti zoskupili podľa týchto
zložení.
3. Zložka (skupina zložiek) v registrovanej látke: ak vlastnosti rôznych zložiek/nečistôt,
týkajúce sa ich osudu, vedú k potenciálnej expozícii človeka a/alebo životného prostredia
látke so zložením, ktoré je odlišné od používaného zloženia, pre posudzovanie môžu byť
relevantné jeden alebo viaceré súbory vlastností zložky (skupiny zložiek) (napríklad, ak sa
činnosť vykonáva pri zvýšenej teplote a látka je zložená z rôznych zložiek s rôznou
prchavosťou, môže dôjsť k expozícii najprchavejším zložkám). To môže platiť aj v prípade,
že by posudzovanie bolo motivované nebezpečnosťou napr. nečistoty. Výber a prípadné
zoskupenie zložiek/nečistôt sa musí dobre zdokumentovať.
4. Produkt transformácie registrovanej látky: registrovanej látka sa môže transformovať
pri používaní alebo v životnom prostredí. Takáto transformácia môže byť dôsledkom
i.

disociácie,

ii. biotickej alebo abiotickej degradácie, hydrolýzy, fotolýzy (pri úplnej degradácii sa
spravidla predpokladá, že nie je potrebné brať do úvahy produkty transformácie),
iii. reakcie počas používania (vzhľadom na technickú funkciu látky). Ak látka reaguje
v priebehu výroby inej látky, ktorá sa potom bude registrovať ako taká (pokiaľ
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nebude mať výnimku), produkty reakcie nie je potrebné posudzovať. Ak nejde
o tento prípad, produkty transformácie je potrebné posudzovať ako súčasť
registrácie pôvodnej látky (vrátane životnosti, ak vo výrobkoch zostávajú iba
produkty transformácie).

Údajová štruktúra objektu posudzovania
Svoj objekt posudzovania by ste mali definovať pomocou týchto údajov:


Názov: Všimnite si, že tento názov sa nezobrazí na navigačnom paneli na ľavej strane
obrazovky. Položku Assessment entity (objekt posudzovania) môžete premenovať priamo
na navigačnom paneli kliknutím pravým tlačidlom myši na objekt posudzovania.



Zloženie objektu posudzovania (podobné spôsobu, akým sú zloženia definované
v oddiele 1.2 aplikácie IUCLID): Aplikácia IUCLID pomáha používateľovi pri identifikácii
objektu posudzovania v závislosti od typu objektu (t. j. od jeho vzťahu k registrovanej
látke). Účelom údajov o zložení objektu posudzovania je pomôcť pri vysvetľovaní, z čoho
tento objekt pozostáva.

Tabuľka 16: Objekt posudzovania a informácie o zložení
Vzťah objektu
posudzovania
k registrovanej látke

Zloženie objektu posudzovania

Registrovaná látka ako taká

Rovnaké zloženia ako látka uvedená v oddiele 1.2.

Špecifické zloženie/forma registrovanej
látky

Zo zložení uvedených v oddiele 1.2 sa môže vybrať jedno alebo viac zložení.

Zložka (skupina zložiek) registrovanej
látky

Vybrať sa môže jedna alebo viac zložiek/prísad/nečistôt, ktoré boli uvedené
v ktoromkoľvek zložení (zloženiach) v oddiele 1.2.

Produkt transformácie registrovanej
látky

Je možné vybrať jednu alebo viac referenčných látok.



Prepojenie na zloženie (zloženia) uvedené v oddiele 1.2 (v poli Related composition
(súvisiace zloženie)). Takéto prepojenie je užitočné v prípade, že existujú viaceré zloženia
používané rôznymi spôsobmi, pri spätnom zisťovaní, ktorý objekt posudzovania je
relevantný pre ktoré zloženie.



Niektoré doplňujúce informácie, keď môže byť potrebné poskytnúť podrobnejšie vysvetlenie
objektu posudzovania, napríklad v prípade, že objekt posudzovania sa definuje pre skupinu
zložiek, posudzovateľ môže vysvetliť, ako sa vykonalo zoskupovanie.

Ak je objektom posudzovania obálka na súbory vlastností látky, uvedená v záznamoch štúdie
sledovaného parametra a v súhrnoch sledovaných parametrov v aplikácii IUCLID, musíte
vytvoriť prepojenia na tieto prvky (pozri ďalšie oddiely).
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Vzťah medzi objektom posudzovania, záznamami štúdie sledovaného parametra
a súhrnmi sledovaných parametrov
S cieľom umožniť transparentnosť a triedenie informácií v súbore údajov aplikácie IUCLID
a zabezpečiť, aby sa to odrazilo v správe o chemickej bezpečnosti vytvorenej generátorom
správ, je dôležité uviesť pre každý objekt posudzovania, ktoré záznamy štúdie sledovaného
parametra a súvisiace závery (súhrn sledovaných parametrov) sú k dispozícii.
V aplikácii IUCLID 6 sú možné tieto prepojenia:




Každý záznam štúdie sledovaného parametra obsahuje odkaz na jednu informáciu
o testovanom materiáli.
Všetky záznamy štúdie, ktoré sa berú do úvahy pri posudzovaní konkrétneho sledovaného
parametra, sa môžu prepojiť so súvisiacim súhrnom sledovaných parametrov.
Súhrny sledovaných parametrov sa môžu prepojiť s jedným alebo viacerými objektmi
posudzovania. Existuje pole na vysvetlenie prepojenia medzi súhrnom (súhrnmi)
sledovaných parametrov a objektom posudzovania. Takto je možné spätne zisťovať, ktoré
záznamy štúdie sú relevantné pre ktorý objekt posudzovania.

Obrázok 34: Vzťahy medzi objektom posudzovania, súhrnom sledovaného parametra
a záznamami štúdie sledovaného parametra

Obrázok 35: Podrobnejšia ilustrácia
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Je možné, že dokumentácia obsahuje záznamy štúdie, ktoré nie sú prepojené so súhrnom
sledovaného parametra. To je prípad i) štúdií, ktoré sa uvádzajú na základe povinnosti
poskytnúť každú relevantnú dostupnú informáciu o vlastnostiach látky, ale nepoužívajú sa
(priamo) pri posudzovaní (napr. staršia štúdia v prípade, že zloženie je teraz odlišné),
a ii) záznamov štúdie sledovaného parametra, ktoré sa používajú na oznamovanie neuvedenia
informácií.

Prepojenie medzi súhrnmi sledovaného parametra a objektmi posudzovania
Môžete prepojiť súhrny sledovaného parametra z objektov posudzovania uvedených
v oddiele 0.4 aplikácie IUCLID. Môžete naraz vybrať viaceré súhrny sledovaného parametra
a prepojiť ich s objektom posudzovania. V tomto prípade sa v poli poznámok môže uviesť
vysvetlenie platné pre všetky súhrny.
Objekt posudzovania by mal byť prepojený iba s jedným súhrnom pre konkrétny sledovaný
parameter (napríklad jeden objekt posudzovania by mal byť prepojený iba s jedným súhrnom
teploty varu).
Zoznam súhrnov prepojených s objektom posudzovania sa potom zobrazí v rámci samotného
objektu posudzovania.
Súhrny môžete prepájať s objektmi posudzovania aj zo samotného súhrnu. Súhrn sa môže
prepojiť s viacerými objektmi posudzovania. To môže byť prípad, keď sú napríklad objekty
posudzovania definované pre rôzne zloženia, u ktorých existujú rozdiely pre niektoré sledované
parametre, ale nie pre ostatné sledované parametre. Na tento účel musíte vybrať panel
Assessment entity (objekt posudzovania), ktorý sa zobrazí v rámci každého súhrnu
sledovaného parametra pre súbor údajov o látke, keď bol definovaný najmenej jeden objekt
posudzovania. Kliknite na pole Link (prepojenie) pod tabuľkou a môžete urobiť výber zo
zoznamu všetkých objektov posudzovania, s ktorými ešte nie je prepojený súhrn sledovaných
parametrov. Ak je potrebné uviesť doplňujúce informácie pre lepšie vysvetlenie odôvodnenia,
môžete otvoriť pole Note (poznámka).
Zoznam objektov posudzovania (a zodpovedajúcich poznámok), s ktorými ešte nie je
prepojený súhrn sledovaných parametrov, sa potom zobrazí v tabuľke.

Obrázok 36: Prepojenie medzi súhrnmi sledovaného parametra a objektmi
posudzovania

Prepojenie medzi záznamami štúdie sledovaného parametra a súhrnmi sledovaných
parametrov
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V každom súhrne sledovaných parametrov je možné vytvoriť prepojenie so všetkými
relevantnými štúdiami (záznamami štúdie sledovaného parametra), ktoré prispievajú
k samotnému súhrnu. To je obzvlášť potrebné v prípade, keď existujú objekty posudzovania
a vytvoria sa viaceré súhrny sledovaných parametrov, aby sa zabezpečila transparentnosť
informačného základu pre súhrn.

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Fínsko | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu

Ako pripraviť registračnú dokumentáciu
a dokumentáciu k technologicky
orientovanému výskumu a vývoju
(PPORD)

Dátum vydania: Máj 2017

185

Annex 6. Prehľad polí v aplikácii IUCLID, týkajúcich sa hmotnosti
V tejto prílohe je uvedený prehľad rôznych polí v aplikácii IUCLID, v ktorých sa uvádzajú informácie o hmotnosti. Poskytuje sa tu opis
poľa vrátane toho, aký druh hmotnosti sa v ňom má uvádzať (hmotnosť na individuálneho registrujúceho resp. hmotnosť za EÚ) a aké je
zamýšľané použitie danej informácie.
Viac informácií o jednotlivých poliach nájdete v systéme pomoci zabudovanom v aplikácii IUCLID.

Oddiel

Pole (polia)

Hmotnosť na
individuálneho
registrujúceho
alebo celková
hmotnosť za EÚ

Vysvetlenie

Použitie uvedených hodnôt

3.2 – Odhadované
množstvá

Celková hmotnosť
- vyrábaná
- dovážaná

Individuálny
registrujúci

Vyrábaná alebo dovážaná hmotnosť na
registrujúceho za rok

Registrujúci: na výpočet trojročného
priemeru hmotnosti, ktorý predstavuje
požiadavku na informácie pre registráciu.

Pre každý rok je potrebné vytvoriť samostatné
položky.

3.2 – Odhadované
množstvá

Podrobné údaje
o hmotnostiach (tony za rok)
- Hmotnosť priamo vyvážaná
- Hmotnosť na vlastné použitie
- Hmotnosť používaná ako

Individuálny
registrujúci

Uvedená hmotnosť na registrujúceho, vyrábaná
alebo dovážaná každý rok, sa rozdelí na: množstvo,
ktoré sa (priamo) vyváža, množstvo na vlastné
použitie a množstvo, ktoré sa používa ako
medziprodukt podľa SCC (prepravované alebo na
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Orgány:
- na šírenie informácií po pripočítaní hodnoty
k hmotnosti tej istej látky na ďalších
registrujúcich a zaradení do hmotnostných
pásiem,
- na skríning a stanovenie priorít po
pripočítaní hodnoty k hmotnosti na ďalších
registrujúcich.
Orgány: na skríning a stanovenie priorít
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medziprodukt za prísne
kontrolovaných podmienok
(prepravovaná)
- Hmotnosť používaná ako
medziprodukt za prísne
kontrolovaných podmienok (na
mieste)

3.2 – Odhadované
množstvá

3.5.0 Použitie a informácie
o expozícii týkajúce sa
všetkých spôsobov
použitia

mieste), ak je to relevantné.
V oddiele 3.5 sa nachádzajú doplňujúce polia na
podrobnejší opis každého jednotlivého použitia
(vrátane vlastného použitia a použitia ako
medziproduktu podľa SCC).
Pole „Tonnage per use (hmotnosť na použitie)“
v oddiele 3.5 sa môže použiť na ďalšie rozdelenie
hmotnosti z oddielu 3.2 na jednotlivé spôsoby
použitia, ak tam registrujúci uvedie jednotlivé
hmotnosti (pozri ďalej).
Pre každý rok je potrebné vytvoriť samostatné
položky.

Podrobné údaje
o hmotnostiach (tony za rok)
- Hmotnosť dovážaná vo
výrobkoch
- Hmotnosť vo vyrábaných
výrobkoch

Individuálny
registrujúci

Kumulatívne hmotnosti (tony
za rok)

Individuálny
registrujúci alebo
EÚ (ak sa uvádza
hmotnosť za EÚ, je
potrebné označiť
príslušné políčko)

V prípade registrácie alebo oznamovania látok vo
výrobkoch podľa článku 7. Registrujúci alebo
oznamovateľ by tu mal uviesť rozdelenie na
množstvo, ktoré sa dováža do Európskeho
hospodárskeho priestoru (EHP) ako súčasť
dovážaných výrobkov, a množstvo, ktoré je
súčasťou vyrábaných výrobkov.
Pre každý rok je potrebné vytvoriť samostatné
položky.

Registrujúci: na výpočet trojročného
priemeru hmotnosti, ktorý predstavuje
požiadavku na informácie pre registráciu.

Registrujúci môže uviesť reálnu hodnotu celkovej
hmotnosti látky (za rok), ktorá sa vyrába alebo
používa v každom štádiu životného cyklu.
Uprednostňuje sa uvádzanie hmotnosti na použitie
v oddieloch 3.5.2 až 3.5.6, ak je k dispozícii (pozri
polia opísané v ďalších riadkoch).

Registrujúci: ako základ pre posudzovanie
vplyvu na životné prostredie.

Registrujúci môže uviesť buď informácie zo svojho
dodávateľského reťazca, alebo informácie
reprezentatívne pre celý trh EÚ, podľa toho, aké
informácie má k dispozícii.
Ak sa uvádza hmotnosť za EÚ, je potrebné označiť
príslušné políčko.
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- na skríning napr. pre potenciálne nové
obmedzenia.
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napr. význam rozšíreného používania.
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Vo všetkých prípadoch je potrebné doplniť
podrobné údaje o uvedenej hmotnosti do
určeného vedľajšieho poľa.
3.5.1 Výroba

Hmotností vyrábanej látky
(tony za rok)

Individuálny
registrujúci alebo
EÚ (ak sa uvádza
hmotnosť za EÚ, je
potrebné označiť
príslušné políčko)

Registrujúci by mal uviesť reálnu trhovú hodnotu
celkovej hmotnosti látky, ktorá sa vyrába každý
rok.

Registrujúci: ako základ pre posudzovanie
vplyvu na životné prostredie.

Registrujúci môže uviesť buď informácie zo svojho
dodávateľského reťazca, alebo informácie
reprezentatívne pre celý trh EÚ, podľa toho, aké
informácie má k dispozícii.
Ak sa uvádza hmotnosť za EÚ, je potrebné označiť
príslušné políčko.
Ak sa uvádza hmotnosť na individuálneho
registrujúceho, mala by byť v súlade s hodnotami
uvedenými za jednotlivé roky v oddiele 3.2.
Vo všetkých prípadoch je potrebné doplniť
podrobné údaje o uvedenej hmotnosti do
určeného vedľajšieho poľa.

3.5.2 Formulácia alebo
prebaľovanie
3.5.3 Používanie
v priemyselnom podniku
3.5.4 Rozšírené používanie
odbornými pracovníkmi
3.5.5 Spotrebiteľské
použitie
3.5.6 Životnosť

Hmotnosť látky na toto použitie
(tony za rok)

Individuálny
registrujúci alebo
EÚ (ak sa uvádza
hmotnosť za EÚ, je
potrebné označiť
príslušné políčko)

Registrujúci by mal uviesť reálnu trhovú hodnotu
celkovej hmotnosti látky, ktorá sa používa každý
rok v rámci každého z uvedených spôsobov
použitia.
Registrujúci môže uviesť buď informácie zo svojho
dodávateľského reťazca, alebo informácie
reprezentatívne pre celý trh EÚ, podľa toho, aké
informácie má k dispozícii.
Ak sa uvádza hmotnosť za EÚ, je potrebné označiť
príslušné políčko.
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Registrujúci: ako základ pre hodnotenie
chemickej bezpečnosti, ak sa takého
hodnotenie vykonáva, napr. výpočet položky
„Daily use amount at a site (denné použité
množstvo na mieste)“ alebo „Daily use
amount (denné použité množstvo)“.

Orgány:
- na interné štatistické účely a oznamovanie,
- na skríning a stanovenie priorít, napr.
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hmotnosť určená na použitie spôsobom,
ktorý má osobitný regulačný štatút.
V prípade použitia ako medziproduktu podľa SCC,
ak sa uvádzajú hmotnosti na individuálneho
registrujúceho, mali by byť v súlade s hodnotami
uvedenými za jednotlivé roky v oddiele 3.2.
Vo všetkých prípadoch je potrebné doplniť
podrobné údaje o uvedenej hmotnosti do
určeného vedľajšieho poľa.
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