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V České Lípě dne 27. 3. 2013
Vyjádření k technickým listům výrobků
Dle zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů,
Nařízení ES 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic
67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 a dalších souvisejících předpisů Vám
sděluji následující:
Dodavatel látky nebo přípravku poskytne list s bezpečnostními údaji:
 pokud látka nebo přípravek splňují kritéria pro to, aby byly v souladu se směrnicemi 67/548/EHS
nebo 1999/45/ES1 zařazeny mezi nebezpečné látky a přípravky
 pokud je látka perzistentní, bioakumulativní a toxická (PBT) nebo velmi perzistentní a velmi
bioakumulativní (vPvB) v souladu s kritérií stanovenými v příloze XIII nařízení REACH
 pokud je látka uvedena na seznamu látek, které by mohly potenciálně spadat pod přílohu XIV
REACH (látky, které podléhají schvalování)
Bezpečnostní list musí být poskytován v úředním jazyce země, kde je látka nebo přípravek uváděn na trh.
Bezpečnostní list obsahuje případná opatření doporučená k omezení rizik při používání nebezpečné látky
nebo přípravku uplatněná při formulaci posuzovaného expozičního scénáře.
Bezpečnostní list slouží k předávání náležitých informací o bezpečnosti klasifikovaných látek a přípravků,
včetně informací v CSR a informací z expozičních scénářů sestavených na základě zpráv o chemické
bezpečnosti, bezprostředním odběratelům ve směru dodavatelského řetězce.

Bezpečnostní list se poskytuje zdarma v tištěné nebo elektronické podobě.
Není tedy povinností dodavatele chemické látky nebo směsi poskytovat tzv. technický list výrobku.
Veškeré relevantní údaje jsou uvedeny v příslušném bezpečnostním listě a v návodu na použití.
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