
 

 

 
 
 
Často kladené otázky 
 
 
Jaké povinnosti podle REACH mám jako zákazník spole čnosti Brenntag?  
 
Jako zákazník společnosti Brenntag jste podle podmínek REACH následným uživatelem a  
vaším povinností je postupovat podle doporučení k řízení rizika a provozních podmínek 
použití popsaného v rozšířených bezpečnostních datových listech (extSDS) od vašeho 
dodavatele. Je-li to možné, přepošlete toto doporučení dále všem účastníkům 
navazujícího dodavatelského řetězce. Pokud jako navazující uživatel vyrábíte přípravek 
(jste výrobcem formulace), je vaší povinností zajistit, aby extSDS pro tento přípravek 
zahrnoval veškeré relevantní informace získané od dodavatelů jednotlivých součástí. 
Prosíme pozor: toto bylo povinností navazujících uživatelů i podle předchozí legislativy. 
Novým prvkem podle REACH je přijímání a další zasílání doporučení k řízení rizika v 
souvislosti se specifickým použitím a opatřeními řízení rizika v souvislosti s expozicí 
člověku nebo životnímu prostředí.  
 
Za jakých podmínek obdržím extSDS?  
 
SDS rozšířený podle scénáře expozice je povinný v případě, kdy je látka klasifikována jako 
nebezpečná a vyráběná v množství 10 tun nebo více nebo je považována za PBT nebo 
vPvB. V závislosti na lhůtě k registraci podle objemu výroby výrobce nebezpečné látky 
bude extSDS poskytován během několika měsíců po příslušné lhůtě k registraci. Pokud je 
látka z registrace osvobozena, není klasifikována jako nebezpečná nebo vyráběná v 
objemu do 10 tun, nebude extSDS poskytován.  
 
Co - stru čně řečeno - je scéná ř expozice?  
 
Provedením Hodnocení bezpečnosti chemické látky může osoba provádějící registraci 
dospět k názoru, že je látka nebezpečná a v tomto případě je nutné provést další kroky v 
rámci hodnocení expozice a charakteristiky rizika. Scénář expozice dokumentuje výsledky 
hodnocení expozice a charakteristiky rizika a popisuje, za jakých podmínek je chemická 
látka vyráběna nebo používána bezpečně v oblastech životního prostředí, na pracovišti a 
u spotřebitele v průběhu její životnosti. Scénář expozice bude hodnotit všechna 
identifikovaná použití.  
 
Budou má použití v registra ční složce podporována?  
 
Poskytli jsme již informace o použitích, které jsme obdrželi od našich zákazníků, našim 
příslušným dodavatelům v souladu s článkem 37. Věříme, že většina běžného použití, 
které bylo identifikováno různými průmyslovými asociacemi, bude v registračních složkách 
zahrnuta. Protože je Brenntag distributorem, nebudeme registrovat žádné látky a nejsme v 
pozici, kdy bychom měli formulovat nějaká prohlášení o tom, která použití budou či 
nebudou zahrnuta do příslušných složek předkládaných našimi dodavateli. Podporovaná 
použití a podmínky použití budou uváděna prostřednictvím SDS rozšířeným scénáři 
expozice, takzvanými rozšířenými SDS (extSDS). Následným uživatelům je doporučeno, 



 

 

aby překontrolovali svá použití a podmínky použití v souvislosti s látkou ihned po přijetí 
extSDS.  
 
Co když nebudou všechna naše použití zahrnuta do re gistra ční složky?  
 
Pokud není jakékoliv vaše použití nebo podmínka použití uvedena v extSDS, máte 
dvanáct měsíců na to, abyste zajistili shodu použití s REACH. V souladu s článkem 39-1 
můžete pokračovat v daném použití/s danými podmínkami použití v průběhu 12 měsíců od 
doby, která počíná běžet ode dne přijetí registračního čísla uvedeného prostřednictvím 
extSDS.  
 
Jaké možnosti mám, pokud není naše použití zahrnuto ? 
 
V průběhu 12 měsíců ode dne přijetí extSDS si můžete zvolit z několika možností, jak 
zajistit shodu vašeho provozu s REACH:  
- Změnit podmínky použití tak, aby byly ve shodě 
- Kontaktovat dodavatele a informovat o chybějícím použití/podmínkách použití 
- Zvolit alternativního dodavatele, který má chybějící použití/chybějící podmínky použití 

zahrnuty ve své registraci 
- Zvláštní použití/podmínky použití, u kterých není nalezena žádná registrační osoba, 

mohou být posouzeny a vykázány ECHA samotným následným uživatelem (články 37-4, 
38-1 a 39-2).  

 
Mohu pokra čovat v používání látek, které nejsou registrovány, ale dodány p řed 
uplynutím lh ůty k registraci?  
 
Předem zaregistrované látky, které byly vyrobeny nebo importovány a uvedeny na trh před 
příslušnou lhůtou registrace, je stále možné používat i po tomto datu jakýmkoliv 
následným uživatelem, distributorem nebo dodavatelem v dodavatelském řetězci, i když 
výrobce nepředložil žádost k registraci. Jakýkoliv další uživatel v řetězci, který není 
povinen zajistit registraci, může pokračovat v používání množství látek, které mu byly 
dodány před lhůtou registrace.  
 
 


