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Příloha k aktualitě „otázky a odpovědi“ 
určené následným uživatelům 

 

 otázka: Jaké jsou mé povinnosti následného uživatele (DU – downstream user) 
vyplývající z následného použití chemické látky pro kterou je vyžadován rozšířený 
bezpečnostní list? 
odpověď: Jako následný uživatel musíte pro použití popsaná v rozšířeném 
bezpečnostním listu (eSDS – extended safety data sheet) dodržovat doporučení pro 
řízení rizik a provozní podmínky, které jste obdržel od svého dodavatele, včetně 
expozičních scénářů. Popřípadě postoupit doporučení účastníkům dále v dodavatelském 
řetězci (níže).  
Jestliže vy, jako následný uživatel chemické látky vyrábíte směs, musíte zajistit, aby 
rozšířený bezpečnostní list zahrnoval všechny důležité informace o jednotlivých 
složkách směsi, které jste obdrželi od svých dodavatelů. 
Upozornění: Tato povinnost pro následné uživatele vyplývala i z dřívější legislativy. 
Novým prvkem podle nařízení REACH je, že následný uživatel obdrží a následně 
předává specifická doporučení pro řízení rizik a opatření pro řízení rizik vztahující se k 
expozici lidí nebo životnímu prostředí.  
 
Jestliže jako následný uživatel obdržíte od svých zákazníků novou informaci týkající se 
použití, musíte tuto informaci postoupit dodavatelům výše v dodavatelském řetězci 
nebo posoudit, zda toto použití je v existujícím expozičním scénáři pro směs pokryto a 
případně vypracovat vaše vlastní hodnocení chemické bezpečnosti (CSA - Chemical 
Safety Assessment).  
 
Jestliže vy, jako následný uživatel máte informace, které zpochybňují informace o řízení 
nebezpečí nebo rizik obdržené od dodavalelů, musíte tuto informaci předat 
dodavatelům. 
 
Přehled možných povinností následných uživatelů je možné nalézt na webových 
stránkách ECHA:  
 
http://echa.europa.eu/web/guest/regulations/reach/downstream-users 
 
Verze: 1.1 
Tato odpověď byla odsouhlasena národními helpdesky. 

 
 otázka: Jaké jsou mé povinnosti jako následného uživatele, jestliže moje použití 

není pokryto rozšířeným bezpečnostním listem (eSDS)? 
 
odpověď: Jestliže jako následný uživatel používáte látku (jako takovou nebo ve směsi) 
mimo podmínky použití předané vám v rozšířeném bezpečnostním listu (eSDS) nebo 
použití není v eSDS vůbec pokryto, můžete si vybrat jednu z následujících možností:  
 

 Přizpůsobte vaše podmínky použití chemické látky těm, které jsou popsány v 
eSDS. 

 Převezměte nebo doporučte expoziční scénář, který zahrnuje minimálně 
podmínky popsané v expozičním scénáři, který vám byl předán. Oznamte 
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použití svému dodavateli, s cílem zahrnout toto použití jako identifikované 
použití, založené na hodnocení chemické bezpečnosti od výrobce. 

 Vytvořte svoje vlastní hodnocení chemické bezpečnosti pro toto konkrétní 
použití (jestliže celkové množství používané chemické látky je 1 t/r nebo více) 
a zaznamenejte jej do zprávy o chemické bezpečnosti (Chemical Safety Report 
– CSR). Oznamte vaše použití ECHA, včetně informací specifikovaných v 
článku 38 odst. 2 nařízení REACH. 

 Změňte dodavatele chemické látky, za takového, který pokrývá vaše specifické 
použití ve svém eSDS. 

 
Jestliže jako následný uživatel obdržíte od svých zákazníků informaci o použití určenou, 
k dalšímu informování, musíte ji postoupit dodavatelům výše v dodavatelském řetězci 
nebo posoudit, zda toto použití je zahrnuto v existujícím expozičním scénáři pro směs a 
případně vypracovat vaše vlastní hodnocení chemické bezpečnosti (CSA - Chemical 
Safety Assessment).  
 
Pokud jako následný uživatel získáte informace, které zpochybňují informace o řízení 
nebezpečí nebo rizik, které jste obdržel od dodavatele, musíte nové informace 
dodavateli předat. 
 
Přehled jak se rozhodnout, zdali je nebo není vaše použití pokryto v expozičním scénáři 
a jak připravit zprávu o chemické bezpečnosti následným uživatelem lze nalézt v 
Pokynech pro následné uživatele, verze 2. 1, říjen 2014, které jsou k dispozici na 
webových stránkách ECHA: 
 
https://echa.europa.eu/documents/10162/13634/du_cs.pdf 
 
Verze: 1.1 
Tato odpověď byla odsouhlasena národními helpdesky. 

 
 otázka: Jaké jsou mé povinnosti jako následného uživatele, jestliže používám 

chemické látky, které jsou předmětem povolování nebo omezení? 
 
odpověď: 
Jestliže je chemická látka předmětem povolování (Příloha XIV): 
 musíte používat chemickou látku podle podmínek používání stanovených v 

povolení, uděleném pro specifické použití držiteli v dodavatelském řetězci výše 
nebo požádat o udělení vlastního povolení, jestliže povolení vašeho dodavatele 
nepokrývá vaše použití; 

 do 3 měsíců po prvním dodání musíte oznámit ECHA použití chemické látky, 
která je předmětem povolování. 

Jestliže je chemické látka předmětem omezení (Příloha XVII): 
 musíte vyhovět omezením pro uvádění nebo používání chemických látek 

stanoveným v příloze XVII nařízení REACH. 
 

Dodavatelé musí zahrnout informace o povolení a omezení do oddílu 15 bezpečnostního 
listu nebo do jiných informací poskytovaných podle článku 32 nařízení REACH. 

 
Verze: 1.1 
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Tato odpověď byla odsouhlasena národními helpdesky. 
 

 otázka: Jsem následný uživatel. Kdy musím podávat zprávu do ECHA? 
 
Musíte podat zprávu ECHA do 6 měsíců po obdržení bezpečnostního listu registrované 
chemické látky jestliže: 
 musíte připravovat zprávu o chemické bezpečnosti jako následný uživatel; nebo 
 chcete mít prospěch z výjimky z přípravy zprávy o chemické bezpečnosti, 

protože, buď: 
 používáte chemickou látku v celkovém množství menším než 1 t/rok; 

nebo 
 používáte chemickou látku pro účely výzkumu a vývoje zaměřeného na 

výrobky a postupy. 

Musíte také podat zprávu ECHA, jestliže se vaše klasifikace chemické látky liší od 
klasifikace udávané všemi vašimi dodavateli. Podávání zprávy není požadováno, 
jestliže následný uživatel používá chemickou látku nebo směs v celkovém množství 
menším než 1 t/rok. 

Jestliže používáte chemickou látku zahrnutou do přílohy XIV (Seznam látek 
podléhajících povolení), pro které bylo uděleno povolení pokrývající vaše použití, 
musíte oznámit tuto skutečnost ECHA do 3 měsíců po prvním dodání chemické látky.  

Verze: 1.1 
Tato odpověď byla odsouhlasena národními helpdesky. 

 
 otázka: Je následný uživatel nebo distributor povinován zkontrolovat si, zda 

chemická látka jako taková nebo použitá ve směsi, kterou uvádějí na trh, je 
zaregistrovaná podle nařízení REACH? (NOVÁ) 
 
odpověď: Následní uživatelé nebo distributoři si musí zkontrolovat, zda-li je chemická 
látka jako taková nebo použitá ve směsi, kterou uvádějí na trh zaregistrovaná, aby splnili 
povinnosti uložené článkem 5 nařízení REACH, tj. uvádět na trh pouze látky, které 
splňují požadavky na registraci podle nařízení REACH.  

 
Výrobcům a dovozcům chemické látky jako takové nebo použité ve směsi se 
doporučuje, navázat kontakt s následnými uživateli nebo distributory chemické látky, 
zdali a kdy zamýšlí registrovat chemickou látku, aby se jim usnadnilo vyhledání 
alternativních zdrojů dodávek, bude-li to potřebné. Je-li látka zaregistrovaná, dodavatel 
má povinnost oznámit registrační číslo v dodavatelském řetězci níže, buď v 
bezpečnostním listu podle článku 31 nebo případně podle článku 32 nařízení REACH. 
 
Verze: 1.1 
Tato odpověď byla odsouhlasena národními helpdesky. 

 
 dotaz: Jaké jsou povinnosti následného uživatele, který používá zaregistrovanou 

látku jako takovou nebo použitou ve směsi pro účely výzkumu a vývoje 
zaměřeného na výrobky a postupy (PPORD)? 
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odpověď: Povinnosti následného uživatele podle nařízení REACH, který používá 
chemickou látku pro účely výzkumu a vývoje zaměřeného na výrobky a postupy 
(PPORD) se mohou lišit v závislosti na tom zdali, jsou nebo nejsou výzkumné aktivity 
pokryty PPORD oznámením (k získání výjimky z povinnosti registrace), které zajistil 
výrobce nebo dovozce chemické látky. 

Následný uživatel, který je uveden v PPORD seznamu oznámení zaslaných Evropské 
agentuře pro chemické látky (ECHA) výrobcem nebo dovozcem, jako jeden z jejich 
zákazníků, pracuje v rámci odpovědnosti svého dodavatele a musí respektovat jakékoliv 
podmínky stanovené mu podle článku 9(4) nařízení REACH nebo oznámené mu jeho 
dodavatelem. Jestliže následný uživatel ukončí používání chemické látky pro účely 
výzkumu a vývoje zaměřeného na výrobky a postupy a tím ukončí spolupráci s 
dodavatelem musí svého dodavatele informovat, protože ten musí aktualizovat své 
PPORD oznámení a odstranit tohoto následného uživatele ze seznamu zákazníků.  

Alternativně může následný uživatel používat chemickou látku pro účely PPORD na 
základě vlastní odpovědnosti a iniciativy. Protože následný uživatel nemá podle článku 
5 a 6 nařízení REACH povinnost registrace, nemusí zasílat oznámení podle článku 9 
nařízení REACH, aby mu byla udělena výjimka z povinnosti registrace. 

Jestliže následný uživatel náležitě kontroluje rizika pro lidské zdraví a životní prostředí 
v souladu s požadavky legislativy pro ochranu pracovníků a životního prostředí, 
nepožaduje se po následném uživateli připravit zprávu o chemické bezpečnosti, i když 
jeho podmínky používání nejsou pokryty v expozičním scénáři rozšířeného 
bezpečnostního listu jeho dodavatele nebo jde o nedoporučený způsob použití (článek 
37(4)(f). Pokud následný uživatel používá registrovanou chemickou látku pro účely 
PPORD v množství vyšším než 1t/r a využívá výjimky podle článku 37(4)(f) musí podle 
článku 38(1)(b) tuto skutečnost ECHA oznámit.  

 
Verze: 1.1 
Tato odpověď byla odsouhlasena národními helpdesky. 

 
 otázka: Moje látka dosud nebyla zaregistrovaná. Je to problém? 

 
odpověď: Mohl by být. Může existovat oprávněný důvod proč ještě nebyla chemická 
látky registrována – např. jestliže se jedná o zavedenou chemickou látku a dodavatelé 
chemickou látku vyrábějí nebo dovážejí v množství menším než 100t/r, termín pro jejich 
registraci byl stanoven do roku 2018. 

 
Nicméně, jestliže máte podezření, že by váš dodavatel měl chemickou látku registrovat, 
doporučujeme jej ihned kontaktovat a ověřit si to. Ujistěte se, že chemické látky, které 
jsou důležité pro vaše podnikání budou do 31. května 2018 registrovány a že vaše 
použití bude pokryto. Doporučujeme ke shlédnutí novou webovou stránku “následní 
uživatelé a registrace” (připojená od poloviny června).  
 
Verze: 1.1 

 
 otázka: Chemická látka byla mým dodavatelem registrována. Co bude následovat? 
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odpověď: Jestliže je pro vaši chemickou látku vyžadován bezpečnostní list, budete jej 
nadále dostávat. Když bude bezpečnostní list (SDS) po registraci aktualizován, uvidíte 
v oddíle 1. 1. registrační číslo. Měli byste si také povšimnout změn, které mohou být v 
aktualizovaném bezpečnostním listu uvedeny, např. v příloze/přílohách jeden nebo více 
expozičních scénářů, pokud váš dodavatel chemickou látku registroval pro množství 
10  t/r a vyšším. Tyto expoziční scénáře popisují podmínky bezpečného používání 
chemické látky pro specifická užití. 
 
Musíte si zjistit, který/které expoziční scénář/scénáře využijete pro vaše použití a 
zkontrolovat si, zdali vaše podmínky používání jsou s nimi v souladu. Budete také muset 
tuto informaci vzít do úvahy při komunikaci v dodavatelském řetězci o bezpečném 
používání výrobků, které uvádíte na trh. 

Povšimněte si také, že údaj o přesném termínu aktualizace bezpečnostního listu není v 
nařízení REACH definován a bude záviset mezi jiným na tom, zdali budou 
vygenerovány jakékoliv nové informace o nebezpečí a opatřeních pro řízení rizik během 
registračního procesu. 

Verze: 1.1 

 

 Zdroj: webové stránky ECHA, sekce Podpora 
 Překlad: MPO 


