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PREDHOVOR
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ECHA na publikovanie a ďalšie spracovanie. Aktualizácie usmernenia navrhuje agentúra
ECHA. Potom sa predložia na konzultácie zúčastneným stranám členských štátov,
subjektom odvetvia a mimovládnym organizáciám. Podrobné informácie o konzultačnom
procese sa nachádzajú na stránke:
http://echa.europa.eu/doc/FINAL_MB_30_2007_Consultation_procedure_on_guidance.pdf
Dokumenty s usmerneniami možno získať na internetovej stránke Európskej chemickej
agentúry (http://echa.europa.eu/reach_sk.asp). Ďalšie usmernenia budú uverejnené na tejto
internetovej stránke po ich dokončení alebo aktualizácii.
Tento dokument sa týka nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18.
decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok
(REACH) 1
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Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii,
hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene
a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č.
1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú.
v. EÚ L 396, 30.12.2006) zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 1354/2007 z 15. novembra 2007,
ktorým sa upravuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení,
autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska (Ú. v. EÚ L 304,
22.11.2007, s. 1).

História dokumentu
Upozornenie: Pôvodný dokument (V.1.1, február 2008) bol počas aktualizačného
a konzultačného procesu s partnerskou expertnou skupinou do značnej miery prepracovaný.
Tabuľka s históriou dokumentu preto iba podčiarkuje hlavné zmeny, ale neuvádza jednotlivé
zmeny formulácií alebo redakčné zmeny.
Verzia

Časť

Uskutočnená zmena

Dátum
Jún 2007

1.2.3

Zmenilo sa znenie pre lepší súlad s časťou
1.2.2 a na objasnenie, že registrujúci sa môže
spoliehať len na potvrdenie od svojho
zákazníka, že látka sa používa za prísne
kontrolovaných podmienok.

Február 2008

1.2.3

Bola pridaná veta na koniec posledného
odseku na informovanie zákazníkov mimo EÚ
o opatreniach na riadenie rizík.

Február 2008

2

Objasnilo sa, že registrácia je potrebná len
v prípade, že látka nie je oslobodená od
registrácie.

Február 2008

2

V 4. odseku bola pridaná veta na objasnenie,
akým spôsobom možno predložiť
dokumentáciu k registrácii v prípade, že látka
sa vyrába alebo dováža aj na iné účely ako
použitie výlučne ako medziprodukt, alebo ak
výroba alebo používanie nie je za prísne
kontrolovaných podmienok.

Február 2008

Na koniec 4. odseku bola pridaná veta na
vysvetlenie spôsobu výpočtu poplatkov.
2

V 3. odseku odspodu na strane 12 bolo
pridaných niekoľko slov na objasnenie, že
požiadavky na informácie sa vzťahujú len na
prepravované medziprodukty.

Február 2008

2.1

V 2. zarážke bol odstránený odkaz na miesta
EÚ alebo mimo EÚ.

Február 2008

2.2

V časti o klasifikácii bol pridaný text na
objasnenie, že pre medziprodukty je potrebná
len klasifikácia, nie aj označovanie.

Február 2008

Okrem toho sa spresnilo, kde sa majú uviesť
opatrenia na riadenie rizík a prísne
kontrolované podmienky.
2.3

V časti o klasifikácii bol pridaný text na
objasnenie, že pre medziprodukty je potrebná
len klasifikácia, nie aj označovanie.
Okrem toho sa spresnilo, kde sa majú uviesť
opatrenia na riadenie rizík a prísne

Február 2008
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Časť

Uskutočnená zmena

Dátum

kontrolované podmienky.
2.5

V 3. odseku bola pridaná zarážka na
spresnenie, čo sa odporúča uviesť hlavnému
registrujúcemu.

Február 2008

2.7

Bolo pridaných niekoľko slov na objasnenie,
kedy sa stanoví registračný poplatok.

Február 2008

V.03

1.2

Rôzne objasnenia, opravy a aktualizácie
týkajúce sa úloh a povinností vrátane
požiadaviek súvisiacich s klasifikáciou
a označovaním.

Október 2010

V.03

2.

Bolo pridaných niekoľko objasnení týkajúcich
sa situácií, keď sa látka registruje na
používanie ako medziprodukt aj na iné
použitia. Toto objasnenie zahŕňa výpočet
poplatkov.

Október 2010

V.03

2.1.

Bolo pridané objasnenie, že kritériá článku 18
ods. 4 možno použiť aj na odôvodnenie, že sú
zavedené prísne kontrolované podmienky pre
medziprodukty na mieste.

Október 2010

V.03

2.1

Zdôraznilo sa, že registrujúci medziproduktu
sa môže rozhodnúť medzi dvomi možnosťami
registrácie: možnosť podľa článkov 17 a 18,
ak platia prísne kontrolované podmienky
(vrátane dôkladného uchovávania). Možnosť
podľa článku 10, ak sa riadenie rizík dosahuje
inými prostriedkami ako prísne kontrolovanými
podmienkami.

Október 2010

V.03

2.1

Zahrnul sa odsek, ktorým sa transformuje
právny text článku 18 ods. 4 na systematický
zoznam odkazov medzi rozličnými prvkami
dôkladného uchovávania a prevádzkovými
jednotkami, na ktoré sa vzťahujú.

Október 2010

V.03

2.1

Objasnila sa úloha osobných ochranných
prostriedkov v rámci koncepcie prísne
kontrolovaných podmienok.

Október 2010

V.03

2.1

Poznámka pod čiarou 10 – 12: Aktualizácia
odkazov na iné právne predpisy Spoločenstva.

Október 2010

V.03

2.1

Objasnilo sa, že hoci sa v dokumentácii
k registrácii nevyžaduje úplná dokumentácia
prísne kontrolovaných podmienok, registrujúci
by mal uviesť základné informácie o tom,
akým spôsobom dospel k záverom týkajúcim
sa prísne kontrolovaných podmienok. Bol
pridaný odkaz na prílohu 3, v ktorej registrujúci
môže uviesť podrobnosti o opatreniach na

Október 2010
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Časť

Uskutočnená zmena

Dátum

riadenie rizík štruktúrovaným spôsobom.
V.03

2.1

V zozname položiek na internú dokumentáciu
boli odstránené odvodené hladiny, pri ktorých
nedochádza k žiadnym účinkom (DNEL),
a predpokladané koncentrácie, pri ktorých
nedochádza k žiadnym účinkom (PNEC),
pretože pre izolované medziprodukty za
prísne kontrolovaných podmienok sa
nevyžaduje hodnotenie chemickej
bezpečnosti.

Október 2010

V.03

2.1

Nová položka v zozname položiek na
dokumentáciu: návrh procesu a dôslednosť
uchovávania.

Október 2010

V.03

2.1

Nová položka v zozname položiek na
dokumentáciu: návrh procesu a dôslednosť
uchovávania.

Október 2010

V.03

2.1.1

Dôkladné uchovávanie je teraz zreteľnejšie
odlíšené od minimalizácie uvoľňovania
technickými procesnými prostriedkami.

Október 2010

V.03

2.1.1

Objasnilo sa, že „dôkladné uchovávanie“
podľa článku 18 ods. 4a znamená technické
vybavenie navrhnuté na predchádzanie
uvoľňovaniu so zohľadnením fyzikálnochemických vlastností látky a podmienok
procesu. Uchovávanie je možné dosiahnuť
kombináciou mechanických a vzduchových
dynamických prekážok.

Október 2010

V.03

2.1.1

Do tejto časti bol zahrnutý prístup delenia na
pásma kontroly ako príklad spôsobu
kategorizácie stratégií kontroly, resp.
uchovávania. Na ďalšie podrobné príklady je
uvedený odkaz na usmernenia k predpisom
na kontrolu zdraviu nebezpečných látok.
Objasnilo sa, že „dôkladné uchovávanie“
podľa článku 18 ods. 4a znamená technické
vybavenie navrhnuté na predchádzanie
uvoľňovaniu so zohľadnením fyzikálnochemických vlastností látky.

Október 2010

V.03

2.1.1

Bol vložený nový rámček s príkladom (2) pre
stratégie uchovávania vrátane odkazov na
ďalšie informácie.

Október 2010

Opatrenia týkajúce sa článku 18 ods. 4b boli
odstránené z rámčeka s príkladom pre
farmaceutický priemysel (3). Bolo pridaných
niekoľko príkladov opatrení (napr. izolátory
s mäkkými stenami).
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Časť

Uskutočnená zmena

Dátum

Nový rámček s príkladom (6): Napúšťanie
a vypúšťanie železničných vozňov
v chemickom priemysle.
Nový rámček s príkladom (7): Skladovacie
nádrže, napúšťanie a vypúšťanie prchavých
kvapalných látok
V.03

2.1.1

Všetky zmienky o otvorených procesoch
v kontexte dôkladného uchovávania boli
odstránené z tejto časti.

Október 2010

Na konci časti 2.1.1 bol pridaný odsek o úlohe
o nameraných alebo modelovaných údajov
o uvoľňovaní a expozícii a o úlohe dostupných
poznatkov o vnútorných nebezpečenstvách
medziproduktov pri navrhovaní dôkladného
uchovávania. Všetky ďalšie zmienky
o informáciách o nebezpečenstvách,
zohľadňovaní rizík a údajoch o expozícii, ktoré
sa v predchádzajúcej verzii dokumentu
nachádzali na rôznych miestach, boli
odstránené.
V.03

2.1.2

Objasnilo sa, že na minimalizáciu zvyškového
uvoľňovania sa okrem dôkladného
uchovávania musia uplatňovať aj procesné
a kontrolné techniky. Bol pridaný odkaz na
príslušný dokument BREF.

Október 2010

V.03

Príklady

Rámček s príkladom o technických
opatreniach na kontrolu uvoľňovania do
životného prostredia bol presunutý z časti
2.1.1 do časti 2.1.2. Tiež sa objasnilo, že ČOV
môžu alebo nemusia spĺňať požiadavku na
prísne kontrolované podmienky v závislosti od
vlastností medziproduktu.

Október 2010

V.03

2.1.4

Bol pridaný odkaz na dokument BREF
o spracúvaní odpadu a úprave odpadových
vôd v chemickom priemysle.

Október 2010

V.03

2.1.6

Zahrnulo sa zhrnutie zásad o prísne
kontrolovaných podmienkach podľa nariadenia
REACH vo forme novej časti.

Október 2010

V.03

2.3

Pridalo sa objasnenie, že chýbajúce
potvrdenie o prísne kontrolovaných
podmienkach pre prepravované izolované
medziprodukty znamená povinnosť registrácie
podľa článku 10.

Október 2010

V.03

2.3

Zahrnul sa odkaz na sekciu 8.2 prílohy II
k nariadeniu REACH (súlad medzi opatreniami
na riadenie rizík v karte bezpečnostných

Október 2010
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Uskutočnená zmena

Dátum

údajov a podmienkami, na základe ktorých je
odôvodnená registrácia podľa článku 17 a 18).
V.03

Príloha 1

Bolo pridaných a upravených niekoľko
položiek na priblíženie prílohy právnemu textu.

Október 2010

V.03

Príloha 3

Novinka: Formát na dokumentáciu informácií
o opatreniach na riadenie rizík v dokumentácii
k registrácii pre medziprodukty izolované na
mieste a prepravované medziprodukty.

Október 2010

V.03

Príloha 4

Novinka: Vymedzenie pojmu medziprodukty
na základe dohody Komisie, členských štátov
a Európskej chemickej agentúry zo 4. mája
2010.

Október 2010

V.04

1.2.2

Reštrukturalizácia registračných povinností
a výnimiek.

November 2010

V.04

1.2.3

Reštrukturalizácia registračných povinností
a výnimiek.

November 2010

V.04

2

Odstránenie opakujúcich sa informácií.

November 2010

V.04

2.1

Drobné pridania a úpravy.

November 2010

V.04

2.2

Podobne ako v časti 2.3 bol pridaný odkaz na
nariadenie Komisie č. 453/2010.

November 2010

V. 2

1.2.3

Pridanie frázy (druhá zarážka o oznámení).

December 2010

V. 2

2.

Preformulovanie frázy.

December 2010

V. 2

2.1.1

Odstránenie odseku o nebezpečných
vlastnostiach.

December 2010

V. 2

2.1.6

Odstránenie odseku o nebezpečných
vlastnostiach.

December 2010
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ÚVOD

1.1

Vymedzenie jednotlivých kategórií medziproduktov

Nariadenie REACH vymedzuje medziprodukt ako látku, ktorá sa vyrába na chemické
spracovanie alebo sa pri ňom spotrebúva či používa, aby sa transformovala na inú látku
(článok 3 ods. 15).
V rámci nariadenia REACH sa vymedzujú rôzne typy medziproduktov:


Neizolované medziprodukty



Izolované medziprodukty


Medziprodukty izolované na mieste (neprepravované)



Prepravované izolované medziprodukty

Neizolovaný medziprodukt je medziprodukt, ktorý sa pri syntéze zámerne neodoberá
(s výnimkou odobratia vzorky) zo zariadenia, v ktorom syntéza prebieha. Medzi takéto
zariadenia patrí reakčná nádoba, jej prídavné zariadenia a akékoľvek vybavenie, cez ktoré
látky prechádzajú pri kontinuálnom alebo šaržovom procese, ako aj systém potrubí na
presun z jednej nádoby do druhej na účely vykonania ďalšieho kroku reakcie; nezahŕňa však
nádrže alebo iné nádoby, v ktorých sa látky po výrobe skladujú (článok 3 ods. 15 písm. a)).
Medziprodukt izolovaný na mieste je medziprodukt, ktorý nespĺňa kritériá neizolovaného
medziproduktu a pri ktorom prebieha výroba medziproduktu a syntéza ďalších látok z tohto
medziproduktu na tom istom mieste a vykonáva ju jedna alebo viac právnických osôb
(článok 3 ods. 15 písm. b)).
Miesto je jedna lokalita, kde sa v prípade viac ako jedného výrobcu látok využíva určitá
spoločná infraštruktúra a zariadenia (článok 3 ods. 16).
Prepravovaný izolovaný medziprodukt je medziprodukt, ktorý nespĺňa kritériá
neizolovaného medziproduktu a prepravuje sa alebo sa dodáva na iné miesta (článok 3 ods.
15 písm. c)).
Okolnosti, za ktorých sa látka môže alebo nemusí považovať za medziprodukt podľa
nariadenia REACH, sú objasnené v dokumente Vymedzenie pojmu medziprodukty na
základe dohody Komisie, členských štátov a Európskej chemickej agentúry zo 4. mája
2010 2 . Toto vymedzenie je východiskovým bodom tohto usmernenia. Tento dokument je
priložený v prílohe 4 k súčasnému usmerneniu.
V závislosti od identifikovaných medziproduktov sa uplatňujú rôzne povinnosti a požiadavky
na informácie (pozri časť 1.2.2).
Životný cyklus izolovaného medziproduktu sa začína jeho výrobou (z praktického hľadiska
jeho odobratím z výrobného procesu). Tento životný cyklus sa končí použitím látky
v syntetickom procese na výrobu inej látky.
Zvyšky izolovaného medziproduktu, ktoré sa počas výrobného procesu nemenia na inú
látku, sa spravidla znehodnocujú alebo likvidujú ako odpad a presmerujú sa do odpadového
hospodárstva, ak nie sú recyklované ako izolovaný ani neizolovaný medziprodukt. Z toho
vyplýva, že už ďalej nepatria do pôsobnosti nariadenia REACH. V prípade, že sa zvyšky

2
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medziproduktu nachádzajú v syntetizovanej látke, vzťahuje sa na ne (ako na nečistotu)
registrácia a hodnotenie danej inej látky.

1.2

Úlohy a povinnosti

1.2.1

Neizolované medziprodukty

Na použitie látky ako neizolovaného medziproduktu z nariadenia REACH nevyplývajú žiadne
povinnosti (článok 2 ods. 1 písm. c)).

1.2.2

Medziprodukty izolované na mieste

Výrobcovia medziproduktov izolovaných na mieste v množstvách 1 tona a viac ročne musia
predložiť dokumentáciu k registrácii, ak látka nepodlieha registračným ustanoveniam (ďalšie
informácie o rozsahu nariadenia REACH sa nachádzajú v časti 1.6 usmernenia k registrácii).
Informácie, ktoré je potrebné predložiť na účely štandardnej registrácie (nie registrácie ako
medziproduktu) sú uvedené v článku 10 a podrobne v časti 1.8.1 usmernenia k registrácii.
Registrujúci medziproduktov izolovaných na mieste však podľa článku 17 ods. 2 nariadenia
REACH môžu predložiť registračné informácie v skrátenom rozsahu, ak potvrdia, že sa látka
vyrába a používa iba za prísne kontrolovaných podmienok opísaných v článku 17 ods. 3
nariadenia a časti 2.1 tohto usmernenia.
Registračné povinnosti a výnimky


Podľa článku 2 ods. 8 sú medziprodukty oslobodené zo všeobecného
registračného režimu uvedeného v kapitole 1 hlavy II nariadenia REACH.
Namiesto toho musí výrobca medziproduktu izolovaného na mieste
zaregistrovať svoju látku v množstvách 1 tona a viac ročne podľa iného režimu,
ktorý je uvedený v kapitole 3 hlavy II nariadenia REACH.



Ak výrobca alebo dovozca medziproduktu izolovaného na mieste predložil
oznámenie podľa smernice 67/548/EHS, nevyžaduje sa žiadna registrácia. Látka
sa považuje za zaregistrovanú a agentúra jej priradí registračné číslo (článok
24).



Ak výrobca v dokumentácii k registrácii aplikácie IUCLID potvrdí, že
medziprodukt izolovaný na mieste sa vyrába a používa za prísne kontrolovaných
podmienok (pozri časť 2.1), požiadavky na informácie o vnútorných vlastnostiach
látky (fyzikálno-chemické vlastnosti, účinky na ľudské zdravie a na životné
prostredie) sú obmedzené na už dostupné údaje (napríklad informácie, ktorých
je držiteľom alebo ktoré môže získať z iných zdrojov) a je potrebné predložiť len
súhrny štúdií, aj ak je k dispozícii úplná správa štúdie (článok 17) (pozri časť
2.2).



Na monoméry, ktoré sa používajú ako medziprodukty izolované na mieste vo
výrobe polymérov, sa ustanovenia o obmedzenej registrácii medziproduktov
nevzťahujú (článok 6 ods. 2) a výrobca musí postupovať ako pre štandardné
použitie, ktoré nie je medziproduktom (pozri usmernenie k registrácii).



Ak prísne kontrolované podmienky nie sú splnené, úplný (štandardný) súbor
údajov sa vyžaduje v závislosti od hmotnostného pásma (články 10 a 12)
a v prípade pásma nad 10 ton ročne sa vyžaduje aj hodnotenie chemickej
bezpečnosti. To platí aj v prípade, keď takáto situácia nastane v dôsledku
aktualizácie dokumentácie.



Ak registrujúci už nepoužíva látku len ako medziprodukt alebo už nemôže
potvrdiť, že látka sa vyrába a používa za prísne kontrolovaných podmienok,
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dokumentácia k registrácii sa musí bezodkladne aktualizovať podľa článku 22
ods. 1 tak, aby zahŕňala, v závislosti od hmotnostného pásma, v ktorom je látka
registrovaná, všetky informácie vyžadované podľa článkov 10 a 12.
Klasifikácia a označovanie
Ak je medziprodukt izolovaný na mieste látkou, ktorá sa musí zaregistrovať, výrobca musí
zaslať do zoznamu klasifikácie a označovania zriadeného agentúrou oznámenie
s informáciami týkajúcimi sa klasifikácie a označovania v súlade s článkom 39 písm. a)
a článkom 40 nariadenia (ES) č. 1272/2008, ak medziprodukt uvádza na trh (t. j. sprístupní
ho inej právnickej osobe na tom istom alebo inom mieste).
Toto oznámenie možno vykonať odoslaním samostatného oznámenia do zoznamu alebo
zahrnutím príslušných informácií, t. j. prvky klasifikácie a označovania CLP, do
dokumentácie k registrácii, ak sa to vyžaduje. Vo všeobecnosti sa samostatné oznámenie
musí predložiť vždy, keď je právne nutné predložiť oznámenie ešte pred predložením
registrácie. Po predložení dokumentácie k registrácii už samostatné oznámenie nie je
možné. Ak dokumentácia k registrácii ešte obsahuje klasifikácie DSD, výrobca alebo
dovozca by ju musel bezodkladne aktualizovať tak, aby obsahovala informácie podľa
nariadenia CLP v súlade s článkom 22 nariadenia REACH.
Ak je medziprodukt izolovaný na mieste látkou, ktorá sa vyrába v množstve menej ako jedna
tona ročne, výrobca musí agentúre oznámiť informácie týkajúce sa jej klasifikácie
a označovania v súlade s článkom 39 písm. b) nariadenia (ES) č. 1272/2008, ak:



medziprodukt uvádza na trh (t. j. sprístupní ho inej právnickej osobe na tom istom
mieste) a
látka spĺňa kritériá na klasifikáciu ako nebezpečná látka.

Oznámenie do zoznamu sa musí zaslať do 3. januára 2011 pre medziprodukty izolované na
mieste, ktoré boli uvedené na trh do 1. decembra 2010, resp. do jedného mesiaca od
uvedenia na trh pre medziprodukty, ktoré boli uvedené na trh po 1. decembri 2010 (článok
40 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1272/2008).
Ďalšie objasnenie v súvislosti s oznámením klasifikácie a označovania sa nachádzajú
v praktickom usmernení agentúry ECHA č. 7 s názvom Postup oznamovania látok do
zoznamu klasifikácie a označovania 3 . Informácie sa nachádzajú aj v úvodnom usmernení
agentúry ECHA k nariadeniu CLP 4 .
Hodnotenie dokumentácie a látky
Na medziprodukty izolované na mieste, ktoré sa vyrábajú alebo používajú za prísne
kontrolovaných podmienok v súlade s článkom 18 ods. 4, sa hodnotenie
dokumentácie ani hodnotenie látky (článok 49) nevzťahuje. Príslušný orgán
členského štátu, v ktorom sa nachádza miesto výroby, však môže vyžadovať ďalšie
informácie, ak sa domnieva, že:




existuje riziko pre zdravie ľudí alebo životné prostredie rovnakej úrovne,
ako sú obavy z používania látky vzbudzujúcej veľmi veľké obavy (látky
spĺňajúce kritériá uvedené v článku 57), a
že riziko nie je riadne kontrolované (článok 49).

Autorizácia/obmedzenie


3
4

Žiadne použitie látky ako medziproduktu izolovaného na mieste nepodlieha
autorizácii (t. j. hlava VII Autorizácia sa neuplatňuje) (článok 2 ods. 8 písm. b)).

http://echa.europa.eu/doc/publications/practical_guides/pg_7_clp_notif_sk.pdf
http://guidance.echa.europa.eu/guidance_sk.htm#GD_PROCC
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Platí to aj pre medziprodukty, ktoré sa používajú ako monoméry na syntézu
polymérov.


1.2.3

Každý výrobca, dovozca alebo používateľ musí skontrolovať, či sa na
medziprodukt nevzťahuje obmedzenie uvedené v prílohe XVII k nariadeniu
REACH (článok 67).

Prepravované izolované medziprodukty

Výrobcovia alebo dovozcovia prepravovaných izolovaných medziproduktov v množstvách 1
tona a viac ročne musia predložiť dokumentáciu k registrácii, ak látka nepodlieha
registračným ustanoveniam (ďalšie informácie o rozsahu nariadenia REACH sa nachádzajú
v časti 1.6 usmernenia k registrácii). Informácie, ktoré je potrebné predložiť na účely
štandardnej registrácie (t. j. neuplatňujú sa miernejšie požiadavky z dôvodu prísne
kontrolovaných podmienok) sú uvedené v článku 10 a podrobne v časti 1.8.1 usmernenia
k registrácii. Registrujúci prepravovaných izolovaných medziproduktov však môžu poskytnúť
registračné informácie v skrátenom rozsahu podľa článku 18 ods. 2, ak



v dokumentácii k registrácii aplikácie IUCLID potvrdí, že látku vyrába alebo používa za
prísne kontrolovaných podmienok, a
ak v dokumentácii k registrácii aplikácie IUCLID vyhlási, že dostal potvrdenie od
všetkých používateľov ďalej v reťazci, že látka sa používa za prísne kontrolovaných
podmienok podľa opisu v článku 18 ods. 4 a časti 2.1 tohto usmernenia. V takom
prípade sú registrujúci a používatelia zodpovední každý za svoje vyhlásenie týkajúce sa
prísne kontrolovaných podmienok.

Registračné povinnosti a výnimky








Podľa článku 2 ods. 8 sú medziprodukty oslobodené zo všeobecného
registračného režimu uvedeného v kapitole 1 hlavy II nariadenia REACH.
Namiesto toho musí výrobca alebo dovozca prepravovaného izolovaného
medziproduktu zaregistrovať svoju látku v množstvách 1 tona a viac ročne podľa
iného režimu, ktorý je uvedený v kapitole 3 hlavy II nariadenia REACH. Ak sa
látka vyrába a používa za prísne kontrolovaných podmienok a v množstvách
1 000 ton alebo viac, musia sa okrem informácií vyžadovaných podľa kapitoly 3
hlavy II nariadenia REACH uviesť aj údaje o vnútorných vlastnostiach látky
(fyzikálno-chemické vlastnosti, účinky na ľudské zdravie a na životné prostredie)
podľa požiadaviek v prílohe VII.
Ak už výrobca alebo dovozca predložil oznámenie podľa smernice 67/548/EHS
týkajúce sa výroby, resp. dovozu a príslušného použitia, registrácia sa
nevyžaduje. Látka sa považuje za zaregistrovanú a agentúra jej priradí
registračné číslo. Ak však množstvo oznámenej látky dosiahne hranicu
nasledujúceho hmotnostného pásma podľa článku 12 nariadenia REACH, musia
sa predložiť ďalšie požadované informácie (článok 24).
Ak výrobca alebo dovozca potvrdí, že látku vyrába alebo používa za prísne
kontrolovaných podmienok, alebo vyhlási, že od používateľov dostal potvrdenie,
že látka sa používa za prísne kontrolovaných podmienok (časť 2.1) a ročné
množstvo látky je menej ako 1 000 ton, požiadavky na informácie o vnútorných
vlastnostiach látky (fyzikálno-chemické vlastnosti, účinky na ľudské zdravie a na
životné prostredie) sú obmedzené na existujúce dostupné údaje (napríklad
informácie, ktorých je držiteľom alebo ktoré môže získať z iných zdrojov) a musí
predložiť len súhrny štúdií aj vtedy, ak je k dispozícii úplná správa štúdie (článok
18) (pozri časť 2.3).
Na monoméry, ktoré sa používajú ako prepravované izolované medziprodukty vo
výrobe polymérov, sa ustanovenia o obmedzenej registrácii medziproduktov
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nevzťahujú (článok 6 ods. 2) a výrobca musí postupovať ako pre štandardnú
5
látku (pozri usmernenie k registrácii) .
Ak prísne kontrolované podmienky nie je možné potvrdiť, úplný (štandardný)
súbor údajov sa vyžaduje v závislosti od hmotnostného pásma (články 10 a 12)
a v prípade pásma nad 10 ton ročne sa vyžaduje aj hodnotenie chemickej
bezpečnosti.
Ak registrujúci už nepoužíva látku len ako medziprodukt alebo už nemôže
potvrdiť, že látka sa vyrába a používa za prísne kontrolovaných podmienok,
dokumentácia k registrácii sa musí bezodkladne aktualizovať podľa článku 22
ods. 1 tak, aby zahŕňala, v závislosti od hmotnostného pásma, v ktorom je látka
registrovaná, všetky informácie vyžadované podľa článkov 10 a 12.
Ak prepravovaný medziprodukt prekročí hranicu 1 000 ton ročne, výrobca alebo
dovozca musí aktualizovať dokumentáciu k registrácii a predložiť minimálne
informácie požadované podľa prílohy VII.

Klasifikácia a označovanie
Ak je prepravovaný izolovaný medziprodukt látka, ktorá sa musí zaregistrovať, výrobca
alebo dovozca musí agentúre oznámiť informácie týkajúce sa jej klasifikácie a označovania
v súlade s článkom 39 písm. a) a článkom 40 nariadenia (ES) č. 1272/2008, ak:

látku uvádza na trh (t. j. sprístupní ju inej právnickej osoby na tom istom alebo
inom mieste) a

ešte nepredložil registráciu.
Toto oznámenie možno vykonať odoslaním samostatného oznámenia do zoznamu alebo
zahrnutím príslušných informácií, t. j. prvky klasifikácie a označovania CLP, do
dokumentácie k registrácii, ak sa to vyžaduje. Vo všeobecnosti sa samostatné oznámenie
musí predložiť vždy, keď je právne nutné predložiť oznámenie ešte pred predložením
registrácie. Po predložení dokumentácie k registrácii už samostatné oznámenie nie je
možné. Ak dokumentácia k registrácii ešte obsahuje klasifikácie DSD, výrobca alebo
dovozca by ju musel bezodkladne aktualizovať tak, aby obsahovala informácie podľa
nariadenia CLP v súlade s článkom 22 nariadenia REACH.
Ak je prepravovaný izolovaný medziprodukt látka, ktorá sa vyrába v množstve menej ako
jedna tona ročne, výrobca musí agentúre oznámiť informácie týkajúce sa jej klasifikácie
a označovania v súlade s článkom 39 písm. b) nariadenia (ES) č. 1272/2008, ak:

látku uvádza na trh (t. j. sprístupní ju inej právnickej osoby na tom istom alebo
inom mieste) a

látka spĺňa kritériá na klasifikáciu ako nebezpečná látka.
Oznámenie do zoznamu sa musí zaslať do 3. januára 2011 pre prepravované izolované
medziprodukty, ktoré boli uvedené na trh do 1. decembra 2010, resp. do jedného mesiaca
od uvedenia na trh pre medziprodukty, ktoré boli uvedené na trh po 1. decembri 2010
(článok 40 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1272/2008).
Ďalšie objasnenie v súvislosti s oznámením klasifikácie a označovania sa nachádza
v praktickom usmernení agentúry ECHA č. 7 s názvom Postup oznamovania látok do

5
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zoznamu klasifikácie a označovania 6 . Informácie sa nachádzajú aj v úvodnom usmernení
agentúry ECHA k nariadeniu CLP 7 .
Hodnotenie dokumentácie a látky


Výrobca alebo dovozca si musí byť vedomý, že hodnotenie dokumentácie a látky
sa vzťahuje na prepravované izolované medziprodukty. Preto agentúra alebo,
v prípade neexistencie dohody medzi príslušnými orgánmi členských štátov,
Komisia môže pri vykonávaní hodnotenia žiadať ďalšie informácie. Výrobca
alebo dovozca musí vyhovieť takejto požiadavke v rámci stanoveného termínu
(pozri usmernenie k hodnoteniu).

Autorizácia/obmedzenie




6
7

Žiadne použitie látky ako prepravovaného izolovaného medziproduktu
nepodlieha autorizácii (t. j. hlava VII Autorizácia sa neuplatňuje) (článok 2 ods. 8
písm. b)). Platí to aj pre medziprodukty, ktoré sa používajú ako monoméry na
syntézu polymérov.
Každý výrobca, dovozca alebo následný používateľ musí skontrolovať, či sa na
medziprodukt nevzťahuje obmedzenie uvedené v prílohe XVII k nariadeniu
REACH (článok 67).

http://echa.europa.eu/doc/publications/practical_guides/pg_7_clp_notif_sk.pdf
http://guidance.echa.europa.eu/guidance_sk.htm#GD_PROCC
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REGISTRÁCIA IZOLOVANÝCH MEDZIPRODUKTOV

Toto usmernenie má podporiť registrujúcich izolovaných medziproduktov pri posudzovaní, či
podmienky výroby a používania spĺňajú požiadavky na registráciu izolovaných
medziproduktov stanovené v článku 17 ods. 3 alebo článku 18 ods. 4. Usmernenie tiež
obsahuje tri prílohy s opisom obsahu a formátu na dokumentovanie, že platia prísne
kontrolované podmienky.
Prvou úlohou pre registrujúceho je preto určiť, či skúmaná látka je izolovaný medziprodukt
vyrábaný a používaný za prísne kontrolovaných podmienok a či je prepravovaný alebo nie.
Tým zistí, ktoré informácie musí zahrnúť do dokumentácie k registrácii, aby si splnil svoje
povinnosti 8 .
Ak výrobca alebo dovozca látky vyrába alebo dováža látku na iné účely ako jej výlučné
použitie ako medziprodukt alebo ak sa nedá preukázať, že výroba alebo niektoré použitie
látky ako medziproduktu prebieha za prísne kontrolovaných podmienok, výrobca alebo
dovozca musí predložiť štandardnú dokumentáciu k registrácii v súlade s článkom 10.
V takejto situácii, keď sa časť hmotnosti vyrába a používa ako medziprodukt za prísne
kontrolovaných podmienok, môže registrujúci predložiť jednu dokumentáciu k registrácii
pokrývajúcu celkovú hmotnosť.
o

Požiadavky na informácie pre túto dokumentáciu k registrácii vychádzajú z hmotnosti pre
iné použitia ako medziproduktu a pre medziprodukty, ktoré sa nepoužívajú za prísne
kontrolovaných podmienok. Časť hmotnosti vyrábanej alebo dovážanej na použitie ako
medziprodukt za prísne kontrolovaných podmienok nebude potrebné brať do úvahy pri
požiadavkách na informácie týkajúcich sa dokumentácie k registrácii. Na určenie dátumu
registrácie je potrebné vziať do úvahy celkový vyrábaný objem látky bez ohľadu na jej
použitie (medziprodukt, medziprodukt za prísne kontrolovaných podmienok, iné použitia
ako medziproduktu).

o

Použitie ako medziproduktu by sa však malo dokumentovať v dokumentácii vrátane
objemu vyrobeného alebo dovezeného na tento účel.

o

Poplatky sa vypočítajú nezávisle pre i) použitie ako medziproduktu za prísne
kontrolovaných podmienok (poplatky za medziprodukty podľa článku 4 nariadenia (ES)
č. 340/2008) a ii) pre ďalšie použitia (štandardné poplatky podľa článku 3 nariadenia
(ES) č. 340/2008).

8

Je však potrebné podotknúť, že na monoméry používané ako medziprodukty izolované na mieste alebo
prepravované izolované medziprodukty sa nevzťahuje výnimka zo štandardných požiadaviek na registráciu, ktorá
sa vzťahuje na bežné medziprodukty, je nutné ich zaregistrovať v súlade s požiadavkami na registráciu
opísanými v článku 10 (článok 6 ods. 2). Preto je potrebné na registráciu monomérov použiť usmernenie
k registrácii (pozri aj časti 1.1.2 a 1.1.3).
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Príklad 1 látky používanej ako izolovaný medziprodukt a inak ako medziprodukt
Spoločnosť vyrobí 2 300 ton látky A, z ktorej sa 1 700 ton použije ako medziprodukt za prísne
kontrolovaných podmienok. Táto spoločnosť predloží štandardnú dokumentáciu k registrácii pre látku
A, zatiaľ čo zvyšných 600 ton, ktoré sa nepoužili ako medziprodukt, sa použije na stanovenie
požiadaviek na informácie. To znamená, že ako základ pre túto štandardnú dokumentáciu sa použijú
požiadavky na informácie pre látky v pásme 100 – 1 000 ton. Skutočnosť, že látka sa používa aj ako
medziprodukt, by mala byť uvedená v dokumentácii, a takisto je tam potrebné zdokumentovať 1 700
ton použitých ako medziprodukty.

Ak výrobca alebo dovozca látku vyrába alebo dováža len na použitie ako izolovaný
medziprodukt za prísne kontrolovaných podmienok (pozri časť 2.1), môže predložiť
dokumentáciu k registrácii s miernejšími požiadavkami na informácie (podľa článku 17 a 18)
podľa opisu v časti 2.2 a 2.3. Ďalšie usmernenia o výpočte hmotnosti sú uvedené
v usmernení k registrácii.
Požiadavky na informácie na registráciu izolovaných medziproduktov vyrábaných
v množstvách 1 tona a viac ročne sa môžu líšiť pre medziprodukty izolované na mieste
a prepravované izolované medziprodukty (informácie pre medziprodukty izolované na
mieste sa nachádzajú v časti 1.1.2 a 2.2 a informácie pre prepravované izolované
medziprodukty sa nachádzajú v časti 1.1.3 a 2.3). V prípade prepravovaných
medziproduktov tieto požiadavky závisia od vyrábaného alebo dovážaného množstva, ktoré
sa prepravuje. V prípade prepravovaných izolovaných medziproduktov v množstve viac než
1 000 ton by mali byť zahrnuté aj informácie uvedené v prílohe VII k nariadeniu REACH
(článok 18 ods. 3).

2.1

Prísne kontrolované podmienky

Na medziprodukty izolované na mieste aj na prepravované izolované medziprodukty sa
možnosť poskytnúť obmedzenú skupinu informácií na ich registráciu vzťahuje v týchto
prípadoch:


Na medziprodukty izolované na mieste, ak výrobca potvrdí, že látka sa vyrába
a používa iba za prísne kontrolovaných podmienok (článok 17 ods. 3).



Na prepravované izolované medziprodukty, ak výrobca alebo dovozca sám potvrdí
alebo uvedie, že získal od používateľa potvrdenie, že syntéza iných látok
z medziproduktu prebieha na iných miestach za prísne kontrolovaných podmienok
(článok 18 ods. 4). V prípade prepravovaných izolovaných medziproduktov, ktoré sa
vyrábajú v EÚ, sa prísne kontrolované podmienky uplatňujú na výrobu aj používanie
látky.

Na to, aby registrujúci mohli využívať výhody miernejších registračných povinností, musia
najskôr posúdiť, či sa s ich medziproduktmi narába za prísne kontrolovaných podmienok na
miestach výroby a použitia. Pri zostavovaní dokumentácie k registrácii v aplikácii IUCLID5 9
by teda registrujúci mal v dokumentácii zahrnúť potvrdenie, že látka sa vyrába a používa za
prísne kontrolovaných podmienok (pozri časť 2.4).
Vymedzenie prísne kontrolovaných podmienok v článku 18 ods. 4 pre prepravované
izolované medziprodukty sa dá použiť ako pracovné východisko aj pre medziprodukty
izolované na mieste. Článok 18 ods. 4 poskytuje širšie vymedzenie prísne kontrolovaných
9

Medzinárodná databáza jednotných chemických informácií.
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podmienok ako článok 17 ods. 3, ktorý je obmedzený na kritériá a) a b) uvedeného
zoznamu. Aj kritériá c) až f) sa však považujú za primerané pre medziprodukty izolované na
mieste pri posudzovaní, či platia prísne kontrolované podmienky.
Na posúdenie, či sa medziprodukt vyrába a používa za prísne kontrolovaných podmienok
počas celého svojho životného cyklu, by mal registrujúci vyhodnotiť, či platia všetky
podmienky uvedené v článku 18 ods. 4:
a) látka je počas svojho celého životného cyklu vrátane výroby, odstraňovania nečistôt,
čistenia a údržby zariadenia, odberu vzoriek, analýzy, plnenia a vyprázdňovania
zariadení alebo nádob, zneškodňovania alebo čistenia odpadu a skladovania dôkladne
uchovávaná v uzavretom prostredí pomocou technických prostriedkov (pozri kapitolu
2.1.1),
b) na minimalizáciu emisií a výslednej expozície sa použijú procesné a kontrolné
technológie (pozri kapitolu 2.1.2),
c) s látkou zaobchádzajú len vyškolení a oprávnení pracovníci (pozri kapitolu 2.1.3),
d) v prípade čistenia a údržbových prác sa pred otvorením systému a vstupom doň
vykonávajú osobitné postupy, ako napríklad prečistenie a premytie,
e) v prípade nehody a v prípade vzniku odpadu sa použijú procesné a/alebo kontrolné
technológie s cieľom minimalizovať emisie a výslednú expozíciu počas odstraňovania
nečistôt alebo čistiarenských a údržbových postupov (pozri kapitolu 2.1.4),
f) postupy zaobchádzania s látkou sú dobre zdokumentované a prevádzkovateľ miesta
ich dodržiavanie prísne kontroluje.
Pre oba typy izolovaných medziproduktov má registrujúci na základe posúdenia a opisu
podmienok, za ktorých sa látka vyrába alebo používa, dve možnosti:


Predložiť dokumentáciu k registrácii obsahujúcu obmedzenú skupinu údajov
požadovaných pre medziprodukty, za predpokladu, že usúdi, že látka sa vyrába
a používa za prísne kontrolovaných podmienok. V tomto prípade musí dokumentácia
obsahovať podrobnosti o opatreniach na riadenie rizík uplatňovaných výrobcom (článok
17 ods. 2 písm. f) a článok 18 ods. 2 písm. f)) a informácie o opatreniach na riadenie
rizík odporúčaných používateľovi (pre prepravované izolované medziprodukty, článok
18 ods. 2 písm. f)).



Predložiť štandardnú dokumentáciu k registrácii podľa opisu v článku 10, ak nedokáže
preukázať, že látka sa vyrába a používa za prísne kontrolovaných podmienok.
V prípade, že niektoré požiadavky písmen a) až f) článku 18 ods. 4 nie sú splnené,
registrácia musí obsahovať všetky informácie požadované v článku 10. Je dôležité
poznamenať, že pomer charakterizácie rizík nie je možné použiť na odôvodnenie
chýbajúceho dôkladného uchovávania alebo minimalizácie uvoľňovania.

Prísne kontrolované podmienky je potrebné vidieť ako kombináciu technických opatrení,
ktoré sú podložené prevádzkovými postupmi a systémami riadenia. Podľa článku 18 ods. 4
musia prísne kontrolované podmienky zahŕňať tieto prvky:


technické prostriedky zaručujúce dôkladné uchovávanie počas celého životného
cyklu vrátane následných činností (článok 18 ods. 4) písm. a))
o výroba a odstraňovanie nečistôt,
o čistenie a údržba zariadenia,
o odoberanie a analýza vzoriek,
o plnenie a vyprázdňovanie zariadení alebo nádob,
o zneškodňovanie odpadu,
o skladovanie;
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procesné a kontrolné technológie použité na minimalizáciu emisií (článok 18 ods. 4
písm. b) a e))
o zvyškové emisie z dôkladného uchovávania,
o emisie z odstraňovania nečistôt, čistenia, údržby po nehodách,
o emisie z odstraňovania nečistôt, čistenia, údržby, ak sa tvorí odpad;
špeciálne postupy pred vstupom do systému (článok 18 ods. 4 písm. d));
vyškolení a oprávnení pracovníci (článok 18 ods. 4 písm. c));
dobre zdokumentované a kontrolované postupy (článok 18 ods. 4 písm. f)).

Tento prístup k riadeniu možných rizík súvisiacich s ľudským zdravím a životným prostredím
sa zhoduje s existujúcimi regulačnými povinnosťami, ktoré ovplyvňujú výrobcov látok,
a potvrdzuje ich (napr. kontrola nehôd v zmysle smernice 96/82/ES 10 , integrovaná prevencia
a kontrola znečisťovania v zmysle smernice 2008/1/ES 11 , ochrana pri práci v zmysle
smernice o chemických faktoroch 98/24/ES 12 ).
Cieľom dôkladného uchovávania technickými prostriedkami je predchádzať uvoľňovaniu na
základe technického návrhu procesu alebo produktu. Fyzikálno-chemické vlastnosti látky
a podmienky spracovania (napr. teplota a tlak) môžu mať vplyv na úroveň a typ
požadovaných opatrení na uchovávanie.
Je potrebné zdôrazniť, že prísne kontrolované podmienky sa musia dosiahnuť bez
zohľadnenia používania osobných ochranných prostriedkov, okrem výnimočných situácií
uvedených nižšie (nehody, incidenty, údržba a čistenie). Osobné ochranné prostriedky môžu
byť súčasťou prostredia s prísne kontrolovanými podmienkami, pokiaľ je cieľom ich použitia
obmedziť expozíciu v dôsledku:


nehôd a incidentov, ktoré sa môžu vyskytnúť napriek vhodným riadiacim systémom
a prevádzkovým postupom na predchádzanie takýmto incidentom a nehodám,



údržbových a čistiacich prác za predpokladu, že sa pred otvorením systému
a vstupom doň vykonávajú osobitné postupy, ako napríklad prečistenie a premytie.

Úplné vysvetlenie zavedených prísne kontrolovaných podmienok sa v dokumentácii
k registrácii nevyžaduje, ale registrujúci by mal uviesť základné informácie o tom, akým
spôsobom dospel k záverom týkajúcim sa prísne kontrolovaných podmienok. Formát na
dokumentovanie informácií o riadení rizík v dokumentácií k registrácii je uvedený v prílohe 3.
Napriek tomu by však v rámci spoločnosti mala existovať podrobná interná dokumentácia na
preukázanie, že prísne kontrolované podmienky sa uplatňujú počas celého životného cyklu
medziproduktu. Takéto informácie môžu vyžadovať národné orgány výkonu práva. Majte na
pamäti, že ak to prichádza do úvahy, je možné odvolať sa aj na dokumentáciu týkajúcu sa
súladu s inými legislatívnymi rámcami. Podrobná interná dokumentácia v rámci spoločnosti
by mala zahŕňať minimálne:


odôvodnenie domnienky, že látka sa používa ako medziprodukt, a vyhlásenia
zákazníkov týkajúce sa používania ako medziproduktu a splnenia prísne kontrolovaných
podmienok v prípade prepravovaného izolovaného medziproduktu,



fyzikálno-chemické vlastnosti medziproduktu potrebné na rozhodovanie o opatreniach
na zaručenie, že sa uplatňujú prísne kontrolované podmienky,

10

Smernica Rady 96/82/ES z 9. decembra 1996 o kontrole nebezpečenstiev veľkých havárií s prítomnosťou
nebezpečných látok.
11
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/1/ES z 15. januára 2008 o integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania životného prostredia.
12
Smernica Rady 98/24/ES zo 7. apríla 1998 o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami
spojenými s chemickými faktormi pri práci.
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dokumentáciu o návrhu procesu a zariadenia, najmä
k dôkladnému uchovávaniu látky technickými prostriedkami,



príslušné prevádzkové podmienky,



opatrenia zodpovedajúce požiadavkám stanoveným v článku 18 ods. 4 písm. b) až f)
zavedené výrobcom a odporúčané používateľom,



informácie o zvyškovom uvoľňovaní a následnej expozícii, ktorá sa vyskytuje napriek
opatreniam dôkladného uchovávania technickými prostriedkami a



dostupné príslušné fyzikálno-chemické toxikologické a eko-toxikologické informácie
a príslušnú referenčnú alebo prahovú hodnotu (napr. limity expozície v pracovnom
prostredí Spoločenstva).

aspekty

prispievajúce

Na uľahčenie procesu posúdenia dosiahnutia prísne kontrolovaných podmienok obsahuje
príloha 1 indikatívny a nie úplný zoznam otázok, ktoré je možné zohľadniť. Tento zoznam má
podporovať štruktúrované hodnotenie a dokumentáciu zo strany registrujúceho na
rozhodnutie, či sa uplatňujú prísne kontrolované podmienky. Bude to vyžadovať rozsiahle
údaje od odborníkov (napr. manažérov daného miesta, inžinierov).
Je potrebné poznamenať, že registrujúci prepravovaných izolovaných medziproduktov
nemusí od používateľov získať prístup k dôverným obchodným informáciám (napr. úplné
podrobnosti technológie procesu a/alebo konštrukcie a pod.). Dôvodom je, že za zaručenie
toho, že medziprodukt sa používa za prísne kontrolovaných podmienok, je zodpovedný
používateľ, ktorý to musí potvrdiť registrujúcemu.
Príklad všeobecného formátu na dokumentovanie spôsobu výroby a používania látky za
prísne kontrolovaných podmienok je uvedený v prílohe 2. Mal by obsahovať informácie
a odôvodnenie príslušných otázok vznesených v prílohe 1. Majte na pamäti, že aj informácie
vytvorené na účely iných právnych predpisov (napríklad predpisy o ochrane pracovníkov) je
možné použiť ako prvok na preukázanie uplatňovania prísne kontrolovaných podmienok.
Dokumentácia k registrácii má obsahovať informácie o opatreniach na riadenie rizík, ktoré
boli použité v mieste výroby a ktoré sa odporúčajú používateľovi na dosiahnutie prísne
kontrolovaných podmienok. Pri dokumentovaní riadenia rizík sa môžu použiť existujúce
legislatívne rámce alebo priemyselné štandardy. Formát v prílohe 3 sa odporúča na
vysvetlenie opatrení na riadenie rizík v dokumentácii k registrácii. Mal by byť priložený
v časti 13 aplikácie IUCLID s názvom súboru „RMM_details“.

2.1.1

Dôkladné uchovávanie látky technickými prostriedkami

Dôkladné uchovávanie sa dosahuje technickým návrhom procesu a zariadenia, ktorých
cieľom je zabraňovať uvoľneniam. Fyzikálno-chemické vlastnosti látky sú faktorom, ktorý
treba zohľadniť pri rozhodovaní o správnom návrhu na dosiahnutie dôkladného
uchovávania, prípadne spolu s podmienkami procesu. Dôkladné uchovávanie sa vzťahuje
na zaobchádzanie s medziproduktmi v akomkoľvek rozsahu. Uvoľňovaniu látky by sa malo
zabrániť systémami uchovávania, napríklad kombináciami vhodných mechanických zábran
(napr. uzavreté priestory) a vzduchových dynamických prekážok (napr. lokálne podtlakové
vetranie ako integrálna súčasť uchovávania a rozdielový tlak).
Podľa článku 18 ods. 4:
„látka je počas svojho celého životného cyklu vrátane výroby, odstraňovania nečistôt,
čistenia a údržby zariadenia, odberu vzoriek, analýzy, plnenia a vyprázdňovania zariadení
alebo nádob, zneškodňovania alebo čistenia a skladovania dôkladne uchovávaná
v uzavretom prostredí pomocou technických prostriedkov“.
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Na to, aby bolo možné potvrdiť a dokumentovať dôkladné uchovávanie látky, registrujúci by
mal charakterizovať podmienky procesov a použité zariadenia počas celého jej životného
cyklu, pričom je potrebné zohľadniť fyzikálno-chemické vlastnosti látky.
Opis týchto technických prostriedkov a podmienok by mal umožňovať identifikáciu možnej
zvyškovej expozície pracovníkov a životného prostredia látkou. V tomto opise by sa mali
napríklad uviesť prostriedky dôkladného uchovávania pre jednotlivé funkčné prvky (tlakové
nádoby, tesnenia, vrecia, kontajnery, sudy a pod.) zahrnuté počas celého procesu, ako je
výroba, presun (napĺňanie, vyprázdnenie a pod.) alebo odber vzoriek látky, keď sa dá
očakávať potenciálny únik na pracovisko alebo do životného prostredia.
V rámci celkového procesu dôkladného uchovávania sa na jednotlivé kroky spracovania
môžu použiť rozličné stratégie uchovávania. Napríklad opatrenia na uchovávanie pre i)
napĺňanie a vyprázdňovanie zariadenia (hadicovými vedeniami, potrubnými spojmi), ii) odber
vzoriek (presun z jednej nádoby do druhej prostredníctvom uzavretej sondy na odber
vzoriek), iii) vykonávanie čistenia a údržby a iv) presun a riadenie izolovaného produktu vo
veľkom prostredníctvom potrubí a špeciálnych objemných skladovacích zariadení sa môžu
navzájom odlišovať.
Príklady technických opatrení, ktoré by bolo možné uplatniť na zabezpečenie dôkladného
uchovávania, sú uvedené v príkladoch 2 – 7 na ochranu pracovníkov a životného prostredia
v rozličných priemyselných odvetviach. Tieto príklady nie sú v žiadnom prípade záväzné ani
vyčerpávajúce, ale znázorňujú typy opatrení alebo niektoré špecifické prevádzkové jednotky
(napr. plnenie, vyprázdňovanie a zaobchádzanie s látkou), ktoré je možné použiť.
Príklad 2 objasňuje, ako systematicky určovať vhodnú stratégiu uchovávania na základe
prístupu delenia na pásma kontroly (control banding) opísaného v knihe s názvom
Containment systems - A design guide, ktorej autormi sú Nigel Hirst, Mike Brocklebank
a Martyn Ryder a ktorú v roku 2002 vydal ústav Institution of Chemical Engineers (IChemE)
UK.
Prístup delenia na pásma kontroly v príklade 2 pozostáva z 5 úrovní kontroly. Úroveň 1
predstavuje najnižšiu úroveň kontroly (nepovažuje sa za dôkladné uchovávanie), jediné
zavedené technické opatrenie je všeobecné vetranie. V úrovni uchovávania 2 sa používa
lokálne podtlakové vetranie, ktoré však nie je ďalej integrované do systému mechanických
prekážok. Keďže s látkou sa naďalej narába priamo a môžu sa vyžadovať osobné ochranné
prostriedky, úroveň 2 vo všeobecnosti neprispieva k dôkladnému uchovávaniu. Lokálne
podtlakové vetranie však môže byť integrálnou súčasťou stratégie úrovne uchovávania 3,
ktorá okrem toho vyžaduje čiastočný alebo úplný uzavretý priestor. Nasledujúci príklad
stratégie uvádza rukavicové otvory a priamu väzbu, hoci existujú aj iné technické riešenia.
Úroveň uzavretia mechanickými prekážkami sa zvyšuje od stratégie 3 po stratégiu 5, ktorá
predstavuje veľmi vysokú úroveň uchovávania a vyžaduje plne automatizovaný uzavretý
proces. Každá úroveň uchovávania obsahuje príslušnú stratégiu uchovávania, ktorá
poskytuje jasné praktické odporúčania týkajúce sa návrhu a zariadenia procesu, údržby,
prístupu, skúšania a testovania, čistenia a udržiavania poriadku, osobných ochranných
prostriedkov, školení a dohľadu. Inými slovami, stratégia uchovávania vymedzuje kritériá
dôkladného uchovávania na praktickej úrovni.
Príklad 2: Stratégie uchovávania na zaobchádzanie s látkami (príklad technických
opatrení)
.
Názorný príklad sa nachádza v 5 základných schémach opisujúcich jednotlivé stratégie. (Zdroj: Hirst
H., Brocklebank M., Ryder M. (Eds), Containments Systems - A Design guide, Institution of Chemicals
Engineers (IChemE), 2002.
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Poznámka: Názorné príklady týkajúce sa technickej implementácie týchto stratégií sa
nachádzajú v usmerneniach k predpisom na kontrolu zdraviu nebezpečných látok 13

13

http://www.hse.gov.uk/pubns/guidance/crseries.htm

15

Usmernenie k medziproduktom

Verzia 2 – december 2010

Príklad 3: Farmaceutický priemysel: príklady technických opatrení na ochranu
pracovníkov a životného prostredia
Uchovávanie sa používa na predchádzanie expozície pracovníkov a životného prostredia. Návrh a výber
kontrolných technológií a zariadení je založený na skupine kritérií založených na výkone. Cieľom výberu
kontrolných opatrení je kontrolovať a predchádzať únikom pri zdroji. Príklady technických opatrení:
Presun pomocou priamej väzby a uzavretých systémov, napríklad:
 toky zvislých procesov,
 špeciálne ventily, napríklad s oddelenými škrtiacimi klapkami,
 vákuový prenos.
Úplne uzavretý proces, presun pomocou priamej väzby, technológia prekážok/izolátorov, napríklad:
 technológia izolácie, napr. izolátory,
 objemné nádoby na medziprodukty s oddelenými škrtiacimi klapkami,
 izolátory s mäkkými stenami (suché vrecká),
 systémy rýchleho prenosu alfa beta na uzavretých nádobách,
 špecializované systémy vákuového prenosu.

Príklad 4: Petrochemický priemysel: príklad technických opatrení na ochranu
pracovníkov a životného prostredia
S objemnými petrochemickými medziproduktmi sa bude nemenne zaobchádzať v chemickej prevádzke
s vysokou integritou, ktorá je navrhnutá tak, aby sa minimalizoval potenciál pre emisie do vzduchu
a vody. Medzi typické príklady zavedených kontrolných opatrení a systémov na zabezpečenie takýchto
prísne kontrolovaných podmienok patria:
 uzavreté presuny, ktoré majú zabrániť únikom, napríklad samovypúšťacie prechodové linky,
 metódy plnenia a vyprázdňovania materiálu s vysokou integritou (napr. suché zachytávacie spoje,
zachytávanie a rekuperácia výparov),
 prevádzka navrhnutá na uľahčenie vypúšťania a oplachovania zariadení prevádzky pred údržbou,
s recykláciou alebo vhodnou likvidáciou odpadov,
 tesnenia ventilov a prírub s vysokou integritou (nízkymi emisiami),
 vnútorné kontroly procesu alebo uzavreté systémy na odber vzoriek z procesu,
 čerpadlá s nízkymi emisiami, napr. zapuzdrené, magnetické, mechanické tesnenia,
 rutinné monitorovanie a kontrola netesností na zníženie prchavých emisií.

Príklad 5: Odvetvie čistých chemikálií: príklady technických a organizačných opatrení
na ochranu pracovníkov a životného prostredia
Zaobchádzanie s chemikáliami v dávkových zariadeniach čistých chemikálií vyžaduje, aby technológie
a systémy prevádzky boli navrhnuté tak, aby predchádzali emisiám do vzduchu a vody. Medzi typické
príklady kontrolných opatrení a systémov, s ktorými je možné sa stretnúť a ktoré majú za cieľ
zabezpečenie takýchto prísne kontrolovaných podmienok, patria:
 presun materiálov cez uzavreté systémy (napr. stredne objemné kontajnery, ako sú napr. kontajnery
IBC),
 uzavreté a vetrané napúšťacie systémy (napr. rezačky vreciek s integrálnou likvidáciou obalov),
 reakčná nádoba udržiavaná v podtlaku (negatívnom tlaku). Odpadový vzduch sa filtruje a následne
spáli. Nádoby sú spojené pevnými potrubiami,
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 vypúšťanie navrhnuté tak, aby sa minimalizovali emisie (napríklad do sudov/kadí pomocou
pneumatických napĺňacích hláv a spojitých puzdier, spojenie veľkých vakov v plne uzavretom
priestore (napr. suchá skriňa),
 používanie kontajnerov vybavených vnútornými systémami na balenie a prepravu medziproduktov,
 prevádzka navrhnutá na uľahčenie vypúšťania a oplachovania (a detoxikácie) zariadení pred
údržbou,
 maximálne využívanie automatizovaných systémov kontroly procesu na minimalizáciu ručných
zásahov,
 uzavreté systémy na odber vzoriek z procesu (napr. vetrané skrinky alebo tlakové nádoby na vzorky),
 plnenie a vyprázdňovanie v uzavretej zbernej nádobe na predchádzanie vytečenia do odpadovej
vody.

Príklad 6: Chemický priemysel: napúšťanie a vypúšťanie kvapalných produktov do/zo
železničných vozňov
Napúšťanie a vypúšťanie kvapalných produktov do/zo železničných vozňov.
Látka sa uloží do skladovacích nádrží a napustí sa do železničného vozňa na účely prepravy na iné
miesto výroby.










Železničné vozne sa napúšťajú pomocou pripojovacích ramien.
Informatizované riadiace systémy zabezpečujú, aby sa napúšťanie mohlo začať až po správnom
pripojení ramena.
Nakoniec sa pred odpojením ramená opláchnu dusíkom a plynná látka sa spolu s kvapalnou fázou
odošle naspäť do nádrže na recykláciu.
Rameno sa vypustí do kontajnera a tento obsah sa opätovne vloží do zariadenia cez ohybné
hadice.
Ohybné hadice sa vyčistia a voda sa zachytí na úpravu.
Uplatňujú sa prevádzkové podmienky a prísne kontrolované podmienky na ochranu pracovníkov
a životného prostredia.
Napúšťanie do vozňa sa uskutočňuje prostredníctvom automatizovaného pripojovacieho ramena
vybaveného koncovkou s odporúčaným priemerom (DN 80 pre kvapaliny a DN 50 pre plyny).
Všetky spoje sú vybavené systémom potrubných zátok ONIS, vďaka čomu sa predchádza
zvyškovým nebezpečným chemikáliám.

Príklad 7: Chemický a petrochemický priemysel: príklady technických opatrení na
ochranu pracovníkov a životného prostredia
Skladovacie nádrže na vysoko prchavé látky sú vybavené plávajúcim interným krytom a dvojitým
mechanickým tesnením.
Príklady technických opatrení:
 uzavreté presuny, ktoré majú zabrániť únikom (napríklad samovypúšťacie prechodové linky),
 prevádzka navrhnutá na uľahčenie vypúšťania a oplachovania pred údržbou,
 tesnenia ventilov a prírub s vysokou integritou (nízkymi emisiami), pričom trieda
 typu ventilu je v súlade s triedou tesnosti pre prchavé emisie, špecifikovanými prírubovými tesneniami
a vlastnosťami medziproduktu,
 rutinné monitorovanie a kontrola netesností na zníženie prchavých emisií,
 skladovacie nádrže sú vybavené plávajúcim interným krytom a dvojitým mechanickým tesnením,
 systémy sa nachádzajú na betónových základniach v rámci hrádze s kapacitou podľa
environmentálneho povolenia. Podlaha nádrže a základňové časti stien sú tiež natreté na
predchádzanie korózii. Nádrže sú katodicky chránené. Skladovacie nádrže sú nainštalované
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s úrovňami kontroly zahŕňajúcimi alarmy vysokej a veľmi vysokej úrovne a nezávislým alarmom
vysokej úrovne.
Napúšťanie a vypúšťanie prchavých kvapalných látok do/z pevných nádrží, nádrží nákladných vozidiel
a železničných vozňov. Príklady technických opatrení na uchovávanie a minimalizáciu uvoľňovania
počas napúšťania a vypúšťania.












plnenie zvrchu cez klenuté veko s kužeľom a s rekuperáciou výparov,
plnenie zvrchu s ponornou trubicou a s rekuperáciou výparov,
plnenie zvrchu s ponornou trubicou a so zachytávaním inertných plynov,
plnenie zospodu s uzavretou šachtou a s rekuperáciou výparov,
plnenie zospodu s uzavretou šachtou a so zachytávaním,
vypúšťanie zospodu stlačeným vzduchom alebo inertným plynom,
vypúšťanie zospodu čerpadlom s uzavretou šachtou a s prívodom vzduchu,
vypúšťanie zospodu gravitáciou s uzavretou šachtou a s návratom výparov,
vypúšťanie zospodu čerpadlom s uzavretou šachtou a s návratom výparov,
vypúšťanie zospodu čerpadlom s uzavretou šachtou a s inertným plynom,
vypúšťanie zvrchu čerpadlom s uzavretou šachtou a s návratom výparov.

Namerané údaje o uvoľňovaní a expozícii sú užitočným prvkom preukázania dosahovania
dôkladného uchovávania. Ak takéto údaje nie sú k dispozícii, na tento účel sa môžu použiť
spoľahlivé modelové výpočty expozície.

2.1.2

Procesné a kontrolné technológie na minimalizáciu emisií a následnej
expozície

Uvoľňovanie a následná expozícia, ktoré sa vyskytujú napriek dôkladnému uchovávaniu
technickými prostriedkami procesu, sa musia minimalizovať procesnými a kontrolnými
technológiami. Napríklad v prípade emisií do odpadových vôd (aj počas procesov čistenia
a údržby) prísne kontrolované podmienky zahŕňajú techniky na minimalizáciu emisií, napríklad
spaľovaním odpadovej vody alebo odstraňovaním látok úpravou odpadovej vody pred jej
vypustením do životného prostredia. Rovnaký prístup sa vzťahuje aj na emisie do vzduchu.
Niekoľko techník na kontrolu emisií do životného prostredia je uvedených v príklade 8.
Účinnosť metód použitých na minimalizáciu emisií a následnej expozície by mala byť opísaná
v podrobnej dokumentácii, ktorá by mala byť uchovávaná na mieste. Okrem toho môže byť
potrebné uviesť v dokumentácii k registrácii podrobnosti o týchto metódach (napr. účinnosť).
Dokumentovanie a opis použitých metód môžu byť založené na licencii alebo povolení
spoločnosti v rámci IPKZ, pokiaľ je k dispozícii dostatočná a primeraná dokumentácia o zhode
s podmienkami povolenia sú preukázané prísne kontrolované podmienky. Vo všeobecnosti je
ako východiskový bod na preukázanie účinnosti procesných a kontrolných technológií
z perspektívy minimalizácie možné použiť príslušný referenčný dokument o najlepších
dostupných technikách (BREF) 14 IPKZ (smernica 2008/1/ES). Príklady takýchto kontrolných
techník sa nachádzajú v referenčných dokumentoch o spracúvaní v chemickom priemysle
a o systémoch úpravy a riadenia odpadových vôd a plynov v chemickom priemysle.
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Príklad 8: príklady technických opatrení na kontrolu emisií do životného prostredia
Spaľovanie odpadového plynu: úplné zneškodnenie odpadových plynov pri vysokých teplotách počas
určeného minimálneho času zotrvania podľa výpočtu inžiniera.
●

Kondenzátor: nízkoteplotné zariadenia, prostredníctvom ktorých sa odvádzajú odpadové
výpary a ktoré umožňujú ich skvapalnenie a zber.

●

Premývačka: k dispozícii je niekoľko typov. Zvyčajne naplnené stĺpy, okolo ktorých cirkuluje
vhodné množstvo premývacieho roztoku, podľa špecifikácie inžiniera. Odpadové výpary
z procesu alebo miesta sú odvedené cez premývačku, čo spôsobí, že výpary sa zachytia
v premývacom roztoku. Premývací odpadový roztok odpadu sa potom zlikviduje spálením.

●

Filter HEPA: filter na zachytávanie malých čiastočiek. Vzduch z miesta alebo zo zariadenia
prechádza cez filter pred vypustením do atmosféry. Kontaminovaný filter sa potom zlikviduje
spálením.

●

ČOV: čistička odpadových vôd je biologický alebo fyzikálno-chemický systém, do ktorého
prúdia prúdy odpadovej vody z procesu a čistiace a umývacie roztoky. Stopy látky sa
odstránia z vody pred jej vypustením do životného prostredia. Upozornenie: To, či ČOV spĺňa
požiadavky na minimalizáciu, závisí od vnútorných vlastností látky. Príklad:
– Uvoľňovanie látok, ktoré nie sú biodegradovateľné, sa nedá minimalizovať
biologickou úpravou.
– Uvoľňovanie látok adsorbovaných do formy na zachytávanie pevných častíc počas
úpravy sa považuje za minimalizované len v prípade, že následnou úpravou kalu
dochádza k likvidácii látku.

●

Kryogénna úprava: kondenzátor, ktorý pracuje pri veľmi nízkych teplotách a ktorý zachytáva
kondenzovateľné materiály ako kvapaliny alebo pevné častice. Táto kvapalina alebo pevné
častice sa potom zlikvidujú spálením.

●

Biofilter: Biofilter je biologický systém, v ktorom sa niektoré látky vo ventilačných systémoch
odbúravajú mikroorganizmami.

2.1.3

Zaobchádzanie vyškolených pracovníkov s látkou

Na to, aby sa minimalizovali emisie a následné expozície, s látkou môžu zaobchádzať len
vyškolení a oprávnení pracovníci (článok 18 ods. 4 písm. c)). Ako minimálne opatrenie by
pracovníci, ktorí zaobchádzajú s medziproduktmi, mali mať k dispozícii:


školenia a informácie o procese prevádzkových postupoch pre konkrétne úlohy,
vhodných opatreniach, pracovných postupoch počas nefunkčnosti procesu a v prípade
nehôd, ako aj kroky, ktoré je potrebné podniknúť na vlastnú ochranu a ochranu iných
pracovníkov na pracovisku. Príslušné záznamy a dokumentácia o školení by mali byť
k dispozícii na mieste,



prístup ku karte bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje informácie o nebezpečných
vlastnostiach a o vlastnostiach PBT/vPvB látky, ako sú napríklad jej identifikácia,
bezpečnostné a zdravotné riziká, príslušné hodnoty expozície na pracovisku (platné pre
EÚ a v príslušnej krajine) a ďalšie príslušné ustanovenia právnych predpisov.

Tieto postupy by sa mali uplatniť na všetkých pracovníkov, ktorí zaobchádzajú s látkou,
vrátane pracovníkov vykonávajúcich čistiace a údržbové práce.
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Prípady nehody a prípady vzniku odpadu

Musia sa zaviesť procesné a kontrolné technológie, ktoré sa používajú na minimalizáciu
emisií v prípadoch nehôd a v prípadoch vzniku odpadu (článok 18 ods. 4 písm. e)). Pri tom
je možné využiť objasnenia v smernici 96/82/ES o kontrole nebezpečenstiev veľkých havárií
s prítomnosťou nebezpečných látok a smernici 94/9/ES o zariadeniach a ochranných
systémoch určených na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére a realizovať príslušné
požiadavky. Upozornenie: V otázkach spracovania odpadu sa odporúča prečítať si
referenčné informácie v príslušných technikách v dokumente BREF o systémoch úpravy
a riadenia odpadových vôd a plynov v chemickom priemysle 15 .

2.1.5

Systémy riadenia

Systémy riadenia sú dobrou voľbou na zaručenie správneho uplatňovania opatrení na
riadenie rizík. Systém riadenia zahŕňa príslušné prevádzkové postupy, ktoré zaručia, že
kontrolné opatrenia sa naozaj uplatňujú 16 . Takýto systém môže takisto určovať
zodpovednosti za riadenie, autorizačné postupy (napr. na údržbu alebo otvorenie
zariadenia), požiadavky na prehliadku a audit a pod.
Na každom mieste by riadiaci systém mal obsahovať odkazy na postupy na predchádzanie
nehodám a reakcie. Môže byť vhodné prepojiť tento systém s prevádzkovým technickým
riadiacim systémom. V prípade prepravovaného medziproduktu potrebuje každá zúčastnená
strana (dodávateľ aj odberateľ) systém riadenia na zaručenie dôkladného uchovávania
a kontrolovaných podmienok počas životného cyklu medziproduktu.

2.1.6

Zhrnutie zásad

Zhrnutie kľúčových zásad prísne kontrolovaných podmienok na registráciu medziproduktov
podľa článku 17 a článku 18 nariadenia REACH:


Všetky podmienky článku 18 ods. 4 musia byť splnené súčasne. Celý životný cyklus
medziproduktu musí prebiehať za prísne kontrolovaných podmienok.



Ak sú deklarované prísne kontrolované podmienky, charakterizácia rizík sa nedá použiť
na odôvodnenie nedostatočného alebo žiadneho dôkladného uchovávania a technológií
na minimalizáciu emisií.



Návrh dôkladného uchovávania musí predchádzať expozícii pracovníkov látke
(technickými prostriedkami) a uvoľňovaniu látky do životného prostredia. Na dosiahnutie
tohto cieľa musí byť identifikovaná najúčinnejšia stratégia dôkladného uchovávania pre
každý konkrétny krok procesu so zohľadnením podmienok procesu a fyzikálnochemických vlastností medziproduktu. Stratégia uchovávania môže pozostávať
z kombinácie mechanických a vzduchových dynamických prekážok.



Technické prostriedky uchovávania a kontrolné technológie sa vždy musia zvážiť
v kontexte s procesnou kontrolou a školením pracovníkov. Dôkladné uchovávanie
a procesná kontrola (vrátanie školení) sú teda spoločne prvkami stratégie prísne
kontrolovaných podmienok.

15

http://eippcb.jrc.es/reference/cww.html

16

Systémy riadenia v praxi zahŕňajú štruktúru na reakciu na nehody a preukazujú súlad s príslušnými právnymi
predpismi a normami týkajúcimi sa bezpečnosti pri práci a ochrany životného prostredia.
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Údaje o uvoľňovaní a expozícii sú ďalším užitočným prvkom overenia dosahovania
dôkladného uchovávania. Na tento účel sa môžu použiť aj spoľahlivé modelové
výpočty expozície.

2.2

Požiadavky na registráciu pre medziprodukty izolované na
mieste

Medziprodukty izolované na mieste v množstvách 1 tona a viac ročne sa musia
zaregistrovať u agentúry. Na to, aby mohol výrobca využívať výhody miernejších
registračných povinností pre medziprodukty izolované na mieste, musí potvrdiť, že látka sa
vyrába a používa iba za prísne kontrolovaných podmienok počas celého svojho životného
cyklu podľa vymedzenia v článku 17 ods. 3 (pozri aj časť 2.1).
Podľa článku 17 ods. 2 sa požadujú tieto informácie:


Identita výrobcu: informácie, ktoré je potrebné predložiť, sú uvedené v časti
8.2.2.3 usmernenia k registrácii.



Identita medziproduktu: je potrebné predložiť rovnaké informácie na identifikáciu
látky, ako sa vyžadujú pre úplnú registráciu (pozri časť 8.2.2.3 usmernenia
k registrácii), s výnimkou opisov analytických metód (časť 2.3.5 až 2.3.7 prílohy VI),
ktoré sa nevyžadujú.



Klasifikácia medziproduktu: registrujúci musí určiť klasifikáciu svojej látky vo
vzťahu k fyzikálno-chemickým vlastnostiam, životnému prostrediu a zdraviu ľudí.
Táto klasifikácia musí byť zdokumentovaná v sekcii 2 aplikácie IUCLID 5 v časti
s názvom klasifikácia. Ďalšie usmernenia ku klasifikácii a označovaniu sú
k dispozícii v časti 8.2.2.4 usmernenia k registrácii.



Všetky dostupné existujúce informácie o fyzikálnochemických vlastnostiach
medziproduktu a jeho účinkoch na zdravie ľudí alebo životné prostredie: ak je
registrujúci legitímnym vlastníkom úplnej správy štúdie alebo má povolenie sa na ňu
odvolávať (úplná správa štúdie alebo zhrnutie štúdie sa môžu voľne využívať po
minimálne 12 rokoch od ich predloženia v rámci registračného procesu (článok 25
ods. 3), predloží zhrnutie štúdie v rámci svojej registrácie, okrem prípadov spoločnej
registrácie, keď tieto informácie predkladá hlavný registrujúci (pozri časť 2.5).
Postup prípravy súhrnu štúdie je opísaný v časti 8.2.2.4 usmernenia k registrácii.



Stručný všeobecný opis použitia: pre izolované medziprodukty sa vyžaduje len
stručný všeobecný opis identifikovaných použití látky podľa pokynov v sekcii 3.5
prílohy VI. Podrobnejšie informácie o tom, ktoré informácie je nutné predložiť, sa
nachádzajú v časti 8.2.2.5 usmernenia k registrácii.
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Podrobnosti o uplatňovaných opatreniach na riadenie rizík: podrobnosti
o opatreniach na riadenie rizík by sa mali uviesť v sekcii 13 aplikácie IUCLID
(samostatná správa o opatreniach na riadenie rizík, formát pozri prílohu 3).
Informácie musia zahŕňať opis účinnosti uplatňovaných opatrení na riadenie rizík,
ktorý je dostatočný na preukázanie, že látka je dôkladne uchovávaná počas celého
jej životného cyklu a že sa vyrába a používa za prísne kontrolovaných podmienok.
Ďalšie informácie o opise uplatňovaných opatrení na riadenie rizík a ich účinnosti sa
nachádzajú v prílohe 3.

Ak z dostupných informácií a poznatkov o procese registrujúci nedokáže dospieť k záveru,
že látka sa vyrába a používa za prísne kontrolovaných podmienok, musí sa predložiť úplná
registrácia v súlade s článkom 10 podľa opisu v usmernení k registrácii.
Pokiaľ ide o oznámenie o opatreniach na riadenie rizík používateľom medziproduktu,
v sekcii 8.2 prílohy II k nariadeniu Komisie č. 453/2010 17 sa uvádza, že: Ak bola látka
zaregistrovaná ako izolovaný medziprodukt (na mieste alebo prepravovaný), dodávateľ
uvádza, že táto karta bezpečnostných údajov je v súlade so špecifickými podmienkami,
o ktoré sa opiera pri odôvodnení registrácie podľa článku 17 alebo 18.
V dôsledku toho je potrebné používateľovi opísať opatrenia na riadenie rizík v súlade
s ustanoveniami článku 18 ods. 4 v rámci karty bezpečnostných údajov pre medziprodukty
izolované na mieste.

2.3

Požiadavky na registráciu pre prepravované izolované
medziprodukty

Prepravované izolované medziprodukty sa musia zaregistrovať u agentúry, ak sa vyrábajú
alebo dovážajú v množstvách 1 tona a viac ročne. Aby mohol výrobca alebo dovozca
využívať výhody miernejších registračných povinností pre prepravované izolované
medziprodukty, musí potvrdiť alebo uviesť, že dostal potvrdenie od používateľov látky, že
látka sa vyrába a používa iba za prísne kontrolovaných podmienok počas celého svojho
životného cyklu podľa vymedzenia v článku 18 ods. 4 (pozri aj časť 2.1).
Preto by registrujúci prepravovaného medziproduktu mal najskôr získať potrebné potvrdenie
od jednotlivých používateľov, ktorým sa látka dodáva, či sa látka používa za prísne
kontrolovaných podmienok alebo nie.
Pre prepravované izolované medziprodukty pod 1 000 ton ročne sa podľa článku 18 ods. 2
požadujú tieto informácie:


Identita výrobcu alebo dovozcu: informácie, ktoré je potrebné predložiť, sú
uvedené v časti 8.2.2.3 usmernenia k registrácii.



Identita medziproduktu: je potrebné predložiť rovnaké informácie na identifikáciu
látky, ako sa vyžadujú pre úplnú registráciu (pozri časť 8.2.2.3 usmernenia
k registrácii), s výnimkou opisu analytických metód (časť 2.3.5 až 2.3.7 prílohy VI),
ktoré sa nevyžadujú.



Klasifikácia medziproduktu: registrujúci musí určiť klasifikáciu svojej látky vo
vzťahu k fyzikálno-chemickým vlastnostiam, životnému prostrediu a zdraviu ľudí.
Táto klasifikácia musí byť zdokumentovaná v sekcii 2 aplikácie IUCLID 5 v časti

17

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 453/2010 z 20. mája 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH). Ú.
v. EÚ L 133, 31.5.2010, s. 1.

22

Usmernenie k medziproduktom

Verzia 2 – december 2010

s názvom klasifikácia. Ďalšie usmernenia ku klasifikácii a označovaniu sú
k dispozícii v časti 8.2.2.4 usmernenia k registrácii.


Všetky dostupné existujúce informácie o fyzikálno-chemických vlastnostiach
medziproduktu a jeho účinkoch na zdravie ľudí alebo životné prostredie: ak je
registrujúci legitímnym vlastníkom úplnej správy štúdie alebo má povolenie sa na ňu
odvolávať (úplná správa štúdie alebo zhrnutie štúdie sa môžu voľne využívať po
minimálne 12 rokoch od ich predloženia v rámci registračného procesu (článok 25
ods. 3), predloží zhrnutie štúdie v rámci svojej registrácie, okrem prípadov spoločnej
registrácie, keď tieto informácie predkladá hlavný registrujúci (pozri časť 2.5).
Postup prípravy súhrnu štúdie je opísaný v časti 8.2.2.6 usmernenia k registrácii.



Stručný všeobecný opis použitia: pre izolované medziprodukty sa vyžaduje len
stručný všeobecný opis identifikovaných použití látky podľa pokynov v sekcii 3.5
prílohy VI. Podrobnejšie informácie o tom, ktoré informácie je nutné predložiť, sa
nachádzajú v časti 8.2.2.5 usmernenia k registrácii.



Podrobnosti o uplatňovaných opatreniach na riadenie rizík a opatreniach
odporúčaných používateľovi podľa článku 18 ods. 4: podrobnosti o opatreniach
na riadenie rizík by sa mali uviesť v sekcii 13 aplikácie IUCLID (samostatná správa
o opatreniach na riadenie rizík, formát pozri prílohu 3). Informácie musia zahŕňať
opis účinnosti uplatňovaných opatrení na riadenie rizík, ktorý je dostatočný na
preukázanie, že látka je dôkladne uchovávaná počas celého jej životného cyklu
a že sa vyrába a používa za prísne kontrolovaných podmienok. Ďalšie informácie
o opise uplatňovaných opatrení na riadenie rizík a ich účinnosti sa nachádzajú
v prílohe 3.

V prípade prepravovaných izolovaných medziproduktov v množstvách vyšších ako 1 000 ton
ročne na výrobcu alebo dovozcu musí registrujúci uviesť aj ďalšie informácie uvedené
v prílohe VII k nariadeniu. Podrobnejšie informácie o tom, ktoré informácie je nutné
predložiť, sa nachádzajú v usmernení k registrácii.
Z dostupných informácií a poznatkov o procese na jednotlivých miestach, alebo ak takéto
potvrdenie nie je k dispozícii, nemusí byť registrujúci schopný dospieť k záveru, že látka sa
používa za prísne kontrolovaných podmienok. V takom prípade sa musí predložiť úplná
registrácia (vrátane úplnej skupiny informácií vyžadovanej pre „štandardné“ látky a opísanej
v usmernení k registrácii) so zohľadnením vyrábaného alebo dovážaného množstva látky.
Pokiaľ ide o oznámenie o opatreniach na riadenie rizík používateľom medziproduktu,
v sekcii 8.2 prílohy II k nariadeniu Komisie č. 453/2010 18 sa uvádza, že: Ak bola látka
zaregistrovaná ako izolovaný medziprodukt (na mieste alebo prepravovaný), dodávateľ
uvádza, že táto karta bezpečnostných údajov je v súlade so špecifickými podmienkami,
o ktoré sa opiera pri odôvodnení registrácie podľa článku 17 alebo 18.
V dôsledku toho je potrebné používateľovi opísať opatrenia na riadenie rizík v súlade
s ustanoveniami článku 18 ods. 4 v rámci karty bezpečnostných údajov pre prepravované
izolované medziprodukty.

18

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 453/2010 z 20. mája 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu
a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH). Ú. v. EÚ L 133,
31.5.2010, s. 1.
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Príprava
dokumentácie
medziprodukty

k registrácii

pre

izolované

V článku 111 sa požaduje, aby technická dokumentácia bola vo formáte IUCLID
(International Uniform Chemical Information Database). To znamená, že na prípravu
dokumentácie možno použiť aj iné IT nástroje, ak dokážu vytvárať presne ten istý formát.
V tomto dokumente sa opisuje len príprava dokumentácie k registrácii pomocou aplikácie
IUCLID. Poslednou verziou tohto softvéru je IUCLID 5, na ktorú sa budeme v tomto
dokumente odvolávať a v súvislosti s ktorou existuje špecifické usmernenie pre program
IUCLID. Všetky strany si môžu softvér IUCLID 5 bezplatne prevziať z internetovej stránky
programu IUCLID na adrese http://iuclid.eu, ak sa bude využívať na nekomerčné účely.
Úplná dokumentácia k registrácii by sa agentúre mala predložiť prostredníctvom systému
REACH IT podľa opisu v časti 8.2 usmernenia k registrácii.
V prípade medziproduktov aplikácia IUCLID 5 umožňuje registrujúcemu identifikovať
požiadavky na informácie pre medziprodukty izolované na mieste, prepravované izolované
medziprodukty vyrábané v množstvách do 1 000 ton a prepravované izolované
medziprodukty vyrábané v množstvách nad 1 000 ton ročne. V každom prípade sa všetky
dostupné a príslušné informácie musia uviesť v dokumentácii k registrácii. V závislosti od
výberu registrujúceho sú polia, ktoré je potrebné vyplniť v aplikácii IUCLID 5, jasne
rozlíšené.

2.5

Spoločné
predkladanie
údajov
o
medziproduktoch viacerými registrujúcimi

izolovaných

Látku, ktorá sa používa ako izolovaný medziprodukt (na mieste alebo prepravovaný), môžu
vyrábať alebo dovážať viacerí rozliční registrujúci, a to na použitie ako medziprodukt aj inak
ako medziprodukt. V takomto prípade je potrebné predložiť spoločnú registráciu. Registrujúci
musia postupovať podľa všeobecného usmernenia pre spoločnú registráciu (pozri časť 1.8.4
usmernenia k registrácii).
Na registrujúcich medziproduktov sa vzťahujú osobitné pravidlá uvedené v článku 19.
Po určení hlavného registrujúceho musí hlavný registrujúci najskôr predložiť tieto spoločné
informácie so súhlasom ostatných výrobcov alebo dovozcov:


klasifikácia medziproduktu a



všetky dostupné existujúce informácie o fyzikálno-chemických vlastnostiach
medziproduktu a jeho účinkoch na zdravie ľudí alebo životné prostredie.



V prípade, že niektorý registrujúci vyrába alebo dováža izolované prepravované
medziprodukty v množstvách 1 000 ton alebo viac, odporúča sa, aby hlavný
registrujúci poskytol informácie v prílohe VII v súlade s článkom 18 ods. 3.

Každý registrujúci potom samostatne predloží osobitné informácie:


identita výrobcu,



identita medziproduktu,



stručný všeobecný opis použitia (napr. medziprodukt na chemickú syntézu),



podrobnosti o uplatňovaných opatrenia na riadenie rizík.

Ak jeden z registrujúcich nechce predložiť informácie o klasifikácii alebo o fyzikálnochemických vlastnostiach medziproduktu a jeho účinkoch na zdravie ľudí alebo životné
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prostredie spoločne, môže to urobiť osobitne, ak na samostatné predloženie existuje jasný
dôvod v súlade s dôvodmi uvedenými v článku 19 ods. 2. Možné dôvody sú:


bolo by preňho neprimerane nákladné predkladať ich spoločne alebo



spoločné predkladanie informácií by viedlo k odhaleniu informácií, ktoré považuje za
komerčne citlivé a pravdepodobne by mu spôsobili závažnú obchodnú ujmu alebo



nesúhlasí s hlavným registrujúcim vo výbere týchto informácií.

Všeobecné pokyny o postupe zdokumentovania dôvodov na samostatné predloženie údajov
pri spoločnej registrácii sú podrobnejšie uvedené v usmernení k registrácii.

2.6

Časové lehoty

Na registrujúcich medziproduktov sa vzťahujú rovnaké pravidlá ako na registrujúcich iných
látok. Tieto pravidlá sú podrobne uvedené v časti 1.7 usmernenia k registrácii.
Látky už oznámené v súlade so smernicou 67/548/EHS sa považujú za registrované. Predsa
však platia určité ustanovenia, ktoré sú podrobne uvedené v časti 1.6.5.3 usmernenia
k registrácii.

2.7

Registračný poplatok

Registračné poplatky sú uvedené v nariadení o poplatkoch (ES) č. 340/2008.
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PRÍLOHA 1: Názorný zoznam problémov, ktoré možno
zohľadniť pri kontrole, či sa izolované medziprodukty
vyrábajú a používajú za prísne kontrolovaných podmienok
Tento zoznam môže použiť


registrujúci izolovaného medziproduktu (výrobca alebo dovozca) a



používateľ medziproduktu, ktorý chce registrujúcemu potvrdiť, že jeho
používanie sa uskutočňuje za prísne kontrolovaných podmienok.

Dokumentácia musí obsahovať odôvodnenie príslušných otázok uvedených ďalej.
1. Bol zohľadnený životný cyklus látky?
a) Výroba medziproduktu? Nepretržitá prevádzka alebo dávková prevádzka?
Rozsah prevádzky?
b) Používanie medziproduktu? Nepretržitá prevádzka alebo dávková prevádzka?
Rozsah prevádzky?
c) Proces finálnej syntézy?
d) Krok na odstránenie nečistôt?
e) Odoberanie a analýza vzoriek?
f)

Plnenie a vyprázdňovanie zariadenia alebo nádob alebo iný presun látky?

g) Skladovanie?
h) Spracovanie odpadu?
2. Je zavedené dôkladné uchovávanie technickými prostriedkami?
a) Látka je dôkladne uchovávaná týmito prostriedkami (pozri kroky životného cyklu
a procesu uvedené v kroku 1): …..
b) Postupy na zaručenie uchovávania sa uplatňujú a zachovávajú počas všetkých
fáz výroby a spracovania
c) Je zavedený systém riadenia
d) Vykonávanie existujúcich právnych predpisov EÚ
e) Vykonávajú sa opatrenia monitorovania na kontrolu potenciálnych zvyškových
emisií. To zahŕňa: ……
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3. Používajú sa procesné a kontrolné technológie na minimalizáciu emisií?
a) Zvyškové emisie z dôkladného uchovávania sa vyskytujú počas týchto krokov
procesu. ……. Tieto emisie sa minimalizujú týmito procesnými a kontrolnými
technikami (vyžaduje sa rozlíšenie z hľadiska pracovísk a prostredia): …….
b) Emisie z odstraňovania nečistôt, čistenia a údržby po nehodách sa minimalizujú
týmito procesnými a kontrolnými technikami (vyžaduje sa rozlíšenie z hľadiska
pracovísk a prostredia): ……….
c) Emisie z odstraňovania nečistôt, čistenia a údržby sa minimalizujú týmito
procesnými a kontrolnými technikami (vyžaduje sa rozlíšenie z hľadiska
pracovísk a prostredia): ……….
d) Emisie zo spracovania odpadu sa minimalizujú týmito procesnými a kontrolnými
technikami (vyžaduje sa rozlíšenie z hľadiska pracovísk a prostredia):
4. Zaobchádzajú s látkou len riadne vyškolení a oprávnení pracovníci?
a) Na túto látku alebo proces sa vzťahuje príslušné školenie alebo systém
udeľovania oprávnení
b) Postup zaručuje, že s látkou zaobchádzajú len riadne vyškolení a oprávnení
pracovníci
c) Sú zohľadnené aj iné legislatívne rámce regulujúce zaobchádzanie s látkou
5. Vykonávajú sa špeciálne postupy pred otvorením systému a vstupom doň počas
čistenia údržbových prác?
a) Procesné postupy na uchovávanie počas čistenia a údržby sú zohľadnené
v prevádzke a v projekte podľa vhodnosti pre miesto
b) Kontroly systému prevádzkových postupov zahŕňajú čistenie a údržbu zariadenia
procesu
c) Počas čistenia údržby sa uplatňujú opatrenia na riadenie rizík
d) Osobitné postupy pred otvorením systému. Zahŕňajú napríklad prečistenie
a premytie a …… (ďalej špecifikujte)
6. Sú postupy zaobchádzania s látkou dobre zdokumentované a kontrolované
prevádzkovateľom miesta?
a) Pracovné postupy boli posúdené a sú zdokumentované.
7. Pre prepravované izolované medziprodukty:
a) Potvrdenie zdokumentovania, že syntéza iných látok z daného medziproduktu
prebieha na iných miestach za prísne kontrolovaných podmienok
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PRÍLOHA 2: Príklad formátu zdokumentovania vlastných
informácií o prísne kontrolovaných podmienkach
izolovaných medziproduktov
Tento formát môže použiť


registrujúci izolovaného medziproduktu (výrobca alebo dovozca) a



používateľ medziproduktu, ktorý chce registrujúcemu potvrdiť, že jeho
používanie sa uskutočňuje za prísne kontrolovaných podmienok.

1. Opis technologického procesu použitého pri výrobe.
2. Opis používaní látky.
Uveďte opis používaní látky na jednotlivých miestach.
Dbajte na to, aby ste zahrnuli každý príslušný proces skladovania, spracovania
a syntézy konečnej látky.
3. Je látka dôkladne uchovávaná:
a. Počas výrobného procesu?


Opis procesu a technických prostriedkov uchovávania látky.



Identifikácia možných emisií:


na pracovisko,



do životného prostredia.



Modelovanie odhadov alebo príslušné údaje o monitorovaní v prípade
potreby



Zavedené postupy a systémy na zachovanie súladu s existujúcimi
právnymi predpismi v oblasti ochrany zdravia, bezpečnosti a životného
prostredia.

b. Počas používania?


Opis procesu a technických prostriedkov uchovávania látky.



Identifikácia možných emisií:





na pracovisko,



do životného prostredia (vzduch, odpadové vody, pôda a pod.).

Modelovanie odhadov alebo príslušné údaje o monitorovaní v prípade
potreby.

c. Počas presunov látky pred prepravou alebo po preprave?


Opis procesu a technických prostriedkov uchovávania látky.



Identifikácia možných emisií:





na pracovisko,



do životného prostredia (vzduch, odpadové vody, pôda a pod.).

Modelovanie odhadov alebo príslušné údaje o monitorovaní v prípade
potreby.
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4. Ak boli na miestach výroby alebo používania identifikované emisie, existujú
procesné a kontrolné technológie na minimalizáciu emisií a následnej
expozície?
Uveďte opis týchto zavedených procesných a kontrolných technológií vrátane technológií
používaných po nehodách a na zber a spracovanie odpadu.
5. Zaobchádzajú s látkou vyškolení a oprávnení pracovníci?


Majú pracovníci k dispozícii kartu bezpečnostných údajov látky, s ktorou
zaobchádzajú?



Sú k dispozícii dostatočné školenia a informácie o vhodných bezpečnostných
opatreniach a pracovných postupoch (správne označenie špecifických pracovísk)
na pracovisku?



Je zaručené, že s nebezpečnými látkami zaobchádzajú len vyškolení pracovníci?

Uveďte opis informácií a školení.
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PRÍLOHA 3: Formát na dokumentáciu informácií o riadení
rizík v dokumentácii k registrácii pre medziprodukty
izolované na mieste a prepravované medziprodukty
Tento formát môže použiť registrujúci izolovaného medziproduktu (výrobca alebo dovozca)
na poskytnutie základných informácií, na ktoré podmienky sa vzťahuje jeho záver, že sa
uplatňujú prísne kontrolované podmienky. Slúži na priloženie k časti 13 dokumentácie
aplikácie IUCLID s názvom súboru _RMMdetail
Poznámka: Tieto informácie nebudú zverejnené na internetových stránkach agentúry ECHA.
1. Stručný opis technologického procesu použitého pri výrobe medziproduktu
Uveďte celkový technický opis (bez podrobností). Na objasnenie môžete použiť jednoduchú
prehľadnú schému. Dbajte na to, aby opis zahŕňal všetky príslušné činnosti (prevádzkové
jednotky), ako sú napríklad syntéza, kroky na odstránenie nečistôt, čistenie a údržba, odber
vzoriek a analýza, plnenie a vyprázdňovanie, skladovanie, spracovanie odpadu.
2. Stručný opis technologických procesov použitých pri použití medziproduktu
Uveďte celkový technický opis. Na objasnenie môžete použiť jednoduchú prehľadnú
schému. Dbajte na to, aby opis zahŕňal všetky príslušné činnosti (prevádzkové jednotky),
ako sú napríklad syntéza, kroky na odstránenie nečistôt, čistenie a údržba, odber vzoriek
a analýza, plnenie a vyprázdňovanie, skladovanie, spracovanie odpadu.
3. Prostriedky dôkladného uchovávania a technológie minimalizácie, ktoré
registrujúci používa počas procesu výroby alebo používania
o

Opis technických prostriedkov na dôkladné uchovávanie látky. Uveďte odkaz
na jednotlivé činnosti (prevádzkové jednotky) a fázy životného cyklu podľa
vhodnosti (pozri prílohu 1).

o

Identifikácia zvyškových emisií:

o



na pracovisko,



do životného prostredia (vzduch, vodné toky na mieste).

Opis zavedených procesných a kontrolných technológií na minimalizáciu
emisií a následnej expozície. Približná kvantifikácia uvoľňovania a informácie
o účinnosti kontrolných techník môžu byť užitočné na preukázanie, že
technológie zaručujú dôkladné uchovávanie a minimalizáciu uvoľňovania.


na pracovisko,

 do životného prostredia (vzduch, odpadové vody, vypúšťanie
z miesta).
o

Uveďte prostriedky riadenia a školenia, ktoré obzvlášť prispievajú
k fungovaniu technických prostriedkov opísaných vyššie.
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4. Prostriedky dôkladného uchovávania a technológie minimalizácie odporúčané
používateľovi medziproduktu:
o

Opis technických prostriedkov na dôkladné uchovávanie látky. Uveďte odkaz
na jednotlivé fázy životného cyklu a činnosti (prevádzkové jednotky) podľa
vhodnosti (pozri prílohu 1).

o

Identifikácia zvyškových emisií:

o



na pracovisko,



do životného prostredia (vzduch, vodné toky na mieste).

Opis zavedených procesných a kontrolných technológií na minimalizáciu
emisií a následnej expozície. Približná kvantifikácia uvoľňovania a informácie
o účinnosti kontrolných techník môžu byť užitočné na preukázanie, že
technológie zaručujú dôkladné uchovávanie a minimalizáciu uvoľňovania.


na pracovisko,

 do životného prostredia (vzduch, odpadové vody, vypúšťanie
z miesta).
o

Uveďte prostriedky riadenia a školenia, ktoré obzvlášť prispievajú
k fungovaniu technických prostriedkov opísaných vyššie.

o

Sú tieto alebo iné postupy oznámené používateľovi medziproduktov?

5. Špeciálne postupy používané pred čistením a údržbou
o

Opis špeciálnych postupov (napríklad prečistenie alebo premytie) použitých
pred otvorením systému (všetky zahrnuté prevádzkové jednotky v rámci
životného cyklu látky) a vstupom doň na čistenie a údržbu.

o

Sú tieto alebo iné postupy oznámené používateľovi medziproduktov?

6. Opis činnosti a typu osobných ochranných prostriedkov v prípade nehôd,
incidentov, údržby a čistenia
o

Stručne uveďte činnosti a požadovaný typ osobných ochranných prostriedkov
pre činnosti uvedené vyššie (nevyžadujú sa žiadne podrobnosti).

o

Sú tieto alebo iné postupy a vhodné osobné ochranné prostriedky oznámené
používateľovi medziproduktov?

7. Informácie o odpade
o

Identifikujte fázy procesu, v ktorých sa tvorí odpad (napr. odstraňovanie
nečistôt, údržba, kontrola emisií). Stručne opíšte typ úpravy používaný na
mieste.

o

Stručne opíšte typ úpravy používaný mimo miesta.

o

Približná kvantifikácia množstva odpadu môže byť užitočná na preukázanie,
že technológie zaručujú dôkladné uchovávanie a minimalizáciu uvoľňovania.
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PRÍLOHA 4: Vymedzenie pojmu medziprodukty na základe
dohody Komisie, členských štátov a Európskej chemickej
agentúry zo 4. mája 2010 19
1 Úvod
Medziprodukty tvoria skupinu chemických látok, pre ktoré boli v rámci nariadenia REACH
stanovené osobitné ustanovenia z dôvodov funkčnosti a pre ich osobitný charakter
(odôvodnenie 41). V nariadení REACH sa rozlišuje medzi neizolovanými a izolovanými
medziproduktmi. Na neizolované medziprodukty sa nariadenie REACH nevzťahuje. Naopak,
v nariadení REACH sa stanovujú pravidlá pre izolované medziprodukty, no všeobecné
požiadavky sú výrazne obmedzené. Ide predovšetkým o to, že pri izolovaných
medziproduktoch možno využiť výhodu miernejších registračných požiadaviek za
predpokladu, že výroba a použitie týchto látok prebieha v podmienkach stanovených
v článkoch 17 a 18. Na medziprodukty izolované na mieste, ktoré sa používajú v prísne
kontrolovaných podmienkach, sa nevzťahuje hodnotenie dokumentácie, ani hodnotenie látky
(článok 49).
Na medziprodukty izolované na mieste sa nevzťahujú ustanovenia o zavedení nových
obmedzení a zmene a doplnení súčasných obmedzení (článok 68 ods. 1). Izolované
medziprodukty sú vyňaté z procesu autorizácie (článok 2 ods. 8).
Na správne uplatňovanie nariadenia REACH je potrebné jednoznačne stanoviť, či daná látka
je alebo nie je izolovaným medziproduktom. Na základe otázok predložených asistenčnému
centru agentúry ECHA a na základe skúseností z verejných konzultácií o uprednostnení
látok vzbudzujúcich veľké obavy, ktoré majú byť zaradené do prílohy XIV nariadenia REACH
(zoznam látok podliehajúcich autorizácii), možno konštatovať, že je potrebné bližšie objasniť
pojem izolované medziprodukty.
Cieľom tohto textu je teda objasniť okolnosti, za ktorých možno dané látky považovať za
medziprodukty v súlade s nariadením REACH.
Je potrebné poznamenať, že tento dokument sa nezaoberá konkrétnymi podmienkami, ktoré
musia registrujúci splniť, aby mohli využiť možnosť osobitných registračných požiadaviek
uvedených v článkoch 17 a 18 nariadenia REACH. Uvedenou problematikou sa zaoberá
Usmernenie k medziproduktom a pracuje sa aj na ďalšom usmernení ku koncepcii (prísne)
kontrolovaných podmienok.
2 Analýza vymedzenia pojmu medziproduktu (článok 3 ods. 15)
V článku 3 ods. 15 nariadenia REACH je pojem medziprodukt vymedzený ako „látka, ktorá sa
vyrába pre chemické spracovanie alebo sa pri ňom spotrebúva či používa, aby sa transformovala
na inú látku (ďalej len ‚syntéza‘)“. Pri určovaní, či daná látka je alebo nie je medziproduktom, sa
teda nezohľadňuje jej konkrétny chemický charakter, ale jej použitie nasledujúce po výrobe
danej látky.
Vymedzenie pojmu medziprodukt je preto vymedzením pojmu použitie látky ako
medziproduktu. V prípade danej látky možno za medziprodukt považovať len to množstvo tejto
látky, ktoré sa spotrebúva či používa pri chemickom spracovaní, aby sa transformovalo na inú
látku. Všetko ostatné množstvo tejto látky sa nepovažuje za medziprodukt.

19

Výsledok konečného písomného postupu, ktorý sa začal 20. apríla 2010 o dokumente CA/04/2010rev1 a ktorý
sa predkladá do pozornosti príslušným orgánom pre nariadenie REACH a nariadenie CLP.
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Toto vymedzenie zahŕňa neizolované medziprodukty, medziprodukty izolované na mieste aj
prepravované izolované medziprodukty.
V článku 3 ods. 15 písm. a) nariadenia REACH je pojem neizolovaný medziprodukt vymedzený
ako „medziprodukt, ktorý sa pri syntéze zámerne neodoberá (s výnimkou odobratia vzorky) zo
zariadenia, v ktorom syntéza prebieha“. V článku 3 ods. 15 písm. a) je tiež objasnený pojem
zariadenie obsiahnutý v predmetnom vymedzení. Pojem zariadenie teda zahŕňa všetky
zariadenia, s ktorými prichádza medziprodukt v rámci chemického procesu do kontaktu
alebo cez ktoré prechádza, okrem tých, v ktorých sa medziprodukty po výrobe skladujú.
Časť vymedzenia „zariadenie, v ktorom syntéza prebieha“ sa teda vzťahuje na zariadenia
využívané v rámci chemického procesu na výrobu a presun medziproduktov s cieľom
transformovať ich na inú látku, pokiaľ nejde o zariadenia využívané na skladovanie
medziproduktu.
Ak sa má medziprodukt považovať za neizolovaný medziprodukt, nemal by sa z takéhoto
zariadenia odoberať, s výnimkou odobratia vzorky. Neizolovaný medziprodukt sa teda
vyrába a spotrebúva v takomto zariadení určenom na chemické spracovanie.
V tomto texte sa nebudeme zaoberať ďalšími aspektmi neizolovaných medziproduktov,
keďže na tieto látky sa nevzťahuje rozsah pôsobnosti nariadenia REACH (článok 2 ods. 1
písm. c).
V článku 3 ods. 15 písm. b) nariadenia REACH je pojem medziprodukt izolovaný na mieste
vymedzený ako „medziprodukt, ktorý nespĺňa kritériá neizolovaného medziproduktu a pri
ktorom prebieha výroba medziproduktu a syntéza ďalšej látky (ďalších látok) z tohto
medziproduktu na tom istom mieste a vykonáva ju jedna alebo viac právnických osôb“. Zo
samotného vymedzenia teda vyplýva, že tieto látky sa najprv izolujú, a potom sa použijú pri
chemickom spracovaní, aby sa transformovali na inú látku. Podľa uvedeného vymedzenia
pojmu je izolovaný medziprodukt látkou, ktorá sa vyrába preto, aby sa v nasledujúcom kroku
transformovala na inú látku. Vo vymedzení sa tiež uvádza, že ak sa má daná látka
považovať za medziprodukt, je potrebné ju v takomto nasledujúcom kroku skutočne použiť
(t. j. transformovať na inú látku). Takéto použitie je teda podmienkou, určite k nemu musí
dôjsť a nestačí, ak ide len o možnosť takéhoto použitia. V prípade medziproduktov
izolovaných na mieste sa v článku 3 ods. 15 písm. b) uvádza, že tento ďalší krok by mal
prebehnúť na tom istom mieste ako výroba medziproduktu.
V článku 3 ods. 15 písm. c) nariadenia REACH je pojem prepravovaný izolovaný medziprodukt
vymedzený ako „medziprodukt, ktorý nespĺňa kritériá neizolovaného medziproduktu
a prepravuje sa alebo sa dodáva na iné miesta“. Ak sa látka prepravuje medzi viacerými
miestami, je zrejmé, že nespĺňa kritériá neizolovaného medziproduktu, a teda podstatným
prvkom vymedzenia je skutočnosť, že látka je medziprodukt (t. j. používa sa ako
medziprodukt) a skutočnosť, že sa prepravuje alebo dodáva na iné miesta. Rovnako ako
v prípade medziproduktov izolovaných na mieste, aj prepravované izolované medziprodukty sa
najprv izolujú, a potom sa použijú pri chemickom spracovaní, aby sa transformovali na inú
látku.
Z článku 3 ods. 15 písm. b) je zrejmé, že medziprodukty izolované na mieste sú látky použité
pri chemickom spracovaní s cieľom transformovať ich na inú látku na jednom konkrétnom
mieste, t. j. v „jednej lokalite, kde sa v prípade jedného alebo viacerých výrobcov látok
využíva určitá spoločná infraštruktúra a zariadenia“ (článok 3 ods. 16). Podobne je z článku 3
ods. 15 písm. c) zrejmé, že prepravované izolované medziprodukty sa používajú pri
chemickom spracovaní s cieľom transformovať ich na inú látku na jednom alebo viacerých
miestach. Odkazom na miesto v článku 3 ods. 15 sa zdôrazňuje skutočnosť, že medziprodukt sa
používa v rámci priemyselných procesov. Vo vymedzení pojmu miesto v článku 3 ods. 16 sa
naznačuje, že ide o lokalitu, kde prebieha výroba (medziproduktu alebo inej látky). Chemické
procesy zahŕňajúce použitie izolovaných medziproduktov sú teda výrobnými činnosťami,
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v rámci ktorých sa vykonáva syntéza alebo transformácia, a preto ich treba považovať za
výrobu v súlade s nariadením REACH.
Izolovaný medziprodukt (t. j. látka, ktorá sa „používa [...], aby sa transformovala na inú
látku“) sa používa pri výrobe inej látky, pričom sa samotný transformuje na predmetnú inú
látku. Táto iná látka by sa mala líšiť od medziproduktu použitého v danom procese.
Vymedzenie látky medziproduktu preto treba chápať tak, že sa vzťahuje na takúto
transformáciu predmetného medziproduktu na inú látku, čo sa považuje za výrobu tejto inej
látky v zmysle článku 3 ods. 8 nariadenia REACH.
Ak sa látka A pri chemickom spracovaní nepoužije na výrobu inej látky B, pričom sa
samotná látka A transformuje na predmetnú inú látku B, musí sa nevyhnutne použiť na
dosiahnutie inej funkcie (okrem transformácie), či už v rámci výroby inej látky B (napr. ako
katalyzátor, činidlo pri spracovaní, rozpúšťadlo), alebo v rámci inej činnosti (napr. ako
samostatný krok v rámci výrobného procesu výrobku). Hoci aj súčasťou tejto inej funkcie
môže byť chemická úprava látky A použitej v rámci procesu, tento typ použitia nemožno
považovať za výrobu inej látky B transformáciou látky A. Teda, pokiaľ hlavným cieľom
chemického procesu nie je transformácia látky A na inú látku B alebo ak sa látka A
nepoužíva na tento hlavný cieľ, ale na dosiahnutie inej funkcie, látku A použitú v rámci
takejto činnosti nemožno považovať za medziprodukt podľa nariadenia REACH. V rámci
vymedzenia pojmu medziproduktu je preto kľúčové, aby si bol výrobca medziproduktu istý,
že odberateľ medziproduktu je výrobcom inej látky, pričom predmetný medziprodukt sa
použije na chemické spracovanie (syntézu) na túto inú látku. V prípade, ak odberateľ
používa látku na iné procesy (t. j. nie na syntézu inej látky), predmetnú látku nemožno
považovať za izolovaný medziprodukt.
V nasledujúcej časti 3 sú uvedené príklady okolností, pri ktorých látky, ktoré je možné
považovať za medziprodukty, možno chemicky transformovať v rámci priemyselných
činností.
3 Príklady priemyselných činností, ktorých súčasťou je transformácia látok
považovaných za medziprodukty
So zreteľom na vymedzenie pojmu medziprodukt a na základe analýzy spracovanej
v predchádzajúcej časti tohto textu možno podľa nariadenia REACH rozlíšiť nasledujúce
výrobné činnosti, ktorých výsledkom je chemická úprava látky (uvedené príklady ilustratívne
opisujú prípady, pri ktorých je potrebné dosiahnuť jednotné chápanie tejto problematiky):
Výroba inej látky ako takej
Látku A možno použiť pri výrobe inej látky B tak, aby sa látka A transformovala na
predmetnú inú látku B. Súčasťou transformácie látky A na látku B je obvykle chemická
reakcia látky A. V niektorých prípadoch (napr. individuálne rafinačné procesy) však látka A
nemusí nevyhnutne vstupovať do reakcie, aby sa transformovala na látku B. Keď je látka B
dostupná v izolovanej forme, výrobca a všetky ostatné subjekty ju môžu použiť ľubovoľným
spôsobom. Látku A použitú vo výrobnom procese na výrobu látky B možno teda vymedziť
ako látku použitú na to, „aby sa transformovala na inú látku“. Takýto typ použitia látky A sa
preto považuje za použitie látky ako medziproduktu v súlade s nariadením REACH.
Je dôležité poznamenať, že v tomto konkrétnom prípade ide pri použití medziproduktu
výlučne o použitie látky ako prekurzora v rámci výroby iných látok. Všetko ostatné množstvo
tej istej látky A, ktoré sa v rámci výroby iných látok nepoužije ako prekurzor, nemožno
považovať za medziprodukt.
Vzhľadom na praktický charakter výrobných procesov a tiež vzhľadom na fiškálne vlastnosti
výrobných miest môže byť potrebné vykonať jeden alebo viacero krokov medzi výrobou látky
A a jej použitím na výrobu látky B s cieľom uľahčiť, resp. zabezpečiť riadne chemické
spracovanie pri syntéze látky B.
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Tieto kroky však nemenia nič na skutočnosti, že látka bola vyrobená na účely syntézy a bola
v rámci nej aj použitá, a preto je látka medziproduktom bez ohľadu na uvedené kroky.
Príklad takýchto krokov je uvedený v príklade č. 4 (pozri ďalej).
Ľubovoľná látka použitá v rámci výrobného procesu inej látky B, pričom nedochádza
k transformácii samotnej látky na látku B (napr. rozpúšťadlo), nemôže byť medziproduktom.
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Príklad č. 1: Látky použité ako reagujúce zložky
Trifenylmetanol možno vyrobiť podľa Grignardovej reakcie, pričom ako reagujúce zložky sa
použijú horčík, brómbenzén a benzofenón. V tomto príklade najprv horčík reaguje
s brómbenzénom a takto vytvorený fenylmagnézium bromid (Grignardovo činidlo) sa od
reaktora neizoluje, ale ďalej reaguje in situ s benzofenónom.
Br
Mg

+

magnesium

Mg

Br
bromobenzene

phenylmagnesium bromide

O
Br
Mg

+
OH
benzophenone

triphenylmethanol

V tomto konkrétnom príklade sa horčík aj brómbenzén považujú za izolované medziprodukty
použité na výrobu fenylmagnézium bromidu. Fenylmagnézium bromid je neizolovaný
medziprodukt použitý na výrobu trifenylmetanolu. A benzofenón je izolovaný
medziprodukt použitý na výrobu trifenylmetanolu.

Príklad č. 1’: Látky použité ako reagujúce zložky
Cyklopentanón možno redukovať na cyklopentanol pomocou redukčného činidla
lítiumalumínium hydrid (LAH). Redukčný proces pozostáva z pridania atómov vodíka vo
forme hydridu v činidle LAH k atómu uhlíka v karbonylovej funkčnej skupine
cyklopentanónu. Cyklopentanón sa pri výrobe cyklopentanolu považuje za medziprodukt,
pretože dochádza k transformácii samotného cyklopentanónu na cyklopentanol. Podľa
rovnakej logiky možno v tomto prípade aj činidlo LAH považovať za medziprodukt,
pretože dochádza k transformácii samotného činidla na cyklopentanol.
H
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Príklad č. 2: Látky použité ako katalyzátory
Katalyzátory sú látky, ktoré menia rýchlosť chemických reakcií. Látku použitú ako
katalyzátor v rámci výroby inej látky ako takej nemožno považovať za medziprodukt podľa
nariadenia REACH, pretože nedochádza k premene samotného katalyzátora na látku, ktorá
je predmetom výroby.
Napríklad kyselina p-toluénsulfónová sa bežne používa ako katalyzátor pri výrobe esterov
z karboxylových kyselín a alkoholov. Ak sa kyselina p-toluénsulfónová použije na tieto
účely, nemožno ju považovať za medziprodukt. Predchádzajúce konštatovanie platí bez
ohľadu na to, či na konci procesu dochádza k regenerácii danej látky.

Príklad č. 3: Látky použité ako činidlá pri spracovaní
V ktorejkoľvek fáze výrobného procesu látky možno pridať látky na dosiahnutie optimálneho
fyzikálno-chemického prostredia reakčného média. Ide napríklad o dispergátory, látky na
úpravu viskozity, lubrikanty, antistatické činidlá a pod. Keďže pri použití týchto činidiel pri
spracovaní nedochádza k premene samotných činidiel na iné látky a vyrábaná látka sa
nevytvára z činidiel pri spracovaní, nemožno ich považovať za medziprodukty.
Predchádzajúce konštatovanie platí bez ohľadu na to, či sa predmetné činidlá izolujú
z vyrábanej látky alebo sa stávajú nečistotami danej látky.

Príklad č. 4: Medziprodukty a látky v zmesiach
Spoločnosť X vyrába hydroxid sodný a predáva túto látku spoločnosti Y, aby z nej
spoločnosť Y vyrábala octan sodný. V rámci chemického spracovania je potrebné, aby
spoločnosť Y pridala do hydroxidu sodného vodu pred jeho použitím pri výrobe octanu
sodného. Z technických dôvodov spoločnosť Y pridá vodu do hydroxidu sodného na jednom
mieste výrobného areálu a vzápätí ho použije na inom mieste v rámci toho istého areálu na
výrobu octanu sodného. Hydroxid sodný možno považovať za medziprodukt aj napriek
tomu, že výrobný proces octanu sodného pozostáva z viacerých krokov, ktoré prebiehajú
samostatne na rôznych miestach v rámci toho istého výrobného areálu. Toto konštatovanie
vychádza zo skutočnosti, že tento krok napomáha dosiahnutiu cieľa – vykonanie syntézy
octanu sodného z hydroxidu sodného.
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4 Iné priemyselné konečné použitia ako v rámci výroby inej látky ako takej
Ak látku A použije samotný výrobca alebo následný užívateľ a ak daná látka chemicky
reaguje v rámci iného procesu, ako je výroba inej látky (t. j. nedochádza k syntéze), potom
látka A nemôže byť medziproduktom. Pokiaľ hlavným cieľom chemického procesu nie je
výroba inej látky, ale dosiahnutie inej funkcie, konkrétnej vlastnosti alebo ide o chemickú
reakciu, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť výroby výrobkov (čiastočne hotových alebo
hotových), potom látky použité na danú činnosť nemožno považovať za medziprodukty
podľa nariadenia REACH.
Ako príklad môžeme uviesť výrobu výrobkov. Podľa článku 3 ods. 15 nariadenia REACH je
potrebné, aby sa medziprodukt transformoval na inú látku. Na základe článku 3 ods. 1
a článku 3 ods. 8 je teda nevyhnutné, aby sa medziprodukt použil na výrobu látky.
Medziprodukt teda nemožno použiť na výrobu výrobku. Ako sme už uviedli, ak hlavným
cieľom použitia určitej látky pri chemickom spracovaní nie je jej transformácia na inú látku,
ale dosiahnutie inej funkcie, potom danú látku nemožno považovať za medziprodukt podľa
nariadenia REACH. V anglickom jazyku sa tento aspekt zdôrazňuje aj dôsledným
používaním slov „production“ (výroba) a „producer“ (výrobca) vo vzťahu k výrobkom
a „manufacture" (vyrobiť) a „manufacturing“ (výroba) vo vzťahu k látkam.
Medzi príklady priemyselných procesov, ktoré nemožno považovať za výrobu iných látok,
nepatrí len výroba výrobkov, ale patria sem aj všetky ostatné priemyselné použitia látok
s cieľom vytvoriť konkrétnu funkciu (napríklad fyzikálno-chemickú vlastnosť) prostredníctvom
chemickej reakcie, napr. reaktívne koagulátory, resp. vločkovacie činidlá, reaktívne
desikanty, neutralizátory pH a pod.
V nasledujúcom texte uvádzame ďalšie príklady neobmedzujúc sa na výrobu výrobkov:

Príklad č. 5: Látka použitá ako vytvrdzovacie činidlo
Vytvrdzovacie činidlá sa obvykle používajú na premenu živice na tuhú hmotu, ktorú už
nemožno samostatne ďalej spracúvať, no možno ju vytvarovať do požadovaného tvaru
v rámci komplexnejšieho produktu (vo všeobecnosti výrobku). Látky používané ako
vytvrdzovacie činidlá obvykle nemožno zaradiť do kategórie medziproduktov podľa
nariadenia REACH, pretože nedochádza k transformácii samotných vytvrdzovacích činidiel
na inú látku v rámci procesu výroby tejto inej látky ako takej, ale používajú sa na to, aby
živica nadobudla konkrétnu fyzikálnu vlastnosť, pričom ide o neoddeliteľnú súčasť iného
procesu (napríklad výroby výrobku).
Napríklad adhézne vlastnosti adhezív na báze epoxidov používaných ako neoddeliteľná
súčasť výroby výrobku (napr. pri tvorbe čiastočne hotových výrobkov) v podstate vznikajú
v dôsledku vytvrdzovania epoxidových živíc in situ vytvrdzovacím činidlom. Teda, aj napriek
tomu, že vytvrdzovacie činidlo chemicky reaguje s epoxidovou živicou, látka použitá ako
vytvrdzovacie činidlo v týchto dvojzložkových adhezívach nie je pre takéto použitia
medziproduktom podľa nariadenia REACH.
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Príklad č. 6: Látka použitá ako činidlo na povrchovú úpravu
Povrchová úprava sa obvykle vykonáva preto, aby makroskopická látka, či už samostatne
ako taká, v zmesi alebo v rámci výrobku, nadobudla konkrétnu fyzikálno-chemickú vlastnosť.
Súčasťou povrchovej úpravy môžu byť chemické reakcie na povrchu materiálu, ktorý je
predmetom úpravy. Pokiaľ zámerom predmetného procesu nie je výroba inej látky ako takej,
ale jeho hlavným cieľom je, aby daný materiál nadobudol konkrétnu fyzikálno-chemickú
vlastnosť (bez ohľadu na to, či sa činidlo na povrchovú úpravu v rámci chemickej reakcie
spotrebuje a výsledkom je iná látka), činidlá na povrchovú úpravu nemožno považovať za
medziprodukty 20 .
Napríklad kyanid strieborný možno použiť ako činidlo na úpravu a vytvoriť ochrannú vrstvu
strieborného kovu aj na dekoratívne účely. Hoci predmetná technika spočíva
v elektrochemickej premene činidla na úpravu na strieborný kov, činidlo na úpravu
nemožno považovať za medziprodukt, pretože elektrolytické pokovovanie tvorí
neoddeliteľný krok v rámci procesu výroby výrobku, pričom cieľom daného procesu je, aby
materiál nadobudol požadovanú fyzikálno-chemickú vlastnosť úpravou vzhľadu povrchu
výrobku.

Príklad č. 7: Látky použité ako sušiace prostriedky
Hydrid vápenatý (CaH2) možno priemyselne použiť ako odvodňovacie činidlo. Spôsob
účinku tohto sušiaceho činidla je založený na chemickej reakcii, ktorá prebieha medzi
hydridom vápenatým a vodou (napríklad vo forme vlhkosti v niektorých plynoch, ako
nečistoty v organickom rozpúšťadle). Výsledkom tejto chemickej reakcie je vznik hydroxidu
vápenatého (Ca(OH)2). Takýmto spôsobom možno dosiahnuť, že daný plyn alebo organické
rozpúšťadlo neobsahujú vodu. V rámci tohto použitia hydrid vápenatý nie je
medziproduktom, pretože hlavným cieľom použitia tejto látky je odstrániť vodu
z upravovaného organického rozpúšťadla a nie transformácia danej látky na hydroxid
vápenatý 21 .

20

Poznámka: V niektorých prípadoch nie je potrebné registrovať látku, ktorá je výsledkom chemickej reakcie
činidla na povrchovú úpravu s materiálom (pozri prílohu V bod 4 nariadenia REACH).
21
V tomto príklade sa na hydroxid vápenatý (Ca(OH)2) nevzťahujú ustanovenia hlavy II, V a VI nariadenia
REACH, pretože sa v tomto prípade využívajú výhody vyplývajúce z prílohy V bod 4 (pozri pracovný dokument
útvarov Komisie SEK(2009)447 v konečnom znení priložený k oznámeniu C(2009)2482 o preskúmaní príloh I, IV
a V k nariadeniu REACH). Hydroxid vápenatý (Ca(OH)2) je predmetom výnimky, pretože ustanovenia
o registrácii sa vzťahujú na výrobu alebo dovoz hydridu vápenatého (CaH2). V správe o chemickej bezpečnosti
látky CaH2 by však mali byť zahrnuté informácie o hydroxide vápenatom.
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5 Medziprodukty a ustanovenia o registrácii podľa nariadenia REACH
Jedným z kľúčových cieľov nariadenia REACH je zaistiť vysokú úroveň ochrany zdravia ľudí
a životného prostredia. Preto nariadenie REACH obsahuje mechanizmy, pomocou ktorých
má priemysel riešiť riziká spojené s akoukoľvek vytvorenou látkou bez ohľadu na to, či je to
v kontexte výroby látky ako takej alebo v kontexte iných (odborných) činností.
V tomto smere predstavuje registrácia základný mechanizmus, ktorý majú priemyselné
subjekty využívať na oznamovanie údajov o látkach, ktoré vyrábajú alebo dovážajú, na
hodnotenie rizík súvisiacich s danými látkami a na odporúčanie vhodných opatrení
manažmentu rizík.
Hoci sa pre medziprodukty stanovili osobitné registračné požiadavky (za predpokladu, že sú
splnené určité konkrétne podmienky), nariadenie REACH napriek tomu zabezpečuje
primerané hodnotenie rizík súvisiacich s výrobou a použitím všetkých registrovaných látok
(pozri vysvetlenie ďalej).
Medziprodukt je látka používaná pri výrobe inej látky ako takej. Štandardné registračné
požiadavky by sa za normálnych okolností mali vzťahovať na predmetnú vyrábanú inú látku
(za predpokladu, že sa používa na iné účely, ako je následná syntéza). V prípade potreby by
sa riziká spojené s výrobou a použitím inej vytvorenej látky mali riešiť v rámci príslušnej
registrácie. Na druhej strane sa má registrácia medziproduktu vzťahovať na riziká
vyplývajúce z jeho výroby a použitia, až kým nezreaguje. V nariadení REACH sa požaduje,
aby sa miernejšie požiadavky na informácie pri registrácii uvedené v článkoch 17 a 18
vzťahovali iba na medziprodukty, ktorých výroba a manipulácia prebieha v podmienkach
stanovených v týchto článkoch. Nariadením REACH sa preto zabezpečuje úplné pokrytie
rizík v celom dodávateľskom reťazci. Látky vytvorené buď v rámci výroby výrobku, pričom sa
neplánuje ich uvoľnenie, alebo v rámci inej činnosti, ako je výroba látky ako takej,
nepodliehajú registrácii. Riziká spojené s takouto látkou by sa mali riešiť v rámci registrácie
látok, z ktorých daná látka vzniká (materské látky). Keďže tieto materské látky nemožno
považovať za medziprodukty, nariadenie REACH vyžaduje, aby v prípade potreby príslušná
dokumentácia k registrácii materských látok obsahovala aj správu o chemickej bezpečnosti,
ktorá sa zaoberá týmito rizikami. Takýto prístup je v súlade aj s ustanoveniami prílohy V ods.
3 a 4, pretože riziká súvisiace s látkami uvedenými v týchto odsekoch by sa mali riešiť
v správe o chemickej bezpečnosti materskej látky 22 . Materská látka látok, na ktoré sa
vzťahuje výnimka z povinnosti registrácie podľa prílohy V ods. 3 a 4, nemôže byť
medziproduktom, pretože ide o látku, ktorá sa používa na zabezpečenie osobitnej funkcie,
resp. fyzikálno-chemickej vlastnosti (vrátane konečného použitia, no nie ďalšej výroby). Pri
registrácii materskej látky je teda potrebné v rámci správy o chemickej bezpečnosti náležite
uviesť riziká súvisiace s použitím týchto látok, na ktoré sa vzťahuje výnimka.

6 Závery
Látka je medziproduktom, ak sú splnené všetky nasledujúce podmienky:


látka sa vyrába preto, aby sa transformovala na inú látku na mieste priemyselného
podniku,



výsledkom chemického spracovania je iná vyrobená látka ako taká, no nie látka vo
výrobku.

22

V oznámení Komisie C(2009)2482 aj v usmernení k prílohe V sa uvádza, že hoci pre látky uvedené v prílohe V
ods. 3 a 4 platí výnimka z registrácie, riziká vyplývajúce z použitia týchto látok by sa mali riešiť v rámci
hodnotenia chemickej bezpečnosti materskej látky (resp. materských látok).
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